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NYITÁNY

Véget ért a 2017/2018-as tanév első szemesztere. A
következő hetek sokak számára eddig nem tapasztalt
kihívásokat hozhatnak, így új hallgatóinkra való tekintettel
decemberi lapszámunkban kitérünk néhány hasznos
tanácsra, amik jól jöhetnek a vizsgaidőszak tanulással töltött
napjainak átvészelésében. A legújabb Kontúr hasábjain olvashattok
a novemberi Szakkollégium Éjszakájáról, illetve a Társadalomtudósok Őszi
Gyűléséről, mely programokról cikkíróink elsőkézből számolnak be nektek.
A TáTK-tól eltávolodva az Olaszország észak-nyugati részén található Veneto sokszínű, jelentős
múltra visszatekintő városairól tudhattok meg többet egy átmenetileg Velencében tanuló
munkatársunktól. Ha már Verona környékén „járunk”, nem feledkezhetünk meg a filmvásznon
legtöbbször feldolgozott szerzőről sem, William Shakespeare-ről, akinek a neve az IMDB adatai
szerint mintegy 1324 filmhez köthető.
Még távolabb helyezve lapszámunk fókuszát hazánktól, Szaúd-Arábia potenciális jövőképét
latolgatjuk, ahol Mohammed bin Salman koronaherceg trónra kerülésével jelentős változások
mehetnek végbe az elkövetkező években.
Végül, de nem utolsósorban Ajánló rovatunkban részletesen írunk az NT SzHÉK Filmklub keretein
belül néhány hete levetített Hotel Ruanda című filmről és a hazai mozik által sikerrel játszott
Budapest Noir című adaptáció alapját nyújtó regényről is.
Remélem, decemberi számunk némi kikapcsolódást nyújt számotokra a következő hetek kisebbnagyobb megpróbáltatásai közepette.
Szerkesztőségünk nevében sikeres vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!

Csernus Fanni
Főszerkesztő
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Einstand!

Avagy Szakkollégium Éjszakája
Nem először vehettünk részt az egyetemünkön megrendezett Szakkollégium Éjszakája nevezetű
eseményen, amely újra a Lágymányosi Campus Északi Tömbjében kapott helyet. Különböző
előadásokkal, koncertekkel, valamint színes programokkal készültek az érdeklődőknek a
szakkolisok. Mivel volt szerencsénk nekünk is betekintést nyerni ebbe a különleges éjszakába,
összeszedtük nektek a számunkra legfontosabb programokat.
Mint minden évben, idén is az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium
(ARTSZ) szervezte a Szakkollégium Éjszakáját, amely november 23-án 18:00-tól november
24. 02:00-ig tartott. Amint megérkeztünk az épület alagsorába, egy rendkívül jó hangulatú
és barátságos helyszín fogadott minket mintás babzsákfotelekkel, illetve színes díszekkel.
Ezenfelül az érdeklődőket egész este tartó játszóház, KineDok filmvetítés, koncert,
civil folyosó és természetesen a szomjazókat a Gólya Presszó kihelyezett pultja várta.
A legfontosabb programoknak azonban a beszélgetéseket tartottuk, melyek közül az alábbiakat
emelnénk ki: Hogyan lehet mérni a boldogságot?; A TáTK kulisszatitkai.
A TáTK kulisszatitkai
Szociológus hallgatóként úgy gondoltam, hasznos, ha minél többet megtudok karunk múltjáról,
és nem is csalódtam, hiszen egy nagyon érdekes másfél órás beszélgetés tanúja lehettem
Gecser Ottó, Wessely Anna, Somlai Péter és Szabari Veronika közreműködésével. Végig
fenntartották a figyelmemet azzal, ahogyan a múltról beszéltek, hogy hogyan is indult be a
szociológia, milyen volt a rendszerváltás előtti és utáni helyzete, illetve hogyan függött össze
mindez a történelmi háttérrel.
Megtudtam, hogy például a ’60-as években fokozódó feszültségek mind hozzájárultak a szociológia kialakulásához, ugyanis az emberek célja az volt, hogy minél nagyobb teret engedjenek a
nyilvánosságnak és felszínre hozzák a társadalmi problémákat. Továbbá segítette csökkenteni az
elszigetelődést és összekapcsolta a keleti blokk országait. A szak már a Szociológia Tanszék 1970es megalakulása előtt is összefogásra késztette az embereket, így nagy presztízsnek örvendhetett. Ezenfelül az előadás alatt különböző képeket láthattam például Angelusz Róbertről és Somlai
Péterről az egyetemi éveik alatt, hiszen ők sem maradtak ki a hallgatói életből.
Összességében úgy érzem, hogy megérte elmenni erre a beszélgetésre, ugyanis átfogó képet
adott karunk múltjáról és létrejöttének jelentőségéről. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy
részt vehettem az eseményen, egy élmény volt.
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Közélet
Hogyan lehet a boldogságot mérni?
Mielőtt hozzálátnánk az előadás címének boncolgatásához, először fel kell tennünk az örök
érvényű kérdést: mi a boldogság? Hogyan lehet definiálni? Ezekre a kérdésekre is próbáltak
választ adni az előadásban résztvevő professzorok. Név szerint Sik Endre (szociológus, az ELTE
TáTK professor emeritusa, a TÁRKI vezető elemzője), Papp Richárd (kulturális antropológus,
az ELTE TáTK habilitált egyetemi docense), valamint Máté Fanni (szociológus, az ELTE TáTK
oktatója). Nem mellesleg ezt a nyílt kommunikációra és diskurzusra épülő előadást Gerő
Márton (szociológus, az ELTE TáTK oktató) vezette.
Beszélgetésükben arra a következtetésre jutottak, hogy ennek a fogalomnak a meghatározása
fontos momentum, de rendkívül nehéz feladat, akár mikro- vagy makroszinten is. Nemzetközi
és egyéni szinten is találkozhatunk olyan mérésékkel, amelyek egy adott csoport boldogsági
„fokát” igyekeznek – több vagy kevesebb sikerrel – meghatározni. Ilyen híres mutató például
az úgynevezett World Happiness Report, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete legelőször
2011-ben tett közzé. Célja pedig egy adott ország lakosságának közhangulatmérése. Az egyes
nemzetek boldogságindexének megállapításakor a várható élettartam, a korrupció érzékelt jelenléte, a közbiztonság, az életút megválasztásának szabadsága, a szociális ellátórendszerek
hatékonysága vagy a munkanélküliségi ráta változókat vették és veszik figyelembe. Ennek a
felmérésnek az ötlete Bhutánból származik, ahol GDP helyett boldogságot mérnek, abból az
alapelképzelésből kiindulva, hogy az anyagi jólét nem feltétlenül jár együtt a jobb közérzettel.

www.flickr.com

A beszélgetésen jelenlévő mintegy harminc látogató mind lehetőséget kapott az aktív részvételre, akár kérdezéssel vagy véleménynyilvánítással. Sőt, a professzorok mindinkább az utóbbi
lehetőségnek a használatára bátorították a megjelenteket. Maguk az előadók is néha vitába
bonyolódtak egy közös megoldás reményében, végső esetben pedig elfogadták, illetve véleményezték egymás álláspontját.
Máskülönben az egyetemi tanároknak köszönhetően különböző szakterületi megközelítésekben láthattuk az adott
kérdés mibenlétét és megoldási lehetőségeit, valamint egy közvetlen és barátságos légkörben
ismerhettünk meg eltérő elképzeléseket és működhettünk
közre a beszélgetés folyamán.

Viszmeg Dóra és Joó Réka
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Hetedszerre Cegléden a TŐGY
Avagy a yakuzák és karatemesterek hétvégéje

Hét éve rendezik meg minden évben a Társadalomtudósok Őszi Gyűlését. A csapatok idén a
Távol-Keletet hozták el a „borjak” számára, amely során rengeteg vicces és izgalmas programot
valamint szuper bulikat biztosítottak a résztvevőknek.
Szeptember végén hallottunk először a TŐGY-ről mikor is egy felsőbb éves lelkesen mesélte,
milyen jól érezte magát. Élménybeszámolója során kiderült számunkra, hogy a már évek óta
megrendezett esemény nagy népszerűségnek örvend karunkon belül, ugyanis a mókás feladatokon kívül rengeteg új élménnyel és baráttal gazdagodik az aki részt vesz a 3 napig tartó kalandon. Vicces sztorijai után mi is nyomban kedvet kaptunk hozzá, s kíváncsian vártuk vajon melyik
csapatot erősítjük majd.
De kik is voltak a Távol-Kelet lelkes képviselői? Elsőként a tánctudásukról híres Gésák csoportvezetőiről hullott le a lepel, majd őket követték a bátor Szamurájok, vagyis a „szakémurájok”,
ezután kerültek bemutatásra a nehézsúlyú Szumósok. Negyedikként léptek színre a bölcs Karatemesterek, majd a remekül lopakodó Ninják, utolsó előttiként jelentek meg a bölcs Alumnik, s
végül, de nem utolsó sorban a gaztetteikről híres Yakuzák.
Végül elérkezett november harmadik napja, azaz a tábor kezdete. Délelőtt 10 órakor hagyta el
a Nyugati pályaudvart az a vonat, amely a 7 versenyszellemmel megáldott csapatot szállította.
Egy nevetéssel teli vonatút és TáTK-s indulóktól harsogó séta után meg is érkeztünk a Ceglédfürdői Diáktáborba. Gyors lepakolás után máris kezdődött a móka egy-két csapatösszetartó
feladat segítségével.
Miután kinevettük magunkat el is kezdődött a versengés a csapatok között, ugyanis meg
kellett tervezni egy zászlót, egy indulót és egy táncot a szervezők által megadott zenére. A
zsűrinek nehéz dolga volt, hisz este mindenki remek produkcióval állt elő. Az előadások után
ismét megmérkőztek egymással a Távol-Kelet képviselői a sorversenyek során, amelyek többek
között olyan feladatokból álltak mint például pumpa segítségével gördeszkát hajtani vagy
különböző (a rendezvény témájával egybevágó) kérdésekre válaszolni. A megmérettetések egy
hatalmas teremben kaptak helyet, amely egy percre sem volt csendes, hisz a mindenre elszánt
borjak egymást túlkiabálva próbálták bíztatni csapattársaikat. Ez kezdetben remekül ment,
azonban a végére már olyannyira elment mindenki hangja, hogy csak az aktuális versenyző
nevét skandálták a szurkolók. A nagy versengés után kezdetét vette az első esti buli, melyen a
zenét nem más mint Fromhell, a Társadalomtudományi Kar rezidens lemezlovasa szolgáltatta.
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Közélet
A szórakozás természetesen hajnalig tartott.
Másnap reggel miután a megfáradt „tömeg” jól megreggelizett, két program közül is lehetett
választani. A pihenni vágyók megnézhették a Mulán című filmet, míg a bevállalósabbak benevezhettek sörpongra. A jól megérdemelt ebéd után aztán a csapatok kaptak egy kis időt felkészülni a következő megmérettetésre. A feladatok ekkor már nem csak a nagyteremben, hanem
a tábor különböző pontjain zajlottak. A szervezők tesztelték mennyire tudunk apró tárgyakat
félhomályban megtalálni, hogyan boldogulunk egy cérnákból készített akadálypályán, hogy
tudjuk egymást joghurttal etetni miközben sétálunk körbe-körbe, de fény derült arra is, hogy
megtudunk-e enni egy zsíros kenyeret úgy, hogy az azt felépítő tipikus elemeket mint a hagyma,
paprika, zsír, só külön-külön fogyasztjuk el.
Időnk sem volt kipihenni fáradalmainkat, hisz kezdődött a mindent eldöntő végső összecsapás,
amelynek első fordulójában ismét elő kellett adnunk táncainkat és indulóinkat. Eztán következett csak a nagy verseny, amely olyan próbatételeket tartalmazott mint pókjárásban tojást
egyensúlyozni vagy egymást gumicukorral etetni csupán egy evőpálca segítségével. A zsűri
hosszas tanácskozása után végül sor került az eredményhirdetésre is. Az első helyet a Szumósok csapata tudhatta magáénak, őket követték a Szamurájok és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Karatemesterek állhattak fel. Az eredményhirdetést követően ismét egy
hajnalig tartó mulatozás vette kezdetét. Vasárnap reggel a bundás kenyér elfogyasztása után
fáradtan, de élményekkel gazdagodva hagytuk el a tábort, s egy csendes vonatút után ismét a
fővárosban találtuk magunkat.
Úgy gondolom, minden résztvevő nevében mondhatom, hogy ez a pár nap roppant emlékezetes maradt mindannyiunk számára. Rengeteg új embert ismerhettünk meg vagy akár közelebb
kerülhettünk azokhoz, akikkel közös órákon veszünk részt. A gólyáknak (így nekem is) remek alkalom volt ez, hogy beszélgessek a felsőbb évesekkel az iskoláról vagy minden másról, és hogy
még jobban TáTK-osnak érezhessem magamat. Olyan élményekkel gazdagodhattunk, amiket
szerintem még évekig emlegetünk. Egy-egy hideg vizsganapon pedig biztosan szívmelengető
lesz arra visszaemlékezni, hogy mennyire vicces volt egymást különböző jelmezekben látni vagy
reggelente egymás fáradt arcán kacagni, de biztosan mosolyra húzódik a szánk akkor is, ha
egyesek igazán különleges táncára gondolunk vissza. Számomra a legkedvesebb emlék az marad, amikor az egész tábor összekapaszkodva együtt táncolt egy japán dalra.
Úgy vélem, aki idén eljött, jövőre is mindenképpen tagja szeretne lenni ennek az életre szóló élménynek. Én személy szerint alig várom, hogy jövőre ismét részese lehessek ennek a maradandó
kalandnak. Remélem, azok, akik idén nem vettek részt ezen a három napon, jövőre velünk tartanak.

Kelemen Tami
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Vizsgaidőszak? Nem kihívás!
6+1 tipp a túléléshez
Legyen minden szem előtt!
Írd ki magadnak a felvett vizsgaidőpontjaidat egy jól látható helyre – így sok nemkívánatos
Neptunon töltött percet takaríthatsz meg.
Raktározz be jegyzetekből!
Ne hagyd az utolsó pillanatra a tananyag megszerzését: még a vizsgaidőszak elején rendezd
sorba a saját jegyzeteidet, kölcsönözd ki a kötelezőket, az internetes felületekre feltöltött anyagokat pedig érdemes menteni és tárgyanként mappákba rendezni. Ha pedig más jegyzetére
lenne szükséged, kérd el kedvesen és udvariasan – a lényeg, hogy ne vedd magától értetődőnek!
Oszd be és uralkodj!
Legyen kidolgozott terved a különböző vizsgaanyagok megtanulására! Ez semmi bonyolultat
nem jelent, csupán annyit, hogy mérd fel, egy adott tárgyra hány órát kell rászánnod a kívánt
eredményért, és ezt az időt oszd blokkokra. Minden felkészüléssel töltött óra után szakíts 5-10
percet a pihenésre: ha ez idő alatt nem csinálsz mást, csak csukott szemmel relaxálsz és iszol
egy finom teát, máris sokat teszel az ellen, hogy a figyelmed elkalandozzon tanulás közben.
Hogy ne feledkezz bele a prezentációs diák tengerébe, érdemes (az iskolai csengőhöz hasonlóan) telefonos ébresztőket beállítani az egyes szünetek kezdetére és végére. Szundit nyomni
nem ér…
Tiszta udvar, rendes ház…
Mivel a vizsgaidőszak alatt gyakorlatilag beköltözöl az íróasztalod elé, tekintsd alkotóműhelynek, szentélynek vagy egyszerűen a személyes kuckódnak. Egy olyan asztalhoz, ahol barátságos rend van, mindig szívesebben ül le az ember. Az a legjobb, ha minél kevesebb a zavaró
tényező, de egy-két szerencsehozó dísztárgy vagy motiváló képek, amik arra emlékeztetnek,
milyen jó dolgok várnak a vizsgák után, sok erőt adhatnak.
„Egyél rendesen!”
Az idézet bármelyikünk édesanyjától származhatna, és teljesen jogos figyelmeztetés. A tanulási
blokkokból kiindulva minden napra készíts olyan napirendet, amiben kijelölt ideje van az étkezéseknek. Ne sajnálj magadtól legalább fél órát: az ebédeden garantáltan nem múlik egyik jegyed
sem, ellenben sokkal jobban fog menni a koncentráció a nap többi részében. Ha teheted, töltsd
meg a hűtőt (kollégisták esetében a polcodat…) hazai koszttal, a lényeg, hogy próbáld meg nem
megúszni az ebédet nassolnivalókkal vagy gyorséttermi menüvel.
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Közélet
Ezeknél az opcióknál egy rántottával is sokkal jobban jársz. Ha valami mentális „doppingszerre”
vágysz, a legjobb választás a friss gyümölcs, egy jó rántotta vagy olajos magvak.
Számolj az alvással is!
Amikor ütemtervet csinálsz, ne maradjon ki a pihenéssel töltött idő sem. Ha mindent részletesen beosztasz, nem lehetetlen akár minden nap teljesíteni az ideális 8 órát és kipihenten
ébredni. Ehhez érdemes figyelni arra is, hogy az alvás előtt két órával már ne fogyassz koffeintartalmú italt.
Engedd el!
Nagyon sokat segít, ha minden nap szakítasz fél-egy órát arra, hogy megszabadulj a rád nehezedő stressztől. Legyen az a kedvenc sportod, vagy akár csak hangos éneklés a zuhany alatt,
felszabadító érzés, ha levezetsz valamennyit az adott nap feszültségeiből.
Mindenkinek nyugodt és eredményes vizsgaidőszakot kívánok!

Barta Eszter
Forrás:
Tanulási tippek: http://eduline.hu/felsooktatas/2017/12/13/dolgok_amiket_minden_egyetemista_atel_VFNZJV
(utolsó letöltés: 2017. 12. 17.)
Étkezési tippek: https://www.topuniversities.com/blog/brain-food-what-eat-when-revising (utolsó letöltés:
2017. 12. 17.)
Az alvásról: https://www.scienceforsport.com/sleep-tips-students-exam-periods/ (utolsó letöltés: 2017. 12. 17.)

www.flickr.com
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Az Avoni Hattyú és az ő halhatatlan
történetei
Shakespeare mint a filmvilág legnépszerűbb szerzője

Életének 58. évében, 2017. november 17-én elhunyt Kállay Géza, az ELTE Bölcsészettudományi
Karának egyetemi tanára, az Angol Irodalom a Középkorban és a Kora Újkorban doktori
program vezetője, az Angol-Amerikai Intézet korábbi igazgatója és az Irodalomtudományi
Doktori Iskola volt vezetője. Kedvelt oktatási és kutatási területe volt William Shakespeare és
az angol reneszánsz drámairodalma. Az ő emlékének ajánljuk ezt a cikket.
Az 1564-től 1616-ig élt William Shakespeare esetében a születése, a halála, a neve és a személye körül is különböző legendák és elméletek keringenek, az viszont vitathatatlan, hogy a
Shakespeare nevéhez köthető drámák napjainkig az egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb
– hatással vannak az irodalomra és számos más művészeti ágra is. Amellett, hogy a színházak
a mai napig játsszák a darabjait, az IMDB adatai szerint 1324 filmhez köthető íróként, amelyek
közül több, mint húsz csak e cikk megjelenése után kerül a mozikba. A hatása tehát mai napig
erős, így valószínűsíthető, hogy a közeljövőben sem felejtik el a filmesek, hiszen a fenti adatok
alapján ő tartja a filmvásznon legtöbbször feldolgozott szerző Guinness-rekordját.

www.wikipedia.com

Természetesen nem csak briliáns nyelvezetével vívta ki a kortalan elismerést szinte minden darabja, hanem azokkal a remek
történetekkel is, amelyek már a maguk korában is valamen�nyi társadalmi réteg számára szórakoztatóak voltak. Ráadásul a legtöbb Shakespeare-dráma szimbolikusan is
értelmezhető, mély mondanivalója pedig valamen�nyi korban adaptálható – ez utóbbit használják
ki a forgatókönyvírók, a rendezők és a producerek is. Ebből fakad továbbá, hogy – csak a
legismertebbeket említve – a Rómeó és Júliát,
a Hamletet, a Lear királyt, a Macbethet vagy
az Otellót a legkülönfélébb átiratokban, műfajokban és rendezésekben (pl.: Franco Zeffirelli,
Orson Welles), láthatjuk olyan neves színészek főszereplésével mint Leonardo DiCaprio,
Emma Thompson, Gerard Butler vagy Gary
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Interkultúra
Oldman. Emellett pedig ne feledjük az életét feldolgozó alkotásokat se, ilyen például a Szerelmes Shakespeare John Madden rendezésében.
Azokat a műveket, amelyeket a mai napig szívesen állítanak színpadra a különböző színházak, érdemes bizonyos időközönként újrafordítani, hogy az aktuális kornak megfelelő, közönségbarát nyelvezetet használva interpretálhassák a művészek az adott darabot. Ennek
köszönhető, hogy klasszikus, XIX. századi Shakespeare-fordítást (Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Szász Károly), Nyugatosat (Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc) és modernet (Nádasdy Ádám, Varró Dániel, Forgách András) is olvashatunk és
hallhatunk, hogy csak a legismertebbeket említsük. Kállay Géza maga is ültetett át magyar
nyelvre Shakespeare-drámát: 2014 végén a pesti Magyar Színházban például a Macbethet az
ő fordításában mutatták be.
„Arra törekedtem, hogy amennyire csak lehet élő legyen az új szöveg, ami segítség a nézők számára. Mert ha múzeumi, vitrin alá való nyelven szólal meg, akkor nem lesz rá vevő” – mondta
Kállay Géza a fent említett fordításáról, amit leginkább a Szabó Lőrinc-féle változatra alapozva
írt meg.
A Vígszínházban nemrég a Hamletet mutatták be Eszenyi Enikő rendezésében, amelyhez Forgách András írta a magyar szöveget. Forgách András különösen büszke fordítására, amelyet
Nádasdy Ádám korábbi átültetését felhasználva, és persze végig szem előtt tartva a klasszikus
Arany-fordítást írt meg. A fordítások közti különbséget szemlélteti például a „Give it an understanding, but no tongue” , amely Aranynál így szólt: „Vegyétek észre bár, de nyelvre ne” , Forgách
András változatában pedig így: „Észre igen, de szátokra ne vegyétek”.
Számtalan példa van Shakespeare rejtett jelenlétére is. Ide sorolhatjuk többek között az összes
játékfilmet és animációs filmet, amelyekben nem közvetlenül a film cselekménye épül Shakespeare műre, de valamilyen formában mégis megjelenik benne: leggyakrabban úgy, hogy egy
(diák)társulat próbálja és/vagy játssza el a darabját (pl.: A holt költők társaságában ez a Szent
Iván-éji álom). Továbbá akadnak példák modern köntösbe helyezett adaptációkra is: a West Side
Story ebben az értelmezésben a Rómeó és Júlia musical verziója, az Oroszlánkirály a Hamletnek
egyfajta rajzfilm-átirata és a 10 dolog, amit utálok benned nem más, mint A makrancos hölgy
tinédzser-változata.
Vajon csak a kitűnő költői vénával megírt sorok teszik halhatatlanná az Avoni Hattyút?
Korántsem: a feszes dialógusok, a precízen felépített monológok, a finom, kifejező költői képek,
amelyek felépítik tragédiáit, komédiáit, színműveit, királydrámáit, a bevezetőben említett sajátosságok mellett ugyanúgy hozzájárulnak a napjainkig tartó töretlen sikerhez.
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Ami még ezeken túl is kiemeli ,,kollégái” (Moliére, Ibsen) közül, az talán az, amit Vecsei Miklós
fogalmazott meg: „Shakespeare zsenialitása az, hogy nincsen olyan jelenet, amely azért lenne
benne, hogy csupán a történetet vigye előre. Minden jelenet egy nagy érzelmi lépcső.”
Shakespeare művei – komédiái, tragédiái, királydrámái, vagy színművei – ezáltal még mindig
közöttünk élnek valamilyen formában és megjelennek akár a filmvásznon, akár a világot jelentő
deszkákon kortalan zsenialitásának bizonyításaképp.

Ulics Balázs
Forrás:
Kállay Géza, elhunyt egyetemi tanárról: https://www.elte.hu/content/elhunyt-kallay-geza.t.15281
(utolsó letöltés: 2017.11.21.)
IMDB: http://www.imdb.com/name/nm0000636/ (utolsó letöltés: 2017. november 21.)
Egyéb információ Shakespeare-ről: http://24.hu/kultura/2016/04/24/101-shakespeare-feldolgozas-amit-latni-kell/ (utolsó letöltés: 2017.11.21.)
„Burkolt megjelenések”: http://filmdroid.hu/2014/08/top-10-shakespeare-filmek/ (utolsó letöltés:
2017.11.21.)
A fordításokról: http://nol.hu/kultura/klasszikusok-forditva-1505111 (utolsó letöltés: 2017.11.22.)
Vecsei Miklós szavai: http://csokonaiszinhaz.hu/egy-egesz-eletet-le-lehet-benne-elni-vecsei-miklos-a-romeo-es-juliarol/#prettyPhoto (utolsó letöltés: 2017.11.22.)
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Barangolás Veneto tájain
Pillanatképek San Marco birodalmából

Az Olaszország észak-nyugati részén található Veneto mindig is különleges helyet foglalt
el mind politikai, mind pedig kulturális szempontból az egyébként is sokszínű és ezerarcú
Itália régiói között. Ennek alapvetően az az oka, hogy ez volt az a térség, amely a hosszú
évszázadokon keresztül független Velencei Köztársaság fennhatósága alá tartozott,
ezáltal pedig egy eléggé számottevő, sajátos identitás és kultúra alakult ki a régióban,
amelynek hatása mind a mai napig érezhető. Jól mutatja ezt a specifikus kapcsolatot az
olasz, valamint a velencei nemzettudat között egy most októberben lezajlott népszavazás
is, amelynek témája a tartomány autonómiája volt.
A történelmi hagyományokon túl azonban egyéb okokra is visszavezethető a venetoiak egyedi
szemléletmódja és az ország többi részével való viszonya, hiszen az olasz helyi dialektusán
kívül több millió beszélővel rendelkezik Velence (Venezia) ősi nyelve, az úgynevezett łéngua
vèneta is, amely nyelvészetileg is igen távol áll a hivatalosan sztenderdnek tekintett toszkán
nyelvjárástól, ezzel is tovább erősítvén a régió lakóinak egyfajta hagyományos értelemben
vett különállását. Maga Velence jelentőségénél fogva ugyan csak egy külön cikkben kaphatná
meg az őt megillető részletességet, az irodalom, a kultúrtörténet és az építészet terén
felbecsülhetetlen világörökégekben bővelkedő Veneto azonban a Serenissimán kívül is számos
olyan világhírű várost foglal magába, amelyekben a szárnyas oroszlánt ábrázoló szobrok,
képek, és domborművek lépten-nyomon hirdetik a régi köztársaság dicsőségét, és amelyek
tovább emelik a nyugatról a Garda-tóval, északról az Alpok hegyláncaival, keletről pedig a festői
Adriával határos vidék rendkívüli értékét és fényét.

Padova
Ha a tartományi főváros irányából a kontinens felé útnak indulunk, az első jelentősebb nagyváros,
amellyel találkozhatunk, Padova (vagy magyarul Pádua), amely azon túl, hogy az azonos nevű
megye székhelyeként fontos modern gazdasági, pénzügyi és ipari központjává vált a régiónak,
történelmi városmagja ugyancsak kiemelkedő célpontja az olaszországi turizmusnak. A Brenta
folyó mentén fekvő település, amely többek között A makrancos hölgy című Shakespearekomédiának is színhelye, azonban a turistáknál is több zarándokot fogad évente a világ számos
pontjáról, hiszen a városhoz kötődik a portugál születésű, de itt eltemetett Páduai Szent Antal,
akit a legenda szerint egy ízben még az Alvilág démonjai is megpróbáltak megkísérteni.

12

A katolicizmus köztudottan sziklaszilárd az olasz csizma valamennyi részén, Padova azonban
számos templomával, katedrálisával és dómjával kiemelt keresztény zarándokhelynek számít,
amelyet a városszerte megtalálható kegytárgyak és ajándékboltok is híven tükröznek – nem
beszélve a Szent Antal-bazilikáról, amely a névadó szent sírján kívül több más ereklyét is a
magáénak tudhat. Ugyancsak híres a Páduában található természettudományi egyetem , ahol
egykor maga Galilei is megfordult, illetve a római kori Patavium romjait, és az azt övező parkot
úgyszintén érdemes megtekintenie a városba látogatóknak.

Verona
A város neve hallatán a legtöbben egyértelműen Shakespeare egyik leghíresebb tragédiájára,
a több tucatnyi feldolgozást megélő Rómeó és Júliára asszociálnak, amelynek cselekményét az
angol író Matteo Bandello novellásgyűjteményéből kölcsönözte. A tragédia egyébként egy, a
korban közismert szerelmi történeten alapszik és eredetileg a Giulietta e Romeo címet viselte,
amelynek első hiteles változatát Luigi da Porto nevéhez szokták kötni, aki viszont az alább részletesebben is leírt Vicenza szülöttje. A település profilja azonban korántsem merül ki pusztán
a népszerű történetben, és a fentieken túl rengeteg olyan látnivalóval büszkélkedhet, amelyet
semmiképpen sem szabad elmulasztania a városba tévedőknek.
Ilyen például a Castelvecchio (,,régi vár”), amely az impozáns és hangulatos kőhidakkal díszített

Rucska Ferenc / Tátkontúr
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Adige folyó partján található, vagy az Arena Verona, Itália egyik legnagyobb fennmaradt amfiteátruma, amely a város szívében, színházak, középületek, parkok, és üzletközpontok gyűrűjében áll, és amely amellett, hogy múzeumként működik, napjainkban is előadások helyszínéül
szolgál. A klasszikusan mediterrán stílusú polgári házakon és a monumentális templomokon
kívül megemlíthető még a borkultúra kiemelkedő szerepe is, amely hagyománynak a számos
vendéglő, azaz trattoria, osteria és ristorante mellett egy minden év októberében megrendezett borfesztivál is adózik.
Ha valaki nem elégedne meg az autentikus olasz utcácskák világával vagy a városközpont pezsgő
mindennapjaival, az felkeresheti a Torre dei Lamberti-t (,,Lambertiek tornya”), amelynek tetejéről
lenyűgöző panoráma tárul az utazó elé a környék lankás dombvidékére és egyéb olyan természeti
szépégeire, amelyek kétégtelenül megérik a fáradságot a csúcsig. Zárásképpen pedig meg kell
emlékeznünk még természetesen a Casa di Giuliettá-ról (,,Júlia háza”) is, amelynek erkélyét, illetve az alatta elterülő udvarocskát szinte a nap minden percében ellepik a turisták annak reményében, hogy néhány másodpercig a veronai szerelmesek bőrében érezhetik majd magukat.

Vicenza
Az Alpok déli nyúlványainál elterülő Vicenza az egész venetói régió talán egyik legragyogóbb
ékköve, amely az építészet kedvelői számára valóságos csemegét jelent, hiszen Andrea Palladio, a híres reneszánsz építész rengeteg vicenzai templom, palota és kúria tervezésében vett
részt. Itteni munkásságának egyik csúcspontját azonban nem az előbbiek jelentik, hanem a
városcentrum külső gyűrűjében elhelyezkedő Teatro Olimpico,
egy reneszánsz stílusban emelt színház, amely az antik hagyományokhoz híven félkör alakú nézőterével napjainkban
is vonzza azokat a látogatókat, akik Thália istenasszony
művészetének kívánnak hódolni. A színház egyben egy
múzeumként is szolgál és korábbi, elsősorban ókori
szerzők műveinek egykori bemutatóit eleveníti
fel, amíg a komplexumhoz tartozó kertecske
egy szintén reneszánsz szellemiégű szoborparkkal fokozza tovább a hely varázsát.
Ugyancsak figyelemreméltó a színházzal
szemben található Palazzo Chiericati,
amelynek képtára olyan reneszánsz (főként olasz és flamand) festők műveiből
szemezget mint Giovanni Bellini, Luca Giordano vagy Bartolomeo Montagna.
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További érdekesség még egy másik palota, a Palazzo Leoni Montanari, amely szintén egy látványos, elsősorban reneszánsz festményekből és szobrokból álló kiállítást tár a látogatók elé, vagy
az UNESCO világörökségei között szereplő Palazzo Thiene. Noha egészen Vicenza határában található és így viszonylag nehezebb megközelíteni, a híres építész által megálmodott megannyi
villa közül a legismertebbet, a Villa La Rotondát mégis érdemes felkeresni, de a város főterén álló
bazilika szintén Palladio leleményét dicséri. Ez utóbbi pedig egy ékszermúzeumnak is otthont ad,
hiszen évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb ipar az ékszerkészítés volt a városban.
Végezetül, aki némi zöldövezetre vágyik, annak egyrészt a Querini Parkot érdemes meglátogatnia, másrészt a délen fellelhető domboldalra felkapaszkodva szintén csodálatos élményben
lehet része a vállalkozóbb szelleműeknek, ugyanis miközben a környéken elterülő szőlőültetvényekben és erdőségekben gyönyörködhet, a távolban felbukkanó havas hegycsúcsok a lábuknál
megbújó Vicenzával együttesen talán valóban földöntúli hatást keltenek az örökké vándorló
ember szemében.

Rucska Ferenc

Túl sok áldozata van a légszennyezésnek
A fenntartható fejlődés mindannyiunk felelőssége

Évente tízezer ember hal meg idő előtt hazánkban légszennyezés miatt. Az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint a legtöbb esetben a szállópor-szennyezés
okolható a halálesetekért, amelynek elsődleges forrásai a közlekedésből és a háztartási fűtésből
származó füst. Egyre magasabb a szén-dioxid koncentráció a levegőben, és egyre többen halnak
meg emiatt. Itt az ideje, hogy az eddiginél sokkal keményebben lépjünk fel a légszennyezés ellen,
rálépve a fenntartható fejlődés útjára.
2016-ban új rekordot ért el a szén-dioxid koncentráció mértéke: az elmúlt 800 000 évben
soha nem volt akkora a szén-dioxid koncentráció szintje a levegőben, mint a tavalyi évben –
írja a BBC. Egyre több CO2 kerül a levegőbe, és egyre többször halljuk, hogy ismét megdőlt
a melegrekord. A klímakutatók arra figyelmeztetnek, hogy bolygónkon visszafordíthatatlan
következményekkel fog járni, ha az ipari forradalom előtti szinthez képest a bolygó átlaghőmérséklete két Celsius-fokkal megemelkedik.
A környezetvédő szervezetek nem hiába szorgalmazzák az autó használatának mellőzését és a
kerékpár/tömegközlekedés igénybe vételét – a fenti adatok azonban azt igazolják, hogy nem járnak sok sikerrel. Hibás a szülő, aki iskolába autóval viszi a gyerekeit, hibás a pizzafutár, amiért
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motorra ül és hibás a főnöke, amiért engedi. Hibásak az ország vezetői, amiért hagyják mindezt
és hibásak vagyunk mi is, minden egyes alkalommal, amikor autóba ülünk. Hibás a tudomány
és hibás az ipari forradalom, hibás a technológia és a népességrobbanás. De valóban így lenne?
Az emberiség válaszút elé került: azt, amit oly nehéz munka árán volt képes megépíteni, most
el kell hagynia. Ritkán gondolunk bele, milyen nehéz feladat volt megépíteni először egy belső
égésű motort! Mennyi energia, szorgalom, eltökéltség, kitartás és legfőképp tudás kellett az elkészítéséhez: sokszor nem gondolunk bele, de való igaz, hogy az autó egy csodálatos jármű. Az
ember egyik leglenyűgözőbb és legzseniálisabb találmánya. És ez a csoda annyi szén-dioxidot
lövell ki magából, amivel megmérgezzük az egész bolygót.
Mi, emberek, rendkívül jók vagyunk a túlélésben. Alkalmazkodás helyett azonban sok esetben
inkább feltaláljuk magunkat. Hogyan lennénk képesek lemondani a fűtésről és az autó használatáról, ha ezek biztosítják a túlélésünket, a flexibilitásunkat, a kényelmünket, a képességünket
a haladásra? A fejlődés tett azzá minket, akik ma vagyunk. Egy gondolat, egy eszme, egy vezető,
egy briliáns elme volt mindig képes arra, hogy előre vigye a társadalmat a fejlődés útján. A
folyamat szándékos visszaszorítása torz társadalmat, természetellenes társadalmi mechanizmusokat hoz létre. Modern világunkra pedig még inkább igaz az, hogy amelyik gazdaság vagy
társadalom nem képes fejlődni, az porba hull, és ki tudja, mennyi ideig kell a porban maradnia.
A kapitalista versenypiac kiváló terepet nyújt a fejlődésnek, de ezzel párhuzamosan nem veszi
figyelembe a Föld véges korlátait.
A megújuló energiák egyre nagyobb térnyerése, az elektromos autók megjelenése, a szélerőművek vízen történő alkalmazása, az egyre olcsóbb és több energiát előállító napelemek
mind azt erősítik bennünk, hogy van másik út. A remény a küszöbön kopogtat, a kérdés csak
az, hogy beengedjük-e. Újrahasznosítunk vagy csak eldobunk, gazdálkodunk az energiával vagy
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csak kibocsátunk. A világnak egy olyan nagymértékű zöld forradalomra van szüksége, mint
amilyen az ipari forradalom volt a kezdetekkor. A tudomány és a felelős politika lehet csak képes arra, hogy a fejlődést fenntartható pályára állítsa, hogy a kibocsátott káros anyagokat újra
felhasználja, hogy a nem megújuló energiaforrásokat háttérbe szorítsa – hogy a légszennyezést
megállítsa. Mi, felhasználó állampolgárok pedig felelősséggel tartozunk önmagunkért és a jövő
generációiért abban, hogy hátat fordítunk-e az újításoknak, vagy passzív fogyasztóként elfogadunk mindent, amit elénk raknak.

Solymosi Lukács
Forrás:
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése: https://www.eea.europa.eu/highlights/improving-air-quality-in-european (utolsó letöltés: 2017.11.28.)
BBC cikk a szén-dioxid szintről: http://www.bbc.com/news/science-environment-41778089 (utolsó letöltés:
2017.11.28.)

Beszélgetés egy aszexuális nővel

„Az, hogy aszexuális vagyok, nekem olyan, mint az orrom
formája, így születtem”
Ahogy azt a TáTKontúr előző számában is írtam, LMBTQIA+ emberekkel készítek egy
interjúsorozatot, amelynek céljául azt tűztem ki, hogy bemutassam: 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. Most egy aszexuális nővel készített interjúmat olvashatjátok.
Csikós Ádám: Kérlek, hogy mesélj magadról!
S. Viktória: 38 éves szabadúszó fordító, tolmács és nyelvtanár vagyok, főleg dánul dolgozom.
Imádom a munkámat. Egyedül lakom, illetve van egy pókom, de ő most valahova elmászott, az
ablakban szokott élni. Most fejeztem be a negyedik diplomámat, interkulturális pszichológiából
és pedagógiából. A szakdolimat kell még megírnom, ami természetesen az aszexualitásról fog
szólni. Egyébként nagyon szeretek olvasni, nyelveket tanulni és táncolni. Nagyon szeretem a
barátaimat is.
Cs. Á.: Milyen háttérből jössz? Milyen volt a gyerekkorod?
S. V.: Győrben születtem és ott is nőttem fel, ott érettségiztem. Egy kicsi, de anyagilag jó hátteret biztosító családból jövök, bár mikor huszonéves voltam, akkor a szüleim tönkrementek
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anyagilag. Van egy öcsém, aki másfél évvel fiatalabb nálam. Kislánynak vártak és nagyon örültek, hogy kislány lettem. Tervezett gyerek vagyok, de az anyám 19 éves volt, amikor teherbe
esett velem és ez nagyon meglátszik. Mindig mindent szabad volt, de úgy gondolom, hogy sokkal jobb lett volna, ha vannak korlátok és olyan szülőkkel növök fel, akik nem maguk is gyerekek.
Ettől eltekintve szeretem a szüleimet, tudom, hogy imádnak. Ma már rengetegszer mondják,
hogy büszkék rám.
Cs. Á.: Milyen iskolákat végeztél? Miket tanultál?
S. V.: Győrben érettségiztem egy kéttannyelvű gimnáziumban, de 17 éves koromban Svájcban
tanultam egy évet, emiatt 1 évet csúsztam, így 20 évesen érettségiztem. Az első diplomám
a római egyetemről van, a La Sapienza-ról, dán, német és holland nyelvből. A második fordítás-tolmácsolásból, német, olasz és magyar munkanyelvekkel a strasbourgi egyetemről. Van
egy hungarológia diplomám az ELTE-ről, itt magyar mint idegen nyelv szakirányt végeztem.
Illetve most fogom befejezni az interkulturális pszichológia és pedagógia mestert. Jövőre felvételizni akarok alkalmazott nyelvészetre, mesterképzésre. Imádok tanulni. Fontosnak tartom,
hogy képezzem magam, autodidakta módon tanulok mindig valamilyen nyelvet.
Cs. Á.: Milyen munkahelyeid voltak eddig? Hol és miket dolgoztál?
S. V.: Már kamaszkoromban tolmácsoltam az apámnak, német nyelvre. Az egyetem alatt volt
egy cég Tatabányán, ahova lejártam tolmácsolni, de mint mondtam, szabadúszó vagyok, soha
nem dolgoztam fix munkahelyen. Megbízási szerződések alapján dolgozom; különböző cégeknek tanítok és kiadóknak fordítok. Nagyon szeretem, hogy sok mindent csinálhatok.
Cs. Á.: Kérlek, beszélj az aszexualitásról. Hogy jelenik meg a te életedben?
S. V.: Fontos része az identitásomnak, hogy aszexuális és aromantikus vagyok. De ha egy olyan
társadalmi közegben élnék, ahol nem a hetero a norma, és a hozzám hasonló emberek nem
találkoznának gyakran elutasítással és megvetéssel, ez nem lenne így. Az, hogy aszexuális vagyok, nekem olyan, mint az orrom formája, így születtem, mégha sokáig nem is így definiáltam
magam, mert nem ismertem ezt a fogalmat. Nem tudtam soha szerelmes lenni, és szexuálisan
sem vonzódtam soha senki iránt, bár volt már kapcsolatom.
Ez egy ilyen két éves sztori, hogy aszexuálisként definiálom magam. Tök nagy megkönnyebbülés volt, amikor rátaláltam erre a szóra. Azért is van könnyű dolgom, mert az életvitelemből
adódóan általában nyitott emberekkel kerülök kapcsolatba, bár még így is nagyon sok lesajnáló megjegyzést kapok. Vannak barátaim, akik gyűlölettel is találkoznak. Biztos, hogy van különbség aközött is, hogy a két nem képviselői milyen reakciókkal találkoznak, amikor előbújnak
aszexuálisként.
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Cs. Á.: Hogy állsz a többségi családképhez?
S. V.: Azt el tudom képzelni, hogy valakivel olyan érzelmi kapcsolatot alakítok ki, ami túlmegy a
barátságon, de nagyon szeretek egyedül élni és nem gondolom azt, hogy az embert egy partner
teszi teljessé. Gyereket soha nem akartam, és most sem szeretnék.
Cs. Á.: Mit üzensz az olvasóknak?
S. V.: Szeretném, ha az emberek megértenék, hogy az, hogy valaki mennyire kívánja a szexet, az
a libidójáról szól, és az, hogy valaki nem vonzódik embertársaihoz, az meg a szexuális irányultságáról. Ez két különböző dolog. Ahogy a szexuális és a romantikus irányultság is eltérhetnek
egymástól.

Csikós Ádám

#MeToo kampány

Hozhat változást az online aktivizmus?
A #MeToo kampány az utóbbi időben mindenhol jelen van. A Hollywoodban kirobbant botrány
miatt lett híres, azóta mégis sokkal többről szól, mint a művészvilág zaklatásos botrányairól.
Mi is ez valójában, hogyan és miért indult el, elérhet-e jelentős változásokat? A továbbiakban
ezeket a kérdéseket próbálom részletesebben körüljárni.
Az elmúlt hónapokban a média és a közösségi oldalak egyik vezető témájává váló hashtag
rávilágított egy egyáltalán nem új, mégis annál fontosabb problémára: a színészvilágban, a
munkahelyeken, és bármilyen, a leghétköznapibb szituációban is előforduló zaklatások rendszerességére. Ez a jelenség eddig is létezett, ezt tudjuk. Ami viszont most mégis sokkolta az
embereket, az talán a hatalommal való visszaélés és az elnyomás mérete.
A színésznők beszéltek, meghallgattuk őket, és úgy tűnik lassan kialakult egy biztonságos platform az áldozatok számára, ahol félelem nélkül megoszthatják személyes történeteiket. Rövid
időn belül több, mint egy millió nő és férfi posztolt, ami még mindig töredéke a tényleges érintettek számának, ellenben az „előbújások” száma folyamatosan nő.Kérdéses viszont, hogy mekkora mozgástere lehet egy online felületen indított kezdeményezésnek. Ki tud-e lépni a virtuális
világból és életben tud-e maradni annyi ideig, hogy komoly változásokat hozzon létre. Lássuk a
történéseket nagyvonalakban a kezdetektől napjainkig.
Legtöbben Alyssa Milano, amerikai színésznő nevéhez kötik ennek a trendnek a kezdetét, mivel
a hashtag népszerűsége az ő Twitter posztjának köszönhető. Milano arra hívta fel a figyelmet,
hogyha minden nő, akit valaha szexuális zaklatás ért kiírná, hogy #MeToo, talán rávilágíthat-
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nánk a probléma súlyára. A Harvey Weinstein – amerikai producer, olyan híres filmek kötődnek
nevéhez, mint a Ponyvaregény vagy a Kill Bill – botrány kezdetekor posztolt, és valószínűleg ő
sem tudta mekkora lavinát fog indítani ez a két rövid szó. Mindemellett meg kell említeni, hogy
a MeToo mozgalom valójában nem ekkor született. Eredetileg Tarana Burke, aktivista nevéhez
fűződik, aki tíz éve használta először, akkoriban mégsem kapott ekkora figyelmet a felhívás.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy mivel nem újdonságról beszélünk, mégis mi történt most, ami
miatt ennyi figyelem irányul a kérdésre.
A Digitális Szociológia Kutatóközpont Metoo és digitális aktivizmus – mire képes egy hashtag?
című előadásán hallottam egy érdekes, lehetséges választ. Labanino Rafael Pablo, politológus, publicista azt mondta, hogy Amerikában köze lehet az elnökválasztás eredményéhez. A
kampányidőszak alatt rengetegen – többségében nők – fejezték ki egyet nem értésüket, főleg
amikor Trump múltbeli molesztálásait igazoló hangfelvétel jelent meg. Emellett mindenki által
ismert színésznők vállalták nyilvánosság előtt, hogy elmesélik történeteiket. Az ő kijelentéseik
úgy tűnik elégnek bizonyultak ahhoz, hogy ilyen mértékben ösztönözzenek másokat is. Mivel
egy online kezdeményezésről beszélünk, felmerül a veszély, hogy az emberek aktivitása megáll
egy „like” és esetleg egy megosztás után, és igazi változás nem történik. Jelenleg vitatott, hogy
beszélhetünk-e mozgalomról, mivel nincs mögötte szervezet és számossága is elenyésző, ezért
leginkább szolidaritási kezdeményezésként lehetne definiálni.

i.ndtvimg.com

Másrészt sokan gondolják úgy, hogy több férfinak is ki kellene állnia a kezdeményezés mellett, mivel szerintük ameddig legnagyobb részben nők a felszólalók, nem fog jelentős átalakulás történni.
Arról nem is beszélve, hogy mennyi férfit ért meglepetésként a probléma mértéke és súlyossága,
míg a nők már egészen fiatalon kisebb-nagyobb inzultusokból tudomást szereznek a jelenségről.
A Call To Man szervezet kampányt hozott létre #IWillSpeakUp névvel, aminek a lényege nagyjából
abban áll, hogy míg a férfiak többsége nem erőszaktevő, addig hallgatásuk ugyanúgy probléma,
mint maguk a zaklatások.
Emellett minden évben, így idén is megrendezésre került a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen, ami november 25-e (a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja) és december 10-e (emberi
jogok világnapja) között zajlik, immár 25 éve
világszerte.
Remélem a kezdeményezés teljes jogú
mozgalommá tud fejlődni, és sikerül
átütnie a közönyösség falát.

Domán Csenge
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Forrás:
The Woman Who Created #MeToo: https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.
html (utolsó letöltés: 2017.11.26.)
From social campaign to social change: http://edition.cnn.com/2017/10/30/health/metoo-legacy/index.html
(utolsó letöltés: 2017.11.26.)
#IWillSpeakUp: http://www.acalltomen.org/a-call-to-men-blog (utolsó letöltés: 2017.11.26.)
Metoo és digitális aktivizmus – mire képes egy hashtag? előadás: https://egyetemiradio.wordpress.
com/2017/11/22/metoo-es-digitalis-aktivizmus-mire-kepes-egy-hashtag/ (utolsó letöltés: 2017.11.26.)

Szaúd-arábiai Trónok harca

Mohammed bin Salman és a „szaúdi újjászületés”
A szunnita királyság mindig is a világ egyik legkonzervatívabb országának számított. Salman
koronaherceg trónra kerülésével azonban a modernizáció útjára léphet az arab nagyhatalom.
Mivel több lábon kell állnia a gazdaságnak ahhoz, hogy életképes maradjon, ha elfogy az
olaj, emiatt az átalakulási terv legfőbb víziója, hogy csökkentse a monarchia függőségét az
olajkitermeléstől, ezzel erősítve a magánszektort. A koronaherceg javítani kíván a szaúdi nők,
szegények és fiatalok helyzetén is. A „Vision 2030 projekt” pontja továbbá, hogy Szaúd-Arábia
továbbra is igényt kíván tartani az arab világban eddig betöltött vezető szerepére.
A 85 éve alapított, elmaradott sivatagi területekből lett dúsgazdag olajállam a Közel-Kelet megkerülhetetlen politikai és gazdasági szereplője. Habár Szaúd-Arábia a világ vezető olajexportőre
és nem mellesleg a második legnagyobb olajkészlet birtokosa, gazdaságilag egyre kevesebbet
tud kedvező helyzetéből profitálni a gyenge világpiaci olajárak miatt. A monarchia királyának
nyáron kiadott rendelete alapján új trónörököst nevezett ki útódaként, kedvenc fiát, az akkor 31
éves Mohammed bin Salman herceget. Míg a döntés a nemzetközi színtéren váratlannak bizonyult, addig a szaúdi kormányzást nem lepte meg a lépés. A trón várományosa már korábban is
meghatározó szereppel rendelkezett a szaúdi kormányban: 2015 előtt védelmi miniszteri posztot töltött be, ezután pedig egyszerre lett a Királyi Bíróság főtitkára, valamint a szaúdi gazdaság
és olajszektor irányítója is.
A jelenleg 32 éves Salman koronaherceg, mint az ország tényleges irányításának még nem legitim,
de annál inkább „gyakorlati megtestesítője” úgy gondolja, hogy az ország jó úton halad „előre”, hisz
kezdi megvalósítani a nemzeti átalakulás húsz pontos tervét. Ennek hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához azonban nem csak a gazdaság stabilizálására van szükség, hanem a kormányzat produktívabb és átláthatóbb működésére is. Így annak „megtisztítására” hirdette meg a
korrupcióellenes harcát. Világosan kifejezte, hogy egyetlen herceg, egyetlen miniszter vagy ma-
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gas rangú tisztségviselő sem mentesülhet a korrupció vádjai alól. Ezen elv mentén novemberben
őrizetbe vették a királyi család és a kormány több tagját is, akiket pénzmosással, vesztegetéssel
és hivatali hatalommal történő visszaéléssel vádolnak. A fiatal trónörökös egy frissen alakult –
mindössze pár órával a bejelentés előtt uralkodói rendelet által – korrupcióellenes bizottság ülése
után adta ki az utasítást. Tizenegy herceget, négy jelenlegi és harminc korábbi minisztert, illetve
kormánytagot fogtak el, valamint leváltottak több magas rangú tisztségviselőt is. A gyanúsítottak
között szerepel ráadásul a király unokaöccse is, aki a királyság vélhetően leggazdagabb embere, a
milliárdos nemzetközi befektető, Alwaleed bin Talal is. A koronaherceg kritikusai úgy vélik, hogy a
hatalomféltés állhat a bebörtönzések mögött.
„A társadalmi reformok is szükségesek, hogy a mélyen konzervatív országot átvezessék a XXI. századba” – Trónörökös. Egyre nagyobb mértékben kerülnek felszínre a mélyebbnél mélyebb társadalmi problémák. Az országban gondot okoz a növekvő népesség és a szegénység mértéke
is. Statisztikák szerint 2030-ra a most 30 milliós népesség 36-37 milliósra nőhet, miközben a
szaúdiak negyede most is szegény, sőt egyre többen nem jutnak hozzá a szociális ellátórendszer
szolgáltatásaihoz sem. Ezenkívül a közel-keleti országokban a nők jogai is sérülnek, így a szociális
helyzet javításán kívül a koronaherceg célul tűzte ki a nők jogaiknak kiterjesztését és biztosítását
(például jogosítványszerzés és koncertekre járás lehetőségének engedélyezése). A fiatalok helyzete is egyre kétségbeejtőbb, hisz nagyon veszélyezteti őket a munkanélküliség. Az elöregedő európai társadalmakkal szemben Szaúd-Arábia lakosságának több, mint fele 25 év alatti, 70 százaléka
pedig 35 éven aluli, ami hatalmas potenciális fogyasztói réteget jelent. Ahhoz viszont, hogy a fiatal
felnőttek eredményes szférában helyezkedjenek el, szükséges a versenyképes tudás. Az ezt biztosító tudásalapú társadalom és megfelelő oktatási rendszer hiányában viszont mindez csak vízió.
Így a társadalmat érintő változások csak nagyon lassan vehetők észre.
Szaúd-Arábia egyértelműen a szunnita világ vezetőjeként kíván fellépni, így a koronahercegnek a külpolitika terén is igen eltökélt szándékai vannak. „A korábbihoz képest agresszívabb fellépést láttunk a
szaúdi külpolitikában Szalman király alatt, és ez most még inkább fokozódhat" – Maha Yahya, a bejrúti
Carnegie Middle East Center igazgatója. A leendő király nem támogatja az iráni párbeszédet, mivel
fél a mindenkori rivális nagyhatalmi törekvéseitől. Ennek következtében meg kívánja akadályozni a
két ellenpólus közeledési esélyeit. A trónörökös konkrét célként határozta meg a síita Irán megfékezését az arab világban. A reformer herceg nem kívánja megvárni, míg Irán rátámad Szaúd-Arábiára,
hanem ő szándékozik megtenni az első lépéseket a síita rezsimmel szemben.
Védelmi miniszterként a hadügy is a saját hatáskörébe tartozik. A katonai intervenciókkal kapcsolatos döntéseit viszont sokan nem támogatják, így a jemeni polgárháborúba való belépést is
(2015 márciusa) többen kritizálják. A polgárháború nem csak, hogy költséges és kimerítő Szaúd-Arábia számára, de egy nagyon erős ellenérzést is kivált a társadalomból miután több szaúdi
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katona is életét vesztette az érdektelen háborúban. Salman koronaherceg állítása szerint Irán
állhatott a Jemenből indított és megsemmisített ballisztikus rakéta kilövése mögött. Szemben
a váddal Irán pedig a szunnita Iszlám Állammal való kooperálással gyanúsította meg Szaúd-Arábiát. Ezzel párhuzamosan a síita lázadók kezén lévő szanaai repülőteret a Szaúd-Arábia vezette
arab koalíció blokád alá helyezte. A mesterséges elszigetelés az Iránból érkező a fegyverszállítmányok húszi felkelők kezére kerülését kívánta megakadályozni. A még Jemenben maradt
lakosság jövője egyre kilátástalanabb, az éhhalál veszélyezteti az országot. Mindezek mellett a
futótűzként elterjedt kolerajárványban megfertőződtek száma immár 945 ezerre rúg. A WHO
(Egészségügyi Világszervezet) beavatkozásával a legsúlyosabban érintett tartományokban
csökkent a megbetegedések intenzitása, ez azonban még koránt sem elegendő. Ismét a civil
lakosság szenvedi el az állóháború szörnyűséges következményeit. A koalíció által elrendelt
blokád ellehetetlenítette, hogy a segélyeket eljuttassák a humanitárius katasztrófa sújtotta
lakosságnak. A blokád feloldása érdekében számos szakértő és szervezet az ENSZ segítségét
kérte. November 25-én sikerült megérkeznie a Szervezet által (UNICEF és a Nemzetközi Vöröskereszt) delegált két segélyszállító repülőgépnek, amelyeken sürgős segély és ellátószemélyzet
érkezett a katasztrófa helyszínére, Jemenbe.

Többek feltevése alapján jelenleg a legbanálisabb kérdés az, hogy az elmúlt hónapok
eseményei elijesztik-e a külföldi befektetőket, akikre a koronahercegnek szüksége van az ország gazdaságának
megváltoztatásához, avagy sem.

Papp Zsanett Gréta
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Összegzésül megállapíthatjuk, hogy az elmúlt hónapok eseményei ugyanannyira szólnak Mohammed bin Salman koronaherceg hatalmának megszilárdításáról, mint a korrupció elleni küzdelemről, hisz a két történés gyakorlatilag teljesen összefügg. A koronaherceg radikális hatalomátvétele azonban nem mindenkit hagy nyugodni. Míg a centralizációs folyamat az Egyesült
Államok elnökében bizalmat kelt Szaúd-Arábia felé, addig más kritikusok (szaúdi uralkodó elit)
kifogásolják Salman koronaherceg túlzott ambícióit és gyors reformjait. Véleményük alapján a
hagyományok felrúgásának komoly következményei vannak a király tekintélyére nézve. Adel
al-Dzsubeir külügyminiszter és a nép kedvezményezett része viszont pozitív változásokat remél
a megkezdett reformoktól, s nagy reményeket fűz a
fiatal trónörökös magabiztos fellépéséhez.

Ajánló
Forrás:
Szaúd-Arábia,http://edition.cnn.com/2017/11/10/opinions/saudi-arabia-middle-east-knife-edge-robertson-opinion/index.html (utolsó letöltés: 2017.12.16.)
Koronaherceg: http://edition.cnn.com/2017/06/21/middleeast/saudi-arabia-crown-prince/index.html (utolsó
letöltés: 2017.12.16.)
Koronaherceg: https://www.nytimes.com/2017/11/06/opinion/crown-prince-saudi-arabia.html?register=facebook (utolsó letöltés: 2017.12.16.)
Politikai irányvonal: http://www.aljazeera.com/news/2017/06/saudi-arabia-appoints-king-salman-son-crown-prince-170621033707437.html (utolsó letöltés: 2017.12.16.)

A további forrásokat az online felületen találják.

Soha többé Ruanda!

A film, amelyet csak úgy emlegetnek mint „az új évezred Schindler
listája” NT-SzHÉK Filmklub: Hotel Ruanda (2014)
Az elmúlt idők legmegrázóbb alkotása egy szívbemarkoló és igaz történetről. A film az 1994-es
ruandai népirtást dolgozza fel nemzetközileg is elismert hiteleséggel. Paul Rusesebagina igaz
történetét látjuk, beleágyazva a genocídium történelmi eseményeibe.
Míg a világ közvéleményét számos esemény foglalkoztatta 1994. április-július között, addig egy
távoli közép-afrikai ország dombjai között lemészároltak közel egy millió embert. Az akkori
nagyhatalmak tétlenül nézték végig, amint egy „koholt előítélet alapján kialakult” társadalmi
ellentét felemészti Ruandát. A film kíméletlenül mutatja be a felettünk zajló politika őrültségét,
és az ezzel szemben álló hétköznapi ember tehetetlen és kiszolgáltatott helyzetét, valamint a
mesterségesen gerjesztett etnikai konfliktus eredményét, a vérengzést.
A ruandai genocídium előzményei mélyről erednek. Bár a hutuk és tuszik között generált történeti
és szociológiai eredetű társadalmi konfliktus a gyarmatosítás időszakára harapódzott el, a gyökerekig, a XV. századig kell visszanyúlni a jelenség megértéséhez. Ekkor a királyság vezető rétege
tuszi volt, míg az alávetetteket a hutuk jelentették. A hutu születésű ember csak akkor válhatott
tuszivá, ha vagyonra tett szert. S ettől kezdve a szembenálló két etnikum történeti tudata, szocializációja egymás megvetésén alapult a történelem során. „A hutu csecsemőt a tuszik utálatával pólyálták be, még mielőtt a szemét rányitotta volna a világra” – Adalbert Munzigura, hutu földműves.
A hutuk elnyomási tendenciája csak fokozódott a gyarmatosítás időszakában. Először a német
majd a belga hatóságok húztak határt a két csoport között. Akik megfeleltek az európaiak etnikai sztereotípiáinak, – az átlagnál magasabb testalkat és világosabb bőr, hosszúkás arcforma
– azt „tuszinak minősítették”. Ezzel szemben a hutukat rabszolgamunkára hurcolták, földjeiket
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elkobozták. Helyi hatalmukat a tuszikra alapozták. A már jelenlevő problémákat átszínezte és
elmélyítette az európaiak által erőltetett „faji” megkülönböztetés.
A XX. század közepére már a ruandaiak is megkérdőjelezhetetlennek tartották, hogy az országban két kibékíthetetlen etnikai csoport feszül egymásnak. Ezzel radikálisan elmélyült a
már addig is jelenlévő társadalmi ellentét, holott a két csoport alapvetően hasonló volt: egy
nyelvet, egy kultúrát képviseltek. 1935-től a lakosságot már vagyon szerint rangsorolták, majd
később már a személyi okmányokban is rögzítették a „vélhető” etnikai hovatartozást. A hutuk
kettős felszabadításban gondolkodtak: egyrészt a gyarmatosítók másrészt a tuszik elnyomása
alól akartak függetlenedni. A hutu mozgalmak radikalizálták a tuszikat is és a felgyorsuló események irányítása egyre inkább kicsúszott a belgák kezéből. Az 1959-ben kitört zavargások a
tuszik súlyos vereségével végződtek. A hutuk által „muyagának”, pusztító viharnak nevezett
etnikai tisztogatásba torkolló polgárháborúban a hutuk úgy gyilkolták ellenfeleiket „mintha piacra mennének, vagy ez lenne a munkájuk”. Fordult a kocka: az új rezsim meg kívánta torolni a
hutuk sok évszázados elnyomását. A tuszik kerültek jogfosztott helyzetbe. E történelmi folyamat eredménye az 1994-ben bekövetkező ruandai vérontás.
A második világháború óta elkövetett egyik legnagyobb tömegmészárlás során hutu szélsőségesek mintegy egy millió tuszit és mérsékelt hutut mészároltak le. Április 6-án ismeretlenek
lelőtték Juvénal Habyarimana elnök repülőgépét. A hutuk a tuszikat vádolták a gyilkossággal és
őrült vérengzésbe fogtak. Április 7-én az ENSZ kéksisakosok brutális lemészárlása sokkolta a
békefenntartók nagy részét adó belgákat, akik így elérték, hogy azok számát az ENSZ BT április
21-én 2500-ról 270-re, csaknem 90 százalékkal csökkentse.
A hutuk az országban útzárakat állítottak fel, amelyeken csak ENSZ-járműben lehetett élve átkelni. Legtöbbször iskolákban vagy templomokban hajtották végre a kegyetlen kivégzéseket. Gyakran banánlevelekkel takarták le a holttesteket, hogy a külföldiek által készített légi felvételeken ne
lehessen látni a mészárlás nyomait. Tízezrek menekültek biztonságosnak hitt épületekbe, intézményekbe, de itt is csak akkor volt esély a túlélésre, ha valamilyen nemzetközi szervezet védelem
alá helyezte a létesítményeket. A filmben is megjelenő eszközökkel (macséta, dorongok, lőfegyver
és kézigránátok) gyilkolták halomra a tuszikat, a falvakat szinte teljesen kiirtva.
„Elég abból, hogy a hutuk megkönyörülnek a tuszikon”. Árulónak tekintettek minden hutut, aki
üzleti vagy családi kapcsolatba lép egy tuszival. A főszereplő, Paul saját bőrén (szó szerint)
érezte a megbélyegzést, hisz ő maga hutu, felesége és egész családja viszont tuszi volt, akiknek
életét nem csak pénzzel, de saját maga veszélyeztetésével is mindenáron megvédte. A háborús
pszichózis hatására elharapózott az erőszak. Barátok, családtagok fordultak szembe egymással, ontották egymás vérét. A helyi hatóságok által leadott és gyűlöletpropagandát sugárzó
adások a tuszikat csótányoknak, patkányoknak bélyegezte, „azok” kiirtására biztatta az embe-
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reket. „Minden tuszi el fog pusztulni, megöljük őket, mint a patkányokat.” A rádiókon keresztül
hatékonyan tudták irányítani a lakosságot: „Sok háborút láttam már, de hogy a gyerekét hátán
hordó asszony megöljön egy másikat, akinek szintén gyerek van a hátán, na, olyat még nem.” –
egy ENSZ kéksisakos állítása.
Az ENSZ csapatok parancsnoka, Dallaire tábornok hiába küldött vészjelzéseket New Yorkba,
sem engedélyt sem pedig segítséget nem kapott arra, hogy erővel megakadályozza a kirobbanni készülő tömeggyilkosságot. A vészterhes történelem és a figyelmeztető jelek ellenére
sem kívánt lépést tenni a nemzetközi politika. Ruanda a világ egyik legkisebb, legszegényebb és
legnagyobb népsűrűségű országa: 26000 négyzetkilométerét ekkor mintegy 7 millióan lakták.
Senkinek sem volt érdeke a megsegítése, így a bajban mindenki magára hagyta. ”Szándékosan
kerülték a ’népirtás’ kifejezést, mondván, hogy egy polgárháborús csetepaté nem indokol komoly nemzetközi beavatkozást”. A világ teljesen közönyös volt. Ruandában csupán egy maroknyi,
lényegében fegyvertelen kéksisakos, az ENSZ néhány civil alkalmazottja, a mindvégig kitartó
Vöröskereszt maradt. Paul számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezett, hisz a Hotelben folyamatosan építette ki a kapcsolati tőkéjét. Mindig fenntartotta az elegancia látszatát és szívességeket tett az európai „uraknak”, hogy ha egyszer majd neki lesz szüksége a viszonzásra, legyen
kihez fordulnia. Hamar rá kellett jönnie, hogy túl naiv volt mindvégig. A „fejesek” emberszámba
sem veszik, hisz nekik csak addig áll érdekükben fenntartani egy kapcsolatot, amíg az számukra
előnyös. Kiderülnek a hazugságok, s lehull a lepel. „Teljesen mindegy volt, hogy mit és hogyan
próbáltunk mondani. Akár hullákat is hajíthattunk volna a Biztonsági Tanács padlójára, semmit
sem akartak tenni”. – Egy ENSZ katona 10 évvel későbbi nyilatkozata.
A tuszi nőket gyakran szexrabszolgaként tartották fogva. A szokásos motivációin (pl. dominancia, vágykielégítés) kívül egy további tényező is szerepet játszott a cselekedetben: a hutu
propaganda azt sulykolta az emberekbe, hogy a magas és karcsú tuszi nők lenézik az alacsony
hutu férfiakat, s nem adják oda magukat nekik. Ez a mesterségesen gerjesztett kisebbrendűségi komplexus a gyűlölet egyik fontos motívumává vált. A nők megerőszakolását legitimnek,
jogos bosszúnak gondolták, reagálván az évszázados elnyomásukra. 2-500 ezer nőt erőszakoltak meg a vérengzések hónapjaiban. Becslések szerint mintegy 2-10 ezer gyerek fogant meg az
erőszakos közösülések következtében. A népirtás egyik eszközeként bevetett nemi erőszakot
gyakran szándékosan HIV-fertőzött milicisták követték el. Habár a politikusok azt hangoztatják,
hogy „soha többé Ruanda”, Afrika tragédiájának koránt sincs vége. A vezető hatalmak mai napig
tétlenül nézik végig a környező országok konfliktusait.
Paul Rusesabagina szállodaigazgató által vezetett Milles Collines nevű kigali hotelben több, mint
1200 üldözöttet rejtegettek. A népirtás ideje alatt a Hotel menedéke sokak számára a túlélés
egyedüli lehetőségét jelentette. Hőstette családjával együtt összesen 1268 ruandai embert men-
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tett meg a haláltól. Jelenleg Belgiumban él családjával. Története hatalmas tanulságként szolgál
az emberiség számára. Dallaire, ENSZ-tábornok, bár sokakat mentettek meg Ruandában, ő maga
mentálisan belerokkant a történésekbe, sokáig depresszióval és alkoholizmussal küzdött.
„Semmiféle vigaszt nem tudok találni az olyan mondatokban, hogy ’én megtettem, ami tőlem
telhető’. A lelkem azoknál hagytam, akiket lemészároltak, meggyilkoltak. A szemeik ma is kísértenek, Ruanda Örökké velem marad!” – Dallaire
Az NT-SzHÉK által kéthetente, keddenként 18:00-tól kerül megrendezésre a filmklub. Az
eseményről rendszerint facebook-on lehet értesülni. Az esti mozi nem csak arra ad lehetőséget,
hogy egy jó közösségben töltsük az időt, hanem arra is, hogy a film kapcsán felmerült
kérdéseket kötetlen beszélgetés formájában vitassuk meg, amikor is a tanárok, s diákok
közösen véleményezik a filmet. A témakör általában a nemzetközi kapcsolatok területéhez
kapcsolódik, azonban szociológiai témakört taglaló film is vetítésre került már. Az NT-SzHÉK
mindenkit invitál a legközelebbi alkalomra!

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Ruandai helyszínjelentés: http://www.globoport.hu/36405/hotel-ruanda-luxus-es-retteges-helyszini-beszamolo/ (utolsó letöltés: 2017.12.16.)
Népírtás: http://konfliktuskutato.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=344:nepirtas-ruandaban-1994&catid=42:nepirtasok&Itemid=210 (utolsó letöltés: 2017.12.16.)
Ruandában történtek: http://mult-kor.blog.hu/2014/07/11/10_teny_a_ruandai_nepirtasrol (utolsó letöltés:
2017.12.16.)
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Filmkritika: http://index.hu/kultur/cinematrix/kritika/ruanda0928/ (utolsó letöltés: 2017.12.16.)
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Budapest Noir

Világhírű bestseller, s egy briliáns sorozat remek kezdete
Intrikák, korrupció, prostitúció, gyilkosság és hasonló bűnök… Nem is olyan ismeretlen, ugye?
Napjaink Budapestje ugyan sokban különbözik a ’30-as évekétől, viszont megdöbbentően sok
közös vonásuk is van. Elvégre a könyv cselekménye óta még egy évszázad sem telt el.
A regény címéből már a műfajára is lehet következtetni. Ilyen tekintetben egy noir típusú könyvről van szó. Ez egy francia szó, ami egyszerűen feketét jelent. Ebből meg már mindenki – nagyon
helyesen – a krimire gondol. Elvontabb értelemben a noir jelző – természetesen immár a krimi
műfaján belül – a zsáner legkeményebb vonulatát hivatott megbélyegezni. Ez annyit takar, hogy
rendkívül sötét, borús, rejtélyes hangulatú történetről van szó, illetve a karakterek szempontjából olykor hatalmas kontrasztok figyelhetők meg sötétség és világosság között.
Ez utóbbi szempont persze közel sem jelenti azt, hogy valamely szereplők csak jók, a tökéletesség megtestesítői lennének és ezzel szemben mások csak rosszak, velejükig romlott gazfickók,
mint ahogy azt már megszokhattuk a tengeren túli alkotások többségéből. E regény minden
szereplőjében megtalálható mindkét tulajdonság, ráadásul viszonylag széles skálán elosztva
azok különböző árnyalatait. Többek között ez teszi rendkívül élvezetessé a könyv olvasását.
Nevezetesen az, hogy soha sem lehet igazán megismerni egy-egy karaktert benne, mivel a felhozatal egyedei folyamatosan, de persze különböző tempóban fejlődnek, viszont mindenesetre
változik az egyéniségük. Ez a változatosság pedig szerintem nagyon jól tükrözi a valóságot és
gyakran rávilágít olyan tényekre, amiken eddig el sem gondolkoztunk, vagy csak cinikusan elfordultunk felőlük. Ilyen témák például a pénz, a bűnözés és az erotika.
A noir típusú krimiről az emberek többségének talán az Agatha Christie-féle, zord, rideg hangulatú detektívregények juthatnak eszükbe, melyeknek olvasása közben olykor előfordul, hogy a
hátunkon végigfut egy jellegzetes hűvös borzongás; legalábbis velem így esett.
A szereplők tulajdonságai mellett még hozzá tartozik a noir műfajhoz a cselekmény „tördeltségmentessége”. Ez annyit takar, hogy az ilyen stílusú regényekben különösen erős fő cselekményszállal találkozhatunk, ami mellett vagy egyáltalán nincsen mellékszál, vagy pedig azok
egészen elenyészők. Ez azt jelenti, hogy van egy főhős, aki a történet elején szembesül a megoldandó rejtéllyel, majd elindul egy adott nyomon és lépésről-lépésre, utalásról-utalásra, bizonyítékról-bizonyítékra igyekszik felgöngyölíteni a rejtélyt, ami pedig – ahogy az már lenni szokott
– általában gyilkosság. Figyelembe véve ezt a műfaji sajátosságot, már érthető, hogy miért nem
fér meg egymás mellett egynél több jelentősebb cselekményszál.
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A Budapest Noir című regény az 1936-os Magyarországon játszódik. Főhőse egy Gordon
Zsigmond nevű, középkorú bűnügyi újságíró, aki a cselekmény kezdetéhez képest nemrég
jött haza Illinois-ból, pontosabban Chicagoból. Egyik legmeghatározóbb tulajdonsága, hogy
ha egyszer rálelt egy számára érdekes bűnügyre, akkor rendkívül kitartó módon addig nem
nyugszik, amíg annak minden kis részletének utána nem járt. Ehhez még akkor is ragaszkodik,
amikor körülötte mindenki – még talán saját belső énje is – a nyomozás felfüggesztésére
buzdítja, mondván jobb nem játszani a tűzzel. Pontosan ez a csökönyös határozottsága emeli
hőssé a karakterét, teszi azt követendő példává Kondor Vilmos. Ebből az elgondolásból dönt
úgy a regény főhőse, hogy kideríti, mi áll a Nagy Diófa utcában talált fiatal lány holttestének
hátterében. Minden jel arra utal, – körmei ápoltsága, öltözékének arisztokratikusabb jellege –
hogy az áldozat nem hétköznapi örömlány volt, ahogy azt sejteni lehetne a környék társadalmi
lezüllöttségéből. Ugyanis a két világháború között itt volt a legtöbb bordélyház.
Gordonnak van még egy szintén figyelemre méltó világfelfogása. Úgy tartja, hogy márpedig objektív
valóság nem létezik! Innen fakad végtelenül kíváncsi és eltántoríthatatlan nyomozói tulajdonsága.
A regényesebb beállítottságúak se csüggedjenek, mert a történet olvasása során – ugyan alapvetően nem ezekre a szálakra fekteti az író a hangsúlyt – szépen ki vannak dolgozva a Gordon és
Krisztina (előbbi barátnője, illetve fotósa) között az érzelmek. Könnyen észrevehető a kettejüket
összekötő szerelmi, illetve munkabéli kapcsolatok párhuzama. Ez a keveredés természetesen
egy társadalmi kapcsolatok szempontjából roppant érdekes egyveleget képez.
A regényben nekem az tetszett igazán a cselekmény mellett, hogy egy fantasztikusan kidolgozott, hiteles korképet tárt elém a ’30-as évek Budapestjéről. Ez azért is fontos, mert a két
világháború közötti hazánkról kevés könyvben olvashatunk, így valószínűleg sokaknak egy igen
újszerű élménnyel tud szolgálni a könyv. Még konkrétabban: nagyon érdekesnek találtam azt,
hogy olyan precízen írta le Kondor a főhős pár napját, hogy akár egy mai térképen is nyomon
lehet követni, ahol éppen jár. Ettől csak még jobban bele tud merülni az olvasó a cselekmények
szédületes iramú, ellenben közel sem elkapkodott sodrába.
Nem véletlenül választottam pont ezt a könyvet cikkem témájául, ugyanis egy Társadalomtudományi Karos diák akár még meríthet is hasznos és érdekes információkat belőle, melyek
előbbre viszik tanulmányait.
Jó olvasást kívánok a regényhez! Azonban egy dolgot kérlek, ne feledjetek: objektív igazságok
márpedig általában nincsenek!

Balogh Csaba
Forrás:
Kondor Vilmos: Budapest Noir – Agave Könyvek (2008)
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