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A TátKontúr aktuális lapszáma egy dupla kiadás
formájában nyújt recens híreket az elmúlt két hónap
egyetemi, kulturális, tudományos, hazai és külpolitikai
eseményeiről. Szerkesztőségünk új tagokkal bővült, így egyes
szerzőink első cikkét olvashatjátok. A Kontúr számára mindig
is fontos volt, hogy minél több hallgatónak nyújtson publikálási
lehetőséget, így sokszínű gondolkodási, alkotási teret biztosítson.
Ennek a koncepciónknak megfelelően lapszámunk rendkívül sokrétű lett.
Az októberi-novemberi TátKontúrban egyetemünk kapcsán olvashattok a Szociológia
SzHÉK idei első nagyelőadásáról, mely keretein belül Horn György és Radó Péter a hazai oktatási
rendszerről és annak folyamatos teljesítményromlásáról beszélt.
Interkultúra rovatunkban, többek között a Queen pályájának ikonikus pillanatait bemutató film
tervezetéről tájékozódhattok, mely kapcsán több életrajzi ihletésű alkotást is megismerhettek. A
Hősök vagy törvényszegők? című írásunkban Che Guevara, I. Napóleon és Rózsa Sándor hősies
vagy éppen törvénybe ütköző tetteiről tudhattok meg többet. Lehet egy hős egyben deviáns
társadalmi szereplő?
Tudomány rovatunkban két új cikksorozatunk is indult, melyek közül az egyik LMBTQIA+ emberek
élettörténetét mutatja be interjúkon keresztül, míg a másik a civil szektor aktív tagjaival ismertet
meg minket.
Külügy rovatunkban a katalán függetlenedés politikai eseménysorozatának részleteibe
láthattok bele 2015-től egészen a közelmúltban lezajlott parlamenti eseményekig. Végül, de nem
utolsósorban megtudhatjátok, hogy az EU miként törekszik környezetpolitikai szabályozasokkal
befolyásolni a tagállamok eltérő energiapolitikai stratégiáit.
Összevont, szerteágazó lapszámunkban remélhetőleg mindenki talál egyéni érdeklődésének
megfelelő írást.

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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„…Ha ma, 16 évesen boldog egy gyermek,
az nekem már jó!” – Horn György
Az ELTE TÁTK Szociológia SzHÉK október 17-én tartotta idei első nagyelőadását a magyar
közoktatási rendszert övező kérdésekről „Hogyan tovább oktatás”- címmel. Az előadás
során szó esett a magyar iskolarendszerről és a folyamatos teljesítményromlás okairól.
Hallhattunk kérdéses oktatáspolitikai célokról, továbbá szóba került az alternatív iskola mint
„menekülési útvonal”. Végezetül pedig a KLIK-ről is említést tettek neves előadóink, Radó Péter
(oktatáspolitikai elemző) és Horn György (AKG igazgató).
„Lezuhanóban van-e a közoktatás repülőgépe, vagy csak meg kell most állnunk tankolni és utána
mehetünk tovább?!” 2010-ben megkezdődtek a közoktatási rendszert átalakító projektek megan�nyi jogi szabályozás útján. 2011/12-től kezdve pedig elindult egy folyamatos és nagymértékű teljesítménycsökkenés, amelyet nem egy eredményességet vizsgáló indikátor bizonyít (pl.: PISA mérések). Az előadók véleménye alapján mindez a 2010-es oktatáspolitikai beavatkozás eredménye.
Az állami (köz)nevelés azt sugallja, hogy a cél a gyerekek elszakítása a családjaiktól, s integrálásuk a munka világába. Horn György szerint az iskolába járás egy kényszerállapot. Hasonló, mint
a hadkötelezettség, hisz a diákoknak sok olyan dolgot kell megtenniük, amihez valójában nincs
személyes indíttatásuk. A „gyermek minden reggel kap egy nagy pofont”, rákényszerítve ezzel a
céltalannak és értelmetlennek vélt intézménybe való bejárásra. A tény, miszerint a fiatalok nem
szeretnek tanulni és iskolába járni mára már evidenssé vált. Miért is szükséges napjainkban az
„oktatási intézmény”, ha minden információhoz hozzáférünk az internet révén? Ezenfelül az is bizonytalan, hogy iskolának kell-e minden esetben nevezni azt a helyet, ahol a gyermek elsajátítja
a társas érintkezés szabályait (pl.: alkalmazkodó készség). Annak ellenére, hogy az iskola egyik fő
célja a diákok szocializációja lenne, az előadók szerint mégsem látja el ezt az alapvető funkcióját.
Radó Péter véleménye alapján az emberek összetévesztik az oktatáspolitikai célokat az eszközökkel. A legfőbb cél az, hogy a diákok a szükséges tudás birtokába jussanak, s hogy ez hogyan valósul
meg és minek a hatására azt már eszköznek nevezzük. Nem az a kérdés, hogy mit tanuljon a gyermek, Harry Pottert vagy János vitézt. Azt kell meghatározni, hogy milyen készségeket akarunk
fejleszteni azzal, hogy elolvastatjuk vele az egyik vagy másik könyvet. Jelenleg az oktatáspolitikai
célok politikai töltetűvé váltak. Hisz az a cél, hogy a gyermek átvegye a politika által hangsúlyozott
társadalmi szabályokat, normákat s belenevelkedjen a keresztény - nemzeti eszmerendszerbe.
Ideális oktatáspolitikai eszköz lehetne például a kis közösségek autonómiájának visszaadása
vagy az oktatás modernizációja. Horn György előadásában kitért az alternatív iskolák kérdésére
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is. Ezen intézményeket alapítványok működtetik, nem politikai megrendelés útján jönnek létre.
Az oktatás központjában az egyes gyermekek állnak, ennek eredményeképpen személyközpontú
az oktatás, ami a tanulók személyiségfejlődésére igen kedvezően hat. Az alternatív iskola a
személyes fejlődési folyamatra összpontosít és nem a végkimenetre. A projektrendszer fejleszti
a diák kreativitását, ösztönzi őt a csapatmunkára, azonban hogy mindez lehetővé váljon,
szerkezetileg, illetve tér- és idősíkban is át kell alakítani az iskolákat. Ezek az intézmények
„biztonságot nyújtanak” az állami iskolákból „menekülők” számára, itt ugyanis az előadó
szavaival élve „a gyerek nem az életre készül, hanem él.”
A KLIK megalapításával a helyi iskolák menedzsmentje az állami tanügyigazgatás kezébe került.
Az oktatásirányítás országos szintre emelésével kialakult egy nagy és bürokratikus szervezet.
Ennek a centralizációnak köszönhetően az iskolák elvesztették autonómiájukat, amely folyamat
láthatóan minőségromláshoz vezetett. Szintén gond van a pedagógusok túlterheltségével, a
növekvő regionális különbségekkel, amelyek egyre nagyobb szakadékot képeznek a leszakadó
települések és városok között. Továbbá nő az iskolák száma, míg a tanulóké csökken, ezt lassan
képtelenség lesz finanszírozni. Ezenfelül hatalmas különbségek figyelhetők meg az iskolák
között is, mindamellett hogy a gyermekek családi háttere is rendkívül eltérő.

Papp Zsanett Gréta

Új kar az ELTE-n?
A jelenlegi piaci folyamatokat nézve az egyik legversenyképesebb képzésnek a gazdasági
képzéseket tekinthetjük. Nagyjából évente 20 ezer fő felvételizik különböző gazdasági szakokra,
ami a felsőoktatásba jelentkezők számának nagyjából ötödét teszi ki. Ez a szám folyamatosan
növekvő tendenciát mutat. Jelenleg két felsőoktatási intézmény „egyeduralmáról” beszélhetünk,
a Budapesti Corvinus Egyeteméről (BCE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyeteméről (BME), azonban ezek az intézmények – lefedve a piac egyharmadát – kapacitási
problémákkal küszködnek.
Bár kevesen tudják, az ELTE jogelődje volt az első Magyarországon, ahol közgazdaságtudományi
kar indult, 1920-ban. Mára azonban csak egy mikro szak formájában jelenik meg (jelent meg
eddig) ez a képzési terület a Társadalomtudományi Karon. A tavalyi átszervezési folyamatok
révén azonban a Savaria Egyetemi Központ (SEK), immáron az ELTE szombathelyi karaként
működik tovább. Ez annyit jelent, hogy az ELTE-n már nem csupán egy kis szak nyújt
gazdasági képzést, megjelent a gazdálkodás és menedzsment, valamit a kereskedelem és
marketing is alapszak formájában, ami egyelőre nem jelent magas létszámot a BCE és BME
hegemóniájához (3000-3000 hallgató) képest. De itt nincs megállás…
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A tavalyi év talán legnagyobb botránya volt a felsőoktatásban, amikor a BME
Gazdálkodástudományi és Társadalomtudományi Karának oktatói és hallgatói egyetértve
bejelentették kiválási igényüket a BME-ből. Ez azonban nem következett be, ugyanis az
államtitkárság nem engedélyezte a kiválást-beolvadást, arra hivatkozva, hogy ez a képzés
romlását és a hallgatók hátrányos helyzetbe kerülését eredményezné. Ennek ellenére mind a
kiválást kezdeményezők, mind az ELTE szívesen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy mi lenne,
ha itt nem állna meg a történet és ez a fajta kiválás megtörténne az ELTE javára.
Ekkor jött augusztusban a hír, miszerint 40 oktató bejelentette felmondását a BME-n. Korábban
az ELTE Szenátusa 2017. május 29-i ülésén elfogadta az egyetem gazdaságtudományi oktatási-kutatási fejlesztési tervét, majd megalapította a rektor alá tartozó, kari önállóságú Gazdálkodástudományi Intézetet (GTI). Nem meglepő módon a BME GTK oktatóinak nem kell sokáig
munkát keresniük, ugyanis az ELTE GTI-je szívesen fogadja őket. Így megmarad a BME GTK és
megszületik az ELTE GTI. Az ELTE új intézetének infrastrukturális alapját az ELTE különböző
karai adják, illetve a képzés maga a BTK épületeiben kezdődik meg 2018 szeptemberétől.
Így hát kijelenthetjük, hogy az ELTE mint az első magyarországi közgazdasági képzést indító
intézmény a következő tanévben új lendületet ad ennek a méltatlanul elhanyagolt területnek.
Ezenfelül az egyetem nem csak gazdasági képzéseket szeretne kínálni, hanem hírnevének
megfelelően fel kívánja venni a versenyt a BME-BCE párossal. Hosszú távon tehát szeretnék
elérni a 3000 fős hallgatói létszámot. Nem kis erősforrással indul a projekt, hiszen a volt
BME-s oktatók mellett az ELTE karai nagyjából 30 tárggyal támogatják az intézetet. Sőt mi
több, olyan szakembergárdát biztosítanak, akik az ország első számú pszichológiai, vagy
társadalomtudományi karain tanítanak, emellett az ELTE TTK a matematika kurzusokért, míg
az IK az informatikai blokkért lesz felelős. Mondhatni, hogy egy diverz tudásfaktor látszik
körvonalazódni egy már önmagában is erős szakmai, oktató gárdához.
A jövőben alapszakon gazdálkodás és menedzsmentet, kereskedelem és marketinget, nemzetközi gazdálkodást, pénzügy és számvitelt választhatnak a jelentkezők, míg mesterszakon nemzetközi gazdaság és gazdálkodást, pénzügye és számvitelt, vezetés és szervezést, marketinget
és master of business administration-t.Tehát tágul a képzési paletta az ELTE-n, ami jelentős
mértékben átformálja a budapesti és országos gazdasági képzések képét. Remélhetőleg jót
fog tenni ez az átalakulás a magyar felsőoktatásnak és ezzel párhuzamosan jelentős minőségi
fejlődés fog végbe menni.

Pocsai B. Ábel
Forrás:
Átalakulóban a hazai gazdaságtudományi felsőoktatás: http://www.origo.hu/gazdasag/20170703-atalakuloban-a-hazai-gazdasagtudomanyi-felsooktatas.html (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
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Gazdálkodástudományi intézet alakult az ELTE-n: https://www.elte.hu/content/gazdalkodastudomanyi-intezet-alakult-az-elte-n.t.14415 (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
„Csak az volt a kérdés, hogy hány oktató nem tűri el a kialakult helyzetet”: https://mno.hu/belfold/csak-az-volta-kerdes-hogy-hany-oktato-nem-turi-el-a-kialakult-helyzetet-2410985 (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
A Műegyetem nem lepődött meg a 40 oktató távozásán: http://index.hu/belfold/2017/08/03/a_muegyetem_
nem_lepodott_meg_a_40_oktato_tavozasan (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
Megállapodott egymással a BME és az ELTE: https://www.elte.hu/content/megallapodott-egymassal-a-bme-es-az-elte.t.14761 (utolsó letöltés: 2017.10.17.)

Elnöki ügy

Interjú a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) frissen megválasztott
elnökével
Keczeli Péter: Kérlek mutatkozz be, mondj pár mondatot magadról!
Parcsami Attila: Parcsami Attila vagyok, 24 éves, nemzetközi tanulmányok szakos hallgató.
Korábbi külföldi tanulmányaim hatására döntöttem úgy, hogy az építészet helyett egy olyan
szakon tanulok tovább, amely sokrétű tudást ad, fontos a nyelvtudás és mély ismeretekre
tehetek szert a világ működéséről. Már az első félévben belevetettem magam a közösségbe és
jelentkeztem az Erasmus Student Networkbe, majd később a Szakos Hallgatói Érdekképviseletbe
(SzHÉK) és a HÖK-be.
K. P.: Mi motivált arra, hogy jelentkezz a HÖK elnöki tisztségre?
P. A.: SzHÉK elnökként már beleláttam mindkét szervezet működésébe és szerintem a HÖK
elnökség egy hatalmas tapasztalatot ad a jövőben. Úgy voltam vele, ha most nem próbálom
meg, akkor többet már nem lesz ilyen lehetőségem. Nagyon jó közösség alakult ki a HÖK-ön
belül. Egy feszélyezett munkaközösség helyett a saját barátaimmal dolgozhatok együtt.
K. P.: Milyen korábbi feladatokat láttál el a HÖK-ben? A korábbi HÖK-ös és SzHÉK elnöki
tapasztalataid mennyiben segítenek az elnöki munkádban?
P. A.: 2016 áprilisában kerültem be a HÖK-be Ellenőrző Bizottsági tagként. Itt 1-1,5 hónapig
dolgoztam, majd ezt követően kerültem át a Tanulmányi és Tudományos Bizottságba mint jogsérelmi referens. Az én munkám volt, hogy segítsek azoknak a hallgatóknak, akik úgy érezték,
hogy a vizsgán vagy a zárthelyik során az oktató nem a HKR-nek megfelelően járt el. Ilyenkor
általában a HKR alapján kivizsgáltam az adott esetet, felvettem a kapcsolatot az oktatóval. Az
esetek többségében az oktatók tudomásul vették a jogsérelmet és a problémák megoldódtak.
Ez a poszt sajnos kihasználatlan volt, ezért a jövőben össze fog olvadni a tudományos referenssel. Hatalmas tapasztalatot adott a SzHÉK elnökség abban, hogy hogyan kell koordinálni 10-15
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ember munkáját, hogyan kell motiválni és összetartani egy közösséget. Egy harmonikus, baráti
légkörben mindenki jobban tud dolgozni. Azt hiszem, a SzHÉK elnökség adott hatalmas tapasztalatot ahhoz, hogy jelentkezni merjek HÖK elnöknek.
K. P.: Szerinted melyek a TáTK HÖK legnagyobb erősségei és gyengeségei? Mi az, amit
még fejleszteni kell?
P. A.: Szerintem az egyik legnagyobb hiányosságunk, amin szeretnék változtatni, az utánpótlásképzés és a meglévő tagok képzése. Az utánpótlásképzés jelenleg egy önéletrajzból, egy motivációs levélből és egy 15 perces interjúból áll. Ez alapján lehetetlen megismerni egy embert
és megtudni, hogy milyen képességei vannak. Ezen szeretnék változtatni, hogy a hallgatók már
a tanulmányaik kezdetén belelássanak abba, hogy mivel foglalkozik a HÖK, mivel foglalkoznak
az egyes bizottságok, szituációs játékokon keresztül ismertetném meg a közösségi munkát a
hallgatókkal. A jelenlegi tagok továbbképzését azért tartom fontosnak, mert szeretném, hogy
mindenki tisztában legyen a HKR-el, az egyetem felépítésével, az egyetem életében történő változásokkal. Az erősségünk abban rejlik, hogy a közösségünk nagyon összetartó. Más karokon
az elnök általában egy csapattal együtt indul, így folyamatosan változik a HÖK. A mi esetünkben
csak egyes személyekben vannak változások, így jobban működik a tudástranszfer.
K. P.: Ha a három legfontosabb dolgot kellene kiemelned a programodból, mik lennének
azok?
P. A.: Első sorban, ahogyan már említettem, az utánpótlásképzést szeretném visszahozni.
Fontosnak tartom, hogy képességeikben, felkészültségükben és rátermettségükben
megfelelő embereket találjunk a HÖK-be. Nekünk is érdekünk, hogy legyen egy tudástranszfer.
Szeretném megszervezni a Pályázati Börzét, hogy a hallgatók időben értesüljenek arról, hogy
milyen pályázatok vannak a Karon vagy az EHÖK-ben. Ha választanom kell egyet harmadiknak,
akkor az a HÖK-ös Fórum. Hatalmas jelentősége lenne annak, hogy azok a hallgatók, akik
nincsenek tisztában azzal, hogy a HÖK mit is csinál, megismerhessék a munkánkat és
minket. Nem igazán szeretem azokat az eseményeket, ahol a HÖK-ösök felállnak a pódiumra
és beszélnek. Ezt inkább egy kötetlenebb, beszélgetős programként képzelem el, ahol az
érdeklődők bátran kérdezhetnek, hogy ne az egyetemi pletykák és mítoszok alapján ismerjék
meg a szervezetet.
K. P.: Mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének aktívabb részei lenni az egyetemi közösségnek?
P. A.: Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy jelentkezzen a Küldöttgyűlésbe, a SzHÉK-be, a
HÖK-be és járjon el a kari előadásokra és bulikra. Fontos, hogy a hallgatók az egyetemi éveik
alatt egy olyan közösséghez tartozzanak, ahol megtalálják a számításukat. Ilyen lehet akár a
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TátKontúr vagy a gólyatábori csoportvezető képzés is, ahol könnyen lehet új barátokat
szerezni és meg lehet ismerni más évfolyamok hallgatóit.
K. P.: Köszönöm az interjút!

Keczeli Péter

Szeretnél egy diákszervezet és egyben
egy közösség tagja is lenni?
Csatlakozz!

Miért érdemes csatlakozni? Mindenféleképp a saját előnyödre válik, ha minél több
lehetőséget próbálsz ki egyetemi éveid alatt. Minden önéletrajzban jól mutat, ha látják,
aktív tevékenységet folytattál az egyetemi közéletben. Ezáltal bővítheted ismereteidet,
hasznos lehet tapasztalatszerzés szempontjából, illetve akár álláskereséskor is. Az
alábbiakban összegyűjtöttünk néhány releváns diákszervezetet, melyek várják az
érdeklődő hallgatók jelentkezését.
Nemzetközi szervezetek:
AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe)
Az AEGEE egy politikailag független, non-profit, európai diákszervezet, mely nyitva áll Európa
minden országának egyetemistái és főiskolásai előtt. Jelenleg Európa legnagyobb diákszervezete,
országunkban három helyi egysége található (Budapest, Debrecen, Pécs). Az egyesület számos
olyan célt tűzött ki maga elé mint az előítéletektől mentes Európa megvalósítása, európai
kapcsolatok növelése, továbbá demokratikus eszmék terjesztése az egyetemisták körében.
Végül legfontosabb, hogy tagjai megismerjenek más kultúrákat és embereket. A fiatalok részt
vehetnek többek között nemzetközi konferenciákon, tanulmányi utakon Európa-szerte, ahogyan
csereprogramokon és tréningeken is. Ezek közül említésre méltó a Summer University, amely
lehetőséget nyújt arra, hogy a veled egykorú egyetemistákkal utazz el Európa mesés országaiba,
megismerd az ottani életvitelt és akár még új barátokat is szerezz.
KÜMA (Külföldön Tanuló Magyar Egyetemisták Egyesülete)
A KÜMA egy 2012 óta működő szervezet, amely jelenleg 9 országban van jelen (pl.:
Franciaországban, Spanyolországban, Egyesült Államokban stb.) Elsődleges célja, hogy a
magyarországi fiatalokat külföldi tapasztalathoz juttassa, így ott különböző szakmai és kulturális
programokon vehessenek részt, s az idő elteltével hazatérve már tapasztalt munkaerőként

8

jelentkezzenek országunk munkaerőpiacán. Mentorprogramjuk lehetővé teszi, hogy már a
kiutazás előtt meglegyen a kellő információ a célországról. Az egyesületnek megállapodása
van számos nemzetközi céggel, ezzel biztosítva a hazatérő fiatalok elhelyezkedését a kívánt
szakmában. Ha te is tagja szeretnél lenni, jelentkezési lapot kell kitöltened, erről a honlapon
bővebb információt kapsz.
A fent említetteken túl rengeteg nemzetközi szintű szervezet kínál hasonló lehetőségeket az
érdeklődőknek, így pl.: AIESEC Hungary, AIR, ESN Hungary, IDS.
steadyhealth.com

Ezekről saját honlapjukon vagy a facebookon tudtok tájékozódni.

Helyi szintű diákszervezet:
ELTE Vitaklub
Iskolánk vitaklubját egyetemista diákok alapították 2012-ben és máig az ő kezdeményezésükre
épül. A nagynevű külföldi egyetemeken léteznek olyan szervezett csoportok, ahol különböző
témakörökben vitáznak a hallgatók, eszmecserét folytatnak a világot érintő fontosabb
kérdésekről. Ez fogta meg az ELTE klubjának alapító tagjait is, hiszen szerették volna a
gondolatok összeütköztetésének ezt a formáját meghonosítani Magyarországon is. Segít a
kifejezőképesség fejlesztésében, illetve megérteni mások véleményét és egyezségre jutni
egy adott témában, továbbá ösztönzi az egyetemistákat a demokratikus gondolkodásra.
Mindez vitaesteken keresztül valósul meg, ahol angolul és magyarul vitáznak a diákok Brit
Parlamenti formátumban.
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Közélet
Szakkollégiumok:
Eötvös József Collegium
Az ELTE legrégebbi szakkollégiuma, amelyet 1895-ben alapított egyetemünk névadója,
Eötvös Loránd. Célja, hogy kiválóan fölkészült szakembereket képezzen, akik képesek önálló
kutatómunkára, ezzel átlagot meghaladó tudást adva diákjainak. A kollégiumba felvételi útján
lehet bekerülni, pályázni minden év augusztusában lehet. A felvételin négy kar (TÁTK, TTK, IK,
BTK) első- és másodéves BA és elsőéves MA hallgatói vehetnek részt. Számos előnnyel szolgál,
ha sikeres a felvételid, hiszen többek között ingyenes nyelvoktatáson vehetsz részt, vagy
kedvezményesen mehetsz kiállításokra és színházba is.
Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (ARTSZ)
2004 óta fogja össze tagjait a szakkollégium, melynek célja hogy a lelkes hallgatóknak biztosítson
egy állandó fórumot, ahol inspiratív, tudományos eszmecseréket folytathatnak, ezáltal pedig
széles látókörű társadalomtudományi szakemberekké válhatnak. Számukra fontos, hogy ezt
az elméleti tudást gyakorlatban is hasznosítani tudják a diákok. Programjai között szerepelnek
a sok fiatal által kedvelt és nem mellesleg ingyenes: Szakkollégium Éjszakája, a Spájz és a
Tapasztalatszerző Műhely.
A fentiek csupán néhány kiragadott példaként szolgálnak. További információkért keresd a
szervezetek online felületeit. Összességében mondhatom, tényleg megéri jelentkezni valamelyik
diákszervezethez, hiszen óriási a választék, és biztosan találsz számodra megfelelőt.

Csatlakozz bátran!
Viszmeg Dóra
Forrás:
Eötvös József Collegium: http://honlap.eotvos.elte.hu/ (utolsó letöltés: 2017.09.24.)
AEGEE: www.aegee-budapest.hu (utolsó letöltés: 2017.09.24.)
KÜMA: https://www.kuma.hu/ (utolsó letöltés: 2017.09.24.)
ARTSZ: http://angelusz.elte.hu/ (utolsó letöltés: 2017.09.24.)
ELTE Vitaklub: http://www.fde.hu/tagszervezeteink/elte-vitaklub/ (utolsó letöltés: 2017.09.24.)
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Merre tart az új generáció?
Közösségi platformok és hatásaik

A közösségi médiát mindannyian nap mint nap használjuk, ugyanakkor tisztában vagyunk
vele, hogy a használata rendkívül káros lehet a mentális egészségünkre? Látjuk, hogy mi
történik valójában az Instagramon vagy azt, hogy hová vezeti a legfiatalabb generációkat
a Snapchat és a Facebook? Milyen érzései vannak egy átlagos tinédzsernek a rendszeresen
használt platformokkal kapcsolatban? Cikkemben főként az Instagram hatásait vizsgálva
próbálom meg feltérképezni, hogy milyen trendek játszhatanak központi szerepet egy
tizenéves fiatal életében.
Az RSPH (Royal Society for Public Help) elnevezésű brit kutatóintézet nemrégiben publikált, 1500
angol fiatal bevonásával készített kutatása alapján a közösségi média különböző felületeti közül
az Instagram és a Snapchat váltja ki a legnegatívabb érzéseket a 16-24 éves generáció tagjainak a
körében, ahogyan ugyanezen két közösségi platform esetében a legnagyobb a kockázat a mentális
egészség károsodására is. Őket követi a Facebook és a Twitter, amelyek nagyjából egy helyen
szerepelnek, ám még mindig mindkettőnél több a negatív vélemény, mint a pozitív. Az egyedüli
közösségi platform, amely több pozitív kritikát kapott, mint negatívat, az a Youtube volt.
A megkérdezett fiatalok válaszainak tükrében a közösségi média könnyedén vezethetnek szorongáshoz, depresszióhoz, magányhoz vagy az alváshiány kialakulásához, ugyanakkor a zaklatás (bullying) jelensége, illetve az attól való félelem, hogy kimaradunk valamiből (Fear of Missing
Out, FOMO) szintén jelentős követezmények lehetnek. A tanulmány a fentiek mellett kitér arra
is, hogy a közösségi média még az alkoholnál és a cigarettánál is addiktívabbak lehetnek.
Van egyfajta ellenmondás az egészben, hiszen az említett káros szenvedélyek mindegyikénél
az ember sokszor annak ellenére válik függővé, hogy többé-kevésbé tisztában van annak
veszélyeivel. Azért, hogy megértsük ezt az ellentmondást, a negatív érzések és a függőség okait
külön-külön is meg kell vizsgálnunk. Az Instagram-használók nagy része sajnos egyáltalán nincs
tisztában a közösségi média káros hatásaival, vagy ha mégis, akkor is ezek a negatív érzések
inkább csak tudatalattinak tekinthetőek, így sokszor a függőségünk maga nem is tudatosul
bennünk (gondoljunk például a kapcsolatfüggőségre). Azonban, ha a legtöbb instagramhasználó, aki negatív érzésekkel viszonyul az alkalmazáshoz, tudatában lenne a függőségével
akkor sem biztos, hogy könnyedén tudna változtatni rajta, hiszen a fent említett problémák,
illetve az addikció tipikus tünetei folyamatosan visszahúznák- a használat felé.
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Tehát az, hogy a negatív érzések, a káros hatások és a függés nem feltétlenül tudatos, valamennyire megmagyarázza a korábban említett ellentmondásokat. Az okokat azonban még alaposabban szemügyre kell vennünk, hogy tisztábban láthassuk azt, hogy a mentális problémák
miként is jelennek meg egy hétköznapi használó életében, és melyek azok a fő okok, amelyek
addikciót okozhatnak és az alkalmazás rendszeres használatára késztethetik az embert annak
ellenére, hogy az negatívan befolyásolja az ő érzelmi állapotát.
A legtöbb modern fiatal közösségi életének meghatározó részét képezi valamelyik internetes
platformon való jelenlét. A legnépszerűbb ezek közül a világon egyértelműen a Facebook, azonban az utóbbi időben jelentős mértékben előretörtek az olyan vizuális kommunikációt előnyben
részesítő közösségi oldalak és applikációk mint az Instagram vagy a Snapchat. A trend pedig
úgy alakult, hogy ez a két alkalamzás rövid idő leforgása alatt igen széles körben vált elterjedtté, azonban mivel a platformokon megosztott képek sokszor eltorzítják a valóságot, ezért
a világot a felhasználók gyakran olyannak látják, mint ahogyan azt az általuk követett oldalak
eléjük tárják.
Emellett egy másik problémával is szembesülhetnek a fiatalok: a képeket pörgetve ugyanis
minden egyes poszt után azt gondolhatják, hogy ők nem elég szépek, vidámak, vagy nem olyan
pozitív a személyiségük, mint másoknak.
Egy másik jelentős hatásról beszélhetünk, amikor a már említett FOMO jelenséget definiáljuk,
hiszen az érintettek retteghetnek attól, hogy másnap úgy kezdik napjukat az iskolában, hogy elmulasztottak valami fontosat, és ez szélsőséges esetekben paranoiás tünetekkel is együtt járhat.

www.bookish.com

Van egy másik meghatározó aspektusa is a közösségi média használatának, mégpedig az a bizonyítási vágy, amelyet a platform közössége generál. Vagyis a felhasználó már-már rákényszerül
arra, hogy folyamatosan képeket töltsön fel, posztoljon, hogy megmutassa, ő is számít annyira,
mint a többiek - ez a logika pedig szintén addikcióhoz vezethet.
Azt látjuk tehát, hogy a negatív érzések és a függés
kapcsolatban állnak egymással, hiszen paradox
módon pont a FOMO miatt alakul ki az a szorongás, amely aztán a túlzott használat, és a
függőség miatt valósággá válik, és ezáltal
valóban ahhoz vezet, hogy a felhasználó lemarad eseményekről, még akkor is, ha ez nem tudatosul benne.
A RSPH intézet említett tanulmánya kitér arra is, hogy
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létezik kiút. Az alábbi megoldási lehetőségekről ír: azt javasolja, hogy minden kép mellett tüntessük fel, hogy az manipulált-e és, hogy bizonyos idő után jelenjen meg egy ablak az alkalmazásban, amely arra inti a felhasználót, hogy már nagyon régóta használja az applikációt és
tartson egy kis szünetet. Remélhetőleg az ilyen és ehhez hasonló javaslatok a gyakorlatban is
működőképesnek bizonyulnak majd, és a trend hamarosan egy kevésbé stresszes irányba fog
elmozdulni.

Bárány András
Forrás:
Social media and young people’s mental health and wellbeing: https://www.rsph.org.uk/our-work/policy/socialmedia-and-young-people-s-mental-health-and-wellbeing.html (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
Az Instagram a legkárosabb a fiatalok számára: http://24.hu/tech/2017/05/22/az-instagram-a-legkarosabb-a-fiatalok-szamara/ (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
Instagram ranked as having the worst effect on young people’s mental health, report finds: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/instagram-young-people-mental-health-worst-effect-negative-so-

Film és zene határmezsgyéjén
Híres előadók a mozivásznon

Szinte mindegyikünknek megvannak azok a kedvenc zenészei és előadói, akiket ha nem is
feltétlenül láthatunk élőben, sohasem mulasztanánk el a lehetőséget, hogy minél többet
megtudhassunk róluk. A velük készült interjúk, a koncertfilmek, a fesztivál-összefoglalók,
a dokumentumfilmek, az életrajzi ihletésű könyvek vagy újabban a live streaming nyújtotta
koncertélmények így mindenki számára ismerősek lehetnek.
Ezekhez képest azonban sokkal kevésbé vannak jelen a diskurzusban azok a játékfilmek, amelyek
egy-egy zenekar, vagy szólista pályafutását dolgozzák fel, noha ezek között több olyan alkotás
is akad, amely nem csak informatív forrás lehet a néző számára, hanem művészi teljesítményét
tekintve is ugyanolyan magabiztosan megállja a helyét bármelyik másik mozifilm mellett.
Az életrajzi ihletésű játékfilmek kérdése idén szeptemberben különösen aktuálisnak számít, hiszen nemrég jelentették be hivatalosan is, hogy Bryan Singer rendezésével elkezdik forgatni a
Bohemian Rhapsody című filmet, amelynél találóbb címet talán nem is találhattak volna a Queen pályájának ikonikus mozzanatait felvillantó történethez. Külön érdekesség, hogy a zenekar
tragikus sorsú énekesét, Freddie Mercury-t Rami Malek fogja majd alakítani, akit többek között a Mr. Robot című sorozatból ismerhet a nagyközönség, az első képkockák alapján pedig
mindenképpen szerencsésnek tűnik ez a szereposztás, hiszen a két személy a vélemények
zöme alapján megszólalásig hasonlítani fog majd egymásra, amely egy ilyen jellegű film

13

Interkultúra
esetén legalább ugyanolyan elengedhetetlen mint maga a hatásos színészi alakítás.
A zenekarok filmvásznon való életre keltése azonban ennél sokkal nagyobb múltra tekint vissza,
úgyhogy bőven bukkanhatunk olyan előzményekre, amelyekből akár majd Singer is ötletet meríthet a forgatási munkálatok során. Ezek közül néhány teljes életművet ígyekszik feldolgozni,
sokszor akár a legapróbb részletekre is ügyelve, mások viszont a,,karrier-regény” szemléletmód helyett – lévén az túl nagy vállalkozás az esetek többségében – inkább egy adott alkotói
korszakra összpontosítanak, amely döntően a pályafutás kezdetét, a végét, vagy egy-egy kritikusabb periódusát jelenti. Az egyik legelső, és azóta mondhatni kultikussá vált ilyen kísérlet
volt Oliver Stone rendező részéről az 1991-es The Doors, amely azóta is a műfaj egyik iskolapéldájának tekinthető.
A hatvanas évek és a hippi korszak meghatározó és legendás zenekarának sorsát feldolgozó
alkotás a megalakulástól és a klubkoncertezéstől elkezdve követi végig a tagok pályafutását,
egymáshoz fűződő barátságát, a hirtelen jött siker és világhír okozta megpróbáltatásokat, majd
a hanyatlást, és a végzetes bukást is. Mindezt természetesen a karizmatikus költő-énekes, Jim
Morrison életén és vívódásain keresztül láthatja a néző, aki Val Kilmer egyöntetűen elismert és
hiteles játékának köszönhetően valóban a Vietnám elleni lázadás, a szabadság, és a szerelem
szenvedélyes vezéralakjaként jelenik meg előttünk.
Azonban nem csupán a klasszikus rock éra lángoló lelkű mártírjainak életművéhez nyúlnak szívesen a rendezők: a sokoldalú és nemrég az irodalmi Nobel-díjat is megkapó Bob Dylan életéről
(vagy ahogyan a film alcíme fogalmaz: életeiről) Todd Haynes készített 2007-ben mozifilmet
I’m not there (vagyis ,,Nem vagyok ott”) címmel, amely teljesen egyedi módon oldotta meg a
művész karrierjének bemutatását. Dylan összetett személyiségének ábrázolására ugyanis azt a
módszert alkalmazzák, hogy a főhőst egyszerre több külöböző életkorú és karakterű színész jeleníti meg, akik között színesbőrű kisfiút; Rimbaud-t idéző, provokatív költőfejedelmet és igazi,
hamisítatlan rock’n’ roll fenegyereket egyaránt felfedezhetünk.
Ezek a karakterek ugyanakkor a filmben mind saját neveiken szerepelnek, és montázs-szerűen,
a jelenetek között térben és időben ugrálva, felváltva láthatjuk életüknek legfontosabb mozzanatait. Némelyik a főszereplők közül introvertált, amíg mások éppen extravagánsak vagy lázadóak, emellett azonban ugyanúgy jelen van a country zenész, a magányos poéta, a megalkuvást
nem tűrő szónok és az egyszerű blues muzsikus is a cselekményben, miközben a háttérben
Woody, Arthur, Billy, Jack, Robbie és a többiek mögött ott találhatjuk az igazi Bob Dylant, akinek
egyéniségét együttesen testesítik meg az említett figurák.
Szintén a 2000-es évek első felének gyümölcse a Walk the line (magyar változatban A Nyughatatlan) című életrajzi film is, amely a country zene valaha élt egyik legnagyobb hősének,
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Johnny Cash-nek a pályafutását örökíti meg, de hasonlóképpen feldolgozták szinte az összes
többi műfaj klasszikus és ikonikus alakjának történetét is: az örökifjú Jerry Lee Lewis életéről
A rock’n’roll ördöge címmel készült filmadaptáció, Miles Davis dzsesszista pályájáról néhány
éve forgatták a Miles Ahead névre keresztelt mozit, a zongorista Ray Charles-ról szóló 2004-es
Ray pedig mára már szintén az életrajzi filmek egyik széles körben ismert mintadarabjává vált.
Érdekes tény viszont, hogy annak ellenére, hogy a popkultúra olyan felejthetetlen neveiről mint
a Led Zeppelin, a Rolling Stones, vagy a Beatles soha nem készült nagyjátékfilm, utóbbi zenekar
központi személyéről, a frontember John Lennonról több ízben is készítettek mozit. Ez alapján
egyáltalán nem kézenfekvő tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy valakinek a zenei, vagy az irodalmi
életműve a filmek világában is ugyanolyan kirobbanó sikerre tegyen szert.
Nem elég ugyanis önmagában egy kalandos, kihívásokkal, fordulatokkal, és veszteségekkel
teli életút, egy erős, szuggesztív személyiség, egy összetartó, szolidáris zenekar vagy a
kiemelkedő zenei tehetség, hanem legalább ugyanilyen lényeges, hogy sikerüljön átadni azt
a háttérüzenetet, azt az eszmeiséget, amelyet egy-egy előadó a rajongók, illetve általában a
külvilág felé képviselt. Ez az, amelytől valóban képesek lehetünk elhinni, hogy az előttünk látott
sztori valóban hasonlóan történt, mint ahogyan az a filmvásznon is kibontakozik.

Rucska Ferenc

Szélsőségek labirintusában
A fiatalkori radikalizmus miértjei

Napjaink politikai híreiben a terrorcselekmények hátterét kutató okfejtésekben rendre
felbukkan a radikalizálódás jelensége. Ahogy az általános közbeszéd egyre többféle
kontextusban használja a kifejezést, a legtöbb médiafogyasztóban felmerül: mégis mit takar
pontosan a fogalom? Kik lehetnek érintettek, mit tehetünk a terjedése ellen? Cikkemben ezekre
a kérdésekre keresem a választ.
A radikalizációra összetettségénél fogva nem is nagyon találunk egységes definíciót, hiszen –bár
az alapvetések megegyeznek – kontextustól és egy adott ország biztonságpolitikai vezetésétől
függően különböznek a meghatározások.
Az egyik legrészletesebb leírást a Kanadai Királyi Lovascsendőrségnél találjuk, amely szerint a
radikalizálódás „a folyamat, amely során a személyek – jellemzően fiatalok – megismerkednek egy
nyíltan ideologikus üzenettel és hitrendszerrel, amely elősegíti az elmozdulásukat a mérsékelt,
mainstream álláspontoktól a szélsőséges nézetek felé.” Amellett, hogy a kanadai forrás rámutat
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a fiatalok jelentős érintettségére, kiemeli: önmagában a szélsőséges gondolkodás még nem
probléma. Aki radikális, az alapvetően gyökeres politikai, gazdasági vagy társadalmi változást
szeretne eszközölni, a kifejezés tehát nem minden esetben pejoratív. Így, bár a két jelenség
nemritkán ok-okozati összefüggésben áll egymással, a radikalizálódást és a terrorizmust
nagyon fontos külön fogalmakként kezelni.
A radikális mozgalmak számos különböző alapra épülnek: lehetnek nemzetiségi függetlenséget
sürgető (pl. a baszk ETA), vallási alapon szerveződő (pl. az ír IRA, a szunnita iraki törzsekből
alakult Iszlám Állam) vagy etnikai felsőbbrendűséget hirdető (pl. neonácik, szkinhed társaságok
szerte a világon) közösségek. Leginkább az iszlám szélsőségesek és a rasszista szervezetek
ismertek speciális módszereikről, amelyekkel elérik a fiatalokat és meggyőzik őket a csatlakozásról. Az internet világa mind nagyobb teret biztosít ezeknek a törekvéseknek: az ISIS például
különösen hatékonyan használja a közösségi média felületeit. Youtube-ra feltöltött propagandavideók, velős Twitter-üzenetek: részletes történeteket olvashatunk arról, hogyan férkőznek
a női toborzók fiatal diáklányok bizalmába, szebbnél szebb ígéretekkel.
Mindezek ellenére mégis felmerülhet bennünk a kérdés: mégis mivel magyarázható, hogy egyre
több – sok esetben stabil családi háttérrel rendelkező – fiatal csatlakozik köztudottan saját tagjaival is erőszakos és kizsákmányoló radikális szervezetekhez? Könnyű lenne egyetérteni azzal,
amit a Szíriába megszökött tinédzserek kétségbeesett szülei gyakran feltételeznek: csakis valamiféle agymosás lehet az ok. Bár a Gépnarancs című regény jeleneteihez hasonló módszerek
logikusnak tűnhetnek, a valóság ennél jóval árnyaltabb. A kamasz- és fiatal felnőttkort jellemző identitáskeresés, bizonytalanság és érzékenység
nagyon hatékony alapot biztosít a radikális eszmék iránt növekvő nyitottságra.
A Nyugat-Európában élő muszlim fiatalokat például pozitív kommunikációval
lehet a legkönnyebben megkörnyékezni: üzenetekben és posztokban
részleteket sejtetnek egy új országról, ahol önmaguk lehetnek, ahol megélhetik ’Allah
valódi akaratát’, mindezt
befogadást jelképező
szóhasználattal teszik hatékonyabbá (pl. „my dear
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Christian Picciolini-www.patheos.com

sisters”). Az a cél, hogy a fiatalok vágyat érezzenek arra, hogy a jelenlegi, átlagos vagy épp elnyomott helyzetükből kitörve egy új közösségben hőssé válhassanak. Ehhez szorosan kapcsolódik az ún. nothing-to-lose jelenség: „ha egy csoport tagjai úgy érzik, nincs esélyük csoportjuk
helyzetének megváltoztatására, hiszen státuszuk stabilan alacsony, nagyobb eséllyel fordulnak
majd radikális eszközökhöz.” A helytelen és az erkölcsileg elfogadható eszközök között pedig
rendre új, a közösségük belső normarendszeréhez igazított határvonalat húznak a tagok.
Christian Picciolini példája nagyon jól szemlélteti a folyamatot. A Hősök tere mozgalom keretében 2017 elején Budapesten is előadást tartó tévés producer, aki fiatalkora nagy részét az
első szervezett amerikai szkinhedcsoport, a CASH aktív tagjaként töltötte, így mesél csatlakozásáról: „(…) annak az ígéretét láttam, hogy tartozni fogok valahová, és nem szekálnak többet az
iskolában, ami nekem elég is volt. Nem érdekelt a rasszizmus meg semmi hasonló, egyszerűen
tetszett ez az identitás, és szerettem volna közéjük tartozni, a többi aztán jött magától.”
Hogy mi a leghatékonyabb módszer a fiatalokat radikalizáló propaganda megállítására, sokféle
intézménytől különböző válaszokat kaphatunk. A szélsőséges közösségek kommunikációjának
ellehetetlenítése kézenfekvőnek tűnhet – ezzel a módszerrel válaszolt az Anonymous hackercsoport az ISIS által magára vállalt 2015-ös párizsi terrortámadásra: blokkolni és jelenteni
kezdték a hozzájuk tartozó Twitter fiókokat, egy toborzó weboldalon pedig Viagra reklámra
cserélték az eredetileg beágyazott propagandavideót.
A brit kormány pedig a meglehetősen megosztó, Prevent nevű programjával küzd a jelenség
ellen, amely a közelmúltban a King’s College London diákjaiból váltott ki felháborodást, miután
megtudták, hogy a program felelőseinek bármikor jogában áll elolvasni az egyetem e-mail rendszerében küldött leveleket: a diákönkormányzat szerint ez a gyakorlat bizalmatlanságot szül és
ártatlan diákokat kezel gyanúsítottként. Amber Rudd belügyminiszter azonban nyilatkozatában
így érvelt: a Prevent sikerét igazolja, hogy a hatóságok az elmúlt négy évben legkevesebb 18
tervezett terrortámadást hiúsítottak meg a segítségével.
S hogy mit tehetünk mi, egyszerű egyetemisták az ügy érdekében? Hallgassuk meg barátaink,
fiatal rokonaink gondjait, legyünk lelki támaszok egy-egy jó beszélgetésben – és tartsuk szem
előtt a jogállam értékeit.

Barta Eszter
Forrás:
Radikalizáció és terrorizmus: http://www.huffingtonpost.ca/senator-mobina-jaffer/canadian-terrorist-acts_b_3581236.html (utolsó letöltés: 2017.10.24.)
Anonymous vs ISIS: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/anonymous-vs-isis-hacker-reveals-6931331
(utolsó letöltés: 2017.10.24.)
A radikalizálódás pszichés háttere: http://mindset.co.hu/politizalodas-es-radikalizalodas-az-aktiviz-
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mus-sotet-oldala/ (utolsó letöltés: 2017.10.24.)
Radikalizáció és agymosás: https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/13/radicalisation-brainwashing-british-men-syria-julian-baggini (utolsó letöltés: 2017.10.24.)
Christian Picciolini interjú: http://index.hu/kultur/2017/01/27/christian_picciolini_egykori_skinhead_vezer_interju/ (utolsó letöltés: 2017.10.24.)

A további forrásokat az online felületen találják.

Hősök vagy törvényszegők?
Megosztó vélemények ikonikus alakokról

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik néha ugyan erkölcstelen vagy vitatható
eszközöket felhasználva, mégis alapvetően a jó cél érdekében cselekedtek. Számos valós,
történelmi személy, illetve fiktív karakter is bizonyítja, hogy mennyire másként gondolkodhat
az utókor cselekedeteinkről. Az alábbiakban felsorolt néhány személy is ennek megfelelően
egyesek szemében az abszolút gonosztevőt, másokéban pedig az igazi példaképet testesíti meg.
Che Guevara
A név bizonyára mindenki számára ismerősen cseng, ám noha az arcképét ábrázoló pólókat
hatalmas példányszámban vásárolják szerte a világon, mégis nyitott kérdés maradt a mai napig,
ki is volt ő igazán.
A világhírű katonai vezető és forradalmár 1928-ban született Ernesto Rafael Guevara de
la Serna néven Argentínában. Már igen korán megfogalmazódott benne, hogy az egész
Dél-Amerikára jellemző tömeges szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségeket csakis
fegyveres forradalommal lehet orvosolni. Miután a baloldali politikai eszmék elkötelezett
híve lett, guetemalai tartózkodása idején ragadt rá a "Che" becenév, amely az argentínai
spanyolban körülbelül annyit jelent, hogy "Hé!" vagy "Ember!". 1955-ben ismerkedett meg
Mexikóvárosban Fidel Castro-val, majd együtt vettek részt a gerillaharcok szervezésében,
és végül ő maga is közrejátszott a kubai forradalom győzelmében. Emellett a La Cabaña
börtönerőd parancsnokaként számos ember elítélését és kivégzését irányította, továbbá a
kubai munkatáborok szellemi atyja és gyakorlati megalapítója is ő volt.
Habár a CIA bolíviai rajtaütése során 1967. október 8-án kivégezték, halála után rövidesen népszerűbbé vált, mint valaha, és a globalizációellenes, a társadalmi igazságtalanságokra érzékeny,
baloldali fiatal nemzedék ikonjává nőtte ki magát. Che személyét manapság többnyire a szabadságért és az elvekért való kiállással, a kitartó küzdelemmel és az igazságérzettel azonosítják.
Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az emberek többsége nincs tisztában Che Guevara valódi
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tevékenységével és életrajzával, aki a másik oldal véleménye szerint a végletekig kommunista,
Sztálin megrendíthetetlen követője, erőszakos jellemű gyilkos és öntörvényű bűnöző volt. Végül
azzá vált, ami ellen a kezdetektől harcolt: az önkény és erőszak fenntartójává.
vignette4.wikia.nocookie.net

I. Napóleon
A későbbi hadvezér, államférfi és császár Napoleone di Buonaparte néven született 1769-ben
a Korzika szigetén fekvő Ajaccio városában. Már gyermekkorában is rendkívüli tehetségnek
számított hatalmas munkabírásával, széleskörű olvasottságával és sokoldalú műveltségével.
Azonban ő nem az alkotómunkának, hanem az „alkalmazásnak” volt a mestere, így elődjeinek
számos haditechnikai és politikai módszerét fejlesztette tovább. Származása, foglalkozása és
társadalmi helyzete egyaránt eltávolította őt a francia társadalom különböző rétegeitől: korzikai volt, tehát nem kimondottan francia környezetben nőtt fel; katona volt, tehát továbbra
is kívül maradt a franciák mindennapi életén; nemes volt ugyan, de koldusszegény, és így nem
azonosulhatott egyik társadalmi réteggel sem. Ez a sajátos kívülállás tette lehetővé később,
hogy a társadalmi csoportok fölé emelkedve, a közös, nemzeti érdek nevében lépjen fel, és
talán ugyanezen okból nem tartotta tiszteletben egyik társadalmi réteg érdekeit sem. A belpolitikai tisztogatásokon, majd pedig az általa létrehozott bábállamokon keresztül is megnyilvánult,
hogy gyakran nem ismerte fel, hol a határ, amellyel később számos társadalmi csoport és európai uralkodó haragját magára vonta. 1799-ben államcsínyt hajtott végre – előbb elüldözte a törvényhozó szervek képviselőit, majd gondoskodott róla, hogy egy egészen új rendszert építsenek
ki a régi romjain, amelyben legfőbb konzulként minden hatalom az ő kezében összpontosul.
Egyrészt tiszteletreméltó, hogy az 1789-es forradalmi hangulat, a belső viszályok és leszámolások után képes volt a francia nemzeti egység megteremtésére, méghozzá nemcsak hadvezér-
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ként, hanem törvényalkotóként is, hiszen a jogtörténeti jelentőségű Code Civil is az ő személyéhez köthető. Másrészt azonban egy olyan személyről beszélünk, aki képtelen volt a tartós
békekötésre, illetve az egyre nagyobb hatalom iránti vágya miatt lassan megszűnt a szükséges
társadalmi támogatottsága is, és az egykor a "gloire" fényében tündöklő Napóleonról ma már
egy igen határozott kettős vélemény él az emberek emlékezetében
Rózsa Sándor és más törvényen kívüliek

www.szegedilap.hu/

A magyar történelem leghíresebb betyárja, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás
fűződik, 1813-ban született Szegeden. Gyermekkora nem volt felhőtlen, ugyanis apját lopásért
felakasztották, ő maga pedig mint egy tolvaj gyermeke, nemigen számíthatott fényes karrierre, így apjához hasonlóan rablónak állt. Összesen hatvan bűnesetéről maradt feljegyzés, és
rablásai során körülbelül 30 fő – többnyire csendőrbiztosok és szolgabírók – életét oltotta ki.
Rózsa Sándor életét sokan követték nyomon akkoriban, és betyárnak álltak, akik foglalkozásuk
miatt a társadalom peremére szorultak. Gyakran párhuzamba állítják a magyar betyárt a brit
folklórból ismert Robin Hood figurájával, a társadalmi igazságtalanságok ellen, és a szegény
tömegek mellett fellépő ,,tolvajfejedelemmel”, aki számos helyen köszön vissza ránk a könyvektől kezdve egészen a filmekig és gyermekmesékig. Ugyanilyen ikonikus hőssé, és gyakran
egy-egy romantikus színezetű legenda részesévé vált az ausztrálok számára Ned Kelly, vagy a
skótok szemében a ,,rettenthetetlen” William Wallace is, de az amerikai vadnyugat kalandorai
(Wyatt Earp) és a kora újkor kalózai (Edward Teach, a Feketeszakáll) közül is sokakat pozitív
figuraként őrzött meg a hagyomány. Rózsa Sándor alakjára visszatérve, bátran kijelenthetjük,
hogy évtizedekkel a tevékenysége után is kétségkívül a pusztai életmód, a magyar virtus, és a
szabadságvágy legfőbb szimbólumává lépett elő, és vélhetően
így emlékeznek majd rá a jövendő generációk is.

Viszmeg Dóra
Forrás:
Che Guevara: http://tortenelemcikkek.hu/node/329
(utolsó letöltés: 2017.10.23.)
Napóleon: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/
bonaparte_napoleon;
http://tortenelemcikkek.hu/node/179 (utolsó letöltés: 2017.10.23.)
Robin Hood: http://www.ng.hu/Civilizacio/2010/04/
Robin_Hood_legendaja (utolsó letöltés: 2017. 10.23.)
Rózsa Sándor: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1813_julius_10_rozsa_sandor_szuletese
http://tortenelemcikkek.hu/node/329 (utolsó letöltés: 2017.10.23.)
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Az élet és halál küszöbén
Avagy az öngyilkosságról

Nincs olyan ember, aki ne hallott volna valamilyen formában az öngyilkosságról. De mik lehetnek
a problémák, amik idáig vezethetnek? Hogy áll ehhez a témához hazánk és a nagyvilág? Hogyan
lehet mindezt megelőzni?
Buda Béla, aki kiemelkedő tudományos munkásságot mondhat magáénak a pszichoterápia, a
kommunikációelmélet és szociálpszichológia területén is, Az öngyilkosság című orvosi és társadalomtudományi tanulmányában úgy fogalmazott, hogy „mind a mindennapi, mind a tudományos fogalomhasználat szerint öngyilkosságot követ el az az ember, aki életének saját maga vet
véget”, valamint „az öngyilkossághoz és annak kísérletéhez szándék és tudatosság kell”.
Az öngyilkosságnak, vagy kísérletének több oka is lehet, de a leggyakoribb magyarázat valamilyen szörnyű, reményvesztett élethelyzet, amely miatt az adott személynek az elviselhetetlen
szenvedéstől való szabadulás reményében úgynevezett “csőlátása” alakul ki és a saját életének
eldobását, a küzdelem feladását találja egyetlen megoldásnak. Ilyen állapotot kiválthat bármilyen pszichés zavar elhatalmasodása az elme felett (például depresszió, poszttraumás stressz),
vagy valamilyen komoly betegség miatt érzett reménytelenség, esetleg erős fizikai fájdalmak
okozta elerőtlenedés. A társadalomtól való elszigetelődés és ennek következménye, a magány
érzete is könnyen úrrá lehet az emberen és vezethet súlyos következményekhez. Mindezek mellett gyakori jelenség, hogy valamilyen trauma, erőszakos cselekedet, gyermekkorban elszenvedett lelki bántalmak, önértékelési gondok, halmozódó kudarcélmények miatt felgyülemlett vagy
esetleg elfojtott érzelmek törnek felszínre. A tényleges cselekmény előtt általában jelentkeznek
bizonyos előjelek, hiszen az öngyilkosság nem egyetlen cselekedet, hanem hosszú folyamat.
Ezek a jelek a személyiségtől függőek. Előfordulnak lappangó, csendes segélykérésék (mint például a szorongás, elfordulás a társasági kapcsolatoktól), de vannak feltűnő figyelmeztetések is.
Ilyenek lehetnek az öngyilkosságról tett kijelentések (pl.: „Bárcsak meg sem születtem volna!”),
a hirtelen hangulatváltozások, a látványos személyiségváltozás, a folytonos búcsúzkodás vagy
a kockázatos, önpusztító tevékenységek végzése (pl.: drog, alkohol fogyasztása).
„Öngyilkosságról minden történelmi korszakból, minden kultúrából és társadalomból tudunk.
Nincs tudomásunk olyan – individualizált, kultúrával rendelkező – társadalmi formációról,
amelyben az öngyilkosság ne fordult volna vagy ne fordulna elő.”
Napjainkban is számos öngyilkosságról hallhattunk a médiában. A legmegdöbbentőbb ilyen hír
Robin Williams, Oscar-díjas színész esete, aki kaliforniai otthonában vetett véget életének 2014
augusztusában. Hasonlóan megdöbbentő esemény történt Chester Benningtonnal, a Linkin
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park frontemberével 2017 júliusában, valamint Chris Cornellal, a Soundgarden énekesével, aki
egy Detroitban található motelben vetett véget saját életének.
Az elmúlt időszakban Oroszországból indult el, és az interneten terjedt el egy mára már jól ismert „játék”, a Kék Bálna jelenség, amelynek lényege, hogy fiatalokat állít úgynevezett kihívások
elé, ami sok esetben az öncsonkítástól az öngyilkosságig tereli áldozatait. Ám az alapítót – egy
21 éves orosz fiatalt – sikerült letartóztatni, a „vírus” azonban több országba is eljutott, köztük
hazánkba is. Ennek alternatívájaként indult egy úgynevezett Zöld Elefánt ellenkampány, ami tíz
kihívással a kiegyensúlyozott, boldog életre és annak élvezésére bátorítja a fiatalokat.
Az utóbbi időben elborzasztó öngyilkossági statisztikák láttak napvilágot, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint évente körülbelül 800 ezer ember vet véget önszántából
az életének, s ezen belül is a kelet-európai országok között a legrosszabb a helyzet. A litvánok
vezetnek toronymagasan a 28,2-es rátájukkal, őket követik az oroszok, s hazánk áll a harmadik
helyen. Tehát elkeserítően sokan követnek el öngyilkosságot Magyarországon, csak két európai
országban rosszabb a helyzet. Ezekre a súlyos adatokra néhány világvallás képviselői is reflektáltak. Kustárné Almási Zsuzsanna, református lelkész, Dr. Shubail Mohamed Eisa, muszlim
hitoktató és Verő Tamás rabbi is úgy fogalmazott interjújában, hogy egyházuk súlyosan ellenzi
az önkéz általi halált.
Mint fent már említettem, az önkezű halál nem egyetlen cselekedet, hanem hosszú folyamat
eredménye, aminek következménye, hogy szinte minden ilyen procedúrát meg lehet előzni kellő
odafigyeléssel. Apró dolgok is rengeteget segíthetnek abban, hogy elkerüljük a halállal foglalkozó gondolatokat. Nem szabad kivonulni a társasági életből, hiszen a barátokkal, családtagokkal
való beszélgetés vagy közös programok sokat segíthetnek. Megoldást nyújthat a sportolás, az
edzés mint figyelemelterelés, nem mellesleg ezzel a tevékenységgel még a fizikai egészségünket is megőrizhetjük. A napi teendők feljegyzése, a szabályos rutin betartása egyfajta kontrollt
nyújthat az egyénnek. Fontos, hogy minden nap be kell csempészni a napirendbe olyan tennivalót, ami boldoggá teheti az illetőt. Ilyen lehet akár az olvasás, filmnézés vagy a szabadban való
sétálás is. De mindezek mellett a legfontosabb, hogy mindig emlékezzen személyes céljaira
vagy hozzon létre újakat, hiszen ezek az élet alapvető részét képezik.
Ha segítségre van szükséged, vagy aggódsz valaki miatt, ingyenesen hívható a 116-123-as
vagy a 06-80/820-111-es krízisvonal.

Joó Réka
Forrás:
Buda Béla: Az öngyilkosság - Orvosi és társadalomtudományi tanulmányok
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Sokszínűség az LMBTQIA+ közösségben
Avagy kikről is beszélünk valójában, amikor a szexuális
kisebbségeket emlegetjük?

Sajnos gyakran a média és a magyar politikusok egyaránt azt a téves képet festik, miszerint
a szexuális kisebbségek (LMBTQIA+ emberek) a melegekkel azonosíthatóak. Ez azonban
közel sem fedi le a valóságot, hiszen e kisebbség több csoportra tagolódik: leszbikusokra,
melegekre, biszexuálisokra, transzneműekre, queerekre, interszex emberekre, aszexuálisokra,
pánszexuálisokra, de akár még a poliamor embereket is említhetjük. A TátKontúr további
lapszámaiban igyekszünk minél pontosabb képet nyújtani az említett csoportokról és azok
tagjairól. Az alábbiakban a téma körüljárásához szükséges fogalmakat fogom definiálni.
Ahogy azt fentebb is említettem, a szexuális kisebbségek további kisebb csoportokra bonthatóak, melyek rendkívül sokszínűek és változatosak, ennek tükrében e közösségek tagjait is eltérő
formában éri jogi, társadalmi és egyéb diszkrimináció. Mielőtt kifejtem, hogy az egyes csoportokra mik jellemzők, előbb fontos tisztáznunk a nemi identitás, szexuális orientáció, biológiai
nem, társadalmi nem és a nemi önkifejezés közötti különbségeket. E fogalmak által könnyen
magyarázhatóak az LMBTQIA+ betűi.
„Biológiai nem: Az emberek besorolása „nő” és „férfi” kategóriákba a fizikai testük megítélése
alapján (angolul: sex).” Ez a meghatározás súlyos problémákat jelenthet az interszex (definíció
lentebb) gyermekek esetében, akiken gyakran születésüket követően kényszer-beavatkozásokat hajtanak végre, hogy be tudják sorolni őket a férfi-nő kategóriákba.
„Társadalmi nem: Azok a társadalmilag kialakult szerepek, viselkedési formák, tevékenységek és jellegzetes tulajdonságok, amelyeket egy adott társadalom a nőkre és a férfiakra nézve
megfelelőnek tekint.”
Szexuális irányultság/orientáció: Azt fejezi ki, hogy egy ember milyen nemű emberek iránt
képes szexuális, illetve érzelmi vonzalmat érezni.
Nemi identitás: Belső és egyéni tapasztalatunk a saját nemünkről (amely nem feltétlenül egyezik a születéskor meghatározott nemünkkel), ami teljesen független attól, hogy milyen neműekhez vonzódunk.
„Nemi önkifejezés: Az a mód, ahogyan egy ember a külső megjelenésével és/vagy viselkedési,
öltözködési, hajviseleti, hangbeli, testi és egyéb külső és fizikai jellemzőivel kifejezi önmagát.”
Az alapvető fogalmak tisztázását követően az alábbiakban definiálom az LMBTQIA+ betűszó
pontos jelentését.
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Tudomány
"Meleg, Leszbikus: Egy férfit, aki férfiak iránt érez romantikus vagy szexuális vonzalmat, melegnek hívunk. A nőkhöz vonzódó nőkre leggyakrabban a leszbikus szót használjuk"
"Biszexuális: Olyan ember, aki mind férfiakhoz, mind nőkhöz vonzódik."
"Transznemű: Gyűjtőfogalom azokra, akiknek a nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése eltér a születéskor számukra kijelölt nemtől. Transzneműként éppúgy lehet valaki leszbikus, meleg, biszexuális, heteroszexuális vagy más szexuális irányultságú, mint nem-transzneműként."
Vannak olyan transz emberek, akik nemi megerősítő műtéteken esnek át és hormont kapnak.
Transzneműek csoportját alkotják a:Transznemű férfiak: olyan férfiak, akiket születésükkor
lányként határoztak meg biológiai nemük miatt;Transznemű nők: olyan nők, akiket születésükkor fiúként határoztak meg biológiai nemük miatt;
Nem binárisok: akik nemüket nem tudják leírni kizárólagosan csak a női vagy csak a férfi kategóriákkal, hanem vagy mindkettővel (vagy többel) egyszerre, vagy egyikkel sem, vagy változó. Leginkább a nem binárisok jelölnék be az "egyéb" kategóriát a kérdőíveken a nem meghatározásánál;
Transzvesztiták, cross-dresserek: férfi identitású emberek, akik időnként nőként öltözködnek, vagy fordítva. „Van olyan transzvesztita, aki pénzkereseti lehetőség miatt ölti magára a
másik nem szerepét a színpadon. Bár fontos kulturális szerepük leginkább a meleg férfi kultúrában van, a transzvesztita emberek is lehetnek homo-, bi-, illetve heteroszexuálisak.”
"Queer: Olyan emberek, akik számára a szexuális irányultság és a nemi identitás képlékeny,
nem csupán két pólusban képzelhető el (hetero/meleg vagy leszbikus, férfi/nő). Politikai állásfoglalást is jelent, amely ellenzi a domináns heteronormatív struktúrákat."
"Interszex: azok az embereket, akik a nemi anatómiai jellegek (kromoszómák, hormonok, testfelépítés, külső és belső nemi szervek) olyan kombinációjával rendelkeznek, amelyek alapján nem
sorolhatóak be anatómiailag egyértelműen a férfi-női kategóriákba. Az interszex állapot leggyakrabban veleszületett, de előfordul az is, hogy a szexuális fejlődés későbbi fázisában alakul ki."
Aszexuális: olyan ember, aki nem vagy nehezen érez szexuális és/vagy érzelmi vonzalmat.
A TátKontúr következő számaiban egy interjúsorozatot olvashattok majd tőlem, melynek
során e kisebbség tagjait kérdezem életük történetéről, tapasztalataikról a társadalomban
saját közegükben és közösségeikben.

Csikós Ádám
Forrás:
Magyar LMBT Szövetség - Karsay Dodó, Virág Tamás: Kérdőjelek helyett - LMBTQI-Kisokos a médiának: http://
ittvagyunk.lmbtszovetseg.hu/sites/default/files/kerdojelek_helyett_WEB.pdf (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
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Mohafal Óbudán
A légtisztítás új formája

Budapesten is tesztelik az egyik legmodernebb légtisztító utcabútort. Az Óbudán egyelőre
csak ideiglenesen felállított mohafal egy egészen újszerű megoldást kínál a légszennyezés
csökkentésére, körülbelül 270-275 fa erejével egyenlő levegőtisztító hatást képes elérni.
A Földművelésügyi Minisztérium Országos Légszennyezettségi (Automata) Mérőhálózata a csepeli, Erzsébet téri, Korakár parki, pesthidegkúti és Teleki téri mérőállomásokon augusztus elejétől
szeptember végéig 2,4 mikrogram/m3 és 218,3 mikrogram/m3 közti nitrogén-dioxid értékeket
mért a levegőben. Szerencsére ez bőven a tájékoztatási küszöbérték (350 mikrogram/m3) és a riasztási küszöbérték (400 mikrogram/m3) alatt van, de figyelembe véve a nitrogén-dioxid környezeti és egészségre gyakorolt hatásait, mindenképpen soknak tekinthető. Többek között csökkent
tüdőfunkció kockázatának növekedését okozza. Rendkívül magas koncentráció esetén összeszűkülő légutat eredményezhet, ennek a veszélynek az asztmások különösek ki vannak téve.
Ezen veszély csökkentésére áll augusztus 31-e óta Óbudán a mohafal, melynek mohái megszűrik a különböző nitrogén-oxidokat, így csökkentve a levegő szennyezettségét. A nitrogén-oxid
és nitrogén-dioxid mellett az emberi egészségre veszélyes egyéb szennyező anyagokat és a
szálló, kisszemcséjű porokat kötik meg ezek a növények és hasznosítják saját biomasszájukban.
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A berendezés gondoskodik arról, hogy a növényeknek megfelelő környezetet biztosítson.
Az 1682 növénykazetta mindegyike úgy épül fel, hogy a mohákat varjúháj fedi (ijedtségre
semmi ok, ehhez egy varjúnak sem kellett meghalnia, a varjúháj egy rendkívüli tűrőképességgel rendelkező növény), ami védi a közvetlen
napfénytől, az UV-sugárzástól hőseinket. A varjúháj
adja a fal zöldszínű összhatását, a mohák maguk
inkább sárgás színűek. Ezek a kazetták a fal
mindkét oldalát fedik. A falnak önálló víztartálya és öntözőrendszere van, ami nem
csak a vizet szállítja, hanem különböző
tápanyagokat is. Sőt, működés közben az utcabútor méréseket végez
a légszennyezettségről és saját
tisztító erejéről. Az egész rendszert a tetején található beépített
napelem működteti.

Tudomány
Stabilizációs és további praktikussági szempontból mindkét oldalhoz pad is tartozik, melyeken
a tér üzleteiben dolgozók szívesen töltik ebédidejüket. Ezt a csodálatos konstrukciót a német
Green City Solutions mutatta be 2014 tavaszán a Hannover Messe tudományos újdonságokat
felvonultató nemzetközi kiállításon. A berendezés több tudományos és gazdasági díjat is elnyert.
Már Jénában, Berlinben, Osloban, Párizsban, Hong Kongban és Modenában is van mohafal.
Budapesten egész pontosan az óbudai Kolosy téren egyelőre hat hónapig áll a CityTree elnevezésű légtisztító. Ez egy tesztidőszak, amely során arra keresik a választ, hogy a viszonylag száraz fővárosi éghajlaton is megfelelő hatásfokkal működik-e a berendezés. A hőmérséklet nem
jelenthet majd gondot, mert ezek olyan speciális, Oroszországban őshonos mohafajok, melyek
-40 °C-ig bírják a hőmérsékletet.
A készülék elhelyezését Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kezdeményezte Bús
Balázs polgármester javaslatára, majd Óbuda képviselő-testülete hozta meg a végleges
döntést a berendezés bérléséről. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Budapest II.
és III. kerületének országgyűlési képviselője példaértékűnek nevezte az önkormányzat
környezettudatos szemléletét. Emellett arról is beszélt, hogy a zöldgazdaság fejlesztése nagy
szerepet játszik a versenyképesség javulásában és az energiafüggőség csökkentésében is.
Az eszköz végleges helyének kiválasztásakor a levegőszennyezettség és a tér forgalmassága
játszott döntő szerepet.
A mohafal bérlése hat hónapra kis híján 20 000 euróba kerül az önkormányzatnak. Arról még
nincs hivatalos információ, hogy ha a berendezés megfelelő hatásfokkal működik és több ilyen
konstrukció állandó telepítése mellett döntenek, az mekkora kiadást jelenthet. Amennyiben
erre sor kerül, a jelenlegi bérleti díj jóváírásra kerül (tehát a tesztelés ebben az esetben gyakorlatilag ingyen volt), de valószínűleg még így is akkora összegről lesz szó, ami csak hosszútávon
térülne meg. Mindenképp fontos azonban kiemelni, hogy ezen a környéken (és a város számos
más területén is) egyáltalán nem lehet fákat ültetni a közműhálózat, a katasztrófavédelem, a
burkolat és az épületek elhelyezkedése miatt. Tehát az önkormányzat kénytelen ezt vagy ehhez
hasonló alternatív megoldást keresni a légtisztításra és oxigénszint-növelésre, még ha ez nagy
költségekkel is jár. Az emberi egészség megóvása érdekében érdemes kreatív technológiákba
befektetni, ha más lehetőség nem áll rendelkezésre.
Ahol azonban más lehetőség is van, ott nem kell egyből fakivágást kezdeményezni. A hónapok
óta tartó ¬¬– mondjuk ki – kálvária a Római-part ügyében például egy ilyen eset. Annak tudatában, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata idén 351 új fa telepítésének tervét valósítja
meg, és hogy évről-évre növeli a faültetésre és gondozásra szánt keretet, megállapíthatjuk,
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hogy valóban napirenden tartják a környezetszennyezés csökkentésének kérdését.
Ezzel azonban nem lehet ellensúlyozni a Római-parton tervezett fakivágás okozta légszennyezettségi és természeti károkat.

Ulics Balázs
Forrás:
A mohafal alkotója, működése, hatásfoka: https://www.vg.hu/kozelet/legtisztito-fallal-dobbant-obuda-528801/
(utolsó letöltés: 2017.10.17.)
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter véleménye: https://www.vg.hu/kozelet/mohafal-tisztitja-az-obudai-levegot-596715/ (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
A mohafal ára: https://444.hu/2017/08/31/legtisztito-mohafal-legtisztito-mohafal-tisztitja-majd-a-kolosy-ter-levegojet (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
Légszennyezettségi statisztika:http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat?city=2 (utolsó letöltés:
2017.10.17.)

A további forrásokat az online felületen találják.

Civil szervezetek testközelből – TASZ
Interjúsorozatomban olyan civil szervezeteket mutatok be, amelyek az elmúlt évekbenévtizedekben sokat tettek a magyar társadalom fejlődéséért. Interjúalanyom Dojcsák
Dalma jogász, a Társaság a Szabadságjogokért (továbbiakban: TASZ) Politikai Szabadságjogi
Projektjének vezetője. A TASZ egy 1994-ben alakult nonprofit szervezet, ami kezdetben a
pszichiátriai betegek jogainak védelmével foglalkozott, de azóta a jogvédelmen belül több más
területre is kiterjesztette munkáját.
Keczeli Péter: Pontosan mivel is foglalkozik a TASZ?
Dojcsák Dalma: A TASZ régen egy olyan civil szervezet volt, ahol aránylag kevesen,
jól azonosítható témákon dolgoztak. ‘94-ben indult a szervezet és eleinte még csak a
fogyatékossággal élő emberek, a kábítószerhasználók, valamint a pszichiátriai betegek jogaival
foglalkozott. Aztán bővült ez a tevékenység, így elkezdett bővülni a szervezet is. Most harmincan
dolgoznak főállásban vagy félállásban a szervezetnél.
A magyar társadalom aktuális problémáira reflektálva pedig folyamatosan bővül a témáink köre:
pár éve kezdtünk el például a közoktatással kapcsolatos problémákkal, vagy a választásokkal
kapcsolatos jogsértésekkel foglalkozni. A szervezet céljainak megvalósítása érdekében 2016
óta külön projektekben az egyenlőség, a magánszféra és a politikai szabadságjogok területein
tapasztalható visszaélésekkel foglalkozunk.
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Tudomány
K. P.: Mire fókuszál a három projekt?
D. D.: Az Egyenlőség Projekt a kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportok egyenlő
bánásmódhoz való jogát segíti elő. Főként a fogyatékossággal élő emberek és a magyarországi romák problémáival foglalkozik, de fellép a gyűlöletbűncselekmények kapcsán érintett
bármilyen más csoport (az LMBT+ csoport tagjai, menekült emberek) védelme érdekében. A
Magánszféra Projektünk fő célja, hogy a polgár megvédhesse a magánszféráját az állami beavatkozással szemben. Például amikor a kórházban beavatkoznak az ember magánszférájába,
vagy amikor a droghasználókat vegzálják. A TASZ amellett foglal állást, hogy az öncélra tartott
kábítószerhasználatot ne büntesse az állam. Ide tartozik még a közoktatás kérdése és a közoktatás világnézeti semlegessége is, illetve a reprodukciós jogok: a mesterséges megtermékenyítés, az abortusz és az ehhez kapcsolódó bioetikai kérdések. Szintén ez a program foglalkozik
a személyes adatok védelmével. Én a Politikai Szabadságjogok Projektet vezetem, ami minden
olyan témával foglalkozik, ami a polgár közéletben való részvételéhez kapcsolódik. Ilyen a szólásszabadság, a gyülekezési jog, a választójog, az egyesülési szabadság, amivel a civil törvén�nyel kapcsolatos változások miatt kezdtünk el aktívan foglalkozni.
K. P.: A jogvédelmen kívül, foglalkoztok még jogfejlesztéssel és tájékoztatással is. Ahogy
néztem, a Youtube csatornátokon rengeteg videó van. Ezt bemutatnád nekem részletesebben?
D. D.: A TASZ egy olyan szervezet, amelynek egy aránylag kiterjedt kommunikációs csapata
van. Azért van ekkora hangsúly a kommunikáción, mert nagyon hiszünk abban, hogy az emberi
jogok kérdése, az alapjogok védelme nem magától értetődő. Ahhoz, hogy minél több ember
megértse, hogy a munkánkra szükség van, fontos, hogy minél több emberhez olyan módszerrel
jussunk el, amelyik felkelti az érdeklődést ezek iránt a témák iránt. Az a tapasztalatunk, hogy
egy jól összevágott videó a többszörösét éri el azoknak az embereknek, akiket egy blogposzttal
vagy egy sajtóközleménnyel meg tudnánk szólítani. Gyakran készítünk továbbá mintabeadványokat is, amiket ha valakit valamilyen jogában megsértenek, akkor maga is fel tud használni,
ki tud tölteni, akár laikusként. Ehhez nem kell jogásznak lennie és ezen eszközeink segítségével
saját maga tud egy egyszerűbb jogvitában jogot érvényesíteni.
K. P.: Hogyan szűritek azt a rengeteg embert, aki segítséget kér tőletek?
D. D.: Minden héten kétszer 2,5 órás telefonos jogsegélyünk van, amikor bárki telefonálhat, akinek jogi kérdése van, valamint e-mailen is megkereshetnek minket. A jogsegélyszolgálat vezetőnk – aki egy ügyvéd – szűri ezeket a megkereséseket és eldönti, hogy a TASZ profiljába tartozik-e az adott ügy vagy sem. Ha igen, akkor vagy ő maga megválaszolja a jogsegélymegkeresést
vagy továbbítja az adott programnak, ahová tartozik a téma. Ezenfelül, a projektben mindig van-

28

tasz.hu

nak ügyeletesek, akik megválaszolják a polgárok többségének kérelmeit. És hát vannak
olyan megkeresések is, amelyek nem közvetlenül a jogsegélyszolgálaton keresztül
jönnek, például amikor korábbi ügyfeleink
újabb ügyei merülnek föl. A mi projektünket újságírók rendszeresen keresik, akiknek
már korábban nyújtottunk képviseletet. Például ilyen Joó Hajnalka újságíró ügye, aki
néhány évvel ezelőtt a TASZ segítségével
kiperelte a Századvéges tanulmányokat a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.
K. P.: Említetted ezt a Századvéges ügyet.
Ezen kívül milyen fontosabb mérföldkövek vannak a TASZ életében?
D. D.: A szakmai munkánk tekintetében talán az egyik legnagyobb és a legtöbb embert érdeklő
téma a közelmúltból a kórházi fertőzéseknek az ügye. A TASZ az egyik vezéralakja annak, hogy
az állam hozza nyilvánosságra, hogy milyen intézményekben, hány fertőzésben betegedtek meg
a polgárok, ennek milyen következményei lettek és hogy mit tesz az állam ezeknek a fertőzéseknek a megelőzése érdekében. Az Egyenlőség Projekt óriási nagy sikere az, hogy felhívta a közvélemény és a döntéshozók figyelmét arra a problémára, hogy ma Magyarországon a szegénység miatt annak ellenére vesznek el gyerekeket a szerető családjuktól, hogy a gyermekvédelmi
törvény ezt kifejezetten tiltja. Sikerült a terep- és jogi munkánk eredményeként 7 gyereket
visszaszerezni az állami gondozásból. Azt hiszem, ez volt az egyik legkatartikusabb dolog, amit
átéltünk az utóbbi években. Hasonlóan megható, legalábbis nekem, olyan embereket bírósági
eljárásokban képviselni, akik jogtalanul gondnokság alatt vannak. Ha sikerül azt elérni, hogy egy
ilyen ember kikerüljön a gondnokság alól és saját maga dönthessen végre az élete legalapvetőbb kérdéseiben, amelyekben eddig mindig a gondnok döntött helyette, az valami lenyűgöző.
K. P.: Miért jó a TASZ-nál gyakornoknak lenni?
D. D.: Én is voltam a TASZ-nál gyakornok, amikor egyetemista voltam és azért jó, mert olyan
témákat lehet megismerni, ami nagyon kevés munkahelyen merül föl. Be lehet tekinteni egy
műhelymunkába, egy gondolkodási módba és részt lehet venni olyan vitákban, amelyekből én
úgy gondolom, hogy sokat lehet tanulni. Amikor én a TASZ-ba jöttem dolgozni, az volt a vágyam,
hogy olyan dolgot csinálhassak, ami mindennap izgalmas számomra. Ez sikerült. Olyan munkám
van, amiben feltétel nélkül hiszek, soha nem kell azt éreznem, hogy megalkuszom. Valami olyan
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dolgot csinálok, ami egységben van az elveimmel. Ennek az az eredménye, hogy reggelente amikor dolgozni járok, akkor nem érzem azt, hogy “a francba, megint ezt kell csinálni”. Ez szerintem
akkora kincs, amit nagyon kevés ember mondhat el magáról és ezt nem szeretném soha feladni.
K. P.: Ha három szóval kellene jellemezned a TASZ-t, akkor mi lenne az?
D. D.: Szabad, nyitott és bátor. Nekem nagyon fontos, hogy ez egy olyan szervezet, amelyik nem
csak egyedi ügyekben, de egész jelenségében a harcvonalban van és fölvállalja a konfliktust.
Nem keresi a konfrontációt kifejezetten, tehát nem arról szól az életünk, hogy generáljuk a
konfliktust, de ha ilyen helyzet van, akkor abba beleállunk. Arra bátorítjuk egyébként az ügyfeleinket is, hogy ha olyan helyzetbe kerülnek, amelyikben igazuk van és a jogaikat védik, akkor
ne hátráljanak meg, hanem védjék meg magukat, mert akkor leszünk egy szabad és nyitott
társadalom, ha az egyén képes megvédeni magát.
K. P.: Köszönöm a beszélgetést!

Keczeli Péter

Szervezeten kívüli megtermékenyítés
Azaz a lombik

A köznyelvben lombikbébi-kezelésként ismert orvosi eljárás napjainkban már igen elterjedt,
mégis keveset tud róla, aki nem érintett valamilyen formában. A kifejezés a latin in vitro
fertilizációból (IVF) ered, ami szó szerint üvegben történő megtermékenyítést jelent. Mivel
a megtermékenyülés az IVF kezelés egyik formájánál sem mesterséges, az orvosi szaknyelv
gyakran szervezeten kívüli megtermékenyítésként emlegeti, ezzel is erősítve a folyamat
természetes jellegét. Alább arról olvashatsz hány féle út vezet oda, hogy valaki lombikkal
próbálkozzon, és hogy pontosabban mit is takar a folyamat.
Ahogy azt két interjú alanyomtól, Anditól és Mariannától megtudtam, a folyamat sokkal hos�szadalmasabb mint azt gondolnánk. Az első lombikot hat inszemináció előzi meg, ha nem egy
régóta próbálkozó párról van szó.
Ezek sikertelensége után következik az IVF-kezelés, mely során mesterségesen leállítják a petefészket, hogy időzíteni tudják. A petefészek-stimulációt követően (a nő saját maga egy négyhetes injekciókúra során akár naponta háromszor is injekciót ad a hasába). A tüszőrepesztést
szintén injekcióval már az orvos végzi. A tüszők hüvelyen keresztüli leszívása útján nyert petesejtek a partner spermiumaival egy tenyésztő csészében találkoznak. A spermiumok megter-
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mékenyítik a petesejteket majd az abból fejlődő embriók közül a legjobb minőségűeket a méh
üregébe ültetik katéteren keresztül. A megmaradt embriókat lefagyasztják és elajándékozzák,
ugyanis megsemmisíteni a hatályos törvények szerint nem lehet. Az így létrejött terhesség további lefolyásában nem különbözik egy természetes úton fogant terhességtől.
2017. október 1-től érvénybe lépő jogi változás óta jelentősen csökkent a lombik eljárás költsége,
de még így is csak egy szűk réteg kiváltsága. A petefészek-stimulációra alkalmazott gyógyszerek ártámogatása 70%-ról (a kezelésben részesülők gyógyszerköltsége átlagosan meghaladta
a 100.000 Ft-ot) 90%-ra emelkedett a társadalombiztosító (korábbi nevén OEP, új nevén NEAK)
támogatásnak köszönhetően. Viszont a 45. életévüket betöltött jelentkezőket ez a támogatás
nem illeti meg. A támogatott ciklusok felső korhatára 40 év számos nyugat-európai országban.
/babies.wolvenlore.com

A reprodukciós kor felső határának jellemzője, hogy a petefészkek ekkor már sem spontán, sem
stimulált ciklusban nem képesek érett tüsző (petesejt) termelésére, ezért 45 év felett a petesejtek genetikai minősége miatt a teherbeesésnek már szinte csak az elméleti lehetősége adott.
Egyik interjúalanyom, Andi már ötödik éve próbálkozik mindhiába. Nemrég töltötte be a 45-öt. Maximum 9-re nőhet a támogatott ciklusok száma oly módon, hogy, ha az első 5 támogatott lombikbébi-kezelés egyikéből szülés történik, további négy teljes beavatkozás vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére. Marianna, akinek ikrei most másfél évesek, saját bevallása szerint 1.000.000
Ft-ot költött csak a megtermékenyítésre. Ebben az összegben nincsen benne az utazás, a félnapos
parkolások az egészségügyi intézmények körül, sem a szülés. Neki a harmadik lombik lett sikeres.

31

Tudomány
Mégis mi visz rá valakit, hogy ilyen hosszadalmas, költséges és várólistás eljárásnak tegye
ki magát? A motiváció mindig az ősi ösztön, a szaporodás legyőzhetetlen vágya, hogy életet
adjunk. Ennek útjában állhat egészségügyi vagy pszichés probléma bármelyik fél részéről, ha
párokról beszélünk, legyenek azok házasok, vagy élettársak. A nőknél egyre elterjedtebb a PCO
vagy PCOS, azaz a policisztás ovárium (petefészek) szindróma vagy ahogyan szerzői névvel
jelölik: Stein-Leventhal-szindróma. Bár az elnevezés csak a petefészekre utal, valójában igen
összetett, több szervet érintő betegségről van szó. Sok nőnek azonban nincs petevezetéke
vagy a pajzsmirigyében keresendő a meddőség oka, melynek a hormonháztartásban jelentős
szerepe van. Ez korán sem jelenti azt, hogy egy pár gyermektelenségéért a nő a felelős.
Magyarországon 150 donornak jelentkező férfiből csak hárman felelnek meg a szigorú
elvárásoknak. Az egészségtelen életmódot élő férfiak is képesek szaporodni és sokszor a
kimondottan egészséges életvitelt folytató férfiak spermái sem elég mozgékonyak.
Nem csak heteroszexuális párok szeretnének gyermeket, hiába őket szólítja meg az összes
témával kapcsolatos weboldal. Sok homoszexuális pár és egyedül élő nő is ilyen módon
szeretne gyermeket. Utóbbira példa egyik interjúalanyom, Andi, aki speciális helyzetben van
a lombikosok között. Csak úgy lehet lombikból gyermeke itthon, ha talál országhatáron belül
egy olyan férfit, aki hajlandó segíteni neki és donorhímivarsejtje átmegy a hat hónapon át tartó
szűrővizsgálatokon. Andi tanácsa így hangzik: „Ne pocsékoljátok el a reprodukciós éveiteket
azzal, hogy a gyermekvállalás kárára futtok az iskolai végzettségek, az anyagiak, a karrier és a
tökéletes partner után!”
Mára nyolc millió gyermek köszönheti az életét ennek az eljárásnak, akik közül az első csaknem
negyven éves. Mind a kezelésben résztvevő nők, mind a születendő gyermekek egészsége
szempontjából biztonságos az eljárás az eddigi után követéses vizsgálatok eredményei
alapján. Egyre nő azon emberek száma a fejlettnek mondott nyugati világban, akik szeretnének
gyermeket, viszont egészségügyi problémáik miatt nem lehet, vagy már kifutottak reprodukciós
idejükből. Tehát ez a téma is olyan, mint sok más tabu a társadalmunkban, egyre több és több
embert érint.

Gonda Ágnes
Forrás:
Szervezeten kívüli megtermékenyítés: http://www.lombikbebi.hu/kezelesek/ivf (utolsó letöltés: 2017.10.29.)
Gyógyszerárak állami támogatása 2017. október 1-től: http://www.lombikbebi.hu/egyeb/tamogatas (utolsó letöltés: 2017.10.29.)
PCO vagy PCOS-ról bővebben:http://www.webbeteg.hu/cikkek/nogyogyaszat/860/a-policisztas-petefeszek-betegseg-pcos (utolsó letöltés: 2017.10.29.)
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Beszélgetés egy (biszexuális
transznemű) anyával

„El kellett rejtenem a világ elől az igazi énemet, és ez nagyon
sok frusztrációt eredményezett.”
Ahogy azt előző cikkemben írtam, az elkövetkező hónapokban egy interjúsorozatot készítek
LMBTQIA+ emberekkel, melynek célja, hogy bemutassa; a melegek, leszbikusok, biszexuálisok,
transzneműek, queerek, interszex és aszexuális emberek is mind-mind más tapasztalatokkal
és erőforrásokkal rendelkeznek, más családi, társadalmi és kulturális háttérből érkeznek. A
korábbi munkámban leírt definíciókat követően az alábbiakban egy biszexuális, transznemű
nővel készített interjúmat olvashatjátok.
Csikós Ádám: Kérlek, mesélj magadról kicsit!
Judit: 38 éves vagyok. Elváltam. Van 3 gyönyörű gyermekem, akik nagyon fontosak számomra.
Egy biztosító társaságnál dolgozom.
Cs.Á.: Milyen volt a gyermekkorod? Hol nőttél fel? Mit kell tudni a családi hátteredről?
J.: Csonka családban nőttem fel, 5 éves voltam, mikor édesapám öngyilkos lett. Anyám mellett
van egy bátyám, ő 10 évvel idősebb nálam.
Egy kis borsodi bányászfaluból származom, egy 1000 fős településről, ami a rendszerváltásig
teljesen el volt zárva a külvilágtól. Oda információ csak a műszakos busszal érkezett be és azzal távozott. Túlnyomórészt lányok voltak a barátaim; szerettem volna közéjük tartozni, rájuk
hasonlítani. Nem éreztem magamat sosem fiúnak, de igazán lánynak sem, mert nem voltam
olyan, mint ők.
Az általános iskolát a szülőfalumban végeztem el. Az első párkapcsolatom egy nálam 1 évvel
idősebb fiúval volt kistinédzser koromban, 13-14 évesen, ami 1-1,5 évig tartott. Ezt abszolút titokban tartottuk. Információhiányból adódóan ekkor még nem tudtam különbséget tenni nemi
identitás és szexuális irányultság között, így azt hittem, hogy egy meleg fiú vagyok.
Édesanyám egy kemény fellépésű nő, azt kellett elfogadnom, amit ő tartott jónak, eléggé be volt
korlátozva az életem. Ez erősen kihatott a párkapcsolatomra, a barátságaimra; kevés barátom
volt. Nem tudtam, ki vagyok, próbáltam fiúként viselkedni, de nem éreztem jól magamat ebben
a szerepben. Középiskolába a szomszéd kisvárosban jártam, ott közgazdasági szakon tanultam.
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Ekkoriban kezdett betörni az internet az iskolákba, illetve vidékre, így fórumokon kerestem a
választ arra, hogy ki is vagyok. 20 éves koromban úgy döntöttem, ki akarok lépni ebből az életközösségből és így kerültem fel Budapestre.
Cs.Á.: Milyen munkahelyeid voltak? Hol és mit dolgoztál?
J.: Első munkahelyem a Magyar Postánál volt. Ez betanított munka volt és a végzettségemnek
semmi köze sem volt hozzá. 1,5 év után behívtak 9 hónap katonai szolgálatra, ahonnan visszatérve a
Postánál dolgoztam még 2,5 évig. Felajánlottak számomra egy rendszergazdai-informatikai állást egy
biztosítási alkusz cégnél, ahol időközben megszereztem egy biztosításközvetítői OKJ-s végzettséget
is és megtanultam a biztosítási szakmát. 7 év után kerültem ahhoz a céghez, ahol most is dolgozom.
Cs.Á.: Mesélj kérlek a házasságodról!
J.: A volt feleségemmel 2000-ben ismerkedtem meg, ekkor voltam 21 éves. 2005 májusában
házasodtunk össze, egy évvel később megszületett a lányunk, 2008-ban az egyik fiunk, akit
2010-ben a másik fiunk követett.
2002 környékén internetes fórumon találkoztam először a transzneműséggel és akkor vágott
belém a felismerés: „basszus, én nem fiú vagyok. Rossz testben vagyok. Ezzel nem tudok
érvényesülni és létezni.”, de akkor már szerelmes voltam a későbbi feleségembe és képes voltam
önmagamat feláldozni. Mert őszintén szerettem volna azt a kapcsolatot, a házasságot, hogy
gyerekeink legyenek, boldogok legyünk. Effektíve boldog is voltam, de valami mindig hiányzott.
16 évig éltem kapcsolatban a volt feleségemmel, ebből lényegében az első 10 évet hazugsággal
töltöttem el; nem csak a külvilágnak hazudtam, hanem magamnak is. 2010-ben derült ki, hogy
a feleségemnek volt egy 1,5 éves viszonya, ekkor úgy döntöttem, hogy átalakítom az életemet
úgy, hogy én legyek a főszereplője. Eldöntöttem, hogy nem rejtőzködőm tovább a világ elől.
Cs.Á.: Hogyan érezted magad, amikor előbújtál1 ?
J.: Előbújni azért volt nehéz, mert egy heteroszexuális kapcsolatban éltem, gyermekeim születtek,
10 éve voltunk házasok. Úgy felvállalni magam, ahogy előtte nem ismert a világ egyáltalán. Ott
volt a tudatomban az, hogy ezzel mindent elveszíthetek; az embereket, akik a legfontosabbak
voltak számomra, a munkámat, a barátaimat, mindent. Egy hatalmas kockázatnak éreztem
és emiatt hosszú ideig tartott, hogy felvállaljam magamat; 4-5 év előkészületet vett igénybe
(családi, gazdasági okok miatt egyaránt). Mikor a legközelebbi szeretteimnek előbújtam, akkor
azt éreztem, hogy újjászülettem, egy hatalmas teherrel lettem könnyebb.
1.) „az a folyamat, amely során egy LMBTQI-ember felismeri, elfogadja, majd másokkal is megosztja, hogy a

többségitől eltérő a szexuális irányultsága és/vagy a nemi identitása” – Magyar LMBT Szövetség – Karsay Dodó,
Virág Tamás: Kérdőjelek helyett – LMBTQI-Kisokos a médiának
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Cs.Á.: Mesélj a tranzíciódról2 !
J.: A nevem és nemem megváltoztatására adtam be kérvényt, emiatt is váltunk el a volt
feleségemmel, egyébként még mindig házasságban élnénk. Egy éve nem bírálják el az ilyen
beadványokat arra hivatkozva, hogy nincs jelenleg hatályos jogi szabályozás Magyarországon.
Ezzel kapcsolatban felmerül bennem, hogy miért nem dönthetek én a saját életemről úgy, ahogy
szeretnék? Több mint egy éve szedek hormonokat. Szeretnék majd nemi megerősítő műtéteket,
azonban ezeket nem finanszírozzák, így azon múlik, mikor kerül rá sor, hogy mikor tudok rá
elég pénzt összegyűjteni. Ha lenne egy olyan társam, aki elfogad így, ahogy vagyok, akkor talán
elgondolkodnék azon, hogy az alsó műtétet elvégeztessem-e, mert drága és nagyon kockázatos.
A transznemű közösség a magyar társadalomban szinte teljesen láthatatlan, mégis rengeteg
tévhit és előítélet terjedt el velük szemben. Interjúm célja az volt, hogy ezek jelentős részét
eloszlassam azáltal, hogy bemutatom egy transznemű személy életét.
A TátKontúr következő számában egy aszexuális nővel készített interjúmat olvashatjátok majd.

Csikós Ádám
2 (angolul: transition): átmenet, mikor egy transz ember megváltoztatja az életét úgy, hogy az jobban illeszkedjen a
neméhez. Sok mindent foglal(hat) magába: előbújás, nem jogi elismertetése, hormonkezelés, műtétek. Egyénenként
eltér, hogy ki melyiket érzi szükségesnek.

Béruniós kezdeményezés? De hogyan?
Egy magyar politikai párt, a Jobbik fél évtizede még népszavazást szeretett volna tartani az
Európai Unióból való kilépésről. Azóta nagyot fordult velük a világ és az Európai Bizottságtól
kértek segítséget egy európai polgári kezdeményezés formájában, kampányuk egyik fő
elemének, az egységes európai alapbérek intézményének megvalósításában. De mégis mi az az
európai polgári kezdeményezés? Volt-e már ilyen Európában és ha igen, sikeres volt? Cikkemben
az európai polgári kezdeményezést fogom megvizsgálni.
Az európai polgári kezdeményezés jogintézményét a 211/2011/EU rendelettel hozták létre. A
rendelet 2. cikkének első pontja a következőképp tisztázza, a polgári kezdeményezés fogalmát:
"az e rendeletnek megfelelően a Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a
Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben,
amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra
van szükség, és amelyet a tagállamok legalább egynegyedéből származó, egymillió jogosult
aláíró támogat". De mit is jelent ez pontosan?
A polgári kezdeményezés esetén a kezdeményezők arra kérik az Európai Bizottságot, hogy
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Külügy
terjesszenek elő egy jogalkotási javaslatot egy olyan ügyben, amely az Unió hatáskörébe tartozik.
A kezdeményezőknek az Európai Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben lehet javaslatot
tenni. Ez igazodik a nagyjából 30 nagyobb szakpolitikai területhez. Polgári kezdeményezés
indításához először egy úgynevezett polgári bizottságot kell felállítani. A polgári bizottságnak
minimum hét olyan személyből kell állni, akik betöltötték az Európai Parlamenti válsztásokon való
választhatóság életkorát (ez Ausztria kivételével 18 év), Uniós állampolgárok és hét különböző
tagállamban rendelkeznek lakóhellyel. A polgári bizottságnak tagjai közül ki kell jelölni egy
képviselőt és egy helyettest, akiket felhatalmaznak, hogy felszólaljanak és eljárjanak a bizottság
nevében. Az ő feladatuk a kapcsolattartás a polgári bizottság és az Európai Bizottság között.
Amikor felállították a polgári bizottságot, a szervezőknek nyilvántartásba kell vetetni a javasolt
kezdeményezést. Ez tartalmazza a kezdeményezés címét; tárgyát; céljait; a Maastrichti és Római
szerződés azon rendelkezéseit, amelyek összefüggnek a kezdeményezéssel; a hét kezdeményező
adatait és az ezt igazoló dokumentumokat; valamint a kezdeményezés finanszírozási forrásait.

hvg.hu/

Amennyiben a Bizottság mindent rendben talál, úgy két hónapon belül nyilvántartásba veszi a
javasolt kezdeményezést, valamint hivatalos honlapján az összes tagállamban használt nyelven
közzéteszi. A kezdeményezők döntése alapján online vagy papíron lehet támogató aláírásokat
gyűjteni. Amennyiben a kezdeményezők az online aláírásgyűjtés mellett döntenek, úgy egy
olyan online adatgyűjtési rendszert kell létrehozni, amely megfelel az Uniós adatvédelmi előírásoknak és ezt az illetékes tagállam adatvédelmi hivatala ellenőrizte. A rendszer megfelelőségéről készített vizsgálatot a tagállami hivatalnak egy hónapon belül le kell folytatni. Az aláírásokat
a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított 12 hónapig lehet gyűjteni. A szervezőknek
összesen egymillió aláírást kell összegyűjteniük az adatvédelmi előírások betartásával, melyek
számának legalább hét tagállamban el kell érnie a tagállamonként meghatározott minimumot
(ez Magyarországon 15 750 aláírás). A kezdeményezést aláíró személy olyan uniós polgár lehet,
aki betöltötte az európai parlamenti választásokon való választhatóság életkorát.
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Az aláírásgyűjtés befejeztével a szervezőknek fel kell kérni a támogató aláírások hitelesítésére az aláírásgyűjtésben résztvevő tagállamok illetékes hatóságait. A tagállami hatóságoknak
3 hónap áll rendelkezésükre az aláírások hitelesítésére. Ezt követően a szervezőknek be kell
nyújtaniuk a tagállami hatóságoktól kapott igazolásokat és a finanszírozásról szóló dokumentumokat az Európai Bizottsághoz. A Bizottság 3 hónapon belül fogadja a polgári kezdeményezés szervezőit, akik egy nyilvános meghallgatáson ismertethetik kezdeményezésüket. Végül a
Bizottság egy közlemény formájában választ fogalmaz meg, hogy milyen lépéseket kíván tenni a
kezdeményezés érdekében. Ennek több kimenetele lehet: az Európai Bizottság a Tanács vagy az
Európai Parlament elé terjesztheti a kérdést, így adott esetben jogszabály is válhat belőle. Ezen
kívül úgy is dönthet, hogy nem tesz jogalkotási javaslatot vagy további vizsgálatokat rendel el.
Az európai polgári kezdeményezés 2011-es megalkotása óta összesen 47 kezdeményezést indítottak. Ebből 10 még folyamatban van, 14-et visszavontak a szervezők, 20 a támogató aláírások
hiányában nem valósult meg és mindössze 3 kezdeményezés volt sikeres. Ezekből az adatokból
is egyértelműen látszik, hogy még ilyen alacsony részvételi küszöbbel is nehéz a polgároknak a
közvetlen demokráciát gyakorolni, a körülbelül 510 millió uniós polgárt számláló EU-ban.

Keczeli Péter
Forrás:
Zászlóégetőből az EU legnagyobb rajongója lett a Jobbik; Link:http://index.hu/belfold/2017/05/31/jobbik_eu_
kampany_berunio_vona_gabor/ Letöltve: 2017. 10. 01.
Európai polgári kezdeményezések hivatalos oldala; Link: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Letöltve: 2017.10. 01.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011/EU RENDELETE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/

A V4 „összeköt”
Az elmúlt 26 évben a V4 tevékenyen képviselte regionális érdekeinket, melyet napjainkban
is aktívan folytat . Cikkemben a visegrádi négyek megalakulásáról, az Európai Unióban való
helytállásáról és szerepéről, valamint folytonos harcairól és Magyarország ötödik elnöksége
alatti terveiről lesz szó.
1335-ben került sor Visegrádon, egy mára már jól ismert nemzetközi konferenciára, amit visegrádi királytalálkozó néven szokás emlegetni. Erre az eseményre Károly Róbert, magyar király
kezdeményezése jóvoltából került sor, amelyen az akkori lengyel (III. Kázmér), valamint a cseh
(Luxemburgi János) uralkodó vett részt. A csúcstalálkozón a királyok szoros együttműködésről
állapodtak meg a politika és a kereskedelem területén. 1991-ben az úgynevezett utódállamok,
Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország vezetői (Václav Havel, Lech Walesa és Antall
József) – a fent említett konferencia szellemében – hozták létre a visegrádi országcsoportot, majd
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később, Csehszlovákia kettéválása után formálódott jelenlegi állapotába a visegrádi négyek.
Az együttműködésben résztvevő országok alapvető célja a sikeres nyugati integráció a politika,
a gazdaság és a társadalom területein. Első kiemelkedő eredménynek számított, hogy 2004-ben
Európai Uniós tagságot nyert el mind a négy tagállam. Innentől kezdve az együttműködés fő célja
a kooperáció és lehetőség szerint a közös álláspont kialakítása az EU-s kérdésekben. Ez azért
szükséges, mert a tagok önmagukban nem bírnak nagy jelentőséggel a többi tagállamhoz képest,
azonban együttesen fellépve már relevánsabb politikai erőt képviselnek. Ráadásul, a súlyozott
szavazatok rendszerének megszűnéséig (2014. november 1. Lisszaboni Szerződés) a négy ország
együttes szavazati aránya megegyezett Franciaország és Németország együttes súlyával.
Az ukrán válság okozta nézeteltérések ellenére a 2015-ben kirobbant migrációs válság újra
egységbe kovácsolta a társulást, hiszen egyértelműen elhatárolódtak mind a migrációs helyzet
kezelésének német módszerétől, mind attól, hogy a menekülteket kvóták alapján osszák szét az
EU-s tagállamok között.
A Brexit hatására a kontinentális unióban Németország mellett a V4 országok relatív súlya
is megnőtt. A „visegrádiak” államfői nemrégiben egyetértettek abban, hogy fel kell gyorsítani
a Nyugat-Balkán integrációját, hiszen e térség számottevő nehézséggel áll szemben, például
kisebbségi, illetve vallási vitákkal, valamint migrációs nyomással és a radikális iszlám terjedésével. Nem mellesleg, egy instabil és feszültségekkel terhelt Nyugat-Balkán komoly kockázatot
jelent egész Európára nézve. Ebből kifolyólag a V4-ek szeretnék, ha az Európai Unió Macedónia
és Albánia esetében még az idén kijelölne egy néhány hónapon belüli időpontot a csatlakozási
tárgyalások megkezdésére, valamint törekednek arra, hogy az Unió új fejezeteket nyisson meg
a Szerbiával és Montenegróval folyó csatlakozási tárgyalásokon. Továbbá Bosznia-Hercegovina
és Koszovó esetében elvárják, hogy az EU jelöljön ki elérhető integrációs célokat, valamint fogalmazzon meg konkrét menetrendet. Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa
a témáról úgy fogalmazott, a többi uniós ország inkább az EU belső ügyeivel foglalkozik(ilyen
a brexit, a gazdasági válság, valamint a migrációs krízis) és nem áll ki teljes mellszélességgel a
Nyugat-Balkán integrációja mellett.
A kezdetektől laza együttműködésként, s nem intézményesült szervezetként működő visegrádi
összefogásnak napjainkban sincs központja vagy székvárosa, ehelyett a közös ügyek intézése,
összehangolása minden évben a soros elnöki tisztet betöltő tagállam feladata. Az utóbbi időszakban Lengyelország – Beata Szydlo kormányfővel – képviselte e tisztséget, aki ünnepélyes keretek
között átadta a soros elnökséget Magyarországnak, amit hazánk 2017. júliusától 2018. júniusáig
tölt be. Erre az időszakra Magyarország a Visegrádi Csoportban betöltött elnökségi tisztsége jóvoltából egy elnökségi programot írt ki „V4 összeköt” címmel, melynek fő célkitűzései az „Európai
Visegrád, Regionális Visegrád, Digitális Visegrád, valamint a Globális Visegrád” megvalósítása.
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Mottójául a címben is szereplő „V4 összeköt” szókapcsolatot választotta, amely a visegrádi
együttműködés pozitív hatásaira; a térség energetikai és közlekedési összeköttetéseinek javítására; valamint egy innovatív, a digitális korszakba lépő V4 térség kialakítására utal.
A V4 folyamatosan frissülő és több nyelven elérhető hivatalos honlapot üzemeltet, amely
elérhető a www.visegradgroup.eu címen.

Joó Réka
Forrás:
1 A V4 szavazati súlyáról: https://www.mnb.hu/letoltes/a-visegradi-egyuttmukodes-es-annak-kiterjesztese-a-regio-jegybankjaira.pdf (utolsó letöltés: 2017.10.21.)
2 A V4-ek sürgetik Nyugat-Balkán EU-s integrációját: http://magyarhirlap.hu/cikk/100556/Surgetik_a_NyugatBalkan_EUintegraciojat_a_V4ek (utolsó letöltés: 2017.10.22.)
3 Nyugat-Balkán integrációja: http://magyaridok.hu/kulfold/nyugat-balkani-integracio-europai-erdek-2327554/
(utolsó letöltés: 2017.10.23.)
4 Ördögh Tibor interjúja: http://magyaridok.hu/kulfold/nyugat-balkani-integracio-europai-erdek-2327554/
(utolsó letöltés: 2017.10.23.)
5 „V4 összeköt”: http://v4.gov.hu/ (utolsó letöltés: 2017.10.23.)

Mi a helyzet Észak-Koreával?
A világ vezető hatalmai sorra újabb és újabb szankciók bevezetésével fenyegetik Észak-Koreát,
a távol-keleti diktátorra láthatóan mégsem hatnak a felszólítások. Napjainkban közelebb állunk
egy atomháború kitöréséhez, mint a hidegháború óta bármikor. A kérdés, hogy mi jön ezután.
Kim Dzsongun várhatóan nem fogja befejezni a fegyverkezési versenyt, azonban az Egyesült
Államok még közbe léphet.
Észak-Korea történeti áttekintése
Észak-Korea független, kelet-ázsiai ország a Koreai-félsziget északi részén. A második
világháború végén szabadult fel a Japán megszállás alól, majd az ENSZ határozata alapján
rögtön ketté is bomlott egy amerikai és egy orosz megszállási zónára. Ez az állapot 1948-ig állt
fent, amikor is megalakult az oroszbarát Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, vagyis ÉszakKorea, kicsivel később pedig amerikai támogatással a Koreai Köztársaság, Dél-Korea. ÉszakKorea vezetője Kim Ir Szen lett, aki mindent megtett annak érdekében, hogy egyesüljenek
déllel, 1950-ben megindította csapatait dél felé, melynek következtében kitört a Koreai-háború.
A félszigeten zajló esemény a hidegháború első komolyabb konfliktusa volt, mivel Észak
“integrációját” az oroszok segítették, míg Délét az Egyesült Államok, így pedig végső soron
orosz-amerikai konfliktusnak is tekinthető. A fegyverszünetre 1953-ban került sor, azonban a
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két ország gyakorlatilag 2007-ig harcban állt. Kim Ir Szen 1994-es halálát követően fia, Kim
Dzsongil vette át a hatalmat, jelenleg pedig az ő fia, Kim Dzsongun az ország első embere, az
Államügyi Bizottság elnöke. Az elnök azonban továbbra is az 1994-ben elhalálozott Kim Ir Szen.
Észak-Korea legnagyobb kereskedelmi szövetségese egyértelműen Kína. A Kínából kapott segélyeken kívül óriási a kőolaj import is, mely az országba juttatott kőolaj szállítmányok 8090%-át teszi ki. Ezen kívül az ország Dél-Koreától is rendszeresen kap segélyeket és szállítmányokat, ahogyan korábban az Egyesült Államoktól és Oroszországtól is. Ezek a nagyhatalmak
mind azzal a feltétellel segítették Észak gazdaságát, hogy az leállítja atomprogramját. Kim
Dzsongun azonban az elmúlt években elképesztő fegyverkezésbe kezdett, ezért a legtöbb ország leállította a segélyek szállítását, illetve az ENSZ szankcióknak köszönhetően az országgal
való kereskedelmét is. A diktátor azonban ahelyett, hogy visszalépett volna korábbi terveitől,
kiadott egy közleményt, melyben kijelentette, hogy nukleáris programjukat mindaddig folytatni
fogják, míg erejük egyenlő nem lesz az USA-val.
Mi is az a nukleáris fegyver?

edition.cnn.com

A nukleáris fegyver működése az atommagok átalakulásán alapszik. Egy rendkívül bonyolult
kémiai reakció keretében energia szabadul fel, hő és nukleáris sugárzás formájában. A nukleáris fegyver erejét a robbanószerként használt TNT (trinitrotoluol) tömegével szokás jelölni, 1 Ktban (1 kilotonna = 1000 tonna). Ez azt jelenti, hogy például a 15 kilotonnás, Hirosimára ledobott
atombomba ereje 15000 tonnányi TNT robbanóerejének felelt meg. A
valaha volt legnagyobb erejű nukleáris bomba, az 1961-ben, kísérleti robbantás keretében felrobbantott, 50 megatonna erejű (1Mt
= 1000 Kt) orosz Cár-bomba volt.
Egy atombomba robbanásakor a hőmérséklet a több
tízmillió kelvint is elérheti. A robbanás után egy tűzgömb keletkezik, amely egy 1 megatonnás bomba
esetében a robbanás után 1 ezredmásodperccel
már 150 m átmérőjű, 10 másodperccel később pedig már 2,2 km-es. Ezután 1 percen keresztül még
emelkedik, majd megáll, a tűzgömb pedig kihűl.
Nukleáris fegyverek kísérlete Észak-Koreában
Észak-Korea eddig összesen 6 kísérleti atomrobbantáson van túl. Az elsőt 2006 októberében hajtották végre, ez azonban még a hirosimai bomba
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15 kilotonnás erejének kevesebb, mint tizedrészével rendelkezett. A második robbantásra 2009
májusában került sor, ennek ereje már 2 és 8 kilotonna közé tehető. Ezt követte a 2013. február
12-én végrehajtott robbantás, melynek erejét Észak-Korea 6-7 kilotonnásra becsülte, egy német kutatóintézet szerint, azonban akár a 40 Kt-t is elérhette.
A negyedik robbantás 2016 januárjában következett be, erejét 7 és 15 kilotonna közé teszik a
tudósok, Észak-Korea azonban hivatalosan ezt nem jelentette be. 2016 szeptemberében ismét
robbantottak, ezúttal egy 10 Kt-s bombát (Észak-Korea bejelentése alapján), azonban kutatók
szerint a bomba ereje akár a 20 Kt-t is elérhette. Az eddigi utolsó, hatodik robbantás pedig 2017
szeptemberében volt esedékes, melynek ereje akár 100-150 kilotonnás – a legutóbbi robbantás
10-szerese – is lehet. Eddig ez volt az egyetlen olyan kísérleti robbantás, amelyről több forrás
(többek között Észak-Korea is) megerősítette, hogy hidrogén bomba volt.
Mire számítsunk egy esetleges atomháború esetében?
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thehill.com / www.express.co.uk

Az 1945. augusztus 6-án és 9-én Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák óriási pusztítást végeztek. Hirosimában egy 15 kilotonnás atombomba robbant, melynek következtében
70-80 ezer ember vesztette életét azonnal. 1945 végéig ugyanennyi ember halt bele a sugárzásba, 1985-ig pedig újabb 65 ezren, az atombombához köthető betegségekben. Nagaszaki
esetében kb. 20 Kt erősségű nukleáris fegyverről beszélhetünk. Itt azonban a robbanás a hirosimainál kevesebb áldozatot követelt. 40 ezer ember vesztette azonnal életét és majdnem
ugyanennyien haltak bele a sugárfertőzésbe az év végéig. 1985-ig további 24 ezer ember halt
bele a sugárzás keltette utóhatásokba. Hirosimában az épületek 70%-a omlott össze, a robbanás másfél-két kilométeres körzetében pedig szinte minden megsemmisült. Nagaszaki, az őt
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körülvevő hegyeknek köszönhetően kisebb károkat szenvedett, de így is hatalmas pusztítás
maradt hátra a bomba ledobását követően.
Az elmúlt több, mint 70 évben a világ óriási változáson ment keresztül. Egyre nagyobb és hatásosabb bombák készültek, mára pedig a világ nukleáris fegyverkészletének ereje kb. a hirosimai
bomba erejének 150 ezerszerese. Ha ma dobna le valaki egy atombombát, az az 1945-ösnél jóval
nagyobb pusztítást okozna, arról nem is beszélve, hogy a nukleáris fegyverek fejlettsége olyan
szinten jár, hogy nagy valószínűséggel hagyományos atombomba szóba se kerülne. Elképzelni
sem tudjuk, milyen hatása van a nukleáris fegyverkezési versenynek civilizációnkra.
Politikai válaszok és megoldási lehetőségek
Napjainkban úgy néz ki a helyzet, hogy közelebb állunk egy atomháború kitöréséhez, mint
a hidegháborús feszültség csúcsát jelentő kubai rakétaválság óta bármikor. A legutóbbi
szankciókat immár Kína és Oroszország is támogatta, Kína azonban azért nem szeretne
közbeavatkozni, mert vezetői menekültáradattól, illetve egy esetleges Amerika párti egyesült
Koreától tartanak. A jelenlegi konfliktus alapja, hogy Észak-Korea év eleje óta elképesztő
fegyverkezésbe kezdett. Főként a nukleáris- és rakétaprogramjukat fejlesztették hatalmas
mértékben. A világ országai sorra szankciókat fogadtak el a rezsim ellen az ENSZ-ben –
többek között Kína a napokban minimálisra csökkentette a diktatúra területére exportált
olajhordók számát –, ennek következtében kialakult egy rég nem látott politikai adok-kapok,
melynek során főként Donald Trump és Kim Dzsongun fenyegették kölcsönösen egymás
országait. Habár Észak-Korea felelőtlen, békeromboló és az emberiség helyzetét veszélyeztető
magatartása sokkal erőteljesebb fellépést kívánna meg, el kell ismernünk, hogy a világ vezetői
egyre aktívabban lépnek fel és próbálnak minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében,
hogy megakadályozzák a katasztrófát. A háború senkinek sem érdeke, így pedig az egyetlen
megoldás, ha a felek békés tárgyalások útján stabilizálni tudják a kialakult kritikus helyzetet.

Bárány András
Forrás:
North Korea nuclear tests: What did they achieve?: http://www.bbc.com/news/world-asia-17823706 (utolsó
letöltés: 2017.10.17.)
How
Powerful
was
N.Korea’s
Nuke
Test?:
dir/2013/02/14/2013021400705.html (utolsó letöltés: 2017.10.17.)

http://english.chosun.com/site/data/html_

Hirosima és Nagaszaki – hetven éve dobták le az atombombát: http://nepszava.hu/cikk/1065791-hirosima-es-nagaszaki-hetven-eve-dobtak-le-az-atombombat (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
Bulletin oft he Atomic Scientists – Timeline: http://thebulletin.org/timeline (utolsó letöltés: 2017.10.17.)
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„Az UNESCO "abszurd színházzá" vált.”
– Benjamin Netanyahu
Csakugyan?!

Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az ENSZ
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéből, az UNESCO-ból – írja az MTI. Benjamin
Netanyahu, az izraeli miniszterelnök támogatja a tervezett kilépést ezzel kimutatva mély
szimpátiáját. Bátor és erkölcsös döntésnek tartja, mivel állítása szerint, az UNESCO nem ápolja
a történelmet, hanem csak lerombolja azt.
A párizsi központú UNESCO-t abban a szellemiségben hívták életre 1945-ben, hogy az emberiség „intellektuális és morális szolidaritását” elősegítse a nemzetek és népek közötti tartós béke
megteremtése érdekében. Alkotmánya is e célok mentén került megfogalmazásra.
Napjainkban különösen nagy hangsúlyt fektet az oktatás fejlesztésére, a kulturális sokszínűség megőrzésére és a tudományos kutatások támogatására egy fenntarthatóbb világ
megteremtése érdekében. Közvetlen problémák között szerepel, hogy a mai napig több
millió gyermek nem részesül megfelelő oktatásban. További kihívás a fiatalok munkanélkülisége; a megfelelő oktatási rendszerek biztosítása; a klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése és a természeti erőforrások kiaknázásának növekvő igénye. A szervezet fontos
szerepet szán a jelenlegi problémák megoldásában a tudományoknak, így a kutatásokat
és az ismeretterjesztést több irányból is támogatja hangsúlyt fektetve a nők szerepére a
folyamatban. Természetesen továbbra is meghatározó feladata a társadalmi kohézió erősítése, a kreativitás ösztönzése, a kulturális kifejezések sokszínűségének védelme, illetve
az általános szólásszabadság támogatása.
Az Egyesült Államok politikai okokból szándékozik véglegesen megszakítani kapcsolatát a
szervezettel, arra hivatkozva, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő „agency” továbbra is „Izrael-ellenes politikát” folytat. Ennek előzménye 2011-re vezethető vissza – az akkori Obama
elnökség idejére – amikor is Palesztina (107 szavazattal) elnyerte önálló tagságát az UNESCO-ban. Törvény szabályozza, hogy az USA nem támogathat anyagilag semmilyen szervezetet,
amely elismeri a független Palesztinát, mivel Izrael szövetségeseként ez sérti saját érdekeit.
Így az Egyesült Államok nem fizet hozzájárulást az ENSZ szakosított szervének 2011-től kezdve.
Ennek következményeként 2013-ban az UNESCO felfüggesztette az USA szavazati jogát, tehát
gyakorlatilag már a negyedik éve nem nevezhetjük rendes tagnak. A jelenlegi kormány a 2017.
december 31-én hatályba lépő kilépéssel pedig hivatalossá tette ezt a státuszt.
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A jelenlegi amerikai elnök már 2016-ban bejelentette, hogy "megvitatta Amerika és Izrael különleges kapcsolatát és a két ország közötti megbonthatatlan köteléket". Mi sem bizonyítja ezt
jobban mint hogy Izrael is megkezdte együttes kilépését a szervezetből. A mai értelemben vett
arab–izraeli konfliktus előzményei a tágabb történelmi múltban keresendők, azonban maga a kifejezés a 20. században lett használatos a hidegháborús történésekre. A szembenállás a század
eleje óta változó intenzitással érzékelhető hadi, politikai és gazdasági síkon egyaránt. A kérdés
ekkor kapott világpolitikai súlyt, mivel az Amerikai Egyesült Államok feltétlen támogatását élvező Izraellel szemben az arab államok a Szovjetuniót nyerték meg maguknak.
Az egyik fő töréspontot egy vitatott terület – a zsidó, muszlim és keresztény emberek által is szent
városnak tekintett – Jeruzsálem hovatartozása jelenti. Mivel a nemzetközi közösség nem ismeri
el Izrael fővárosának, a legtöbb nagykövetség Tel-Avivban található. A város keleti – főleg arabok
lakta – részét az 1967-es úgynevezett hatnapos háborúban foglalta el Izrael. A konfliktus az UNESCO-béketárgyalások egyik olyan kulcskérdése, melyben jelenleg feloldhatatlannak tűnik az ellentmondás. A zsidó állam az "örök és oszthatatlan" Jeruzsálemet tekinti fővárosának. Ezzel szemben
a palesztinok azt követelik, hogy a Szikladómmal és az al-Aksza mecsettel a Templom-hegyet is
magába foglaló Kelet-Jeruzsálem legyen majdani független államuk fővárosa.

media.szekelyhon.ro

Tavaly is szó esett az Izraelben kirobbanó botrányról: az UNESCO elfogadott egy Izraelt elítélő határozatot, amely palesztin kezdeményezésre indult és az arab országok támogatását is
elnyerte. Az 1967 óta izraeli irányítás alatt álló – nem elismert – Templom-hegy kizárólag arab
nevén lett leírva a szervezet által, bár hivatalosan három nyelven kellene szerepelnie. Ez az
eset 2010 előtt állandó problémakört jelentett. A dokumentumot az izraeli politika úgy értékel-
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te, hogy az UNESCO megtagadta a zsidó vallás évezredes kötődését Jeruzsálem Óvárosához,
és az Izrael-ellenes arab országok kulturális értékmegőrzésnek álcázott politikai nyomásgyakorlása jelének tekinti. Mindezek mellett napjainkban egy újabb feszültség éleződött ki annak
kapcsán, hogy az UNESCO a világörökség részévé tett egy palesztin várost, Hebront. Ez heves
tiltakozást váltott ki az „Izrael-barát” USA elnökből is.
Danny Danon izraeli nagykövet szavaival:“Today is a new day at the UN, where there is a price
to pay for discrimination against Israel.”
Az UNESCO elnöke, Irina Bokova őszinte sajnálatát fejezte ki a kilépéssel kapcsolatban. Megjegyezte, hogy véleménye alapján ez mind a szervezetnek, mind pedig az USA-nak veszteség. Úgy
véli, hogy jelenleg már önmagában nagy probléma az, hogy a nemzetek közötti konfliktusok
továbbra is fennállnak, szétszakítva ezzel társadalmakat. Sajnálatosnak véli, hogy az USA pont
ekkor vonul vissza az Egyesült Nemzetek Szervezetétől.
Nem először fordul elő, hogy az Egyesült Államok felmondja tagságát a szervezetben. Először Reagan
vitte ki az országot a szervezetből 1984-ben, a hidegháborús félelem időszakában, tiltakozásképpen
az ENSZ-nek tulajdonított túlzott “szovjetpártiság” és “amerikaellenes előítéletek” miatt. 2002-ben
csatlakozott újra, s így összesen 9 évig sikerült fenntartani a konfliktusmentes viszonyt mostanáig.
Ez a példa viszont nem megismételhetetlen, így a mostani kilépésnek sem kell feltétlenül örökre szólnia. Az Egyesült Államoknak célja, hogy továbbra is segítse az UNESCO-t és hogy szakértelmével,
véleményével előremozdítsa annak munkáját, azonban már csupán „megfigyelőként".

Papp Zsanett Gréta

Palesztina-Izrael ellentét: https://kronika.ro/kulfold/palesztina-miatt-lep-ki-az-egyesult-allamok-es-izrael-azunesco-bol (utolsó letöltés: 2017.11.16.)
Palesztina-Izrael ellentét: http://phd.lib.uni-corvinus.
hu/138/1/schweitzer_andras.pdf (utolsó letöltés: 2017.11.16.)
Izrael és UNESCO: https://www.theguardian.
com/world/2017/oct/12/us-withdraw-unesco-december-united-nations (utolsó letöltés: 2017.11.16.)
Kilépés az UNESCO-ból: http://www.aljazeera.com/news/2017/10/withdraws-unesco-171012133838151.html (utolsó letöltés:
2017.11.16.)

A további forrásokat az online
felületen találják.
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Mi folyik Barcelonában?
A katalán függetlenedés

Katalónia egy önálló nyelvvel, kultúrával, parlamenttel, s hagyománnyal rendelkező terület
Spanyolországban. Függetlenedésük kikiáltása nem érhette meglepetésként a spanyolokat, hisz
történelmük során többször is „hangot” adtak elszakadási szándékuknak. Na de mi is történik
velük mostanában?
Katalónia függetlenedési indítványát Spanyolország nem fogadta kitörő örömmel, sőt! Számukra
nagy veszteség volna, ha elveszítenék a tartományt, hiszen a térség gazdasági súlya jelentős.
Már 2015-ben érződött a jelenlegi helyzet szele, az akkori helyi választásokat a függetlenedést
pártoló politikusok nyerték meg. Két évvel később Carles Puigdemont, Katalónia 130. elnöke –
korábbi újságíró, jelenleg pedig a jobbközép elszakadási párt vezetője – népszavazást hirdetett
idén október elsejére, melyen a 2,28 millió szavazóból 2,04 millióan a függetlenség mellett
tették le voksukat.
Válaszként Madrid az alkotmányra hivatkozva megüzente a függetlenségért küzdő katalánoknak, hogy jogilag Katalónia továbbra is az „egy és oszthatatlan Spanyolország” része. Az ezt
követő tüntetéshullám során az agresszív rendőri fellépés következtében nagyjából 700 ember
sérült meg és 92, Madrid által illegálisnak titulált szavazóközpontot szüntettek meg. Miután a
népszavazás ilyen tragédiába torkollt, október 10-én minden tekintet a katalánok felé fordult,
hiszen ezen a napon várták a függetlenedés kikiáltását. Azonban ez korántsem az elképzeltek
szerint történt. Puigdemont kedd esti beszédében ugyanis nem hirdette ki a katalánok hőn áhított önállóságát. Feltételezhetően közrejátszott az is, hogy Ada Coleu, Barcelona polgármestere arra kérte a katalán elnököt, hogy ne kiáltsa ki az elválást (ennek ellenére Coleu később azt
nyilatkozta, hogy csalódott Puigdemont szavai hallatán). A beszéd nagy félreértést eredményezett a parlament előtt összegyűlt tömeg körében, sokan voltak, akik először ujjongásban törtek
ki az elnök félreérthető szavai hallatán. Később parlamenti beszédében Puigdemont elmondta,
hogy a jogot ugyan megszerezték, de még mielőtt a függetlenedést kihirdetik, szeretnének tárgyalni a spanyol kormánnyal és segítséget kérni az Európai Uniótól.
Beszéde után a katalán vezető 2 hónapos tárgyalási időt javasolt a fennálló helyzet megoldására. Természetesen a spanyoloknak is volt egy-két szavuk a kijelentés hallatán. A kormányfő helyettese, Soraya Sáenz de Santamaría sajnálatát fejezte ki az iránt, hogy a katalánok
vezetője nem válaszolt határidőre arra a kérdésre, hogy kinyilvánította-e Katalónia a függetlenedését, valamint nem tetszését fejezte ki az elnök félreérthetősége miatt. A spanyol
kormányfő ezért újabb ultimátumot adott a függetlenségért harcoló politikusnak, melyben
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tájékoztatta őket, hogy október 19-én 10 óráig van idejük választ adni a kérdésre.
A válasz azonban nem változott, hisz a katalánok továbbra is tartották magukat a kétértelmű
beszédhez. A szónoklat s a határidő lejárta közti idő sem telt békésen, mivel őrizetbe vették a
Katalán Nemzetgyűlés két vezéralakját, Jordi Sánchezt és Jordi Cuixart, valamint zendüléssel
vádolták meg a katalán rendőrfőnököt, ami 8 és 15 év közti fegyházbüntetést vonhat maga
után. A határidő napján a spanyol elnök Mariano Rajoy kijelentette, hogy az alkotmány 155.
cikkelye alapján megkezdődik az autonómia felfüggesztése.
Ahogy várható volt, az ezt követő időszak sem telt eseménytelenül: a már említett Jordi
Sánchez arra kérte a katalánokat, hogy vegyék ki pénzüket az öt legnagyobb spanyol bankból.
A Bnaco Sabadell és a Caixabank bankok a népszavazás után jobbnak látták, ha székhelyüket
más régióba helyezik át. Ezen felindulva nagyjából 700 további cég telepítette át székhelyét,
ami rányomta bélyegét a katalán gazdaságra.

A 155. cikkely hatályba helyezéséhez – mely az autonómia többlépcsős megvonására ad lehetőséget – azonban a szenátusnak is döntenie kell. Ennek ellenére mindenki
biztos abban, hogy a kormányzati
intézkedéseket jóvá fogják hagyni,
ugyanis a felsőház legtöbb tagja a
spanyol elnök konzervatív pártjához tartozik.
Október 21-én a katalán elnök
részt vett azon a tüntetésen, ahol
közel 450 ezren tiltakoztak Madrid döntése ellen. Puigdemont esti
beszédében elmondta, nem fogják
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Az ezt követő napon a spanyol elnök bejelentette, hogy azt a javaslatot tették a szenátusnak, hogy
függesszék fel tisztségéből a katalán elnököt, az alelnököt, s az egész kormányt, azonban a javaslat értelmében a katalán minisztériumok tovább működhetnek. Mariano Rajoy nyilatkozata szerint
ezzel nem függesztik fel Katalónia autonómiáját, csak azokat váltják le, akik előidézték a jelenlegi
helyzetet. A Szenátus döntése értelmében a katalán parlament is tovább működhet, azonban nem
dönthet olyan intézkedésekről, amelyek ellentétesek az alkotmánnyal vagy a katalán önrendelkezési statútummal, s emellett a madridi vezetésnek 30 napig vétójogot ad. Az elnök kijelentette: fő
célja, hogy visszatérjenek a törvényességhez, újra létrejöjjön a normális együttélés, folytatódjék a
gazdasági talpra állás és hogy szabályosan lehessen választást tartani.

theintercept.com
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elfogadni Katalónia függetlenségének fokozatos megvonását. Azt is hozzátette, hogy amit a
katalánok eldöntenek az urnáknál, azt a spanyolok tönkreteszik irodáikban. Beszédét angolul
fejezte be s elmondta, nem fogadhatják el ezt a támadást, mert az a demokratikus viselkedésmóddal és jogszabályokkal is ellentétes.
Egy héttel az események után a katalán parlament kikiáltotta a Katalán Köztársaságot, melyre
válaszként Madrid felfüggesztette Katalónia autonómiáját és egy spanyol kormányfőt bízott
meg a tartomány irányításával. Továbbá közel 150 politikust menesztettek, valamint a rendőrség vezetőjét is leváltották. Mindezek után a katalán elnök ellen vádat emeltek lázításért.
Mindezek tükrében úgy látszik, hogy a katalánok történetének még koránt sincs vége…

Kelemen Tami
Forrás:
Népszavazás előzményei: http://index.hu/kulfold/2017/10/01/spanyolorszag_katalonia_katalan_nepszavazas_
felvezetes/ (utolsó letöltés: 2017.10.21.)
A függetlenedésről: http://index.hu/kulfold/2017/10/09/mi_ez_a_katalan_balhe/ (utolsó letöltés: 2017.10.21.)
Puigdemont beszéd: http://index.hu/kulfold/2017/10/10/katalan_fuggetlenseg_katalonia_puigdemont_beszed/
(utolsó letöltés :2017.10.21.)
Van-e függetlenség: http://index.hu/kulfold/2017/10/16/nem_arulja_el_a_katalan_elnok_hogy_kikialtotta-e_katalonia_fuggetlenseget_vagy_sem/ (utolsó letöltés: 2017.10.21.)
Őrizetbe vétel: https://444.hu/2017/10/16/vizsgalati-orizetbe-vettek-a-katalan-fuggetlenseg-ket-vezeralakjat
(utolsó letöltés: 2017.10.21.)
A szombati események: http://index.hu/kulfold/2017/10/21/spanyolorszag_katalonia_tuntetes/ (utolsó letöltés:
2017.10.22.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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Europe’s Dark Cloud

The future of coal-based power generation
On 31th July 2017, after several years of intensive collaboration with EU member states,
industrial actors and environmental NGOs, the European Commission adopted an
implementing act, which can greatly influence the future path of the Hungarian electricity
industry. With its strict regulation, the EU strives to play a leading role in reducing coalbased power generation, therefore the act focuses on those Large Combustion Plants,
which pollute the most in the EU. These power plants are slowly but steadily losing ground
not only on a European, but on a global level too.
In Hungary, the facility most affected by the new act is the Mátra Power Plant, one of the
most polluting facilities in the EU. The plant – which was built between 1965 and 1973 – has
five lignite units with a combined capacity of 884 MW and two gas-fired power generation
units with a capacity of 33 MW each, producing 13% of the Hungarian electricity consumption. Based on the findings of Europe’s Dark Cloud 2016 study, the strategic Hungarian
power plant emits 6.4 Mt carbon dioxide yearly, placing it 27th in the ranking of the most
polluting facilities. The Polish (37 Mt) and German (32 Mt) power plants are on the top of
the list with emissions that almost equal the annual Hungarian carbon dioxide emission.
It is also worth mentioning that three countries alone are home to 19 of the ‘Dirty 30’
/eeb.org/
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www.env-health.org

plants: Germany, Poland, and the United Kingdom.
With the new regulations, affected power plants have four years to meet
the prescribed criteria with heavy investments or retire the polluting units.
Coal-related air pollution is a leading
environmental cause of more than
23.000 premature deaths in the European Union, therefore the main purpose of
the Commission’s intervention is to speed up the renewable energy transition
on the market. In Hungary, coal-related
air pollution costs more than a thousand
lives every year, 700 of which are caused by the fine dust (PM2.5) from the
Central and Eastern European region.
The so-called dark cloud can be found all
over Europe, but with varying density.
The most critical levels are in Poland, Germany, the United Kingdom, Romania and Bulgaria;
these countries make up three quarters of premature deaths in the EU.
In 2000 and 2013, the Mátra Power Plant already made major investments in reducing sulphur
and nitrogen dioxide pollution, but with the 2021 limits, its two oldest units, each having a 100
MW capacity, will surely retire in four years. The power plant has been planning a 500 MW
lignite-based unit expansion for years and has the necessary permits, but has to face a few
major roadblocks to building them.
On the one hand, the current owners have been postponing the plan’s implementation since
2010, and on the other hand, an eventual expansion would go against the statement by Eurelectric (Union of the Electricity Industry) from this April, in which the organization’s members
agreed not to invest in new-build coal-fired power plants after 2020. António Mexia, president of the Eurelectric trade association, said: “The power sector is determined to lead the
energy transition and back our commitment to the low-carbon economy with concrete action.”
The only two member associations not to sign the statement were the ones from Poland and
Greece, which means that the current owners of the Mátra Power Plant – majority owner Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE), the Magyar Villamos Művek (MVM, Hungarian
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Electricity Private Limited Company), and the Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) – have
no intention to expand the facility. The big question is how the power plant will manage the
current situation while it is being sold by the German RWE and EnBW owners and who will be
the new buyer.
Coal-based power generation has declined heavily in the last few years in Europe and worldwide
as well. Based on the study of CoalSwarm, Greenpeace USA and the Sierra Club, investments
in coal plants reached their lowest level in 2016 due to policy shifts and the changing economic
environment. The amount of planned coal power capacity in January 2017 was 570 GW, down
from 1,090 GW a year earlier. With the decrease of coal-based power generation, the study
does not exclude the possibility of reaching the 1.5 °C target set by the Paris Agreement, but
also states that it would necessitate a more rapid retirement of currently operating units. In
total, 64 GW of coal capacity was retired last year, mainly in the US and EU.
Based on the data of Eurostat, in recent decades, the use of hard coal and lignite decreased
steadily by almost the same amount. After 2013, this decrease was even more intense. In 2016,
consumption of hard coal in the EU reached its lowest level at 239 Mt, 47.5 % less than in 1990.
Despite this decline, the 40% share of coal plants in global power generation is still considerable and essential. With the current trends, coal will keep losing its significance but will be able
to dominate the market in the next decades. Meanwhile, policy shifts and changing economic
environment will help speed up the decarbonisation process.

Á. Félix Debrenti
Sources:
Commission to review permits of Large Combustion Plants: http://ec.europa.eu/environment/pdf/31_07_2017_
news_en.pdf (utolsó letöltés: 2017.09.09.)
Coal Consumption statistics: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Coal_consumption_
statistics (utolsó letöltés: 2017.09.09.)
Boom and Bust 2017 – Tracking the Global Coal Plant Pipeline: https://endcoal.org/wp-content/uploads/2017/03/
BoomBust2017-English-Final.pdf (utolsó letöltés: 2017.09.09.)
Nemzetgazdasági ágak szén-dioxid (CO2) kibocsátása (1985–):
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ua026d.html (utolsó letöltés: 2017.09.09.)
Europe’s Dark Cloud – How coal-burning countries are making their neighbours sick: http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Europes_dark_cloud_report_2016.pdf (utolsó letöltés: 2017.09.09.)
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Színházak Éjszakája
A kulisszák mögött

Csaknem negyven színház vett részt a szeptember 16-án megrendezett Színházak Éjszakáján.
A budapesti társulatok egyedi programokat kínáltak az érdeklődőknek, akik közt minden
korosztály képviseltette magát. Ennél talán nincs is jobb bizonyíték arra, hogy a rendezvény
szervezése megérte a fáradságot és hogy a színházak a mai napig – ha nem is a legnagyobb
számban, de – vonzzák a látogatókat.
Az idei már a hatodik Színházak Éjszakája volt. Az elmúlt alkalmak során kirajzolódott, hogy a
rendezvényt évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi. Kora délutántól, egészen hajnalig várták
a színházak és társulatok egyedi műsoraikkal a nézőket. Volt olyan program, amire előzetesen
is lehetett helyet foglalni, ezek közül sok már előre teltházas volt. Többnyire azonban azokon az
eseményeken sem maradt szabad hely a nézőtéren, ahová nem lehetett előzetesen regisztrálni.

www.potszekfoglalo.hu

A nagy érdeklődésnek nem csupán az lehet az oka, hogy sokan szeretnek színházba járni. Mindenképp ki kell emelni azt, hogy ezek az előadások, amiket szeptember 16-án láthatott a közönség, egyediek és megismételhetetlenek voltak. Nem egész estés, kész színdarabokat nézhettünk meg, hanem valami olyasmit, amit valószínűleg soha máskor nem láthatunk így, ebben a
formában. Sok színház nyílt próbát tartott, ami már önmagában érdekes lehet egy erre fogékony embernek, de szerencsére a rendezők és színészek nem elégedtek meg ennyivel. A próbák
során kulisszatitkokat, érdekességeket árultak el a résztvevőknek, kikérték a véleményüket,
bevonták őket a próbafolyamatokba. Így nem csak arra derült fény, hogy milyen nagy és alapos
munka egy darabot színpadra állítani, hanem arra is, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a színművészeknek nap mint nap.
Rengeteg lehetőséget kínáltak a színházak arra is, hogy a bátor vendégek
kipróbálhassák magukat a színpadon. Karaoke-val, interaktív
játékokkal tesztelhette bárki
a lámpalázzal kapcsolatos
egyéni tűrésküszöbét, tehetségét. A közönségtalálkozók
és kötetlen beszélgetések
arra adtak lehetőséget, hogy
feltegyük a színészeknek

56

kérdéseinket. Sőt, ők is kérdezték a nézőket, mert bennük is felmerülnek kérdések, olyanok
amiket csak egy színházba járó fog tudni megválaszolni. Külön köszönet illeti talán azokat a
színházakat, amelyek úgynevezett kulisszajárást szerveztek, vagy tanították az érdeklődőket,
esetleg kalandjátékra sarkallták őket. Ezeken a programokon ugyanis valóban olyan helyekre
juthatott be bárki, ahol még sosem járt, és ha nem szakmabeli, talán nem is fog többet. Olyan
emberekkel találkozhatott és beszélhetett akár négyszemközt, akikkel eddig talán soha.

Aki tehát volt mindkét helyen a megfelelő időben, az négy különböző feldolgozását is láthatta
annak, hogyan igyekszik Hamlet kideríteni, hogy nagybátyja gyilkolta-e meg édesapját.
A Vígszínházban (a teljesség igénye nélkül) olyan nagyszerű színészek játszottak ebben a jelenetben mint Fesztbaum Béla, Hegedűs D. Géza, Börcsök Enikő, Király Dániel és ifj. Vidnyánszky
Attila, aki Hamletként ennek a jelenetnek a rendezésében először szabad kezet kapott Eszenyi
Enikőtől, majd végül közösen álmodták meg a végleges változatot.
A Katona József Színház társulatának szinte a fele szerepelt a három különböző feldolgozásban.
Többek között a Nemzet Színésze, Szacsvay László, valamint Bezerédi Zoltán, Elek Ferenc, Fullajtár Andrea, Jordán Adél, Ónodi Eszter és Rajkai Zoltán is.
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jozsefattilaszinhaz.hu

Lehetne még részletezni, hogy milyen koncerteket, vetítéseket, showműsorokat lehetett megnézni és meghallgatni, vagy hogy milyen túrákon lehetett még részt venni, de Hamlet ezt „nem
hagyja”, muszáj kitérnem rá ebben a cikkben. Egy ilyen nagyszabású eseményen, ami a színházak, színművészet és színdarabok körül forog, megkerülhetetlenek Shakespeare darabjai.
Számos társulat készült Shakespeare nevéhez kapcsolódó műsorral. A Vígszínház és a Katona
József Színház is a Hamletet választotta. Előbbi színház ősszel Eszenyi Enikő rendezésében
műsorra tűzi a darabot, ennek a próbáját lehetett kora délután megnézni. A Katonában csak a
Színházak Éjszakájára vették elő a művet, egészen pontosan csak egy részét: az Egérfogó jelenetet. Három rendező (Székely Kriszta, Fehér Balázs Benő és Kovács D. Dániel) is megrendezte
a maga stílusában, ezeket lehetett egymás után megtekinteni és így összehasonlítani.

Ajánló
A jelenet mind a négy megrendezése modern köntösbe öltöztette a darabot. Nem mellőzték
a rendezők a provokatív és szatirikus elemeket sem. A zenei és hanghatások fontos elemét
képezték a rendezéseknek és fontos kiemelni azt is, hogy nevettetni akartak egytől egyig, és ez
sikerült is nekik.
A magam nevében azt tudom mondani, hogy a rendezvény elérte a célját, hiszen felkeltette az
érdeklődésemet számos előadás iránt, és olyan megismételhetetlen élményekkel gazdagodtam, amikre még sokáig fogok emlékezni.

Ulics Balázs
Forrás:
Színházak Éjszakája: www.szinhazakejszakaja.hu, (utolsó letöltés: 2017.09.17.)

Viva Arte Viva

Beszámoló az 57. velencei Biennale kiállításairól
Velence köztudottan az európai kultúra egyik fontos fellegvára, amelynek a művészeti életben
betöltött szerepe világviszonylatban is meghatározó mind a mai napig. Nem véletlen, hogy a
festői szépségű, páratlan történelmi értékekkel, építészettel, gasztronómiával és életmóddal
rendelkező város turisták millióit csalogatja magához évente.
Emellett legalább ugyanilyen jelentős az is, hogy évszázadokon keresztül művészek egész generációit inspirálta az Adria északi részén fekvő egykori kereskedő nagyhatalom. Emiatt a viszonylag kis területen elhelyezkedő kikötőváros az átlagosnál jóval több múzeum, kulturális
rendezvény és kiállítás otthonául szolgál, amit még tovább tetéz az 1895 óta hagyományosan
minden második évben megrendezett világkiállítás, a Biennale.
Az idén ötvenhetedik alkalommal megrendezett esemény, amely a kortárs művészetek egyik
legfontosabb fórumának számít, tavasztól őszig tekinthető meg számos különböző helyszínen a
város egész területén, amelyek jobbára a szabadtéri parkokat, kápolnákat, kúriákat és nemesi
palotákat jelentik. Magától a kiállítástól függetlenül így már maga az is egy pozitívum lehet
a látogatók számára, hogy ezáltal olyan helyszínek is megtekinthetőek a Biennale ideje alatt,
amelyek egyébként az év más időszakaiban zárva vannak, hiszen a Giardini (,,Kertek”) elnevezésű, sétányokkal és parkokkal körülölelt központi helyszínt leszámítva az összes többi kiállításra
ingyenes a belépés.
A kortárs jelző hallatán a többség alapvetően arra asszociál, hogy olyan alkotásokról van szó,
amelyek egyrészt témájukat tekintve formabontók, másrészt pedig kifejezésmódjukkal is kilép-
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nek a hagyományos stilisztikai keretek közül, azonban a Biennale műtárgyai sokszor teljesen
elszakadnak a klasszikus művészeti ágaktól, sokszor már-már provokatív, cinikus módon. A
86 országból érkező összesen 120 közreműködő művész között találunk olyanokat, akik a hagyományos eszközökhöz, azaz a festészethez, a grafikához, a fotóhoz, vagy a szobrászathoz
fordultak, de nem egy olyan alkotással is találkozhat a látogató, amelyek ezek határterületein
lavíroznak.
Így nem egyszer szerepeltek a rendezvényen olyan konstrukciók is, amelyek bár mindenképpen
a képzőművészethez tartoztak, az általuk használt alapanyagok vagy fizikai megjelenésük miatt nem lehetett őket egyik fent említett csoportba sem egyértelműen besorolni. Sőt gyakran
fordultak elő interaktív kiállítási tárgyak is, amelyeket ki lehetett próbálni, hozzá lehetett tenni,
vagy üzenni lehetett vele a művésznek – ezzel mintegy a látogató maga is részese lehetett az
egész alkotási folyamatnak. Talán az egyik legvakmerőbb kísérlet egy kínai úriember részéről
történt, akinek a többek között az idő múlását szemléltető, One Man Performence című produkcióját fényképek, diafilmek és videók segítségével ismerhették meg a látogatók.

59

Képek: Rucska Ferenc

Tematikailag úgy tapasztaltam, hogy a művészek motivációi terén igen nagy volt a sokszínűség,
hiszen a várakozásaimmal ellentétben nem csak jelenkorunk társadalmi és politikai kihívásaira
vagy problémáira reflektáltak, hanem szép számmal akadtak köztük olyanok, amelyek hétköznapi, visszatérő emberi érzelmekkel és jelenségekkel függtek össze, mint amilyen a magány, a
szerelem, a szenvedély, a rajongás vagy az elmúlás. Akadtak olyan alkotások is, amelyek egyegy konkrét életrajzi, vagy történelmi eseményhez kapcsolódtak vagy személyes véleményt
fejeztek ki, de ennek ellenpólusaként nem maradtak el az absztrakt jellegű kiállítási tárgyak
sem, amelyeknek csupán a címe engedett következtetni a háttérben megbújó tartalomra.

Ajánló
Egyes művészek ugyancsak fontosnak érezték azt is, hogy hazájukat és nemzeti kultúrájukat
is reprezentálják valamilyen úton, ezért a folklór elemek, motívumok, anyagok, berendezési
tárgyak vagy az autentikus zene használata sem volt idegen egyes helyszíneken az alkotásoktól. Ez a törekvés leginkább talán a népi hangszereket alkalmazó azeri, a hagyományos afrikai
törzsi mintákkal dolgozó ghánai, és a szintén tradicionális ornamentikát megjelenítő örmény
pavilonnál mutatkozott meg leginkább, de sok más esetben (például Thaiföld elefánt-, vagy a
Seychelle-szigetek teknősfiguráinál) is megfigyelhető volt ez a jelenség, akár mint eszköz, akár
mint lényegi üzenet az alkotó részéről.
Habár javarészt a kiállításokon a képzőművészeteké a főszerep, és a film, a zene, a kísérőszövegek inkább csak magyarázó jelleggel szolgáltak, néhány állomáson olyan kiállítási tárgyakkal
is találkozhatott az ember, amelyek kevésbé voltak kézzelfoghatóak. Ezek inkább valamilyen
vizuális effektet, vagy valamiféle fény- vagy hanghatást jelentettek, amelyek akár a falakon,
akár egy kijelzőn jelentek meg. A kiállítási tárgyak némelyike teljesen szabadkezet adott a befogadónak az értelmezésben, mások viszont egyetlen téma vagy jelenség
köré csoportosultak, amelyet elég egyértelműen jelöltek meg a közönség számára, és amely az esztétika mellett vagy helyett inkább az
elgondolkodtatást tűzte ki céljául.
Az utóbbi időben a rendezvénysorozatot érte ugyan néhány
negatív kritika, mondván, hogy a művészeti élet csupán
néhány jelentősebb városban (Velence, Párizs, New
York) koncentrálódik, azonban a Biennale egyike
azon kevés fesztiválnak, amelyek talán az eltelt
bő egy évszázada alatt képes volt alkalmazkodni az újabb és újabb áramlatokhoz. Ne felejtsük
el, hogy itt a romantikától az avantgárdig, a
népiestől a posztmodernig a legkülönbözőbb
tendenciák egyaránt képviseltethetik magukat, ezáltal pedig a régi és az új, a hagyományos és a modern, a kőkorszaki és a jelenkori, a
konzervatív és az extravagáns mind egyszerre
vannak jelen a palettán, a változatosságot pedig csak tovább fokozza az a tény, hogy mindezt a legkülönbözőbb országok és egyéniségek
tolmácsolják a számunkra.

Rucska Ferenc
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A szerelmes özvegy
Iréne Frain végtelenül elegáns, finom és újszerű prózája a 20. század egyik legnagyobb tudósáról,
Marie Curie-ről és az ő szerelmeiről szól.
Az első szerelem
Marie Curie, leánykori nevén Maria Sklodowska, Varsóban látta meg a napvilágot, ami
abban az időben az Orosz Birodalomhoz tartozott. Marie osztályelsőként érettségizett a
leánygimnáziumban, de az egyetemre már nem vették fel. Egyrészt mert nő volt, másrészt mert
Lengyel. Hazájában ezért nem volt lehetősége tovább fejlődni.
Marie Franciaországba kötözött és felvételt nyert a Sorbonne-ra, ahol fizikából és kémiából
szerzett diplomát. Nem sokkal később találkozott Pierre Curie-vel, aki a Párizs Városi
Alkalmazott Fizikai és Kémiai Főiskola oktatója volt. A többi már történelem, hiszen mint azt
tudjuk Pierre és Marie házassága örökre megrengeti a tudományos életet…
Iréne Farlin írása rendkívüli szépséggel és érzékenységgel írja le kettejük egymáshoz
való viszonyát. A munkamániájukat, a megszállottságukat, a teherbírásukat, de főleg az
egymásba vetett hitüket. Az pedig ismert, hogy mit köszönhet az emberiség ennek a kivételes
kapcsolatnak. 1898-ban felfedezték a polóniumot (amelynek nevével Marie szülőföldje előtt
kívánt tisztelegni), majd néhány hónappal később a rádiumot is. Marie Curie 1903 júniusában
első nőként Franciaországban elnyerte a tudományok doktora címet, illetve Pierre-rel együtt
nekik ítélték a brit Royal Society Davy érmét is. Szintén 1903-ban kapták meg Henri Becquerelel megosztva a fizikai Nobel-díjat a radioaktivitás felfedezéséért.
A Curie házaspár fáradhatatlansága, a tudományos megismerésre való örökös törekvése
kiváló fiatal tudósokat vonzott, ahol egy asztaltársaságot alkotva a kor és Franciaország talán
legnagyobb elméivel vitatkoztak kémiáról és fizikáról.
Az első igazi törést Pierre tragikus halála okozta. A könyvnek ez a része lírikus
érzékenységgel próbálja meg nekünk megmutatni, mit is jelentett ez a veszteség Marie
Curie számára. A könyv elbeszélésmódja először talán szokatlan módon, egyes szám
harmadik személyben íródott, de ahogy haladunk a sodrással egyértelművé válik, hogy
ezt nem is lehetett volna másképp megfogalmazni. Így lehet egyszerre rendkívül intim, de
tiszteletteljesen távolságtartó is a könyv.
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Második szerelem
Pierre halála után Marie megkapta férje pozícióját a Sorbonne fizika tanszékét, és közös labor
vezetését. A férje elvesztésének fájdalmát a munkájával igyekezett enyhíteni.
Ahogy az akkori közvélemény, sőt maga az özvegy sem gondolt arra, hogy Madame Curie-nek
valaha is újra szerelembe kellene esnie. Ám az élet nem ilyen kiszámítható és megtörténik
a csoda, Marie a tudományos munkatárs mellett szeretőre lel Paul Langervin személyében.
A probléma ezzel a kapcsolattal, hogy Langervin már nős. Iréne Farlin könyvének pedig ez a
szerelem a lelke. Hogyan lehet újrakezdeni, ha az ember úgy érzi, örökre elvesztette a szívét?
És milyen árat kell fizetnie érte?
Marie Curie-t meghurcolják, a nép a szájára veszi, a sajtó pedig bemocskolja. A híres özvegy
hirtelen fekete özveggyé válik. Az idegenné, a férjtolvajjá. A lakosság idegengyűlölő rétege
ellene fordult, házasságrombolónak kiáltották ki. Lengyelsége ismét fókuszba került, sőt azt
pletykálták róla, hogy zsidó, így nem is lehet igazi francia.
„Pedig Marie francia. És ami példátlan a történelemben, kétszeres Nobel-díjas. De egy nős
embert választott szeretőjéül. Aminek semmi jelentősége nem lett volna, ha csak suttognak róla.
De megírták és ettől a pillanattól fogva egy láthatatlan vonal választja el őt a többiektől.”

daily.jstor.org

Mindezen meghurcoltatások és rágalmak ellenére mégis mit gondol ma a világ Maria Curie-ről?
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Azt, hogy ő volt a történelem során az első és máig egyetlen nő, aki két alkalommal is megkapta
a Nobel-díjat, a fizika, illetve a kémia területén végzett munkájáért, valamint az első nő, aki
Franciaországban megkapta a doktori címet.
Marie Curie egy példakép. Példaképe a szorgalomnak, a teherbírásnak, a soha meg nem szűnő
kíváncsiságnak és főleg az önmagunk munkájába vetett hitnek.
Marie-t a sceaux-i temetőben temették el férje mellé, majd hatvan évvel később, 1995-ben
maradványaikat a párizsi Panthéonban helyezték el munkájuk iránti tiszteletből.
Marie és Pierre Curie idősebbik lánya, Irène 1935-ben kémiai Nobel-díjat kapott azért a
felfedezéséért, hogy ha az alumíniumot alfa-sugarakkal bombázzák, az neutronokat bocsát ki
magából, és radioaktívvá válik. Kisebbik lányuk Éve haditudósként járta a világot, és mellette
megírta Marie Curie önéletrajzát.

Aruwa Eszter
upload.wikimedia.org

Forrás:
Nőként, tudósként a férfiak uralta világban: Marie Curie élete: http://www.life.hu/csalad/20170306-ot-noi-tudos-akit-mindenkinek-ismernie-kellene.html (utolsó letöltés: 2017.11.16.)
Iréne Frain: Marie Curie szerelmei. Typotex Kiadó, Budapest, 2017.
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Magyarul a sci-fi képregények érdekes
világában…
Fantomatika

Nemrég debütált minden idők első eredetileg is magyar nyelvű képregény havilapja. A
kézdivásárhelyi alkotópáros ezt idén októberben indította útjára Fantomatika néven.
A havonta 2500 példányban megjelenő magazin érdekessége, hogy alkotói festett illusztrációkon keresztül kívánják megismertetni, megszerettetni a fiatalabb korosztállyal (de tizenhatéven
felülieknek ajánlva!) a tudományos-fantasztikus irodalom világát, ellentétben a már mindenki
által jól ismert képregényalkotói stílussal, ahol általában rajzolt figurákkal dolgoznak a művészek, illetve az észak-amerikai műfajkövető kiadványokban már csak számítógépes technikával
illusztrálják a történetet.
Ettől a jellegzetességtől válik szerintem igazán eredetivé, s egyenesen egzotikussá az újkeletű
magazin kinézete. A külalakról még azt érdemes megemlíteni, hogy a történet megértéséhez
szükséges szövegmennyiségnél nincsen több írás a képek mellé illesztve, az viszont ami olvasható, a lehető legszebb megfogalmazásban íródott. A viszonylag kevés szövegmennyiség valószínűleg elsősorban annak köszönhető, hogy Sárosi Mátyás alapvetően festészettel foglalkozik
és így inkább a képi ábrázolást részesíti előnyben.

fantomatika.com

A csekély szövegmennyiségből viszont a történet megértésének könnyedsége egyáltalán nem
következik: még így is kellőképpen gondolkodásra készteti az olvasóit, amire a havilap címe
alapján is számítani lehet.
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A cselekmény részletes tárgyalásában egyáltalán nem kívánok túlzottan elmélyedni, hogy
annak, aki ezek után esetleg szívesen olvasná a kiadványt, még véletlenül se vegyem el a kedvét
a spoiler-ezéssel. A képregény témájáról röviden csak annyit mondanék, hogy a távoli jövőbeli
Földön kezdődik a cselekmény, melynek főhőse egy kamaszodó srác, aki egy éjszaka Erdélyben
szemtanúja lesz egy szokatlan szerkezet földre érkezésének. Hamarosan pedig tudomást
szerez egy párhuzamos – holografikus – világ létezéséről. Az újság címe is erre utal. (lásd az
írónő kommentjét az első szám végén, illetve Stanislaw Lem írásait).
Mindemellett azt még említésre méltónak tartom, hogy szerintem az teszi igazi
„hungarikummá” ezt a kiadványt, hogy az írónője, Szabó Kriszta előszeretettel használ
benne székely kifejezéseket, amely technika gyönyörűen rávilágít anyanyelvünk szépségeire
és arra, hogy érdemes azt a lehető legkülönféle módokon művelnünk. A Fantomatika
alkotópárosa ezzel a kiadással szerintem kétségtelenül sikeresen bizonyította a világnak,
hogy nyelvünknek, illetve képzőművészeti tehetségeinknek hála ebben a műfajban is képesek
vagyunk maradandót alkotni.

Balogh Csaba
Forrás:
Fantomatika képregényhavilap, 2017. október, I. évf., 1. szám; írta: Szabó Kriszta / rajzolta: Sárosi
Mátyás; Fantomatika Kiadó, Kézdivásárhely
Fantomatika: fantomatika.com (utolsó letöltés: 2017.11.16.)

Békeforradalom, humorral és
keményen
Ha nem hiszed, hogy könyvek olvasásától bármi is változna a társadalomban, esetleg keress
olyan szakkönyvet, amely nem a közvetlen világot, hanem alapállásodat, nézőpontjaidat,
szemléleti rugalmasságodat teszi próbára vagy változtatja is meg egy csöppet. S ha korábbi
lelkesültséged már alábbhagyott, ne is görcsölj velük, hanem inspirálódj. Most jelent
meg, szerzőjéről korábban aligha hallhattunk, de bízvást remélheted, hogy az Útmutató a
forradalomhoz igazi mozgalmár kötet, s példatára alighanem meglepi mindazokat, akik már túl
vannak a teoretikus alapismereteken vagy történeti és világpolitikai alapképzésen.
A Szerző, Szrgya Popovics tanításai és alapkérdései szinte egyszerre szólnak a nagypolitikai
híroldalak apró sorai, rejtőzködő mozgalmárok intim közleményei és a civil kurázsit elvonulási helyszíneken oktató ellenzékiek nyílt tézisei helyett vagy mellett is. Vérbő publicisztika,
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bennfentes politikatudomány, akcionalista tréning, világszervezeti áttekintést és alternatívákat
egyszerre kínáló közpolitikai „tankönyv” ez, mégpedig olyan szerzőtől, aki a Milosevics idején
eluralkodott belső terror részbeni kárvallottja, amúgy pedig a túlsúlyos államgépezet fölényét
az emberi, morális és fizikai ellenállás erejével, a kitartás humorával és a praktikus ötletek tömegével tudta megkérdőjelezni az Otpor! (Ellenállás!) mozgalma révén, néhány tucat emberrel
szövetségben. Azaz: együtt, partnerségben, összetartásban és kitartásban, mély emberi elköteleződésben… – ha ugyan cselekedni is hajlamos lennél, nemcsak povedálni…
Másik kulcskérdése is kettős: akarsz-e tényleges változást és bírod-e majd szuflával, van-e
víziód, és rájössz-e, mivel lehet hatni Másokra, akik elvben társaid lehetnének óriási tömegek
nevében – de mindehhez lesz-e türelmed, kitartásod, szervezettséged, közeli és távoli célod,
megoldási útiterved mindahhoz, amit elindítasz…?! A kötet két nagyobb „tárgyköre” az „elmélettörténet” és a gyakorlati cselekvések, célképzetek, kivitelezési eljárásmódok felé kalauzol. „A
kicsi, megnyerhető és világos célért folyó kezdő meccsek fognak segíteni abban, hogy felkészülj
az eljövendő nagyobb kihívásokra…” (216. old.). Vagyis, ha makropolitikai céljaid vannak, menj
inkább hamiskodó politikusnak, de ha emberi igényeid, társaságod, céljaid és bátorságod, akkor
inkább gondolkodj el, mire mennyi energiád és kitartásod juthat a belátható jövőben! Az alaplecke pedig viszonylag egyszerű: ha lemondasz a kísérletről, s élteted a kételyt, hogy magad
min (nem) és mit (miért nem) tudsz módosítani a nagy egész eredendő tökéletlenségéből, akkor
vesztettél. Ha meg szerénytelenül belenyugszol abba, hogy semmiféle változás nem múlik épp
rajtad, akkor is a szenvedők helyén találod magad. Saját döntés, önerő. Akár ha győzhetnél is
helyette. S ha ellene is, de érte…
A kötet ugyanis valamely globális gesztussal egyszerre tanít százezreket a mozgalmi szemléletmód alapjaira, idéz föl helyenként több földrésznyi aktuális példát (kínait, filippínót, egyiptomit,
tunéziait, burmait, indiait, ukránt, amerikait, dél-afrikait, moszkvait, Maldív-szigetekit, dél-koreait, szerbiait, és tucatnyi mást is) a sikeres és az elbukott rendszerkritikai törekvésekből, s
vitatja el tartózkodó hangnemben a „nagypolitikai” fenekedések mindenkori sikerét. De úgy,
hogy egy fölmutatott ököl (a szerbiai ellenállás jelképe) a legerősebb és legagresszívabb érv,
amely e civiljogi platformon megjelenik, egyetlen csendőrpofon visszaadása sem hangzik el,
semmiféle nyilvános kivégzés és bombarobbantás igénye meg nem fogalmazódik, még a vallási
vagy etnikai konfliktus-mezőből sem jön elő terrorfenyegetettségi komponens. Nincs ideológia,
nem kísértenek a régi és bevált erőszak-módszerek, senki nem kap késztetést szabotázsra vagy
veszélyes akciókra, melyek a hatalom erőszakjára viszont-erőszakkal válaszolnának. Ötletek,
jó praktikák, bevált javaslatok vannak, szinte tanmeseként és meglehetős számban. Izraeli tejberizs-forradalom, San Franciscó-i „kutyaszar-mozgalom”, Lego-figurák vagy Kinder Surprise
játékkatonák, idegenforgalmi hírek, életminőség-kampány és tankok elé álló civil kurázsi, belső
szervezettség és ügyesen kihasznált alkalmak sokszínű köre az, ami az uralmi rend merevségét
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a jókedvűség és közlékenység eszközével lehet képes lebírni. Ezeket halmozza súlyos fejezetekbe, belső kontrollal, derűvel, fantáziát próbára tévő invenciózussággal.
Popovics ugyanis egyike a szerbiai háború nemzedékének, az Otpor! pedig egyik fő iskolája a
gondolkodó, viccpártias leleménnyel cselező, a hatalmi ostobaságot önnön eszközeivel fölülmúló mozgalomnak. A kötet hol távolságtartóan végzi el rendszertipikus jegyeket tartalmazó
elemzéseit, hol intim találkozók lefolyását meséli el, hol tegezve hoz zavarba az érdektelenség
és válasz-erőszak szükségességét hirdető szemléletmódok kapcsán, hol pedig ironikus és bölcselői rutinnal ismerteti a közös cselekvés feltételeinek és az erőszakmentes ellenállás technikáinak verzióit. Nem kell és nem is jó ha van erőszak, első körben elég még a „Nálunk ilyen
nem történhet!” fejezet néhány kételye és tanulsága is, azután a legbarbárabb diktátorok vereségeinek hosszú sora következik a kötet további fejezeteiben: „Álmodj nagyot, kezdd kicsiben!”;
alkoss Jövőképet; „Nevess, egészen a győzelemig!”; fordítsd az elnyomást az elnyomók ellen,
akár meztelen lányokkal is!; vedd észre, mennyire „Egységben az erő!”; tervezd meg és kövesd
végig a győzelemhez vezető utat, önelégültség nélkül!; „Fejezd be, amit elkezdtél!”, anélkül, hogy
elbíznád magad vagy végső sikert képzelnél oda, ahol ez még csak a jelen!; s ha kellően kreatív
vagy, épp Rajtad múlik! mindaz, ami történhet! „Csak” ennyi a recept, csakis ilyen szelíd és
szolid a program, s nem több a tét, mint a léted és közösséged létének jobbrafordulása! „Csak”
ennyi, de ez sokszor minden is.
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Épp ezért talán mindig vedd észre, hogy nem hősre és világmegváltó mozgalomra van szükség
– hisz akár a szerb titkosszolgálat, a putyini kivégzések, a burmai szerzetes-bebörtönzések,
az izraeli túró-kereskedelem, a maldív nyugdíjreform és egészségügyi piac, a szíriai női sport,
valamely tüntetésen csókolódzó párok, esetleg Monty Python-jelenetek analógiái, non-verbális
gesztusok a hatalom csicskái ellen… –, de mindezek példái legtöbbször alkalmasak lehetnek
arra, hogy majmot csinálj belőlük, kiforgasd őket hamisságukból, lealázd nagyképűségüket,
elbizonytalanítsd szolgáló bíráikat, virággal kedveskedj a terrorelhárító rendőrosztagnak, s tudatosítsd a Hatalmasokban, hogy egyszer mindennek vége lehet, s valamikor minden kiérdemesült a vesztesek közé kerül, csak idő kérdése ez is. „Indulj ki abból, hogy a legtöbb ember érdektelen, motiválatlan, közömbös vagy kimondottan ellenséges. Aztán vegyél elő egy papírt – akár
egy szalvéta is megteszi –, és rajzolj egy vonalat. Rajzold oda magad a vonal egyik oldalára, és
gondold végig, ki állna ott melletted. Ha a válasz csak néhány ember, akkor kezd elölről a tervezést, függetlenül attól, hogy mennyire vagy elkötelezett az ügy iránt, vagy mennyire nyugtalanít
a probléma. Ha sikerül magadat, barátaidat és nagyjából az egész emberiséget a vonal egyik oldalán elhelyezned, a másikra pedig egy maroknyi gonosz fazon került, akkor nyertél…” (55. oldal).
A megoldásra váró feladatok, mint ahogy a konkrét társadalmi térből jövő kérdések és problémák
sem a „copy-paste” technikájával kezelhetők. Nincs másolás, nincs „bevált” metódus. Csak figyelés van, tanulás, ötletelés, kreatív készségek mozgósítása, a befogadó társadalmi világ ismerete,
az érdeklődés csiholása és fenntartása, az apró jelek tömege, kitartó és elszánt vállalás lelkiismeretes képviselete, állandó mozgalombővítés, együttműködés, s főképp a jövőkép hite, forgalmazása, elfogadtatása, közössé tétele, meg a reflexiók minduntalan újraelemzése. A részgyőzelmek
még nem valóságok, hanem körülmény-változások, jelek egy jelrendszerben, melynek folyamatos
önreflexiója a legfőbb feltételek egyike. S a kötet nem is „mintagyűjtemény”, nem „good practice”
valamihez, hanem agyserkentő, fantáziára késztető, s a zsarnokságokkal mint létezhető valóságokkal számolni képes rutinok előképe. Nem „A zsarnok” van ellenünk, nem „A Diktátor” mindenkori buktatását elősegítő tanmese-gyűjtemény ez a zsebkönyv, hanem az erőszak ellen és nélkül
lehetséges túlélés, rezsimdöntés, boldogulás készsége, nyitottsága a fő üzenet.
Azt írja Popovics: „Ha ezt a könyvet olvasod, feltételezem, hogy legalább egy kicsit törődsz azzal,
hogy a világban jó irányú változások történjenek. Életed során valószínűleg próbálkoztál már
petícióírással, felvonulással, szervezéssel, esetleg más módjával annak, hogy az emberek figyelmét felhívd valami nagyon fontos témára. Lehet, hogy csak egy barátot vagy egy szülőt próbáltál
meggyőzni arról, hogy a politikai nézetei teljesen hibásak. Fogadjunk egy kanál izraeli túróban,
hogy tudom, mi történt: szenvedélyesen beszéltél a veszélyeztetett lazac megmentéséről vagy
arról, hogy iPhone-okat kell venni a krónikusan szomorú bolgár árváknak, de az emberek csak
udvariasan bólogattak.
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Persze cinikus vagyok, de csak azért, mert tökéletesen érthetően akarom elmagyarázni az erőszakmentes aktivizmus egyik rendkívül fontos alapelvét: nevezetesen, hogy az emberek kivétel
nélkül és teljes bizonyossággal fütyülnek ara, amit mondasz.
Nem azért, mert rosszak. A legtöbben tisztességesek, kedvesek és szerények. Ők azt hiszik, mindenki csak arra vágyik ebben az életben, hogy valahol békén üljön és szendvicset egyen. Pedig
igazából nekik is sok minden jár a fejükben, munka, gyerekek, nagy álmok és kis sérelmek, kedvenc TV-műsorok, amikről nem szabad lemaradni és kacatokkal megtöltött dobozok, amiket vis�sza kell küldeni az internetes áruháznak. Talán azt gondolod, hogy ezek hülyeségek. Talán önzéssel, vaksággal, sőt erkölcstelenséggel vádolod azokat, akik csak a napi gondjaikkal foglalkoznak
és a kertjüket gondozzák. Az általam ismert legrosszabb aktivisták legalábbis így gondolkodtak.
Nem is jutottak sehova, mert nem reális elvárni az emberektől, hogy elkezdjenek több dologgal
törődni, mint amivel már eddig is törődtek. Minden próbálkozás, ami ezt veszi figyelembe, bukásra van ítélve. Benjamin Franklin állítólag egyszer megjegyezte: „Az emberiség három csoportra
osztható: a mozdíthatatlanok, a mozdíthatók és azok, akik megmozdulnak”. Úgy képzelem, hogy
te, kedves olvasó, olyan vagy, aki megmozdul. Ha így van, nincs más feladatod, mint megtalálni
azokat, akik mozdíthatók, és rávenni őket, hogy csatlakozzanak hozzád” (48-49. old.).
Popovics könyve persze nem attól jó, hogy leíró elbeszélés egy-egy eseménysorról, ideológiai alapozás egy anarchista szeánszhoz, vagy hatalomkritikai megerősítés az uralmi ostobaság
egyetemességéről. Talán legfőbb erénye mindezek mellett is épp az, ahogyan nem kíméli önmagát, saját mozgalmukat, párhuzamosan zajló kontroll-példákat, sikertelen vagy felfuvalkodott kísérletek bajgyűjteményét, elvakultságok és tévképzetek „rossz példáit” sem. Célja nem
a forradalom exportja, sem a tankönyvi magabiztosságú civilitás-tudományi alapozás, sem a
névtelen mozgalmári sikermenedzselés propagandája. Egyszerűen csak tanácsokat ad úgy,
hogy élő és életképes példák eszköztárát mutatja föl, akár nemzetközi összehasonlításban, akár
globalizáció-kritikai összefüggésekben, akár csoport-tréningek ismertetésével, akár analógiás
változatokban – de mindig az emberre, a létező, gondolkodó, kérdező, tétova és bizonytalan
lényre is koncentrálva. Mintegy írásos cáfolatát adja annak is: ha lehet egyáltalán megváltoztatni a világot, s lehet diktátorokat megbuktatni, akkor azt csakis erőszakmentesen, humorral,
életvidáman lehet, mert másképp nem is érdemes…

A.Gergely András
Forrás:
Szrgya Popovics (Matthew Miller közreműködésével) Útmutató a forradalomhoz. Göncöl Kiadó, Budapest, 2017.
Szrgya Popovics a TEDxKrakow rendezvényén készült előadásának felvétele – magyar felirattal:
https://www.ted.com/talks/srdja_popovic_how_to_topple_a_dictator?language=hu (utolsó letöltés:
2017.10.18.)
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