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NYITÁNY
A sok hasznos és elgondolkodtató
olvasmányon, illetve tézisen túl, a legizgalmasabb dolog, amit a TáTK-tól kaptam az egyfajta szemléletmód, egy olyan
napjainkban egyre ritkábban alkalmazott látásmód, amivel arra törekszem, hogy a körülöttem
lévő világot és embereket minél inkább megértsem. Ez a
gondolkodásmód napjainkban, amikor minden platformon, médiafelületen
keresztül „instant” válaszokat kapunk kérdéseinkre, ahol megmondják, hogy mit érezzünk,
gondoljunk, hogy kitől féljünk, egy unikális értékké kezd válni.
Még elsőéves egyetemistaként csatlakoztam az újsághoz. Mindig is szerettem a Kontúrban,
hogy itt nem az a cél, hogy kész válaszokat nyújtsunk olvasóinknak, hanem az, hogy gondolatokat indítsunk el egy-egy témával kapcsolatban, legyen az külpolitikai, tudományos vagy éppen
művészeti kérdés. A szerkesztőség újabb és újabb generációi ebben a légkörben kezdték el újságírói tapasztalataik megszerzését. A TátKontúr csapatában lenni több, mint cikkek sorozatát
megírni, a Kontúr szerepet játszik abban az átmeneti életszakaszban, ami az elsős egyetemistát
elkíséri a tanulmányai végéig. Örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja lehettem és további sok
sikert kívánok a TátKontúr szerkesztőségének és új főszerkesztőjének, Debrenti Á. Félixnek.
Köszönettel, Csernus Fanni
Az elmúlt két év során lapunk jelentős átalakuláson ment keresztül, amely eredményeképp
rangos szakmai díjat is elnyertünk. Többek között ezért is szeretném ezúton megköszönni
Csernus Fanni, leköszönt főszerkesztőnk kitartó munkáját. A jövőben továbbra is célunk, hogy
a lap szakmaiságát fenntartsuk, minőségét megőrizzük és ezáltal öregbítsük Karunk hírnevét.
A 2018-as év első lapszáma egy tripla kiadás, melyben számos izgalmas, komoly és aktuális
témát vettünk górcső alá. Olvashattok napjaink és a következő évtizedek egyik legmeghatározóbb problémájáról, a kritikussá váló vízhiányról; megismerhetitek a bangladesi rohingya menekültválság embertelen körülményeit és a vallási kisebbség történelmi múltját; betekintést
nyerhettek a bűnüldözés során alkalmazott nyomozási technikák fejlődésébe; megtudhatjátok,
hogy milyen kiterjedt hálózatok épültek ki világszerte a „fake news” tartalom generálására;
valamint Ajánló rovatunkban több nívós alkotásról is olvashattok.
Remélem, hogy legújabb lapszámunkkal kellemes kikapcsolódást nyújthatunk a tavaszi hetekben.

Debrenti Á. Félix
Főszerkesztő
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Hogy lesz egy szakmából hivatás
Avagy mi az az ELTE Kortárs Segítő Csoport?

Többször megakadt már a szemem az ELTE Kortárs Segítő Csoport hirdetményein az egyetem
online és offline felületein is. Mindig érdekelt, kik ők és mivel is foglalkoznak pontosan, de sosem
kerestem rá az interneten vagy mentem el a meghirdetett filmvetítéseikre vagy társasjátékestjeikre. Most választ kaptam minden kérdésemre Oroszi Pétertől és Mádi Pétertől, akik már
évek óta tagjai az immár 24 éve működő szervezetnek.
Gonda Ágnes: Hogyan írnátok le a szervezetet?
O. P. : Ez egy nonprofit hallgatói szervezet, ami a PPK Életvezetési Tanácsadó részeként működik.
A pszichológus hallgatókból álló önkéntes csoport munkájának célja, hogy megkönnyítse
a hallgatók életét és pszichoedukációs programokkal az ELTE hallgatóihoz közelebb vigye a
pszichológiát és akár felülírja a sokszor tapasztalt negatív sztereotípiákat. Azt tapasztaljuk,
hogy itthon még mindig sok szempontból tabunak számít a pszichológiai segítségkérés. Az ELTE
hallgatói számára, beleértve a PhD hallgatókat is, ingyen igénybe vehetők a szolgáltatásaink.
M.P.: A minőséget és a legitimációt az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó garantálja. Ez a
szervezet ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít bármelyik ELTE karról érkező hazai és
külföldi hallgatónak, 2015 novemberétől pedig az országban elsőként az egyetemi dolgozók
számára is elérhetővé vált a pszichológiai tanácsadás. A Tanácsadó minőségbiztosításért
felel, az operatív működésünkben is segít és képzésekkel, illetve szupervízióval támogatja a
működésünket.
G. Á.: Mivel foglalkozik az ELTE Kortárs Segítő Csoport?
O.P.: A csoport tevékenysége két részre bontható; amelyeket a csoport a nem csoporttagok
számára nyújt és azok, amelyek kizárólag a tagok számára elérhetők. Nem csoporttagok számára elsősorban egyéni esetvezetést és tanácsadást kínálunk. Az esetvezetés hat alkalommal
50 percet jelent. A pszichoedukatív programjainkon pszichológiai témájú filmeket vetítünk vagy
TED-videókat nézünk és utána ezekről beszélgetünk „pszichós szemmel”. Társasjáték-esteket is
rendezünk, ahol önismereti társasjátékokkal (Identity, Dixit) játszhatnak a résztvevők.
O.M.: Ugyan pénzbeli ellenszolgáltatást nem kapunk a munkánkért cserébe, de nagyon sok
minden mást igen. Ezek azok a tevékenységek, amelyeket a csoport saját magának, a tagjai
számára nyújt. A tagok számára külső és belső szakmai képzést biztosítunk. A belső alatt
azt értem, hogy a csoporttagok egymásnak tartanak képzéseket, a külső képzésekre pedig
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független szakembereket hívunk meg workshopot tartani. Ez alkalmas arra, hogy addig
kevésbé ismert módszereket, szemléleteket ismerjünk meg. Csoportszinten a Rogers-i
személyközpontú, humanisztikus megközelítést valljuk és ezzel dolgozunk. Gyűlnek a képzési
anyagok és egyéb hasznos tartalmak, ezért van egy tudástárunk, amit folyamatosan bővít és
rendszerez a csoport 1993 óta. További programunk egy hétvégi szakmai elutazás. Nálunk ez
a csapatépítés a csoportos szupervízókon túl. A csapat egy átlagosan 30 főből álló szakmai
és baráti közösség, ami lehetőséget kínál a szakmai identitás kialakítására és választ ad arra
a kérdésre, hogy milyen vagyok én mint segítő? Segít a szakmai hitelesség felépítésében és
megadja azt a gyakorlatot, amit az alapképzés mellőz.
G. Á.: Hogyan szerveződik a Kortárs Csoport?
O.P.:Bázisdemokratikus szervezet lévén mindenben együtt döntünk. Koordinátorokat
választunk a különböző feladatokra, a munkaigényesebbekre kettőt. A csoportkoordinátorok
fognak össze minket, de van felelőse a képzésnek is, ahogy a reklámnak, a pszichoedukációnak,
a dokumentációnak, a pénzügynek és pályázatoknak, a képzéseknek és az elutazásoknak, illetve
a táborozásnak.
Gonda Ágnes: Milyen témákkal lehet titeket megkeresni?
M.P.: A jellemző témák a korosztályból és az egyetemista élethelyzetből fakadóan a vizsgaidőszak kapcsán a stressz, a félelem, halogatás és időbeosztással kapcsolatos nehézségek.
Ennél általánosabb a párkapcsolat és az otthonról, a családról való leválás, illetve a magány.
Időnként ennél komolyabb gondokkal is fordulnak hozzánk a diáktársak. Ilyenkor egyfajta első
szűrő funkcióval kell rendelkeznünk, vagyis felismerjük, hogy az adott személynek már nem
elég egy tanácsadási folyamat és ennek megfelelően segítjük abban, hogy másféle segítséget
kaphasson.
G. Á.: Hol találunk titeket?
Az ELTE PPK B. ép. -119-esben, de a legegyszerűbb a facebook-on felkeresni minket. A
weboldalunk is él és az info@kortars.elte.hu-ra vagy a kortars.segito@ppk.elte.hu email címre
is írhatnak nekünk. Rendszeresen frissítjük az online látható információkat és 24 órán belül
válaszolunk a megkeresésekre.
G. Á.: Mióta dolgoztok itt és hogyan kerültetek a csapatba?
O.P.: Jelenleg az ELTE PPK Klinikai- és egészségpszichológia mesterképzésén vagyok végzős.
Négy éve, másodéves alapszakosként kerültem be a csoportba, ahol kezdetben sajtósként önkénteskedtem, majd csoportkoordinátor lettem. Mostanában megint sajtóval és újabban a to-
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borzással foglalkozom. A csoport nagyban segített a segítői kompetenciám fejlesztésében, a
segítői identitásom kialakulásában és rengeteg gyakorlati tapasztalattal lettem gazdagabb az
itt töltött évek alatt. Nem mellesleg pedig egy nagyon erős, összetartó szakmai és baráti közösség tagja lehetek itt. Sokat tanultam a csoporttársaim mellett a kliensként hozzám forduló
hallgatóktól is. Azt gondolom, hogy az a nyitott, elfogadó és támogató attitűd, ami a csoportban
is jelen van, teszi lehetővé mindezt és jó érzés megtapasztalni, hogy van egy olyan közösség,
ahol ez kisebb és nagyobb körben is egyaránt megvalósul.
M.P.: Második éve vagyok Kortárs, Tanácsadás és iskolapszichológia mesterre járok. Erős
hiányt tölt be a szakmai életemben, mert az alapképzés az elméletre, a kutatásra helyezi a
hangsúlyt, nem az alkalmazott pszichológiára. Igazából bánom, hogy nem jelentkeztem előbb.
Pszichoedukációval és reklámmal foglalkoztam eddig. Sosem láttam még hasonló közeget, ahol
ennyi különböző vélemény megfér egymás mellett. Nem is csak az, hogy megfér, hanem elfogadásra is talál. Itt mindennek van helye és mindenki konstruktivitásra törekszik, mert szociálisan
érzékeny és nyitott. Ettől van olyan erős megtartó ereje a csoportnak. Én is sokat tanultam a
kliensektől. A csoport biztos szakmai alapot adott. Úgy érzem, ha nem jelentkezem, csak egy
szakmám lenne, így viszont a pszichológia a hivatásommá vált.
G. Á.: Hogyan tud csatlakozni, aki részt szeretne venni a munkátokban?
Másodéves vagy annál „idősebb” hallgatókat várunk. Minden őszi félévben tartunk toborzást.
Ez egy csoportos interjút jelent, ahol egyszerre három jelentkező és három Kortárs vannak
jelen. Kreatív alkotást is kérünk a jelentkezőktől, amin keresztül nemcsak magukat mutatják be,
hanem benne van, hogy mit gondolnak a kortárssegítésről, a Kortársról és hogy miért szeretnének hozzánk csatlakozni. Ezt követően az új tagjaink számára kétnapos alapképzést tartunk,
majd a hagyományunkká vált Mikulás-bulin válnak a csoport teljesértékű, „beavatott” tagjaivá.

Gonda Ágnes
Forrás:
ELTE Kortárs Segítő Csoport:
http://kortars.elte.hu/ (utolsó letöltés:
2017.12.18.)
ELTE PPK Életvezetési Tanácsadóról bővebben: https://
www.elte.hu/eletvezetes/
tanacsado (utolsó letöltés:
2017.12.18.)
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ELTE Zenei Együttes
Amit érdemes tudnod róluk

Ahogyan már biztosan tudod, az ELTE-n számos lehetőség nyílik, hogy kikapcsolódj, szórakozz
és hogy a hobbidnak élj. Számos program kínálja mindezeket, mint például a nemrégiben
megtartott ELTE Jeges Est vagy akár egy-egy sport a rengeteg opció közül. Ezekről már több
mint valószínű, hogy hallottál, de vajon az ELTE Zenei Együtteséről is? Úgy gondolom, itt az
ideje, hogy bemutassam nektek miről is van szó, zenekedvelőknek pedig különösen ajánlott
tovább olvasni.
A zenekart Baross Gábor alapította 1957-ben, amelyhez feltételezhetően a 9 évvel korábban
létrejött ELTE kórus adott ihletet. Ahogyan a dátum is mutatja, nemrég ünnepelték a jubileumi
60. évfordulót, amelynek megünneplésére a Zeneakadémián tartottak koncertet.
Eleinte fúvós zenekarnak indult, most már azonban vonósok alkotják, tehát hegedű, brácsa,
cselló, nagybőgő zengi be a zenészek próbáit. Fellépni általában a jogi karon az Aula Magnában
szoktak. Ezenfelül számos helyszínen szerepeltek már, többek között a Mátyás templomban, a
Tihanyi Apátságban, Szegeden és számos más városban országszerte. A listájukról nem csak a
magyar helyeket húzhattak ki, több európai és Európán kívüli országban is koncerteztek már.
Novemberben a mesés keleti országban, Indiában léptek fel egy több tízezres stadionban. A
szokásostól eltérően egy helyi filmzeneszerző műveit játszották, így nem is kell említenem,
hogy mekkora élményt jelentett számukra ez a kis „kiruccanás”. Ráadásul az USA-ban és
Kínában is vendégszerepeltek, illetve egy egyhetes svájci turnén is részt vettek.
A tagok nagyon szeretnek együtt utazni, a jelenlegi 35 fő körüli létszámukkal szinte kis családként tartják magukat számon. És vajon hogyan lehet bekerülni a zenekarba? A belépéshez egy
próbajátékon kell részt venni, melynek időpontját általában szeptember elejére hirdetik meg.
Ilyenkor a karmesternek – Kovács László Liszt-díjas művész – kell egy rövid részletet játszani
egy általunk választott darabból, aki eldönti, hogy megfelelsz-e. A karmester rengeteg motivációt ad a diákoknak, segít fejlődésükben. Próbáikat heti 2 alkalommal tartják meg az ELTE
Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában hétfőn és csütörtökön, 19-21 között. Továbbá hétvégi táborokban és koncertek előtt extra próbákat is tartanak. Az új növendékek számára felkészítő
táborokat szerveznek évente többször is.
A tagok összetétele pedig a legváltozatosabb, de ami mindenkit összeköt az az ELTE-s múlt. A
kezdő egyetemistáktól egészen az idősebb korosztályig találhatóak zenészek az együttesben.
Egy kis érdekességként az egyik tag éppen 40 éve csatlakozott. A zenekarban tehát a
legkülönbözőbb foglalkozású és korosztályú emberekkel találkozhatsz, akiket a zene szeretete
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köt össze. A korkülönbségek ellenére jól összekovácsolódtak mind barátság szempontjából,
mind zeneileg. Az együttesben az együtt zenélés élményén túl egy összetartó, gazdag
hagyományokkal rendelkező összegyetemi közösség tagjává válhatnak a művészeteket kedvelő
és gyakorló hallgatók. Ha úgy gondolod, érdekelne a zenei együttes, keresd fel Facebook
honlapjukat, ELTE Művészeti Együttes néven megtalálhatod őket.
Telefonszámuk: +36 30 275 1905

Viszmeg Dóri
Forrás:
ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes: https://www.elte.hu/kultura/egyuttes

Angol nyelvű kulturális antropológia
MA képzés indul a TáTK-n
A kulturális antropológia tantárggyal rengeteg hallgatónk találkozik tanulmányai során így
nem meglepő, hogy vannak akikhez közel kerül a tudományterület által követett kulturális
relativizmus elve és a holisztikus szemléletmód. Eddig mesterszakon csak magyar nyelven
indult a képzés, azonban az elmúlt hónapokban felmerült az angol nyelvű MA gondolata is az
oktatókban. Ezzel az új tervvel, koncepcióval kapcsolatban tettem fel néhány kérdést Papp
Richárd kulturális antropológusnak, egyetemünk docensének.
Viszmeg Dóra: Mióta működik az antropológia tanszék?
Papp Richárd: A kulturális antropológia tanszék, tulajdonképpen, mint kulturális antropológia
szakcsoport indult el még 1990-ben. Boglár Lajos alapította, később ez a szakcsoport tanszékké vált és most már azt mondhatjuk, hogy igen régóta működik, a rendszerváltás óta, így már
egész szép hagyománya van az ELTE-n.
V.D.: Hogyan lehetne összefoglalni a kulturális antropológia célkitűzéseit, eszmeiségét?
P.R.: Az ember megismerésével foglalkozik, elsősorban speciális megközelítéssel és módszertannal. Mi a kultúrán keresztül próbáljuk megérteni az embert. A kultúra minden, ami átszövi az
életünket, minden társadalmi interakció mögött megtalálható jelentéstartalom. Minden, amit
teszünk, gondolunk és arról gondolunk amit cselekszünk, mind a kulturális antropológia kérdésköréhez kapcsolódik. Pontosan ezért, a tanszék oktatásában jelentős hangsúlyt kap, hogy a
diákjaink terepmunkát végezzenek.
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V.D.: A tervek szerint mikortól indul az angol nyelvű képzés?
P.R.: Reményeink szerint – persze ez attól is függ, hogy lesz-e elég jelentkező – jövő szeptembertől elindulhat a képzés. Nagyon szeretnénk, ha sikerülne egy angol nyelvű mesterképzést
elindítani, és úgy gondolom, hogy egészen jó esélyeink is vannak erre.
V.D.: Kik jelentkezhetnek majd a képzésre?
P.R.: Mind magyarországi mind külföldi leendő diákjaink számára elérhető lesz, tehát akik
valamilyen BA diplomával rendelkeznek, azok előtt nyitott az angol nyelvű képzés. Amikor tavaly
elindult az ötlet, voltak érdeklődők Amerikából, Kínából, Afganisztánból, Németországból,
Bangladesből és Magyarországról is. Reméljük, idén még többen fognak érdeklődni.
V.D.: Hány ember jelentkezésére számítanak?
P.R.: Ezt nehéz pontosan megmondani, de minimum 20-25 hallgató jelentkezésére számítunk.
Ha magyar viszonylatban vesszük, ez nem nagy arány, a magyar nyelvű képzésre 2-3-szor
többen szoktak jelentkezni, de mivel ez idén először indul, vagyis egy teljesen új képzés lesz, ez
az arány már egyfajta siker lenne.
V.D.: Ugyanolyan lesz a tanmenet, mint a magyar nyelvű képzésen?
P.R.: Igen, a magyar nyelvű képzés angol verziója lesz. Nemzetközileg is olyan speciális karakterrel rendelkező tanmenet, amiben mind az elméleti, mind pedig a módszertani antropológia
órák lényege, hogy a tudományos tudás mellett olyan képességeket, látásmódot adjon a diákoknak, amivel ők a terepmunka során boldogulni tudnak. Bele van szőve a tanmenetbe a terepmunka gyakorlat, illetve az erre való felkészítés és a konzultáció is. Ezzel a gondolkodásmóddal
az európai antropológia nemzetközi viszonylatban is speciális profilt tud felmutatni.
V.D.: Kiknek ajánlaná a képzést és miért?
P.R.: Alapvetően olyan embereknek, akik szeretnék az őket körülvevő társadalmat és az olyan
egyéb kultúrákat egyaránt megismerni, amelyekről nincsenek előzetes ismereteik, de nagyon
izgalmasnak tartják. Szeretnék megérteni, hogy mi motivál minket arra, ahogyan cselekszünk,
milyen kulturális jelentések vannak amögött, ahogyan a szimbólumainkat használjuk. Onnantól
kezdve, hogy hogyan öltözködünk, milyen politikai pártra szavazunk, vallási csoportokba
járunk, vagy éppen nem járunk. Azoknak tehát, akik szeretnék a „Kicsoda az ember?” kérdésre
a legtartalmasabb válaszlehetőségeket megismerni, akik egy izgalmas, inspiratív életet
szeretnének élni a jövőben, akik önreflexívek és, akikben megvan a vágy, hogy mélyebben
megismerjék önmagukat és másokat is.

Viszmeg Dóra
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Függönyt fel!

A pesti kabaré rövid története
Immár több, mint egy évszázada szórakoztatja a magyar nagyérdeműt a színjátszásnak, és azon
belül is a komédiának egy igencsak sajátos műfaja: a kabaré. Az említett irányzat ugyanakkor
az utóbbi évtizedekben már közel sem örvend olyan népszerűségnek, mint annak idején, a műfaj
„hőskorában”. Ám az érdeklődés csökkenése korántsem a színvonal romlásával magyarázható,
sokkal inkább a színházi világ és az ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásával.
Másrészt, eltekintve ettől a tendenciától, az idő egyáltalán nem fogott ki sem a kabaré
sokoldalúságán és természetes „ízén”, sem pedig annak minőségén, hiszen az évtizedek során
mindig színre léptek olyan újabb és újabb tehetséges színészek, írók és rendezők, akik fiatalos
lendületükkel fel tudták frissíteni a műfaj vérkeringését.
A francia eredetű cabaret szót elsősorban azokra a kocsmákra, pincékre és egyéb mulatóhelyekre használták, amelyek zenével, tánccal, illetve rövid bohózatokkal szórakoztatták a városi
polgárságot, diákságot és más, többnyire középosztálybeli vendégeket. Így amíg a színházak és
az operaházak főként az előkelő réteg számára biztosították a szórakozást, addig az előbbiek
inkább a vendéglátó szakmának voltak mintegy kiszolgálói, és jellemzően sokkal könnyedebb,
egyszerűbb, olykor profán jellegű műsorokat kínáltak, amelyek a klasszikus színházakkal ellentétben bárki számára elérhetőek és nyitottak voltak. Kosztolányi Dezső ezzel kapcsolatosan
jegyezte meg, hogy noha a műfaj francia gyökerekre vezethető vissza, a magyar kabaré mégis
egy egészen sajátos utat járt be. El tudta érni azt, hogy önálló, és nem pusztán a tömegek szórakoztatásában kimerülő, színművészeti igényű jelenséggé váljon.

www.Boldogsag.net
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A műfaj kialakulása Magyarországon szorosan összefüggött a magyar nyelv terjeszkedésével
a színházi életben, ugyanis amíg korábban jellemzően német nyelvű színdarabok hangzottak el
a fővárosban, addig a Monarchia alatt megkezdődött a törekvés arra, hogy minél több magyar
előadást játszanak a pesti publikum előtt. Ennek a folyamatnak volt az egyik fontos állomása
Baumann Károly színrelépése, aki elkezdte a magyar nyelvű dalok népszerűsítését, Baumann
mellett jelentős szereppel bírt az a rendelkezés is, amely szerint legalább felerészben magyar
műsor összeállítására kezdték el kötelezni a szórakozóhelyeket. Hiába maradt így a művészeti
élet más területein a német szó továbbra is meghatározó, lassacskán kezdett szertefoszlani a
mítosz, amely szerint a magyar nyelv kevésbé színpadra, így végül a századforduló környékére
megnyílt a Magyar Varieté (ekkor még nem a kabaré szót használták megjelölésként), és ezáltal
egy új korszak vette kezdetét a hazai színjátszás történetében.
A francia előkép a magyar kabarékultúra kialakulása során a Chat Noir (Fekete Macska) nevű
párizsi szórakozóhely volt, amely Rodolphe Salis festőművész és barátai kezdeményezése nyomán
nyílt meg 1881 novemberében. A név eredete onnan származik, hogy az írók és a színészek saját állításuk szerint úgy kúsznak be mindenhová, akár a fekete macska, hogy kifürkészhessék a közélet,
a politika, és a nyárspolgárok világának aktuális kérdéseit. Később e megfigyeléseiknek szatíráját
és karikatúráját állították a nagyközönség elé, ily módon a jelenetekben nem pusztán bugyuta,
rövid kis tréfák hangzottak el, hanem a közügyekkel kapcsolatos burkolt és kritikus vélemények
is. Ennek a típusú kabarénak volt a magyarországi úttörője és mindmáig az egyik legeredetibb,
illetve a legmeghatározóbb egyénisége Nagy Endre, aki bár újságíróként kezdte pályáját, és
néhány rövidebb lélegzetű darab, valamint regények írásával is megpróbálkozott, igazán mégis
konferansziéként érezte magát mindig is elemében. Először a Tarka színpadon, majd a Bonbonniere-ben mutatkozott be, és noha eredetileg előre megírt szövegekkel lépett a deszkákra,
a legnagyobb sikerét végül mindig rögtönzéseivel, szellemes észrevételeivel és megjegyzéseivel aratta, amelyet kimagasló intelligenciájának és éles megfigyelőképességének köszönhetett. Az élőbeszéd varázsával így hamar széleskörű ismeretségre tett szert és nagymértékben
hozzájárult a kabaré népszerűsítéséhez a pesti műkedvelők körében. Jól mutatja a kabarénak
a napilapokkal felérő véleményformáló szerepét az a mondás is, amelyet a polgárok gyakorta
mondogattak egymásnak: „Este elmegyek a Nagyendrébe, és megtudom, mi az igazság!”
Szintén az ő vezetésével alakult meg a Modern színpad, amely újabb fontos mérföldkőnek számított azzal, hogy a legnagyobb korabeli írók műveit vitte színpadra, így többek között Móricz
Zsigmond, Karinthy Frigyes, Gábor Andor, Szép Ernő, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, vagy Szomory
Dezső műveit. Ám nem állt távol a kabaré világától a vidám szkeccsek mellett a versek megzenésítése sem, így Tinódi, Csokonai, Ady, Babits, Kosztolányi illetve Petőfi műveit is előadták
zongora- vagy gitárkísérettel. Később olyan kortárs szerzők is bemutatkozhattak mint Somlyó
Zoltán, aki a Paradicsom Kabarénál tűnt ki először tehetségével.
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A repertoár azonban a színészek esetében sem volt kevésbé jelentékeny, közöttük találhatjuk
Kornai Bertát, Gyárfás Dezsőt, Faragó Ödönt, vagy a Nagy által felfedezett és később ünnepelt
színésznőt és sanzonénekesnőt, Medgyaszay Vilmát, aki a kabaré kedvéért a Királyi Színházat
hagyta ott. Az elkövetkezendő években újabb jelentős nevek kerültek a köztudatba és váltak
meghatározóvá, úgy mint László Rózsi, Vidor Ferike (Franciska), Huszár Károly, Kőváry Gyula,
Kabos Gyula, majd napjaink felé közelítve Turay Ida, Kiss Manyi, Lorán Lenke, Alfonzó (Markos
József) és Körmendi János nevét érdemes még kiemelni a kabarészínészek soraiból.
Közben a híres konferanszié Párizsba távozott ugyan, de továbbra is sorra nyíltak az újabb és
újabb kabarék, mint az Apolló Kabaré 1915-ben, a Modern (később Muskátli) Kabaré vagy a Szőke
Szakáll által igazgatott Sörkabaré. A világháború alatt az állam hozzáállása azonban megváltozott
a műfaj és képviselői iránt, és amíg korábban szemet hunytak, sőt kifejezetten a közéleti feszültségek levezetésére alkalmasnak ítélték meg a kabarékat, egy idő után már nem engedélyezték
az olyan merész húzásokat mint például a miniszterek nyílt kifigurázását, hiszen úgy gondolták,
hogy a ,,kabaré feladata nem az, hogy politikával foglalkozzon, hanem az, hogy szórakoztasson”. A
szocializmus időszakában ugyanezek a rendelkezések még szigorúbbakká váltak, a műfaj azonban
továbbra is fent maradt, és habár számos változáson ment keresztül, a legválságosabb időkben is
túl tudott járni a mindenkori hatalom eszén és vissza tudott vágni a maga találó élceivel.
Az az örökség, amelyet a kabaré napjainkban is képvisel, pedig nem csak hogy megkérdőjelezhetetlen, hanem ugyanakkor szinte majdnem mindannyiunk által ismert is – gondoljunk csak a
Vadnai László által megalkotott két bohókás, a mindennapokat megvitató alakra, Hacsekre és
Sajóra, Antal Imrére és a Szeszélyes évszakokra, a Mikroszkóp Színpadra, vagy Rejtő Jenőnek a
kabaré kulisszatitkairól szóló vidám fikciójára, az Ezen egy éjszakára.
Ezek a műsorok, jelenetek és írások mind magukban hordozzák azt a kedélyes, kávéházi, csevegő stílust, amely olyannyira jellemzi a mindenkori, tipikus pesti polgárt, és azt a jellegzetesen
magyar tulajdonságot, hogy az ember mindent képes a fonákjáról látni és mindenből képes
viccet faragni. Ez utóbbi teszi a kabarét igazán a miénkké, igazán magyarrá, és ez a sajátos
szemlélet segíthet talán átvészelni a legsúlyosabb problémákat és kihívásokat is társadalmi
hovatartozástól függetlenül mindannyiunk életében.

Rucska Ferenc
Forrás:
http://beck.beckground.hu/szinhaz/htm/25.htm (utolsó letöltés: 2017.12.21.)
75 éve halt meg a magyar irodalmi kabaré megteremtője: https://mno.hu/grund/75-eve-halt-meg-a-magyar-irodalmi-kabare-megteremtoje-1158661 (utolsó letöltés: 2017.12.21.)
A pesti kabaré: http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/2kotet/122.html (utolsó letöltés: 2017.12.21.)
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Kirakat mustra Amszterdamban
Ahol teljes gőzre kapcsol a szexipar

Az amszterdami Molensteeg-et gyakran nevezik Nyíregyháza utcának, hiszen az a magyar lányok
munkaterülete: az itt dolgozó kelet-európai nők közül a legtöbben Magyarországról, azon belül
is Nyíregyházáról érkeznek. A magyar „bérelhető barátnő” Hollandiában a legolcsóbb (20 perc
szex 20 euró), a legbevállalósabb és éppen ezért a legkihasználhatóbb kategóriába is tartozik,
ami szokatlanul felerősíti a perverz keresletet. Tavaly egy tizenkilenc éves lány, Szabó Bettina
meggyilkolása irányította a nemzetközi hatóságok figyelmét arra, hogy az uniós csatlakozások
óta nagyon megugrott a Nyugat-Európára zúduló prostituáltak száma, és az aköré szerveződő
emberkereskedelem is. A tizennyolcadik életévüket alig betöltött lányokat iparszerűen viszik
ki „rabszolgamunkára” Hollandiába, Németországba és Svájcba. A száraz tények ellenére a
magyar hatóságok meglehetősen passzívak, mivel úgy gondolják, hogy a problémát a holland
hatóságoknak kell rendezniük.
A prostitúció is, mint annyi más, a társadalmat megosztó kérdéskör (abortusz, halálbüntetés stb.)
sok szemszögből vizsgálható társadalmi jelenség. Ahogyan azt Antoni Rita (Nőkért Egyesület
elnöke) és a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete is tette, én is két szemlélet összevetésén
keresztül taglalom a prostitúció problémakörét. A modern korban mindent az emberi jogok
szellemiségében határozunk meg. Ennek keretrendszerében a prostitúció nem más mint a nők
elleni erőszak gyakorlatban való megtestesülése és érzelmi, valamint testi kizsákmányolása. A
„szexmunka” legalizálása végeredményben meghazudtolja az emberi jogok eszméjét, eltiporja
a nők méltóságát, sőt a szabadság fogalmából is gúnyt űz. Az eszme védőinek – abolicionisták
– célja, hogy végleg felszámolják a prostitúciót.
Az ennek szöges ellentétét valló aktivisták csoportja ugyancsak az emberi jogokra hivatkozva
jeleníti meg az „üzletszerű kéjelgést”. A prostitúciót a nők saját jogaként kezeli, valamint a tevékenységet szexmunkának nevezi, ezzel is hangsúlyozva a jelenség üzletszerűségét: két egyenrangú partner korrekt alkuja egy bizonyos szolgáltatás nyújtásáról. Szakértők szerint ez a nők
funkcionális szemlélete, amelyre a prostitúció szexmunkára átkeresztelése rá is erősít, hiszen
eltünteti a „korrekt” üzleti tranzakció mögött rejlő hatalmi viszonyt. A Nőkért Egyesület elnöke
úgy gondolja, hogy e szemlélet természetesnek és problémamentesnek láttatja azt a felfogást,
miszerint egyes nők arra valók, hogy a férfiak szexuális szeszélyeiket kiélhessék rajtuk.
A kérdés ugyanakkor sokkal összetettebb annál, minthogy a leírt szemléleteket kritikusan ös�szevessem egy rövid cikk erejéig. A probléma alapvető gyökere a patriarchális-konzervatív
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szemlélet, miszerint a testéből élni kénytelen nőt erkölcstelennek, züllöttnek, bűnözőnek, sőt a
jelenség felelősének állítja be a társadalom. Ennek eredménye a mostani elfogadhatatlan gyakorlat: a prostituáltak rendőri üldözése, bírságolása, elzárása, más formában történő munkavállalásuk, a helyzetből való kitörésük ellehetetlenítése. A rendőrök gyakran jogellenesen szabnak ki bírságot, hiszen hazánkban a prostitúció már 17 éve nem számít tiltott tevékenységnek.
„Egy prostituáltat másfél év alatt 61 esetben bírságoltak meg: több hónapot ült elzárásban, csak
azért, mert ’rossz helyen állt’, pedig minden jogszabályt betartott.” – mondta Földi Ágnes (SZEXE
elnök). Később az ombudsman el is marasztalta a rendőrség törvénysértő gyakorlatát. Bár vannak kivételek, a legtöbb esetben még mindig él az a téves elképzelés is, hogy egy prostituálttal
szemben elkövetett erőszak nem számít ténylegesnek, így azt a hatóságoknak nem kell komolyan venniük. A prostituált és egész személye, viselkedése ellenszenves a társadalom számára.
Az áldozathibáztatás, a hatósági közöny, a másodlagos viktimizáció nem csak a prostituáltak,
hanem a hajléktalanok esetében is megjelenik: biztos nem dolgoztak, elitták vagyonukat stb.,
megérdemlik sanyarú sorsukat. A családon belüli erőszak áldozatainak pedig ugyancsak a hibáztatás és megbélyegzés miatt nehéz felvállalniuk abúzusukat a társadalom előtt. Az viszont
nyilvánvaló, hogy nem úgy emeljük ki az embereket az elnyomott pozíciójukból, hogy beleszorítjuk őket az adott helyzetbe. A „szexmunka” kifejezés nem kiutat jelent a prostitúció csapdájából,
hanem éppen ellenkezőleg, megerősíti a nőket és férfiakat abban, hogy éljenek a lehetőséggel. ,
,Szezám tárulj!”
„A nőgyűlölet egyaránt képes felemelni és letaszítani a nőket, a végcél mindkét irányban azonos:
megfosztani a nőt emberi mivoltától.” – Jack Holland (ír újságíró, író és költő)
Az is fontos kérdés, hogy hol húzzuk meg azt a bizonyos határt a prostitúció és az emberkereskedelem között. Egyetértek azon érvvel, miszerint az emberkereskedelmet, a szó legszorosabb értelmében vett fizikai kényszerítést meg kell különböztetni a prostitúció többi formájától. – Antoni Rita. Tény és való, hogy számos esetben nem fizikai kényszerítés áll a háttérben,
azonban mégsem mehetünk el a problémakör mellett olyan hiteles adatok birtokában, amelyek
fekete-fehéren mutatják az emberkereskedelem jeleit. Nemzetközi szervezetek megfigyelései
szerint egyre több prostituált esik áldozatává az emberkereskedelemnek. Sokukat részben erőszakkal, részben csábítással, olykor megtévesztéssel, valamint az adósságcsapda módszerével
hálózzák be a profi emberkereskedők. Olykor legális, sokszor azonban hamis útlevéllel viszik át
őket a határon. Az EU-n belüli célországokba pofonegyszerű átjutni, hiszen törvényesen kikerülhető az ellenőrzés (a Schengen-övezetnek köszönhetően mindenki ott dolgozik, ahol szeretne). Így az euróövezet kész paradicsom az emberkereskedők számára. Egy 1998. február végén
Brüsszelben megtartott Európai Uniós konferencián elhangzott, hogy az EU országaiba évente
50 0000 nőt hoznak be prostitúció céljából Közép- és Kelet-Európa országaiból.
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A CEO17 hírei között böngészve nemrégiben értesülhettünk arról, hogy a prágai amerikai követség munkatársai cseh nőket exportáltak Amerikába. „Megpróbáltam én is élvezni az együttlétet,
de nekik ez nem tetszett. Rájöttem, nem azért fizetnek, hogy nekem is jó legyen, hanem azért,
hogy büntetlenül erőszakot követhessenek el rajtam. Ez adott nekik plusz örömöt” – nyilatkozta
egy volt cseh prostituált.(Kiskegyed, 1998. május 5.)
Napról napra egyre több nő érdekelt a „legális szexmunkában” egyéb munkalehetőség hiányában. A nők számára (a szegény roma nők a legfogékonyabbak) a prostitúció gyors és nagy
pénzkereseti lehetőséget is jelent egyszerre. A tendencia visszafordítására – a jogvédők szerint
– szükség lenne a megfelelő szociálpolitika kialakítására, és az áldozatvédelem, ellátórendszer,
valamint kilépőprogram biztosítására. Amennyiben rendelkezésre állna más lehetőség, a prostituáltak nagy része nem végezne szexmunkát, mivel megfelelő szociálpolitikai intézkedések
mellett sokkal kevesebb ember kerülne olyan helyzetbe, hogy ezt a pénzkereseti lehetőséget
fontolóra kelljen vennie. „Sokan kimentek külföldre a nagyobb kereset reményében, de nem jött
be a számításuk" – egy falusi roma asszony nyilatkozata. A „külföldi álom” (gazdasági-pénzügyi
stabilizáció) sajnos a legtöbb prostituált számára egyszerre több ok miatt is elérhetetlen, hiú
ábránd marad. A lányok általában rossz anyagi és családi háttérrel, alacsony iskolázottsággal
és nyelvtudás hiányában érkeznek a külföldi országba a jobb jövő megteremtésének reményében. Azonban nem csak hogy a felemelkedés nem biztosított, hanem a helyzetük csak romlik,
s az idő előrehaladtával az álom kezd eltűnni. Ami a helyébe lép az a rossz mentális helyzet és
kiszolgáltatottság megtapasztalása, s később a ráeszmélés arra, hogy zsákutcába kerültek és
innen nem tudnak kijutni.
Mindenki egyért, mindenki Joe-ért!
A megfogalmazás mutatja, hogy a „bérelhető
barátnők” segítik egymást, összetartanak,
hiszen mostoha sorsukra tekintve tudják,
hogy egy hajóban eveznek. Az összes lány a
futtatójának, pontosabban érte dolgozik. Ő a
„gondoskodó apa”, a fejes, az örök nyerő,
aki mindig mindent (és mindenkit) visz.
Prostituáltnak lenni egyáltalán nem
olcsó Hollandiában, de a helyzet más
külföldi országokban sem különbözik.
A „szexmunka űzése” szinte ezerféle
költséget von maga után. A szexuális
szolgáltatás árába beépül egy 21
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százalékos adó, a bevételből pedig 35 százalékot kell fizetni, és ezt a lányoknak mind maguknak
kell adminisztrálniuk. Elvileg kötelező fizetni az egészségbiztosítást (havi 120-130 euró),
igaz, ezt sok lány nem teszi meg, vagy nem is tud róla. A kirakatok bérlése is nagyon drága:
egyetlen – nappali vagy éjszakai – műszakra 80-120 euróba kerül. Utrechtben egy hétre lehet
kirakatot bérelni, az 600-650 euró. A lakbér havonta körülbelül 1500 euró, mert a várost nem
ismerők nem tudják, hogy hol lehet olcsón szobát szerezni. Az étel sem olcsó, tekintve, hogy a
legtöbb lány nem otthon főz, hanem gyorséttermekben eszik, ami tovább roncsolja a már eleve
megtépázott egészségi állapotukat. Ami a kiadásokon felül megmarad, annak egy részét vagy
akár az egészét a stricik szedik el. (A becslések Anna Sarbótól és Maaike van Groenestyntől
származnak.) Mindezeken felül a prostituáltaknak keresetük – amennyiben teljes egészében
nem happolja el tőlük a futtatójuk – viszonylag nagy hányadát kell ruhákra, taxira, esetleg
szabálysértési bírságra és egyéb, a prostituált életmóddal összefüggő költségekre fordítaniuk.
A lányok közül sokan, főleg a mély lelki sebek és a kilátástalan helyzetük miatt, alkohol/
drogfüggőkké válnak, ami nem csupán „drága mulatság”, de a személyiségre gyakorolt hatásai
miatt is megnehezíti a pénzfelhalmozást, sőt rontja a lányok „testi minőségét” is, ami pedig
nem éppen hat ösztönzően a keresletre. Futtatóik sokszor még az igazolványaikat is elveszik,
és vagy hamis iratokkal, vagy anélkül dolgoztatják őket.
A prostituáltat nevezhetjük ribancnak, kéjnőnek, örömlánynak, éjszakai pillangónak, aminek
csak akarjuk. Pedig ő egyszerűen csak egy megerőszakolt nő. - Betlen Anna, jogvédő
Összegezve, a prostitúció akkor is létező jelenség, ha bűncselekmény vagy akár szexmunkaként
fogjuk fel. Az viszont már vizsgálható, hogy az elmúlt évek során nehezebb lett a prostituáltak
helyzete. Hollandiában a magyar lányoknak igen rossz híre van. Köztudottá vált, hogy óvszer
nélkül is olcsón elvállalnak bármit. A holland segítőszervezetek és a hatóságok is egyre gyakrabban foglalkoznak a magyar prostituáltak helyzetével, hiszen nem csak hogy egyre többen
vannak, de egyre gyakrabban válnak emberkereskedők áldozataivá.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Nyíregyháza utca – Amszterdam: https://mno.hu/migr_1834/nyiregyhaza_utca-295506 (utolsó letöltés:
2017.12.27.)
Magyar prostituáltak Hollandiában: https://index.hu/bulvar/2011/09/23/magyarorszag_adja_a_legtobb_oromlanyt_hollandianak/ (utolsó letöltés: 2017.12.27.)
Magyar prostituáltak Hollandiában: http://nol.hu/belfold/20110924-magyar_lanyok_minden_sarkon-1214811
(utolsó letöltés: 2017.27.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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Rejtélyesen elhunyt sztárok
Az amerikai álom másik oldala

A sokak által kedvelt és legtöbbször fiatal színészek hirtelen, megmagyarázhatatlan halála
mindig megrázza és felkavarja a közvéleményt. A hírportálok kiemelt hírként kezelik az ügyet,
egy-két hét elteltével azonban már csak az igazán hűséges rajongók foglalkoznak a szeretett
sztár elvesztésével, noha számos esetben még évekkel később sem tudni biztosan, hogy mi
okozta egy-egy híresség tragikus halálát.
Az ilyen rejtélyes haláleseteket gyűjti össze az úgynevezett 27-esek klubja (Club 27), amelyben
elsősorban az amerikai popkultúra gyakran különleges körülmények között, 27 éves korukban
elhunyt rock- és blues zenészei foglalnak helyet.
Az egyik legismertebb név közülük is Jimi Hendrix, aki 1970. szeptember 18-án halt meg. A
legendás amerikai énekes és gitáros holttestére egy londoni hotel alagsorában találtak rá. Az
eset részletei máig tisztázatlanok, csupán annyit tudni, hogy a híresség utolsó óráit német barátnőjével töltötte és valószínűleg saját hányásába fulladt bele, amely a nagy mennyiségű altató, illetve az erre elfogyasztott alkohol következménye lehet. 2009-ben azonban napvilágot
látott James „Tappy” Wright: Rock Rodie című könyve, amelyben a szerző arról ír, hogy Hendrix
menedzsere végzett a gitárossal. Wright azt állítja, hogy ezt maga Michael Jeffrey vallotta be
neki részegen, sőt azt is elárulta, hogy teletömte az eszméletlen zenész száját tablettákkal és
vörösbort itatott vele. Azzal indokolta tettét, hogy a híresség új menedzser után akart nézni és
így ő mindenét elvesztette volna. Az igazság azonban sohasem derült ki, ugyanis Jeffrey nem
sokkal az eset után szintén életét vesztette.
A 27-esek klubjába tartozik a Nirvana énekese, Kurt Cobain is, aki 1994. április elején hunyt el.
A depresszió mellett köztudott volt róla, hogy heroinfüggő, azonban a halottkém megállapítása
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alapján halálát az általa vásárolt lőfegyver okozta, mellyel öngyilkosságot követett el seattle-i
otthonában. Természetesen a halálával kapcsolatban több elmélet is nyilvánosságra került.
Egyesek szerint felesége, Courtney Love ölettette meg, míg mások azt állítják, hogy Cobain még
mindig életben van. 2014-ben a helyi rendőrség ismét megvizsgálta az ügyet, és a nyomozást
vezető rendőr elmondta, hogy a nyomok alapján egyértelműen kiderül, hogy a zenész a saját
kezével vetett véget életének.
A „huszonhetesek” legkülönlegesebb esete talán mégis Richey Edwards halála, aki a walesi
Manic Street Preachers együttes gitárosa volt. A zenész 1995. február elsején tűnt el, autóját
pedig két héttel később találták meg Gloucestershire déli részén, egy hídon. Így mindenki azt
gondolta, hogy a gitáros a folyóba vetette magát, azonban családja azt állította, hogy a férfi nem
lett volna képes öngyilkosságot elkövetni. 2008-ban végül halottnak nyilvánították Edwardsot
annak ellenére, hogy a korábbi években többen is látni vélték őt itt-ott felbukkanni. Szintén az
öngyilkosság-teória ellen szól az is, hogy nem sokkal eltűnése előtt nagyobb pénzösszeget vett
fel. Vannak, akik a mai napig reménykednek, hogy a gitáros életben van, sőt a zenekar a bevétel
egynegyedét a mai napig félreteszi a számára, hátha egy napon majd visszatér.
Ugyan nem 27 évesen, de roppant fiatalon vesztette életét Brittany Murphy színésznő is, akit a
nagyközönség a Spinédzserek, a Ne szólj száj!, valamint a 8 mérföld című filmekből ismerhet.
2009-ben gyógyszer-túladagolást állapítottak meg halálának okaként, bár máig tisztázatlan,
hogy valóban a tabletták okozták-e a halálát. Egyes elméletek szerint a mérgező penész miatt hunyhatott el, ugyanis férjére öt hónappal később szintén holtan találtak otthonukban. A
színésznő vérében a második toxikológiai vizsgálat során tízféle nehézfémet találtak, ami arra
enged következtetni, hogy patkánymérget etettek vele. Bár a híresség édesapja kérte az újabb
vizsgálatokat – miután kiderült, hogy lánya támogatta a belbiztonság egyik emberét – a hatóságok mindenféle idegenkezűséget kizártak Murphy halálával kapcsolatban.
Szintén a legrejtélyesebb halálesetek közé tartozik Natalie Wood vízbefulladása. A gyermekszínészből lett kamasz sztár egy hajóúton vett részt, amelyre férje, Robert Wagner, valamint
Christopher Walken színész kísérte el. Az 1981. november 29-én bekövetkezett haláláról több
teória is terjeng. Egyesek szerint Walkennel való flörtölése miatt férje ölte meg, azonban mások
úgy vélik, hogy a veszekedés során megcsúszott és a vízbe esett. Olyan elméletek is felmerültek, amelyek szerint Wood rájött férje és a színész barátjuk közötti viszonyra, és hogy ne
derüljön ki kapcsolatuk, a két férfi elhallgattatta a színésznőt. 2011-ben aztán újranyitották az
ügyet, és ekkor a hajóskapitány beismerte, hogy hazudott a hatóságoknak a novemberi éjszakával kapcsolatban. A kapitány vallomásának és az újbóli vizsgálatoknak köszönhetően 2012-ben
a halotti bizonyítványban átírásra került a halál oka, amelyet véletlen fulladásról fulladásra és
egyéb, ismeretlen körülményekre módosították.
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Ezek a halálesetek csupán a töredékei a Hollywoodban bekövetkezett különös történeteknek
és eltűnéseknek, azonban azt érdekes megfigyelni, hogy sok esetben az alkohol, a gyógyszerek
és a különböző drogok játsszák a legnagyobb szerepet egy-egy sztár halálában. Vajon mi lenne
velük most, ha nem váltak volna függőségeik rabjaivá, és mi lehetett az oka annak, hogy végül
nem láttak más kiutat az életükben?

Kelemen Tami
Forrás:
27-esek klubja: http://hvg.hu/kultura/20110725_amy_winehouse_halal_27_klub (utolsó letöltés: 2018.01.29.)
Jimi Hendrix: https://femina.hu/vilagsztar/jimi_hendrix_gyilkossag/ (utolsó letöltés: 2018.01.29.)
Kurt Cobain: https://velvet.hu/celeb/2014/04/04/husz_eve_halt_meg_kurt_cobain/ (utolsó letöltés: 2018.01.29.)
Murphy és Wood: https://www.petofilive.hu/2015/09/22/rejtelyes-halalesetek-melyekrol-talan-soha-nem-derul-ki-az-igazsag/ (utolsó letöltés 2018.01.29.)

Leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű
emberek jogai nemzetközi vonalon
Avagy hogyan szabályozzák egyes országok az azonos nemű
párok és a transznemű emberek életét?

Ha egy Magyarországon élő ember meghallja az LMBTQIA+ mozaikszót, talán elsőre a
házasság intézményére asszociálhat, de ezentúl még rengeteg mást is említhetnénk. Ebben a
cikkben röviden áttekintve azt próbálom meg bemutatni, hogy a világon milyen jogszabályok
vonatkoznak LMBTQIA+ emberekre, mekkora a kontraszt a leginkább és legkevésbé empatikus
országok hozzáállása között.
Ami az azonos nemű párok jogait és azonos neműek között létrejött szexuális viszonyt illeti, a
világon 2017 májusában 24 ország ismerte el az egyenlő házasságot, azaz a teljes házassági
egyenlőséget nemektől függetlenül (pl. Európa nyugati országai, Kanada, Amerikai Egyesült
Államok és a Dél-Afrikai Köztársaság). További 28 országnak volt külön a házassághoz hasonló intézménye azonos nemű párok számára (pl. Tajvan, Ecuador, Chile, Európa keleti országai,
köztük Magyarország, és Ausztrália, ahol azóta bevezették az egyenlő házasságot). 85 országban van „védelmet nyújtó” jogszabály: az alkotmány foglalja magába (9 országban), munkahelyi
megkülönböztetéssel kapcsolatos (72 országban), negatív diszkriminációra vonatkozó szabályozás (63 országban), gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos (43 országban), gyűlöletkeltéssel szemben véd (39 országban) és 3 ország tiltja a konverziós avagy reparatív (átnevelő)
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terápiákat. Sok országban nincs jogszabály, ami büntetné az azonos neműek kapcsolatát, de
van, ahol börtönbüntetés jár érte: 14 országban 14 évtől egészen életfogytig és 57 országban
14 évig terjedően büntethető. Van, ahol ettől is súlyosabb a helyzet: 8 országban halálbüntetés
jár érte (pl. Irán, Irak, Szaúd-Arábia). Vallási alapú törvények mellett 19 országban a polgári
törvénykönyv is büntet.
A transznemű emberek jogaival kapcsolatban: 2017 áprilisában Európában 41 országban lehetett a nem és név együttes megváltoztatásáért folyamodni, amiből 20 országban sterilizáció
volt a feltétele annak, hogy elfogadják a kérvényt, 36 országban volt szükség mentális betegségkódra és 23 országban elvált, özvegy vagy nőtlen/hajadon családi állapotra. 31 országban
nem volt lehetőség 18 éves kor alatt a nem jogi elismertetésére. 16 ország nyújt nemzetközi
védelmet nemi identitással kapcsolatban. 12 országban hoztak törvényeket zaklatásra és gyűlöletbűncselekményekre, de ebből csak 7-ben vannak pozitív intézkedések. 26 ország véd a munkahelyi diszkrimináció ellen és csak 2 ország tiltja a nemi identitáshoz fűződő reparatív terápiát.
A transzneműséggel kapcsolatos mentális betegségkód (azaz „transzszexualizmus”) a „homoszexualitás”-hoz hasonló utat járt be. 1975-ben vezették be és idén a legújabb, 11. BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) változatból már kikerült, tehát depatologizálták. Mellesleg súlyosan korlátozza a transznemű (és korábban az LMB) emberek autonómiáját és szükségtelenül
orvosi problémaként kezeli ezt a kisebbséget, ami egyszerűen csak kilóg a szűk, bináris nemi
kategóriákból, és nem felel meg a többségi társadalom nemi normáinak.
A személyes okmányokban a nemnél egy harmadik, semleges lehetőség bejegyeztetését olyan
országok fogadták el, ahol korábban már bevezették az egyenlő házasságot és a nem jogi elismerését is önrendelkezési alapon lehetett intézni, azaz nem kötötték semmilyen feltételhez:
sterilizációhoz vagy orvosi vizsgálatokhoz (pl. Németország, Ausztrália)

Csikós Ádám
Forrás:
Azonos neműek kapcsolatához fűződő
törvények a világban 2017: http://ilga.org/
downloads/2017/ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_2017.pdf (utolsó letöltés: 2018.02.18.)
Transznemű emberek jogai Európában: http://tgeu.
org/wp-content/uploads/2017/05/Index-online.
png (utolsó letöltés:
2018.02.18.)
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„Valaki összefoglalná röviden az Antigonét?”
A kötelező olvasmányok megreformálásáról

A kötelező olvasmányok listája hosszú ideje változatlan, így az utóbbi néhány évben egyre
több figyelem irányult arra a kérdésre, hogy szükség van-e az átalakításra. Hogyan és hol
kellene változtatni ahhoz, hogy a diákok ne nyűgnek érezzék az olvasást, hanem szívesen
fogják kezükbe a könyveket?
Az irodalmi kánon megismerése az egyik legfontosabb feladata a fiataloknak az iskolában eltöltött
évek alatt. Az olvasás megtanulásától az érettségiig évről évre újabb és újabb klasszikusokkal
találkoznak a diákok és küzdik keresztül magukat az időtálló remekművek lapjain. Egyes kötelezők
ugyan valóban élvezettel töltik el a fiatal olvasókat, de a legtöbbjük igen csekély népszerűségnek
örvend. Emiatt merült fel sokakban az a kérdés, hogy miért is kell az ilyen műveket továbbra is
elolvasni? „Ezeken túl kell esni, hiszen egy jól kitalált, sok éve működő rendszer részét képezik, ahol
mindennek oka és célja van.” – hallhatjuk sokszor a választ. Valóban így lenne?
Az idő múlásával egyre több probléma fogalmazódik meg a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban. A legtöbb diák osztozik olyan emlékekben mint a végigszenvedett délutánok a könyvek felett,
vagy az utolsó pillanatban átnézett rövidített olvasmányok, hiszen a dolgozat során valahogyan
teljesíteni kellett. Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi kötelező irodalom minden eleme releváns
anyagként van-e jelen még mindig az iskolákban, vagy pedig számottevő változásokra szorul.
Az olvasás kultúrája, az irodalom tanítása és fontossága minden családban, iskolában és tanárban más mértékű, így nehéz általánosságban megállapítani, hogy mi az, ami működik és mi
az, ami nem. Emellett vitatott az is, hogy a kötelező olvasmányok egyre csökkenő jelentősége
a művek korszerűtlenségének vagy az olvasási hagyomány hanyatlásának köszönhető-e, így a
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kötelező olvasmányok potenciális reformja sokakat és sokféleképpen foglalkoztat. Két lehetőséget emelnek ki a szakértők: az egyes művek kihagyása és másokkal való pótlása, illetve a
klasszikusok újrafordítása vagy átírása.
Az új irodalmi élmények, könyvek beemelése a kötelezők mellé, vagy a kötelezők helyett, több
tanár és kutató véleménye szerint megoldást jelenthetne. Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke, egyike azoknak a szakembereknek, akik úgy gondolják, hogy egyes művek
nem megkedveltetik a gyerekekkel a regényolvasást, hanem inkább éppen hogy elidegenítik
őket tőle. Ezt a feltevést fejti ki a Közös és kölcsönös között című tanulmányában, amelyben többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy Jókai Mór: A kőszívű ember fiai és Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig művének elhagyása az általános iskolákban kifejezetten pozitív eredmény
lenne, hiszen ezen írók megértése még középiskolában is gondot okoz. Emellett javasolja olyan
új regények bevételét a tananyagba, amelyek a diákokat olvasókká, az irodalmat élvező, és nem
elszenvedő felnőttekké nevelik.
Ebből kiderül, hogy a változtatást mindenképp általános iskolában lenne érdemes elkezdeni,
hiszen innen származnak mindenkinek az első élményei a könyvekkel kapcsolatban, és nagyon
könnyű elfojtani a gyerekekben az olvasás szeretetét, ha már az elején elveszik a kedvüket a
számukra nehezen érthető és élvezhető művekkel. Vannak, akik teljes reformról beszélnek, így
például a középiskolákból kiűznék a Bánk bánt, és Az ember tragédiájával sincsen minden szakember és diák kibékülve. Ebben az esetben már nehezebb megmondani, hogy mire van szükség
és mire nincs, hiszen ezekben az években kapnak bepillantást a diákok az egész irodalomtörténetbe Homérosztól egészen a kortárs irodalomig. Mindezek pedig természetesen a kultúránk, a
gondolkodásunk és a műveltségünk alapvető részét képezik.
Egy másik szempont a rövidített olvasmányok, az átiratok és az újrafordítások vizsgálata. A rövidített olvasmányok már régóta benne vannak a diákok hétköznapjaiban. Általában az interneten
talált, leginkább csak a cselekményre összpontosító beszámolókról van szó, amelyek többsége
zanzásít, könnyít, gyorsan fogyaszthatóvá tesz, de élményt nem igazán ad. A megoldás helyettük
talán az átírt, újraírt vagy újrafordított művek népszerűsítése lehet. Ezek mögött megtalálható a
kemény munka, a kreativitás és a tisztelet az eredeti mű iránt, bár sok pedagógus még ezeket az
alternatívákat is felháborítónak tarja.Valószínűleg a legjobb megoldást az eredeti mű, illetve az
átírt példány párhuzamos olvasása és összehasonlítása jelentené, hiszen így a diákok megismerkedhetnének különböző értelmezési lehetőségekkel és látásmódokkal egyaránt.

Domán Csenge
Forrás:
Arató László: Közös és kölcsönös között http://epa.oszk.hu/01200/01245/00048/pdf/EPA01245_konyv_es_neveles_2013_4_10.pdf (utolsó letöltés: 2018.01.29.)
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Gender a filmművészetben
Sztereotípiákat megcáfoló hősök

A kislányok többségének polcain ott hever egy-egy játékbaba vagy sminkkészlet, amíg kisfiúként
a különféle kis versenyautók, játékpisztolyok okozzák a legnagyobb örömet karácsonyi
ajándékként. Szocializációnk során megszokjuk, hogy melyek a női és férfi szerepkörök,
mi tesz egy nőt nővé és mitől igazán férfi a férfi. Számtalan sztereotípia létezik a nemekről
a köztudatban, azonban a valóságban számos példát tudnánk felhozni ezek megcáfolására
is. A cikk néhány olyan filmes karaktert gyűjt össze, akik a különböző előítéleteket az alkotói
szándéknak megfelelően eredményesen kérdőjelezik meg.
Dr. Szöszi
Ki ne ismerné Elle Woods-ot, a tipikusan szőke nőt: gazdag, imádja a divatot, a rózsaszínt és emellett még butácska is. A lány barátja úgy gondolja, hogy a plázacica nem a neki megfelelő intelligens barátnő, így elhagyja őt. Elle azonban szeretné bebizonyítani, hogy igenis okos, ami a végén
sikerül is az ügyvédi diploma megszerzésével. Véleményem szerint rengeteg szőke hajú lány van
kitéve ezeknek a sztereotípiáknak, emiatt pedig kevésbé jutnak jó pozíciókhoz a ranglétrán, főleg
a férfiakkal szemben. A szőke hajú nők többsége azonban nem egy élő barbie, és még ha a stílusa
kicsit enged is a sztereotípiáknak, akkor sem biztos, hogy kevesebb ész lakozik bennük. Ne a borítója alapján ítéljük meg a könyvet! – üzeni a történet, és ezt a tanácsot tartsuk szem előtt. Elle
karakterét remekül ábrázolja Reese Witherspoon, illetve maga a film is egy remek paródia a szőke
nőkről alkotott elképzelésekről, illetve azok valóságosságának tagadásáról.
Merida, a bátor
A 2012-es animációs film elbűvölte a filmkritikusok többségét és egy egészen nagy újdonságot
hozott a női főszereplőt illetően. Merida, a hercegnő, gyűlöli az elegáns ruhákat és a hárfaórákat, helyette inkább lóháton nyargalászik
és íjászkodik az erdőben. A korábbi Disney hercegnőkkel ellentétben Merida
egy igazi vadóc, bátor lány, akinek
a stílusa sem a megszokottan
finom és nőies, ráadásul főszereplőnknek nincs is szüksége
férfira az oldalán, hogy megtalálja az igazi boldogságot. A
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hagyományos női kép ellentétét ábrázolja a mese: a mai modern, önálló nőt, aki képes megállni
a helyét a világban egyedül, pár nélkül is, amennyiben az élete úgy hozza. Ötletesen ábrázolták
a rendezők azt, hogy a lányok nem csak mint csinos feleségek állhatják meg a helyüket, hanem
lehetnek igazi erős jellemek és példaképek akár a kisgyerekek szemében is.
A dán lány
Az Einar Wegener festőről és a feleségéről szóló film igaz történet alapján készült. A férj rájön,
hogy nőként szeretné leélni az életét, és fokozatosan alakul át jelleme egy nőies személyiséggé.
Nehézségekkel kell mindkettőjüknek szembenézniük, hiszen önmagunk megtalálása, és a másik
elfogadása igazán nem könnyű feladat. Amíg férfiként tehetséges művészlélek, addig főhősünk
immár női testben egy felületes nő. A férfiak többségétől viszont azt várják el, hogy kevésbé
mutassák ki az érzelmeiket, és ők legyenek azok, akik mindig megvédik a gyengébbik nemet,
így nehéz még saját magának is bevallania, hogy inkább érezné jól magát egy hölgy bőrében.
Habár a férfiak is ugyanúgy képesek érzelmesek lenni, mint a nők, mégis a szocializáció során
máshogy nevelkednek, a társadalom arra készíti fel őket, hogy ők legyenek az úgynevezett
domináns nem. A férfiak is megállják a helyüket azonban női szerepekben és elfogadottá vált,
hogy ők is megtörjenek lelkileg. A filmmel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy nem csak a
tipikusan „kemény” pasik az igazi férfiak, hanem azok is, akik eléggé bátrak ahhoz, hogy néha
felvállalják a törékenységüket és „finomabb” oldalukat.
Leia hercegnő
A Star Wars híres hercegnője nem azért szerezte meg a nézők elismerését, mert egy olyan gyámoltalan és kiszolgáltatott hercegnő, aki mindig megvárja, amíg a férfiak cselekszenek, hanem
mert egy igazán erős jellem, hatalmas bátorsággal, kitartással és határozottsággal.
Nem éppen egy tipikus hercegnő, hanem sokkal inkább egy igazi akcióhős, aki az erős női jellemet képviseli, aki képes a férfiak között is érvényesíteni akaratát, és aki két lábbal áll a földön.
Szinte teljesen az ellenkező pólust képviseli a fentiekben bemutatott dán lányhoz képest, hiszen
amíg előbbi a ,,nőies férfi”, addig utóbbi inkább a ,,férfias nő” megtestesülését példázza.

Viszmeg Dóra
Forrás:
A dán lány: https://24.hu/kultura/2016/01/27/az-etoni-urifiu-esete-az-ujrahasznositott-arcrangasokkal-a-dan-lany-kritika/ (utolsó letöltés: 2018.02.08.)
Merida a bátor: https://24.hu/kultura/2016/01/27/az-etoni-urifiu-esete-az-ujrahasznositott-arcrangasokkal-a-dan-lany-kritika/ (utolsó letöltés: 2018.02.08)
Dr. Szöszi: http://kritikusszemmel.blog.hu/2012/11/06/doktor_szoszi_legally_blonde (utolsó letöltés: 2018.02.08.)

23

Tudomány

Szokatlan szokások rabjai
Különc zsenik és hétköznapjaik

Az emberi történelem bővelkedik olyan kiemelkedően tehetséges tudósokban és művészekben,
akik örökségükkel hozzájárultak a kultúra és a tudomány rendületlen fejlődéséhez. A legnagyobb
lángelméknek azonban az utókor jobbára inkább csak a munkásságát, a jelentőségét ismeri,
az emögött megbújó ember és az ő személyisége pedig megközelíthetetlennek és misztikusnak
tűnik az azóta eltelt idő távlatából. Ennek ellenére a géniuszoknak is megvoltak a maguk
gyarlóságai és hóbortjai, amelyekkel kapcsolatban néhányról úgy tartották, hogy az alkotás és a
gondolkodás elengedhetetlen kellékei, de olyan is volt, amelyhez egész egyszerűen kényszeresen
ragaszkodott az adott illető. Habár az alábbiakban főként írókat és természettudósokat veszünk
górcső alá, így Tesla, Balzac, Dickens, Darwin, Hemingway és Schiller életét, a lista csupán
ízelítőt kíván nyújtani a legfurcsább szokásokból, így korántsem teljeskörű.
A váltakozóáram, a mágnesesség és a rádiózás terén is maradandót alkotó szerb származású
amerikai fizikus, Nikola Tesla (1856-1943) amellett, hogy tisztaságmániás és kifejezetten sértődékeny természet volt, több olyan fóbiával is rendelkezett, amelyek még kollégái szemében is
furcsának számítottak, és a legnagyobb jóindulattal nézve sem tudhatók be pusztán szakmai
ártalomnak. A tudós irtózott például a kerek tárgyaktól, különösen a baracktól, emellett csakis olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek a szobaszáma osztható volt hárommal.
Mindezek mellett pedig az, hogy szociális életét szívesebben töltötte galambjai társaságában,
már igazán csekélységnek számít.
A legendásan termékeny és maximalista francia író, Honoré de Balzac (1799-1850) rengeteg
olyan módszert dolgozott ki, amelynek segítségével igyekezett a külvilágot kizárni és csakis a
munkára koncentrálni. Ennek szellemében mindig csak lesötétített szobában dolgozott, amelyben az íróasztalán kívül nem is igazán volt semmi egyéb, hogy semmi se terelhesse el a figyelmét, emellett a beszámolók szerint naponta több tucatnyi csésze kávét ivott, hogy mindig
eléggé friss és éber maradhasson az alkotáshoz. Olykor a nap huszonnégy órájából húszat a
munkájával töltött, hogy befejezhesse azóta halhatatlanná lett műveit, többek között monumentális regényfolyamát, Az emberi színjátékot.
Kevésbé ismertek talán a Twist Olivér és Copperfield Dávid írójának, Charles Dickensnek (18121870) a rendhagyó szokásai, például az, hogy mindig észak felé tájolta az íróasztalát és az ágyát
is, hogy ezáltal az alvás és a munka során egyaránt növelje a kreativitást, amelyet az északi
pólus jótékony erejű mágnesességével magyarázott. A mindennapi élet egyéb területein is vol-
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tak hajmeresztő furcsaságai – ráadásul szó szerint – ugyanis cselédjei szerint napjában akár
százszor is képes volt megigazítani a haját annak érdekében, hogy mindig minden precíz és
szabályos legyen rajta és körülötte.
A tudomány vizeire visszatérve egy másik jeles természettudós, Charles Darwin (1809-1882)
sincs a különcségek terén lemaradásban társaihoz képest. Az evolúciós elmélet atyja ugyanis
nem csak hogy alaposan tanulmányozta és megvizsgálta az egyes állatfajokat ahhoz, hogy
végül megírja áttörést jelentő tudományos művét, A fajok eredetét, hanem a feljegyzései
alapján meg is ette jónéhányukat. A történet még a tudós egyetemi éveire vezethető vissza,
amikor létrehoztak a barátaival egy olyan társaságot, amely a különös állatok kipróbálását
és elfogyasztását tűzte ki a céljául. Ennek során a sólymot, a bölömbikát és a macskabaglyot
is megkóstolta Darwin, azonban később sem hagyott fel furcsa szenvedélyével, és amíg a
Beagle fedélzetén járta a világot, gasztronómiai és biológiai szempontból is egészen közelről
ismerkedett meg az olyan egzotikus fajokkal mint a puma vagy a tatu, utóbbi húsát egyébként
a kacsáéhoz hasonlította.
Az írók esetében egyébként egész köteteket lehetne megtölteni azzal, hogy ki, milyen technikákat, stratégiákat alkalmazott ahhoz, hogy megőrizze a kreatív írói készségét. Ernest Hemingway
(1899-1961) például, akinek többek között Az öreg halász és a tengert köszönhetjük, ezt úgy oldotta meg, hogy naponta bizonyos számú leírandó szót állapított meg önmaga számára, hogy
megőrizze a kreativitását. Emellett arra is ügyelt, hogy közvetlenül az írás előtt már semmit ne
olvasson, hogy az ne befolyásolja a munkájában. A Tell Vilmos szerzője és Goethe pályatársa,
Friedrich Schiller (1759-1805) pedig a hagyomány szerint egy ennél sokkal rendhagyóbb módszert alkalmazott, amelynek az volt a lényege, hogy egy rothadó almát helyezett maga mellé az
asztalra, és állítólag a gyümölcs illata inspirálta az írót.
A sor természetesen itt nem ér véget, és hosszasan lehetne még részletezni, fejtegetni további
bizarr vagy meghökkentő szokásokat, amelyek
egy-egy hírességhez kapcsolhatók, beleértve
a művészek és a tudósok mellett akár az
üzletembereket (pl.: Az aviátor főhőse,
Howard Hughes), politikusokat (pl.:
Churchill), és más ismertebb neveket is. A látszat ellenére szinte
mindannyiunknak megvannak
a maga hóbortjai, még ha
nem is vesszük ezeket
mindig észre magunhttp://hipochonder.blog.hu
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kon. Sőt, az említett területek képviselőinek talán több is van belőlük, éppen amiatt, mert máshogyan látják, látták a világot, mint ahogyan azt a legtöbben teszik, de abban talán mindegyikük
esetében egyetérthetünk, hogy ezek a szokatlan „fun fact-ek” semmit sem vonnak le azokból az
értékéből, amelyeket az említett személyek hagytak hátra nekünk.

Rucska Ferenc
Forrás:
Kilenc különc zseni és furcsa hóbortjaik: http://hipochonder.blog.hu/2015/02/12/kilenc_kulonc_zseni_es_furcsa_hobortjaik
Híres személyek bizarr szokásai: https://mult-kor.hu/hires-szemelyek-bizarr-szokasai-20150223?pIdx=5

Amíg a Föld kerek…
Utazás az áltudományok világába

A tudományos fejlődés egyet jelent az emberiség fejlődésével. Évszázadokig gyógyíthatatlannak
hitt betegségeket kezelhetünk a korszerű orvostudomány jóvoltából, és úgy tűnik, lassanként a
világűrt is meghódítjuk: 1969-ben megtörtént az első Holdra szállás, Elon Musk pedig sikerrel
küldte el saját autóját egy űrbéli fuvarra. Ám létezik egy egyre szélesebb szubkulturális réteg,
akik szerint mindez tudatos megtévesztés… kinek hihetünk?
A jelenség alfája és omegája az összeesküvés-elmélet, más néven konteó (az angol conspiracy
theory kifejezésből) népszerűségében keresendő, amely Krekó Péter szociálpszichológuspolitológus definíciója szerint „azzal kapcsolatos hiedelem vagy elképzelés, hogy a saját
közösségem ellen több szereplő valamilyen titkos, rosszindulatú együttműködést tervez vagy
hajt végre”. A konspirációk hívei három alapelvet tartanak szem előtt: 1. Nincsenek véletlenek; 2.
Semmi sem az, aminek látszik; 3. Minden mindennel összefügg. Az elméletek saját szemszögükből
„felvilágosultak” és „rendszerhívők” konfliktusaként hivatkoznak a velük ellentétes véleménnyel
rendelkezők vitakérdéseire.
Nem számít, milyen hiteles ellenérvekkel próbálják cáfolni a téziseiket: a „manipulált” mainstream tudomány is a rendszer része, az egyértelmű tévedés (például be nem következett világvége) pedig a kognitív disszonancia hatásaként csak még jobban megerősíti a követőket. Különös
ellentmondás, hogy míg a legtöbben a nyitott gondolkodás adta szabadság élményére hivatkoznak, addig minden teória egyfajta tehetetlen determináltság tapasztalatára fut ki: mindegy, mit
teszünk, hiszen a világot háttérben rejtőzködő, gonosz hatalmak irányítják.
Az egyik legismertebb összeesküvés-elmélet a légi szállításhoz kapcsolódik: a chemtrail elméletét
osztók szerint bizonyos repülőgépek kondenzcsíkjai valójában nem azért láthatóak az égen viszony-
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lag hosszú ideig, mert a gépekből áramló meleg gőz kristályokká fagy a troposzférára jellemző
nedves, hideg levegőben, hanem a háttérhatalmak által a gépek rakterébe helyezett méregtartályból származó káros anyagok nyomáról van szó, amelyekkel tudatosan betegítenek meg
minket. Napjaink másik igen divatos témája pedig a lapos Föld elmélete, amely magáért beszél:
a mozgalmat kirobbantó tézis szerint a Föld geoid alakja nem valós, hanem évszázados manipulációval terjesztett tévhit. Az elmélet híveinek hazánkban is komoly bázisa van, akik készek
válaszolni a kételkedők minden ellenvetésére azzal kezdve, hogy az űrbéli fotók hamisak, hiszen
„a Photoshop a NASA leányvállalata”, egészen odáig, hogy Galilei elítélése is a színjáték része
volt, amelyet a Vatikánon keresztül a jezsuiták irányítanak a mai napig.
Az űrkutatás központi téma az ehhez hasonló alternatív teóriák között. Klasszikus összeesküvés-elmélet, hogy a Holdra szállás megrendezett, valótlan esemény, sokak szerint ráadásul a
világűrben sem járt ember soha – ez utóbbi gyakori érv a lapos Föld-hívők körében is. Hasonló
viták robbantak ki a Tesla vezérigazgatójának legutóbbi projektje, a Falcon Heavy kilövése körül: a szkeptikusok és gyanakvók pedig két fő csoportra oszthatók. Az egyik tábor szerint az
egész egy megrendezett jelenet volt filmes trükkökkel, többen pedig úgy gondolják, a Roadster
kilövése megtörtént, de korántsem tudományos célból. Utóbbi tábor szerint az autóba ültetett
szkafanderes alak nem bábu, hanem Musk egy rejtélyes vetélytársának holtteste…
Láthatjuk tehát, hogy a konspirációs teóriák átfogó világrendszerében nincs „hiányzó láncszem”: a reptiliánok (gyíkemberek) irányítják a világpolitikát, a migrációt, befolyásolják az
időjárást. Mindezt általános iskolai szintű természettudományos ismeretekkel szórakoztató lehet szemlélni, azonban ezeknek az elméleteknek komoly társadalmi hatásuk van – ez a
tudományszkepticizmusnak leginkább az egészségüggyel, gyógyszeriparral kapcsolatos ága
kapcsán válik kézzelfoghatóvá. Az elmélet alapja, hogy a modern orvostudomány nem fejlő-

www.rebelcircus.com
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dés, hanem a „gyógyszerlobbi” módszere arra, hogy az emberek a tradicionális, kevés pénzből
elérhető gyógymódok helyett a drága, egészségromboló gyógyszereket válasszák. Legismertebb szegmense a világszerte jelenlévő oltásellenes közösség, akiknek köszönhetően bizonyos
országokban rég legyőzöttnek hitt betegségek ütötték fel újra a fejüket. Romániában például
a 2014 óta tartó oltásellenes kampány hatására tavaly februárra kanyarójárvány tört ki. Az
elmélettel egyetértők gyakran Facebook csoportokban alkotnak közösséget és osztják meg
egymással tapasztalataikat. Állítják, hogy az oltás méreg, autizmust okoz, és minden eszközzel
akadályozni kell, hogy a gyermekek részesüljenek belőlük – legyen szó tetanuszoltásról vagy
éppen az újszülötteknek vérzékenység ellen kötelezően adandó K-vitaminról.
A politikai álhírekhez hasonlóan (hiszen e kettő szorosan összefonódik) az áltudományos elméleteknek is az internet terjedése biztosít végtelen táptalajt. A már említett Facebook, mint a
közösségi média sarokköve élen jár ebben. A lapos Földről szóló legnagyobb komoly nemzetközi
oldalt 170 ezren követik, a hazai csoportnak háromszázan tagjai, míg az úgynevett Oltáskritikus
Életvédők Szövetsége oldalának 6,7 ezer kedvelője van, a nemzetközi Stop Mandatory Vaccination közösség pedig 120 000 tagot számlál. A szövevényes teóriákról hosszú oldalakon át
lehetne értekezni – ha ma születik egy új, holnap már követői is lesznek.
Egyetemi polgárokként különös felelősségünk, hogy hatékonyan különítsük el a tudományos és
áltudományos tartalmakat, ebben pedig a klasszikus szabályok lehetnek segítségünkre. Érdemes figyelni többek között a szaknyelvi minőséget, illetve azt, hogy következetesek és megfelelően hivatkozottak-e a tudományos módszerek. Ha bármi gondolkodóba ejt egy elmélet kapcsán, a legjobb, amit tehetünk, ha egy elismert tudományos forrásból magunk tájékozódunk.
Hiszen, ahogy Lovász László, az MTA elnöke fogalmaz: „Amit az ember nem ért, attól fél.”

Barta Eszter
Forrás:
Összeesküvés-elméletek: https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory (utolsó letöltés: 2018.02.18.)
Chemtrail: https://index.hu/tech/hoax/2015/05/28/chemtrail-hoax/ (utolsó letöltés: 2018.02.18.)
Lapos Föld: https://24.hu/belfold/2017/08/06/es-megis-lapos-a-fold/ (utolsó letöltés: 2018.02.18.)
Áltudományok jellemzői: https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2012/11/08/10-questions-to-distinguish-real-from-fake-science/2/#19b2b8946e22 (utolsó letöltés: 2018.02.18.)
SpaceX: https://avilagtitkai.com/articles/view/elon-musk-meguszhatott-egy-tokeletes-gyilkossagot (utolsó letöltés: 2018.02.18.)
Visszatérő járványok: https://index.hu/tudomany/2017/03/14/kanyaro_betegseg_oltas/ (utolsó letöltés:
2018.02.18.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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Beszélgetés két nembináris emberrel
Ahogy a TátKontúr előző számaiban már olvashattátok, LMBQTIA+ emberekkel készítek
interjúsorozatot. A célom az, hogy bemutassam e kisebbség(ek) sokszínűségét, sokféleségét.
Lentebb a sorozat utolsó részét olvashatjátok. Ezúttal két nembináris emberrel készítettem
interjút.
Csikós Ádám: Kérlek, meséljetek magatokról!
Palotai Petra: 25 éves vagyok, Budapesten élek a párommal. Egy telefonos ügyfélszolgálaton
dolgozom, mellette a Szimpozion Egyesületnél és a Háttér Társaságnál vagyok önkéntes.
Gimnáziumban reáltagozatra jártam, érettségi után televízió-műsorgyártó szakasszisztensként
végeztem. Álomszinten megvan a vágy, hogy a Filmművészeti Egyetemen a rendező szakot
elvégezzem majd, de lehet, hogy csak hobbi marad. Szeretek filmeket nézni és rendezni; a
barátaimmal időt tölteni; megismerni, megérteni és támogatni a körülöttem lévő embereket.
Peksa Kama: 31 éves vagyok, Budapesten élek a párommal és van egy 6 éves fiam. Budapest
Pride szervező vagyok. Egy banknál dolgozom információ-biztonsági osztályon, informatikai
területen. Korábban 5 évig sakkoktató voltam, ovisokat és általános iskolásokat tanítottam, de
dolgoztam masszőrként, filmekben öltöztetőként és esküvői fotósként is. A Pázmányra jártam
szlavisztika-lengyel szakra, amit elvégeztem, de a szakdolgozatomat még nem adtam le.
Szeretek sportolni, emberek között lenni, színházba járni, több zenekarom is volt már.
Cs.Á.: Mit kell tudni a szexuális irányultságotokról és nemi identitásotokról?
P.P.: Én pánszexuális vagyok, és nem binárisnak vallom magam. Ezt azért hangsúlyozom így,
mert azon belül is létezik több kategória, de én nem tudom és nem is akarom ettől jobban
besorolni magam. Egy önismereti csoport alkalmával tisztázódott ez bennem, ahol az volt
a feladat, hogy egy férfi-nő skálán álljunk fel, én pedig megálltam mellette, mert sehol sem
éreztem a „helyem” a skálán.
P.K.: Én leszbikusként szoktam utalni magamra, de ezt inkább csak azért használom, mert
azt tudják hová tenni az emberek. Alapvetően nem határozom meg a szexuális orientációm,
bár az tény, hogy általában a feminin nőkhöz vonzódtam. Én is azt használom magamra, hogy
nembináris, azon belül az androgün passzol leginkább, de annak örülnék, hogyha nem kellene
sehogy meghatároznom magam. Ha nem érdekelne senkit, hogy mi van a nadrágomban, miket
csinálok és hogy nézek ki. Ha fel kellene állnom a férfi-nő skálán, akkor beállnék középre.
Nekem kissé zavaró, ha megkérdőjelezik a nememet, olyan érzés, mintha belemásznának a
privát szférámba.
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Tudomány
Persze tudom, hogy miért érdekli az embereket, vagy miért okoz nekik problémát. Nem tudják
hova tenni, és nem tudják, hogyan viselkedjenek.
Cs.Á.: Hogyan jelenik meg az életetekben a nembináris-lét? Milyen most Magyarországon
nembinárisnak lenni? Meséljetek róla!
P.P.: Engem sokszor csúfoltak általános iskolában úgy, hogy „fiúlány”. Alapvetően inkább fiúsan
öltözködtem, de volt nagyon ritkán, hogy lányosabb cuccot is hordtam. Mikor megtudtam, hogy
nembináris vagyok, nem hozott változást. Csak megtaláltam azt a kategóriát, ami mindig is az
enyém volt, bár ennek csak a bináris nemek mellett van szerepe. Ha csak emberként kezelnének, akkor jól érezném magamat úgy. Akinek előbújtam és úgy kezel, az tök király. Ha véletlenül
eltéveszti és kijavítja, az is tök jó érzés, de azok, akiknek nem is mondtam el, káosz. Sok energiát
kell beleölnöm abba, hogy úgy kezeljenek, ahogy szeretném, miközben egy ciszneműnek semmit nem kell tennie ezért. Ez fárasztó. Ami a testemet illeti, néha rendben vagyok vele, néha
örülnék neki, ha lapos lenne a mellkasom. Ha Magyarországon jogilag létezne egyéb kategória
a nemeknél, akkor váltanék.
P.K.: Gyerekkoromban biztos voltam abban, hogy rossz testbe születtem, a pubertás még
rosszabb volt, majd elkezdtek még a fiúk is megnézni és ekkor már teljesen ki voltam borulva.
Voltak olyan időszakok, amikor nem olyan ruhákat hordtam, amiket szerettem volna és ez
nagyon zavart. Az, hogy 2 éve vallom magamat nem binárisnak, az nem jelenti azt, hogy előtte
nem úgy éreztem magam, mint most, csak azt hittem, egyedül vagyok. Ha lenne lehetőség rá, az
irataimban is megváltoztatnám a nememet, lehet, hogy még a keresztnevemet is, Kamára, mert
azt szeretem, ha úgy szólítanak. Annak örülök, hogy van legalább most egy kis közösségünk:
zseniális élmény volt, hogy nyáron a Pride-on találkoztam más nembináris emberekkel. Az meg,
hogy a többségi társadalomban rossz a helyzet a megítélésünket illetően, az egyértelmű.
Cs.Á.: Mit üzentek az olvasóinknak?
P.K.: Emberek vagyunk és hagyjuk egymásnak, hogy olyanok legyünk, amilyenek szeretnénk
lenni. Ha érdeklődnek a téma iránt, és interneten kutakodnak, kezeljenek mindent fenntartásokkal, amit találnak! A legjobb módja, hogy ezeket a dolgokat megismerjék az, hogy beszélgetnek egymással. Szerintem mindenki legyen nyitott erre a témára, akármit is gondol most.
P.P.: Nem vagyunk unikornisok, sem apacs harci helikopterek. Igen, létezünk.

Csikós Ádám
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„Szeretetteljes elkülönülés”
Avagy az iskolai szegregációról

Az iskolai szegregáció a szociális, kulturális vagy biológiai különbségekkel rendelkező
gyermekeknek, tanulóknak a többségi gyermekektől, tanulóktól való elkülönítése. Tehát egyfajta
elválasztás, avagy „kiközösítés”. De milyen hazánk helyzete ebben az érzékeny témában? És
milyen megoldási lehetőségek állnak rendelkezésünkre? Az alábbi cikkben egy rövid beszámolót
olvashattok a „Szeretetteljes elkülönítés”? – az iskolai szegregációról címen december 18-án a
Kelet Kávézó és Galériában tartott szakmai beszélgetésről.
A szegregáció mindennapi jelenségként figyelhető meg úgy hazánkban mint a nagyvilágban. Az
Amerikai Egyesült Államokban például a feketék és a fehérek elkülönítése etnikai alapon történő szegregáció volt, de beszélhetünk nemek szerinti szegregációról is, amikor a társadalom
külön működtet férfi és női intézményeket is.
Ebben a témában egy igazán izgalmas beszélgetés tanúja lehettem a Kelet Kávézó és Galéria
falain belül december 18-án. Az előadás az iskolai szegregációról, a „szeretetteljes elkülönülés”
hatékony vagy hatékonytalanságáról tematikát kapta. A társalgáson Neumann Eszter (oktatáskutató), Orsós János (a Dr. Ámbédkar Iskola alapítója) és Diószegi Nóra (Tanítanék Mozgalom
aktivistája, újságíró) vett részt, és Ónody-Molnár Dóra (újságíró) moderált.
„Nem létezik szeretetteljes szegregáció.” – mondja Diószegi Nóra. Ebben az állításban a társelőadók is mind egyetértettek, valamint hozzátették, hogy a probléma forrása nem más, mint
hogy a magyar politikának nem érdeke a szegregáció megszüntetése. Mindinkább támogatja azt, például a tankötelezettségi korhatár 2011-es csökkentésével 18-ról 16 éves korra. Így a
gyermekek nem képesek ledolgozni a hátrányos helyzetüket és ebben az iskola sem segíti őket.
Az elkülönítés tehát nem csak a romák és nem romák között van jelen, hanem mindinkább a
hátrányos helyzetűek és nem hátrányos helyzetűek között, hiszen ha megteheti, akkor a tehetősebb roma szülő is elviszi gyermekét egy színvonalasabb oktatási intézménybe.
Orsós János meglátása az, hogy vegyes csoportokban a gyerekek jobban fejlődnek, mivel a
gyengébb tanulóknak egyfajta modellt, az erősebbeknek pedig tapasztalatot jelentenek ezek a
közösségek. Ellenkező esetben ez a fajta találkozás és tapasztalatgyűjtés nem valósulhat meg,
tehát a mai társadalomban a kisebbségnek nincs más dolga, mint megfelelni, a többségnek
pedig hinni a sztereotípiákban.
De hogyan lehetne legyőzni az elkülönítést? Diószegi Nóra véleménye szerint ez nem egy öt
perc alatt megoldható folyamat, inkább hosszú távú stratégiára van szükség, aminek az első

31

lépése az érzékenyítés mind a diákok, a szülők és a tanárok számára egyaránt. A kényszerítő integráció és az erőszakosság nem járható út. A hosszú távú stratégia megvalósításához viszont
az iskolák nem rendelkeznek megfelelő háttérrel.
A szegregáció hazánkban természetes folyamattá vált a szabad iskolaválasztást lehetővé tevő
rendszerváltás óta. Orsós János szerint ez a "fehérek privilégiuma", hiszen a roma, illetve a
hátrányos helyzetű szülők anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermeküket színvonalasabb oktatási intézménybe írassák be, inkább az adott (körzeti vagy falusi) iskolába járatják gyermeküket, ahol azoknak csak megfáradt tanárok, elavult módszerek, illetve alacsony
pedagógiai szakértelem áll rendelkezésükre.
Az integrációt ellenzők a nyelvi hátrányra is hivatkozva állnak a szegregáció mellett. Ugyanakkor – hozza fel példának Orsós János – mi a különbség a Magyarországról emigráló szülők
gyermekei és a hazai cigány gyermekek között? Mindkét fél nyelvi nehézségekkel küzd abban a
társadalomban, amelyben szocializálódni kíván, tehát egyenlő esélyekkel rendelkeznek. Következtetésképpen, ha a magyar gyermek képes megtanulni egy idegen nyelvet, akkor egy cigány
is magáévá tudja tenni a magyart. Mindezt összevetve az anyanyelvi különbségek nem kizáró
okok, hamar áthidalhatóvá vállhatnak – mondta Orsós.
Az iskolaközpontok minden megyében történő létrehozása – új nevén "térségi iskolahálózat intézménye" – nemrégiben nyilvánosságra hozott döntés a kormány részéről, amelynek lényege
hogy "az ország minden részében lehetőleg azonos tanulási feltételeket biztosító minőségi oktatásban részesüljenek a tanulók, akár kistelepülésen, akár nagyvárosban laknak". Neumann
Eszter szerint ez a megoldás költséghatékony és integráló is egyben, tehát hasznos lehet, ha
megfelelő korlátok közé szorítva működik.

www.aljazeera.com
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Például nem nevezhető produktívnak, ha párhuzamosan két központ alakul ki a szegények és a
tehetősebbek részére, hiszen így nem szolgálná a szegregáció-csökkentés célját, hanem mindinkább a szegregáció folyamatát erősítené.
Hazánk és más országok is szüntelen egy olyan megoldás után kutatnak, ami valamennyiünk számára megfelelőnek bizonyulhat, ám ebben az individualizálódó társadalomban nem könnyű minden
igényt kielégítő munkát végezni. Talán mindannyian egyetérthetünk abban, hogy szükség van a közös
célra és érdekekre, de legfőképpen az összetartásra, ami előre mozdíthatja társadalmunk jövőjét.

Joó Réka
Forrás:
Iskolaközpontokról bővebben: www.origo.hu/itthon/20160217-emmi-iskolabezaras-falvak-falusi-iskolak-iskolakozpontok.html (utolsó letöltés: 2017.12.29.)

„A víz létszükséglet, nem kiváltság!”
Avagy a pazarló vízfelhasználás ára: FOGYÓBAN A VÍZ!

Az édesvíz hiánya egyre nagyobb méreteket ölt a Földön. Európában ugyan még nem igazán
érezzük ennek hatását, ám a világ más, fejletlenebb részein az egészséges, tiszta ivóvízhez jutás
már most is komoly gondot jelent. A készletek kifogyóban, a társadalmakban pedig évről-évre
egyre nagyobb feszültségeket okoz a vízhiány, ami akár háborúskodásba is torkollhat. Az előző
újságszámban olvashattatok a jemeni krízis kapcsán arról, hogy milyen banális problémákat
okoz és következményekkel jár a talajerózió. A jelenlegi számban más kontinensre „evezünk”,
egészen pontosan a Dél-afrikai Köztársaság törvényhozási fővárosába, Fokvárosba.
“Ez nem egy közelgő válsághelyzet – benne ülünk nyakig a krízisben” – Anthony Turton
Ha a Földünkre nézünk, akkor láthatjuk, hogy annak több, mint kétharmadát víz borítja, csakhogy
ennek túlnyomó része sós víz. Az összes vízkészlet csupán 3%-át teszi ki az édesvíz, ennek nagy
része viszont a sarki jéghegyekben található. Jelenleg az egyik legnagyobb globális környezeti
problémát az édesvíz egyre csökkenő készlete, így a vízhiány jellemzi. A víz a fenntartható
fejlődésünket súlyos mértékben befolyásoló tényezők egyike.
Az emberiség nagy része sokáig úgy gondolta, hogy azon természeti erőforrások közé tartozik, amelyek korlátlan mennyiségben rendelkezésére állnak, és több évtizeden keresztül folyt
meggondolatlan kiaknázása és szennyezése. Ennek következtében az elegendő mennyiségű és
minőségű víz biztosítása sok olyan országban kezd kihívást jelenteni, ahol korábban nem ismerték annak hiányát. Sőt, napjainkban már több, mint egymilliárd ember nem jut hozzá az elégsé-
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ges édesvíz mennyiséghez, és a becslések szerint harminc éven belül öt és fél milliárd ember
fog mérsékelten vagy súlyosan vízhiányos területen élni. Továbbá az iparosítás következtében
a világ vízfogyasztása minden húsz évben megduplázódik, és évente nagyjából harminc millió
ember hal meg a szennyezett ivóvízkészletek miatt.
Az évtizedek óta tartó vizsgálatok után mostanra vált talán elfogadottá a tény, miszerint a Föld
klímájában beálló változás felgyorsulását a káros és környezetszennyező életmódunk eredményezi. Így egyrészt a korlátozottan rendelkezésre álló, nem megújuló energiaforrások mértéktelen kiaknázása, másrészt pedig a légkörbe juttatott üvegházhatású gázok idézték elő bolygónk
éghajlatának mai állapotát. Tudnunk kell azonban azt, hogy az éghajlatváltozás hatására a Föld
és lakóinak biztonsága több szempontból is veszélybe kerülhet. Ennek kapcsán említhetjük a
közvetlenül tapasztalt dimenziókat és a környezeti változások okozta nehézségeket, így például
az áradásokat vagy apályokat, valamint a hirtelen lecsapó viharok pusztításait, amelyek egyre
gyakrabban okoznak kiszámíthatatlan természeti katasztrófákat. 2017-ben majdnem minden
hónapban jelentkezett valamilyen krízishelyzet, úgy mint a februártól áprilisig tartó kelet-afrikai súlyos aszály és az ennek következtében jelentkező éhínség, amelynek több 100 áldozata
volt, vagy a májusban bekövetkezett srí lankai monszuneső és sárlavina, amelynek kapcsán
nagyjából 200 halálesetet jelentettek a hatóságok.
„Fokváros lesz a világon az első nagyváros, ami kifogy az ivóvízből” - Anthony Turton
Afrika területének legnagyobb része a trópusi övezetben fekszik, így a legforróbb kontinensnek
tekinthető. Déli részének nyugati régióját, így Fokvárost is, katasztrófa sújtotta övezetté
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nyilvánították az év elején, mivel jelenleg olyan nagy intenzitással tombol a forró nyár, hogy a
katasztrofális vízhiány fenyegeti a térséget. A helyi kormányzat szerint, ha nem vezetnek be
azonnal szigorú korlátozásokat, április 22-én elzárják a vízcsapokat, hiszen nem marad víz, amit
eloszthatnának a lakosság között. A fokvárosi vízhiány alapvetően egy rekordhosszú, több éve tartó
aszály eredménye, amely tönkretette a város vízhálózatát is, így a helyzet katasztrofálissá vált.
Az afrikai kontinens egészét sújtó szárazság rendkívüli módon fenyegeti a lakosság élelmiszerbiztonságát is, mert bár a növények hozzá vannak szokva a szárazsághoz és a hőséghez, a
hosszan tartó aszály őket is megviseli, teljesen kiszáradnak. A meteorológusok és klímakutatók
szerint nem fog örökké tartani a mostani szárazság, bár a viszontagságos és kiszámíthatatlan
időjárás következtében az sem lenne meglepő „fordulat”, ha a tél beálltával sem lehetne számítani egy nagyobb mennyiségű csapadék érkezésére, habár a város minden bizodalma ebben
van. A tendencia és jövőbeli várakozások, amit a fokvárosi krízisállapot is példáz, több mint aggasztó, hiszen a következő évtizedekben Dél-Afrika nyugati csücskének – sőt a kontinens egészének – egyre gyakrabban kell majd szembenéznie a mostanihoz hasonló aszályos időszakkal.
Így tehát a Száhel-övezetet sújtó évtizedes szárazság eltörpül majd amellett a hatalmas aszály
mellett, amellyel a globális klímaváltozás nyomán Afrikának szembe kell majd néznie. A város
vezetői jelenleg azt szeretnék elérni, ha minden lakos napi 87 literben korlátozná a vízfogyasztását, vagyis legfeljebb ennyi vizet használna tisztálkodásra, mosásra, mosogatásra, főzéshez,
ivásra, öntözésre stb. Csak hogy értsük: 87 liter vizet mi „jómódú európaiak” négy perc alatt tusolunk el. A gond az, hogy ha nem sikerül rávenni a városlakókat a vízzel való takarékoskodásra,
akkor gyakorlatilag kifogy a vízből a négymilliós Fokváros.
A vízhez való hozzájutás viszont nem mindenki számára
jelent gondot, s ez a különbség tükrözi a város mély
társadalmi megosztottságát is. Míg annak egyik
részén az emberek együtt használják a kommunális csapokat és vödrökkel szállítják a vizet
otthonaikba, addig a gazdag térségekben a
fokvárosi milliomosok palotákban élnek,
vízzel teli medencékkel. A jelenség jól
ábrázolja, hogy a vízhez jutás a társadalmi privilégiumok mérésekor
fajsúlyos változó. Az országok
között is jelentős eltérések
mutatkoznak azonban: a
gazdag, fejlett országokban az emberek
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a jómód növekedésével egyre nagyobb mértékben pazarolják a vizet, míg ezzel szemben a fejletlen országokban az ivóvízhez jutás egyre lehetetlenebb. Fokváros jelenlegi helyzete a jövőre
nézve azt jelentheti, hogy a világon elsőként lesz kénytelen bevezetni a vízre a fejadagrendszert. Szomorú analógiát lehet felfedezni a háború és vízhiány között, mindkét szükségállapot
a fogyasztáskorlátozások bevezetését eredményezi, ezzel súlyos válságot előidézve. Minden
jel arra mutat, hogy kész beteljesülni Rajendra Pachauri, az IPCC vezetőjének kijelentése:
"Bolygónkon mindenki a saját bőrén fogja érezni a klímaváltozás hatásait”.
Kritikus helyzetet teremtett a 2017-es nyár Olaszországban
Európa-szerte is megfigyelhetők a szárazság súlyos következményei. A nyári időszakok egyre
melegebbek és ez komoly kiszáradást okoz még a mediterrán országokban is, így például Olaszországban. Az állam vízkészletei elégtelennek bizonyultak a nyári kánikulában egyre növekvő
vízigény kielégítésére. Parma és Piacenza térségében 2016 ősze óta alig hullott csapadék, ami
jól mutatja, hogy mind az ősz, mind pedig a tél is egyre melegebbé, szárazabbá kezd válni. Ennek
okán Emilia Romagna agrártermelői szövetsége 2017 júniusában jelezte, hogy a vízhiány okán
kiszáradás fenyegeti a zöldség- és gyümölcsültetvényeket, a napraforgótáblákat, a szőlőket, és
súlyos gondokat okoz az állattenyésztők számára is, így az élelmezés veszélybe kerülhet.
A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint Emilia Romagnában 20 millió köbméternyi víz
hiányzik, ami a Comói-tó vízmennyiségének felel meg. Hasonló helyzet uralkodott Szicíliában
is, ahol a számítások szerint több, mint 80 millió köbméter víz hiányzott a nyáron. Nyilvánvaló,
hogy a tavalyi nyár során a szárazság nagyon kedvezőtlenül hatott az olasz termelésre, így
orvoslására Isirginia Raggi római főpolgármester vízhasználati korlátozást rendelt el a főváros
egész területén, amely szeptemberig volt érvényben. Ennek értelmében köz- és magánterületen is csak a szükséges vízmennyiséget lehetett használni, korlátozni kellet a közkertek és
parkok öntözését, a járműmosást, valamint az uszodák vízcseréjét is. A rendelkezés nem vonatkozott a háztartások és egészségügyi intézmények ivóvízhasználatára, valamint a köztisztasági
célokra használt vízre sem.
A jövő háborúi az édesvízért folynak majd?
Az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének (IPCC) baljós jelentése alapján a globális
felmelegedés hatására a Föld és lakóinak biztonsága több szempontból is veszélybe kerülhet.
Drámaian csökkenhetnek a világ élelmiszerkészletei, harcok törhetnek ki az ivóvízforrások
birtoklásáért, s így kiéleződhetnek a társadalmi konfliktusok. Habár ennek következményei
jelenleg még beláthatatlanok, a vízhiány komoly nemzetközi konfliktusokhoz vezethet, hiszen
a World Resources Institute (WRI) legújabb jelentése alapján 2040-re számos közel-keleti,
dél-amerikai és több európai ország is súlyos szárazsággal fog küzdeni. Jelenleg (még) a leg-
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nagyobb problémát nem is a vízhiány jelenti, hanem az, hogy sok helyen minőségi problémák
vannak az ivóvízzel.
A mennyiségi probléma is jelen van ugyanakkor, hiszen a népesség folyamatosan nő, ennek
hatására pedig az egy főre jutó vízmennyiség fogy, így fennáll a kérdés, hogy mennyire lesz
képes, vagy egyáltalán képes lesz-e a vízkészlet kielégíteni a növekvő számú népességet. Ha a
fejlett országokban nem változtatunk a pazarló vízfelhasználásunkon, akkor nagyon nagy bajok
elé nézünk, hiszen víz nélkül élet sincs. A radikalizálódott időjárásnak köszönhetően a száraz
területek még szárazabbá, a csapadékosabbak pedig még csapadékosabbá válnak, ami súlyos
demográfiai változásokat indukálhat. A sűrűn lakott térségekben akut vízhiány alakulhat ki,
ami az elemzők félelmei szerint tömeges szomjúsághoz, nemzetközi konfliktusokhoz, sőt akár
háborúkhoz is vezethet. A problémát jól körvonalazó példa a szíriai politikai és humanitárius
katasztrófa, amelynek egyik fontos kiváltó okát a vízhiány, s így az apadó vízkészletek miatti
elvándorlás jelenti. A WRI 2015¬-ös jelentésében azt vizsgálta, hogy a következő évtizedekben
mely országok lesznek leginkább kitéve a vízhiánynak és az azzal együtt járó társadalmi, demográfiai, illetve szociális problémáknak. Felmérésük szerint a legveszélyeztetettebb országok
Bahrein, Izrael, Palesztina, Spanyolország és Chile.
A klímaváltozás veszélyei valósak és mielőbbi összehangolt cselekvést tesznek szükségessé
A veszélynek jelenleg leginkább kitett országok a közel-keleti államok, vízigényüket a tengervíz
lepárlásából vagy a felszíni vízforrásokból tudják csak majd kielégíteni. Ezek az országok látják
a rájuk váró problémákat, így például Szaúd-Arábia már az élelmiszer termelését is korlátozta,
hogy ezzel is spóroljon a vízen. Az ausztráliai Sydney városa a vízgazdálkodás ésszerűsítésének
köszönhette, hogy gond nélkül átvészelte a kétezres évek elején jelentkező nagy szárazságot,
és most Kaliforniában is hasonló intézkedésekkel próbálják kezelni a példátlan aszályt. Az állam
csepegtető öntözőrendszerek használatával próbál spórolni a vízen.
Azt is látnunk kell azonban, hogy eljön majd az idő mikor mindez már kevésnek bizonyulhat, így
fontos, hogy megelőzzük a kríziseket, fontos a prevenció. Mind a politikai döntéshozóknak, mind
pedig a társadalom tagjainak közös feladata a klímaváltozás elleni küzdelemben való aktív szerepvállalás, hiszen a felelőtlen emberi tevékenységünk árával kell napjainkban, s a közeljövőben
is szembenéznünk. A prevencióra fordított figyelem és pénz elenyésző az előre látható következmények költségeihez képest. Több szakember véleménye szerint is az elméleti javaslatok
gyors és hatékony megvalósítása nem tűr halasztást, lépni kell mielőtt visszafordíthatatlanná
válik a helyzet, hisz az emberiség következő generációinak sorsát is szem előtt kell tartanunk.
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„Valójában mi is a tenger, ha nem cseppek halmaza?”
Sokan úgy gondolják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, egyetlen takarékoskodó fogyasztó
nem menti meg országát a kiszáradástól. Mégis fontos, hogy egyénileg is törekedjünk arra,
hogy a pazarló vízfelhasználásunkat megszüntessük, mivel sok kis lépésből is összeadódhat egy
nagy mennyiségű vízspórolás.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Fokváros és a vízhiány: https://qz.com/1176981/the-worlds-first-major-city-to-run-out-of-water-may-havejust-over-three-months-left/ (utolsó letöltés: 2018.01.27.)
A fokvárosi vízhiány: https://index.hu/tudomany/2018/01/11/csak_harom_honapra_eleg_vize_van_fokvarosnak/
(utolsó letöltés: 2018.01.27.)
A globális felmelegedés: http://archiv.hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/a-klimavaltozas-hatasainak-merseklesi-lehetosegei-magyarorszagon.original.pdf (utolsó letöltés: 2018.01.27.)
A vízhiány következményei: http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szalkai_attila-a_vizhiany_es_tarsadalmi_kovetkezmenyei.pdf (utolsó letöltés: 2018.01.27.)
Globális probléma (vízhiány): http://globalprojekt.hu/globalis-problema-vizhiany/ (utolsó letöltés: 2018.01.28.)

Okosabb vagy, mint a városod?
A smart city-mozgalom lehetőségei

Mindabból, amit Marty McFly elképzelt 2015 világáról a Vissza a jövőbe-trilógia második
részében, meglepően sok tényező lett része napjaink valóságának: ujjlenyomat-olvasás, repülő
kamerák, kibővített valóságot megjelenítő szemüveg… Ha összegezni akarnánk a XXI. század
legjelentősebb vívmányait, azt mondhatnánk, minden okosodik körülöttünk. Forradalom zajlik.
A folyamatot látva logikus, hogy a fejlődés nem áll meg a lakások és a munkahelyek falain belül
– hogyan képzelhetjük el, hogy a város, amelyben élünk, nemcsak nyüzsgő és forgalmas lesz, de
okossá is válik?
A minket körülvevő modern eszközök – legyen szó mobiltelefonról, fejhallgatóról, vagy épp
mosógépről – „okos” mivolta mind ugyanarra a tényezőre, a világhálóra épül. Az Internet
of Things korszakában a fejlődés egyetlen egyszerű szabályt követ: „Anything that can
be connected, will be connected” – a Forbes.com szerint bármely eszköz részese lehet a
forradalomnak, amelyen találunk ki- és bekapcsoló gombot. Hétköznapjainkban, ahol ébredés után az okostelefonunkkal irányíthatjuk a kávéfőzőt, alkalmazás segítségével néhány
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másodperc alatt tájékozódhatunk az aktuális közlekedési viszonyokról, majd egy kiadós
edzés után az okosóránk értékeli ki testünk reakcióit és teljesítményét, nem is olyan nehéz
elképzelni, hogy a fenti funkciókhoz használt kommunikációs tér egy nagyváros szintjére
is kiterjedhet.
A smart city-mozgalom kulcsfontosságú szempontja az élhetőség. Az okos város egyik alappillére az okos közlekedés, mi több, az okos utak, amelyek azonnali jeladásra képesek az aktuális
kondíciójukról az időjárás függvényében, valamint az olyan váratlan eseményekről, mint a balesetek vagy a dugók. A város világítása energiatakarékos szempontok szerint alkalmazkodik
az időjárás biztosította fényviszonyokhoz, az autóvezetők valós időben kapnak információkat
a szabad parkolóhelyekről, a hidak és a műemléképületek állapota pedig folyamatos elemzés
alatt áll annak érdekében, hogy állagromlásukat minél hatékonyabban megelőzzék.
Az okos városok rendszere ugyanakkor nemcsak az adott település működését könnyíti meg,
hanem természeti környezetére gyakorolt negatív hatásait is feladata minimalizálni: lehetőséget
nyit a víz szennyezettségének és a levegő károsanyag-tartalmának állandó ellenőrzésére, ezzel
a kibocsátás hatékonyabb csökkentésére, de a környező erdők levegőjében található égési
gázok koncentrációjának mérése is valós elképzelés az erdőtüzek megelőzése érdekében.
Ahhoz, hogy ezek a vívmányok valóban élhetőbb városokat teremtsenek, számos támogató
és fejlesztő szervezet alakult. Európában ilyen a novembertől budapesti székhelyű European
Smart Solutions Center, amely olyan intelligens programcsomagokat kínál a városok menedzseléséhez mint a Mayor’s Dashboard alkalmazás, ami az önkormányzatoknak egyfajta internetalapú műszerfalat kínál: ezen keresztül ellenőrizhetik, irányíthatják és optimalizálhatják
városuk infrastruktúráját.
A Kína – Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozón pedig a Huawei cég mutatta be okos városok
kialakításához fejlesztett koncepciójukat: eszerint a mesterséges intelligencia, a Big Data, a már
említett Internet of Things és a számítástechnikai felhők figyelembevételével és használatával
hoztak létre egy Intelligens Műveleti Központ nevű városirányítási rendszert, amely egyszerre
képes menedzselni az adminisztrációt, a szolgáltatók közötti együttműködést és az ipari
gazdaságot.
A jövő városai tehát elérhető közelségben vannak – kérdés, hogy megvalósult állapotukban
utópiára vagy disztópiára emlékeztetnének-e jobban. Cikkemben a pozitív megközelítés
kapott hangsúlyos szerepet, ám nem tekinthetünk el a fejlődés privát szférára és magánéletre
gyakorolt hatásaitól.
A közbiztonságot szolgáló kamerarendszer intelligens fejlesztése például könnyedén szolgálhat
a bűnesetek feltárásán jóval túlmutató megfigyelésekkel is. Amit egyszer a számítástechni-
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kában kifejlesztettek, annak a feltörése is lehetséges – minden technológiai rendszer jó vagy
rossz célokra történő alkalmazása a mögöttük álló embereken múlik. Azonban nem érdemes
kizárólag katasztrófafilmekbe illő jeleneteket vizionálni, ha az okos városok kerülnek szóba:
nem szeretném, ha pesszimistának tartanának a jövő TátKontúr-olvasói, akik már egy okosabb
Budapesten keresztül jutottak el a kampuszra.

Barta Eszter
Forrás:
Vissza a jövőbe: http://time.com/money/4076862/back-to-the-future-day-predictions-accuracy/ (utolsó letöltés: 2017.12.28.)
Internet of Things: http://www.ihiji.com/the-internet-of-things-the-smart-revolution/ (utolsó letöltés:
2017.12.28.)
IoT és az okos városok: https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#5710b6d01d09 (utolsó letöltés: 2017.12.28.)
ESC Budapest: http://hvg.hu/tudomany/20171113_Budapestre_hozza_okosvaroskozpontjat_a_Deutsche_Telekom (utolsó letöltés: 2017.12.28.)
Huawei rendszer: http://www.origo.hu/techbazis/20171128-budapesten-mutatta-be-okos-varos-koncepciojat-a-huawei-smart-city.html (utolsó letöltés: 2017.12.28.)

internetofthingsagenda.techtarget.com
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A helyi pénz

Avagy közösségünk ereje
„Napjainkban egy település alapvető hátránya a városból történő tőkekiáramlás, a helyi
vállalkozók versenyhátránya, a folyamatosan lassuló pénzáram, ezzel együtt a munkanélküliség
fokozódása.” – írja a Hajdúnánási Holding Zrt. A cég nevében is szereplő település már nem
az első, sem az utolsó város, amely ilyen és ehhez hasonló problémákkal szembesül. Ám a
mindenre kész és vállalkozó kedvű emberek – sajnos végső megoldást nem, de – egy lehetséges
megoldáshoz vezető módszert találtak ki, ami az úgynevezett „helyi pénz” nevet viseli. Ez a
kezdeményezés Németországból, illetve Svájcból indult ki, de mára már a világon körülbelül
5000 közösségi pénz létezik.
„A helyi pénz alternatív fizetőeszköz, amelynek használata területileg behatárolt (egy
településen vagy egy tágabb régióban használatos)”, illetve egy száz százalék fedezettel
rendelkező utalvány, amelyet a hivatalos elfogadóhelyeken lehet értékesíteni. Tehát hasonló
a vásárlási utalványhoz, készpénzt helyettesítő fizetőeszköz, amelyekhez az adott pénzt
gyártó cégnél, illetve a hivatalos átváltóhelyeken lehet hozzájutni. A helyi pénz árfolyamát
az országos valutához kötik egyenlő arányban, tehát ha valaki tízezer forintot fizet be, akkor
tízezer kékfrankot/bocskait/dukátot kap érte.
Célja, hogy az adott település fogyasztását összekösse a helyi termeléssel. Tehát ha a községben élő emberek elfogadják és az életük mindennapi részévé teszik, használatba veszik, akkor
az erőforrások, amelyek addig kiáramlottak a településről, azok helyben maradnak, ezzel is
erősítve a város gazdasági helyzetét és kultúráját. „(…) kezelni tudja a településről történő tőkekiáramlást, a helyi vállalkozók versenyhátrányát, a folyamatosan
lassuló pénzáramot, s fokozódó munkanélküliséget”.
Milyen Magyarország viszonya?
Hazánkban saját fizetőeszközét legelőször Sopron vezette be. A Soproni Frank, vagy más néven a Kékfrank
2010. február 5-én került bemutatásra. Őt követte
2012-ben Veszprém megye a Balatoni Koronájával, később Hajdúnánás a Bocskai Koronával,
Tokaj a Tokaji Dukával, illetve Alsómocsolád
az Alsómocsoládi Rigaccal. Ezek az utalványok a magyar fizetőeszközzel azo-
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nos címletekben kerülnek forgalomba, illetve megegyező biztonsági elemekkel vannak ellátva.
Honnan jött az ötlet?
Silvio Gesel elméleteit és gondolatait a Természetes gazdasági rend című könyvében foglalta
össze. Ez a mű tekinthető a ma létező helyi pénzkezdeményezések elméleti, szellemi alapjának.
Megállapítása szerint azt kell elérni, hogy a pénz romlandó legyen, folyamatosan veszítsen értékéből, „rozsdásodó bankó” legyen. Amennyiben ez megtörténik, a pénzt nem érdemes felhalmozni, megtartani, a kincsképző funkciója megszűnik és gyakorlatilag a csereeszköz, forgalmi
eszköz funkciót tölti be, s ezzel megnő a pénz forgási sebessége, így lesz elég pénz a gazdaságban a működéshez, fejlődéshez. Ez a gondolat teljesen szembe ment az éppen uralkodó, a pénz
felhalmozását kamattal ösztönző gyakorlattal.
Felmerülő kockázatok
Összességében három fenyegetettségi vonalat lehet felvázolni. Az első az adminisztratív
kockázat, melynek mértéke minimális, de nem elhanyagolható. Ez a pénzkibocsátó cég felől
lényeges, a szokásos üzleti kockázat: tervezés, kibocsátás. A felhasználónak nincs adminisztratív
kockázata. Ám ennél magasabb téttel jár a második, a működési kockázat. Lényege, hogy nincs
elég elfogadóhely és elég vásárló. Ez a két tényező összefügg egymással: egymást erősíthetik,
de gyengíthetik is. Tehát működőképességüket alapvetően annak a körnek a nagysága
befolyásolja, amelyben elfogadják. A harmadik a „láthatatlan” kockázat, amelyet más néven
lelki gátnak nevezünk. Valamiért az emberek tartanak a helyi pénz használatától, bonyolultnak
találják, megfogalmazódik bennük a kételkedés, nincs meg a bizalom a társadalom felé, amely
gátolja a kezdeményezés elterjedését és kiteljesedését.
A közösségi fizetőeszköz – mint láthattuk – fontos szerepet tölthet be egy adott régió életében,
megváltoztatva a gazdaság helyzetét és az emberek közötti összetartás erejét. Ám ahhoz, hogy
mindezek teljesüljenek, szükség van az összetartásra és a kitartásra. A helyi pénz használatba
vétele pozitív előnyökkel jár, de ehhez le kell küzdeni a társadalomból felénk áramló negatív
hatásokat, hogy együtt teremthessünk egy gazdaságilag stabil és élhetőbb közösséget.

Joó Réka
Forrás:
Egy település alapvető hátránya: http://www.hbmo.hu/ertektar/Ertekoldal.aspx?ertekazon=3&kereses=bocskai (utolsó letöltés: 2018.01.29.)
Területileg behatárolt pénz, Jacsó Enikő: Kisközösségi Program: (utolsó letöltés: 2017.01.28.)
A helyi pénz szerepe: http://www.hbmo.hu/ertektar/Ertekoldal.aspx?ertekazon=3&kereses=bocskai: (utolsó
letöltés: 2018.01.29.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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Nyomozási technikák fejlődése
Avagy az ujjlenyomat-olvasástól a kiberbűnözésig

A korábbi időkben rengeteg megoldatlan bűncselekményről lehetett hallani, azonban
napjainkban elenyésző ezen esetek száma, köszönhetően a nyomozási technológia fejlődésének.
Kezdetben a nyomozók és rendőrök rendelkezésére kevés eszköz állt ahhoz, hogy felgöngyölítsék
az ügy különböző szálait. Csupán a helyszínen talált nyomokból, néhány tanú meghallgatásával
és mende-mondákból tudták kikövetkeztetni, hogy vajon ki lehetett az elkövető. Ez gyakran
téves eredményre vezetett és mikor rájöttek hibájukra, a valódi elkövető már rég tovább állt.
Történetünk a 18-19. századra nyúlik vissza, ugyanis ezekben az időkben alakultak ki a rendvédelmi szervek, majd később a bűnügyi rendőrség is. Az ekkor használt módszerek, mint például
a daktiloszkópia, azaz a bőrlécrendszerek kriminalisztikai és személyazonosítási célú vizsgálata. Ezt mi köznapi emberek ujjlenyomat-olvasás néven ismerjük. Ez a technológia 100 évnél
régebbre nyúlik vissza, azonban kezdetben, ha szemfüles volt az elkövető, s nem felejtette el
letörölni „nyomait”, a rendőrségnek nagyon nehéz dolga volt.
Ma már azonban sokkal rafináltabb módszerekkel kell dolgoznia a bűnözőknek, ugyanis brit
tudósok kifejlesztettek egy új módszert, melyben a hajszál vastagságú korróziónyomokra koncentráltak, amiket az izzadság sótartalma okoz a fémen. Ezen eljárás során finom porral borítják be a fémet, majd erős elektromos töltést kapcsolnak rá, aminek hatására a por a fém
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rozsdásodott apró pontjaihoz kötődik, ezáltal kirajzolja az ujjlenyomatot.
Természetesen a technika még fejlesztésre szorul, ugyanis vannak emberek, akik izzadságában
nem választódik ki annyi só, hogy attól a módszerhez szükséges mértékig korrodáljon a fém.
A lezáratlan ügyek egy részét azonban újból elővehetik a rend őrei és a módszer segítségével
perdöntő bizonyítékokat szerezhetnek arra, ki töltötte meg a bűnügyben használt fegyvert.
Az anyagmaradványok is nagy segítséget nyújtanak egy-egy bűnügy felgöngyölítésében. Évtizedeken át szerológiai vizsgálatokat alkalmaztak a biológiai anyagmaradványok esetén, azonban ez gyakran korlátokba ütközött, így napjainkban egy PCR-alapú DNS polimorfizmus vizsgálatot használnak, ami minden ilyesfajta maradványra eredményesen alkalmazható. Így például
olyan dolgokat is tudnak ma már vizsgálni mint a körömkaparék, bőrfoszlány vagy a csont.
Érdekessége ennek a módszernek, hogy ezzel akár a kis mennyiségben rendelkezésre álló vagy
részlegesen elromlott kis ”jeleket” is vissza tudják vezetni a származásukig. Emellett e módszer
olyannyira modern, hogy nagyon egyszerű a számítógépes nyilvántartása is, így könnyebb lesz
DNS-adatbázisokat is felállítania a nyomozóknak.
Ma már sajnos egy újfajta bűnözési forma is felütötte fejét a világban, amely egyre nagyobb
teret kap, s egyre nehezebb lenyomozni elkövetőit. A számítógép megjelenése után nem sokkal
ugyanis megjelent az úgynevezett kiberbűnözés, amely nem mást jelent, mint a számítógépek
és számítógépes rendszerek segítségével, vagy számítógépek és hálózatok kárára elkövetett
bűncselekmények. Ezen cselekvések nagy többsége már a fizikai világban kialakult bűnesetek
digitalizált formái, mint például a csalás, zsarolás vagy a zaklatás, így az eddig bevett nyomozási
eszközöknek is helyük van a felderítésben.
Ezeket a módszereket azonban több minden is megnehezíti. Például a tanúvallomások
felvétele esetén nem könnyíti meg a rendőrök munkáját, hogy az általuk kihallgatni kívánt
személy jóval jártasabb az informatikában, mint ők maguk. Egy 2011-es kutatás szerint az
ilyesfajta bűnesetek elkövetői 85%-ban belső munkatársak és csupán 11%-ban hackerek. Ez
természetesen még jobban megnehezíti a nyomozói munkát.
A jogszabályok sem egészen tisztázottak ezeknek az ügyeknek az esetében, azonban ma
már tudjuk, hogy az elektronikusan tárolt adatnál a házkutatás, míg az elektronikus úton
folytatott kommunikációnál az engedélyhez kötött titkos adatszerzés és információgyűjtés
szabályait kell figyelembe venni. A mai magyar büntetőeljárás sajnos nem olyan egyszerű,
mint az angolszász, így itt nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy ügyben egy közösségi média
felületén található információ kinyomtatott példánya legyen a bizonyíték.
De ha ennyi nehézséggel találják szembe magukat a bűnüldözési szervek, akkor vajon mit tudnak
tenni?
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Egy módszer az ilyen tartalmak elkerülésére az úgynevezett internetblokkolás, amellyel például
India próbálkozott 2015-ben, amikor leblokkolt 857 pornográf oldalt, hogy ezek ne lehessenek
elérhetőek a fiatalkorúak számára. Ezzel csupán annyit tudtak elérni, hogy nőtt az ilyesfajta
tartalmak iránt való érdeklődés, valamint hatalmas társadalmi ellenállást váltott ki, így alig pár
nap után vissza is vonták ezt a rendeletet.
Szerencsére összességében a nyomozási technológiák fejlődtek az évek során, azonban sajnos a
kiberbűnözéssel kapcsolatban még mindig nem állunk olyan jól, mint a környező országok, de talán
pár év múlva az ilyen bűnesetek felderítése is roppant egyszerűen fog menni a rendőrség számára.

Kelemen Tami
Forrás:
Ujjlenyomat: http://hvg.hu/tudomany/20080906_ujjlenyomat_technologia_lathato_modszer (utolsó letöltés:
2018.02.17.)
Anyagmaradványok: http://archiv.rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/rtk.uni-nke.hu/krim/krimi_alapism_j.pdf
(utolsó letöltés: 2018.02.17.)
DNS-vizsgálatok: http://www.vitalitas.hu/olvasosarok/online/oh/2000/39/7.htm (utolsó letöltés: 2018.02.17.)
Kiberbűnözés: http://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2015/k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m/
dornfeld.pdf (utolsó letöltés: 2018.02.17.)

Legendás álhírek és megfigyelésük
Már a valóság sem a régi?

Az Insta, a fidget spinner és a unicorn mellett a 2017-es év szava a fake news kifejezés lett. Nem
véletlen, hogy helyet kapott a Collins Dictionary gyűjtésében: Donald Trump számtalanszor
használta már ütőkártyaként az őt ért vádak ellen, nem egyszer hallhattunk riogatást az őket
terjesztő „trollokkal” kapcsolatban, és még a Facebook alapítója is markáns lépéseket tervez a
jelenség ellen.
Könnyen félrevezethet, hogy a szó az utóbbi egy-két évben kapott ilyen nagy médiafigyelmet, a
jelenségnek viszont ennél jóval nagyobb múltja van. A legrégebbi elhíresült eset a Római Birodalom utolsó nagy háborújára tehető, ekkor ugyanis Octavianus egy szándékosan hamis információkra épített kampányt indított, hogy elősegítse a győzelmét Marcus Antoniusszal szemben.
Nem kell ilyen messzire mennünk azonban a további történelmi példákért: a huszadik századi náci és fasiszta rezsimek igen sokat köszönhetnek az álhírterjesztés hatékony meggyőző
hatásának. Az internet és a közösségi média megjelenése azonban áttört egy fontos határt: a
felhasználók ma már nemcsak fogyasztók, de tartalom előállítók is – ingyenesen és korlátlanul.
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Ahol pedig influencerek vannak, akik bizalmas hangnemben beszámolnak az őket szponzoráló
cég termékének áldásos hatásairól, ott bizony találunk opinion shapereket is, akik – szintén
fizetség ellenében – sűrűn osztják a megbízó propagandájával összecsengő cikkeket, híreket. A
Freedom House felmérése szerint 2017-ben 65 vizsgált ország közül 30 állam kormánya alkalmazott fizetett kommentelőket a kampány elősegítésére. Ők azok, akiket ma már nemcsak az
internetes „népnyelv”, de a politikai közbeszéd is egyre gyakrabban nevez „trolloknak”. Mindez
természetesen csak feltételezés lenne, ha oknyomozó riportok nem találtak volna bizonyítékokat a rendszer létezésére, ennek azonban egyre több bérkommentelő hálózat esik áldozatul,
például a New York Times által 2015-ben leleplezett, szentpétervári székhelyű Internet Research Agency. Az intézményben dolgozók havonta körülbelül 240 ezer forintnyi rubelért cserébe 12
órás műszakokban naponta több, mint 100 kommentet írnak, különböző online felületek dolgozónként több tucat fiókjából. Céljuk az USA közvéleményének befolyásolása: átlagos amerikai
karakterekként kommentelnek az aktuális politikai igények szerint.
Az álhírek terjesztői azonban meglepő módon nemcsak azok, akiknek konkrét politikai érdekük
fűződik egy-egy nézet elterjedéséhez. A kis macedón város, Veles – korábban a jugoszláv diktátor
után Titov Veles, ma a helyiek tréfásan Trump Veles-nek is nevezik – látványos fejlődésen ment
keresztül a legutóbbi amerikai elnökválasztási kampány kezdete óta. Hogy mi az összefüggés?
Néhány találékony iskolás, akik saját, amerikai hírportálokra emlékeztető weboldalakat hoztak
létre, az amerikai szélsőjobboldali médiából másolás-beillesztés technikával átvett tartalmakkal,
majd egy-egy, az eredetinél hangzatosabb új címmel ellátva fizetett hirdetésként sorra tették fel a
cikkeket a Facebook-ra. Ahogy sokasodtak a lájkok és megosztások, úgy nőtt a bevétel, és ezzel a
tevékenység vonzereje is: 2016 végén több száz helyi diák dolgozott csoport tagjaként vagy önálló

http://home.bt.com/t
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weboldalát futtatva. Egyikük saját bevallása szerint minden éjjel 8 órát tölt ezzel két iskolai nap
között. Hasonló intenzitással a havi 30 ezer eurós kereset még a 350 eurós átlagfizetéssel rendelkező városkában sem elérhetetlen többé. „A helyi tinédzsereket nem érdekli, hogyan szavaznak
az amerikaiak” – nyilatkozott a BBC riporterének Goran, az egyik résztvevő. „Egyszerűen csak
örülnek, hogy végre pénzt kereshetnek, és drága ruhákat, italokat vehetnek”.
Az álhírek jelentőségét és választást befolyásoló erejét ma már kevesen vitatják, az érdeklődés
középpontjában van, így jogos elvárás, hogy a legjelentősebb intézmények állást foglaljanak
vele szemben. Kellyanne Conway, Donald Trump elnöki tanácsadója megalkotta az „alternatív
tény” fogalmát (amelyet egyébként 2017 „nem-szavának” választott egy berlini nyelvészeti társaság), amellyel gyakorlatilag kiváltotta az „álhír” kifejezést, barátságos színbe öltöztetve azt. A
Facebook pedig, mint tehát az egyik legnagyobb és leghatékonyabb terepe a hasonló tartalmak
terjedésének, az egyre növekvő nemzetközi nyomás hatására sorra jelenti be az álhírek ellen
tett újabb és újabb intézkedéseket. A vitatható tartalmú cikkek jelölése azonban nem aratott
sikert, a piros zászlóval jelölt tartalmakra csak még többen kattintottak, így azóta inkább kapcsolódó posztként az adott hír alá linkelik egy megbízhatóbb oldalról származó változatát. A
legfrissebb, január 12-én bejelentett újítás szerint pedig a hírfolyamban ezentúl többségben
lesznek az ismerőseink személyes posztjai a hírekhez képest.
Európai Uniós berkekben is egyre nagyobb figyelmet kap a dezinformáció megállítása. Marija
Gabriel, a digitális ügyekért felelős uniós biztos 40 fős szakértői munkacsoportot alapított,
amely áprilisra jelentésben közli majd javaslatait az álhírek terjedésének megakadályozására.
Emmanuel Macron törvényjavaslatot jelentett be a hasonló, liberális demokrácia intézményét
fenyegető folyamatok ellen. Természetesen vannak, akik éppen a sajtószabadságot féltik, és
vitatják az álhíreket feltáró cenzúra helyességét – hogy tudunk-e változtatni a hamis közlések
választásokat befolyásoló erején, még a jövő titka. Annyi biztos, hogy a józan ítélőképességünk
a legerősebb fegyver: nem váltja ki sem egy piros zászló, sem az ismerőseink önarcképeinek
felülreprezentáltsága.

Barta Eszter
Forrás:
Az év szavai: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/02/cuffing-season-corbynmania-named-words-year-collins-dictionary/ (utolsó letöltés: 2018.01.31.)
http://time.com/5104018/alternative-facts-non-word-of-the-year/ (utolsó letöltés: 2018.01.31.)
Az álhírek története és mai helyzete: http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-reallyhad-influence/ (utolsó letöltés: 2018.01.31.)
Orosz bérkommentelők: https://index.hu/tech/2017/11/06/putyin_trollhadserege/ (utolsó letöltés: 2018.01.31.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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A betartatlan ígéret földje
Mi lesz Jeruzsálem sorsa?

Jeruzsálem, mint a világ egyik legősibb városa, mindig is jelentős szereppel bírt a történelem
során. Amellett, hogy sokféle etnikum lakta és tartott igényt a területre, a három ábrahámi
világvallás: az iszlám, a zsidó vallás és a kereszténység szent helyeinek is otthont ad. A város
2017. december 6-án Donald J. Trump nyilatkozatával került újra a nemzetközi diplomácia
figyelmének központjába, az Egyesült Államok elnöke ugyanis bejelentette, hogy elismeri
Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, egyúttal a városba helyezi át az USA jelenleg Tel-Avivban
található izraeli nagykövetségét is.
Jeruzsálem kérdéses nemzetközi helyzete egészen a 20. század elejére nyúlik vissza. A terület az
első világháború után brit fennhatóság alatt állt. 1947-ben az ENSZ tett egy javaslatot az arab és
zsidó területek teljes elszeparálására, Jeruzsálemnek pedig corpus separatum státuszt szántak
volna, az Egyesült Államok közigazgatása alatt – ám az erőszakos reakciók miatt ez végül nem
valósult meg. A brit gyarmati státusz 1948-as feloldása után Izrael elismertette függetlenségét
államként, a válaszként érkező sorozatos támadások pedig az arab-izraeli háborúba torkollottak.
A harcok 1949-ben egy Jeruzsálemet kettéválasztó demarkációs vonal, a „zöld vonal” létrejöttével végződtek: a város nyugati része izraeli, keleti fele pedig jordániai felügyelet alá került.
1967-ben a hatnapos háború következtében Izrael szerezte meg a teljes város ellenőrzésének
jogát, 1980-ban pedig alaptörvényébe foglalta Jeruzsálemet mint az állam „teljes és egységes”
fővárosát – ez utóbbi lépést azonban az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyetlen országa sem
ismerte el, mi több, annexióként jegyezték és semmissé nyilvánították.

www.theatlantic.com
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A számos békekötési és szerződési kísérlet ellenére Jeruzsálem helyzete ma sem tisztázott:
a városban található az összes izraeli állami intézmény székhelye, teljes egészében az állam
felügyelete alatt áll, keleti részét azonban a Palesztin Hatóság tekinti fővárosának. Az izraeli
kormány sorozatos intézkedésekkel igyekszik növelni a zsidó lakosság arányát a ciszjordán
övezetben, Trump elnök megválasztása után pedig a folyamat – bízva az Egyesült Államok
támogatásában – egyre nagyobb lépésekkel haladt előre: 2016-ban Benjamin Netanjahu izraeli
miniszterelnök több, mint 7000 új lakás építését jelentette be Kelet-Jeruzsálem területén,
folytatva a palesztin lakóövezetek építkezésekkel történő szétszabdalását.
Ahogy a hatnapos háborút követő ENSZ-intézkedések kapcsán az USA képviselője fogalmazott,
„Jeruzsálem helyzetét nem egyoldalúan kell meghatároznunk, hanem minden érintettet bevonva a
tanácskozásba”. Ennek ellenére a nagyhatalom Kongresszusa a Jerusalem Embassy Act értelmében már 1995-ben megszavazta az amerikai nagykövetség áthelyezését Jeruzsálembe – a határozat életbeléptetését azonban 22 éven át épp a fenti gondolat jegyében halasztották el sorozatosan. Trump elnök döntése – bár előre bejelentette, sőt már választási kampányában is ígéretként
szerepelt – egyet jelentett a határozat megszavazása óta lappangó politikai vihar kirobbantásával.
A bejelentést számos állam képviseletének elítélő reakciója követte: Törökország az Izraellel
való diplomáciai kapcsolatainak megszakítását is kilátásba helyezte, Németország közleménye
szerint az lenne igazságos, ha önálló, egységes palesztin állam létrehozásával rendeznék a helyzetet, a Hamasz megfogalmazásában pedig Trump egyenesen „megnyitotta a pokol kapuját”. A
Palesztin Hatóság elnöke telefonhívást intézett Ferenc pápához, aki aggodalmát fejezte ki a
kialakult helyzettel kapcsolatban, és kijelentette: mind vallási, mind világi szempontból kizárólag a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és egymás jogainak elismerése lehet előremutató lépés.
Történelme során Jeruzsálemet eddig 52-szer támadták meg, 44 alkalommal foglalták el és foglalták vissza, 23-szor került ostrom alá, kétszer pedig porig rombolták. December 6-a eseményei
sem kecsegtetnek a régóta vágyott békével – ahogy várható volt, a környék már két nappal később zavargásoktól, rakétatámadásoktól volt hangos, a palesztin Hamasz pedig újabb intifádát
helyezett kilátásba. Csak reménykedhetünk, hogy a szent város ebből a krízishelyzetből is méltósággal, történelmi és szakrális kincseit megőrizve, minél kevesebb lakóját elveszítve kerül ki.

Barta Eszter
Forrás:
A nagykövetség költöztetéséről: http://foreignpolicy.com/2017/11/30/how-to-move-the-u-s-embassy-to-jerusalem/ (utolsó letöltés: 2017.12.27.)
A
palesztin
nézőpont:
http://www.aljazeera.com/news/2017/11/embassy-jerusalem-means-palestinians-171129102545767.html (utolsó letöltés: 2017.12.27.)
Trump döntése: https://index.hu/kulfold/2017/12/06/jeruzsalem_amerikai_nagykovetseg_koltozes_izrael_fovaros/ (utolsó letöltés: 2017.12.27.) A további forrásokat az online felületen találják.
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Mostoha sorsok ott ahol Afrika szarva
és a Közel-Kelet összeér: JEMEN
Az ország, amelyet magára hagyott a világ

Bár 1990-ben sikerült egyesíteni Jement, a béke ettől még nem lett garantált az országban.
A nemzetközi politika világa néhány évig, egészen pontosan 2000 októberéig, megtehette,
hogy nem követi a jemeni történéseket. Ekkor azonban Áden kikötőjében öngyilkos terroristák
megöltek 17 amerikai tengerészt. A merényletet később, az addig kevesek által ismert szervezet,
az al-Kaida vállalta magára. Jemen középpontba kerülését a 11 hónappal később történő Oszama
bin Laden által szervezett New York-i terrortámadás eredményezte. Jelenleg pedig a jemeni
polgárháború okozta kolerajárvány az a fordulópont, amely az emberek figyelmét erre a háború
tépázta országra szegezi.
„Jemen jövőjénél még Szomália is többet ígér!”
Az Arab-félsziget legdélebbi országa Jemen. A közel-keleti régió egyik legszegényebb és legelmaradottabb vidéke. Egy gazdaságilag kevésbé jelentős, szinte teljesen tönkretett államról
beszélhetünk, ahol most már az egyre növekvő vízhiánnyal is szembe kell nézni mindamellett,
hogy a népesség is drasztikusan nő, ezzel voltaképpen sürgetőbbé téve a problémák megoldását. A vészjósló demográfiai feltételezések már a kétezres évek közepétől megjelentek. Walter
Laqueur Európa a XXI. században című esszéjében elemzi Európa jövőtlenségét a többi növekvő
kontinenssel szemben.
Ahogyan azt a legtöbb arab, iszlám vallású államban megfigyelhetjük, a legfontosabb társadalmi-politikai törésvonal a vallási megosztottságból ered. Míg Jemen nagyjából 60%-a szunnita
muszlim, akik inkább a partvidéken élnek, addig a lakosság másik 40%-a síita muszlim, s nagy
részük az ország sivatagos és szurdokos belső területein él. Az eltérő vallásirányzatokon kívül
számos más belső probléma is jelentkezik ebben a megtépázott országban. Jemen sohasem
bővelkedett vízben, azonban mióta lakossága robbanásszerűen növekedni kezdett, a helyzet
drámaian romlik.
Több tanulmány is azt mutatja, hogy a jemeni lakosság megközelítőleg 80%-a kizárólag nehezen tud vízhez jutni, s van ahol 1000 méternél is mélyebb kutakat kell ásni a talajba, sőt egyes
területeken még az sem elég. A kimerítő mezőgazdasági termelés okozta talajerózió, illetve a
talajvíz lecsökkenése következtében sokkal mélyebb kutak fúrása szükséges. Jemen kilátásait
tovább rontja az is, hogy a lakosság körülbelül egyharmada függője a kat nevű, élénkítő hatású
növénynek, sőt édesvíztartalékuk 40%-át ennek termesztésre használják fel. Az országban van
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néhány ötletes vízpótlási módszer, például a hegyi ködszüret, ezzel a módszerrel azonban a
2030-ra becsült 40 millió jemeni szomját biztosan nem lehet majd hatékonyan oltani. Ma már
komolyan szó van arról, hogy Jemen lesz a világ első országa, ahol egyszerűen elfogy a víz.
Amennyiben ez megtörténik, a szíriainál nagyságrendekkel nagyobb menekülthullám indulhat
el a világ szerencsésebb vidékei felé, főként Európába. Habár Jemen a világtérképen elég elszigeteltnek tűnik, a helyiek a belső problémák hatására mára már semmitől sem rettennek meg.
A lakosság igen jelentős része már ma is Szomáliába menekül, pedig ha van a világnak olyan országa, amire nem szokás a boldogabb jövő zálogaként tekinteni, az egészen biztosan Szomália.
„A helyzet kibogozható, de egyelőre kilátástalan…” – Wagner Péter
Az arab országban felkelés nélkül is mostoha körülmények uralkodnak, ettől függetlenül Jemenben a háború okozta sérülések azonban még nem kezdtek el begyógyulni. A Husszein al-Houthi
(„Huszi”) által vezetett csoport első, 2004-es lázadásának alapvető célja a kormányzatban való
részvétel kiharcolása, illetve a regionális autonómia elérése volt a síita zaidita vallási csoport
számára. 2010-ig több hullámban, véres összecsapások jellemezték a huszik és a kormányzati
erők közötti megromlott viszonyt. Az arab tavasz hulláma 2011-ben elérte Jement is. A huszik
ebben újabb lehetőségeket láttak céljaik elérésére. A társadalom jelentős része támogatta a
huszikat, amelynek okai jól körvonalazhatók: a lakosság közel fele zaidita vallású (), másfelől
pedig elszámoltathatóságot, korrupció elleni fellépést, jobb életszínvonalat ígértek, amely az
óriási munkanélküliséggel küszködő országban pozitív hangokra talált.
Ennek eredményeképpen 2014 szeptemberében a huszik elfoglalták a fővárost, Szanaát és jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá az ország északi részén. 2015 eseményei közül a szaúd-arábiai beavatkozás hozott fordulópontot a polgárháború történéseibe. A szunnita királyság
által vezetett koalíciós légierő többek között modern amerikai fegyverekkel, precíziós bombákkal hajtott végre számos csapást, gyakran szándékosan civil célpontok ellen. Emiatt nem csak
az infrastruktúra szenvedett jelentős károkat, hanem megindult a pusztítás a nagy urbanizációs
központokban is. Ma már a városokban is folynak a harcok komoly humanitárius válságot okozva ezzel. A nemzetközi politika a szaúdi beavatkozástól kezdve figyeli az országban dúló háborús
eseményeket, habár az Egyesült Államok közvetett módon már évek óta jelen volt a konfliktusban. Kezdetben „csak” fegyverellátmányt exportált az arab országokba, 2016 októberében
azonban szépen csendben, de teljesen nyíltan is beszállt a kaotikus polgárháborúba.
„A kolerát egyetlen határ sem fogja megállítani!”
A Közel-Keleten és Afrikában négy válságterületen pusztít a legnagyobb éhínség. Ezek együttesen második világháború óta nem látott humanitárius krízist jelentenek. A Washington Post
elemzése alapján a legsúlyosabb problémák Jemenben jelentkeznek, ahol a helyzet évek óta
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romlik a polgárháború elmérgesedése következtében. Mindezt tovább súlyosbítja a szaúdi koalíció blokádja, amely gyakorlatilag ellehetetlenítette bárminemű segélyszállítmány beérkezését
az országba, ezzel kritikussá téve a helyzetet. A huszi lázadókra mért folyamatos bombatámadások miatt rengeteg áldozatról kell gondoskodni, miközben komoly problémát jelent az élelmiszerellátás is. A lakosság 80%-a nem jut megfelelő élelmiszerhez, több millióan éheznek, a
blokád pedig csak súlyosbított a helyzeten. Még belegondolni is nehéz abba, hogy a lakosság
több, mint fele tengődik kevesebb, mint napi 2 dollárból.
A már három éve tartó harcok során több, mint 10.000 embert öltek meg, és három milliónál is
többen kényszerültek menekülésre. A háborúban szembenálló felek lerombolták az ország egészségügyi rendszerét, tönkretették gazdaságát, valamint elérték, hogy gyakorlatilag megsemmisüljön Jemen infrastruktúrája. Az ENSZ Gyermek Gyorssegélyalapja szerint 2 millió kiskorú szenved
súlyos akut alultápláltságtól, háromszor annyi, mint 2014-ben. Őket még milliók követhetik. A körülmények egyre mostohábbak, hisz a háború tépázta országot jelenleg kolerajárvány sújtja. Az
ENSZ gyermekügyi ügynökségének becslései szerint 3000-5000 új megbetegedést jelentenek
naponta és ez a szám csak nőni látszik a járvány gyors terjedésével. Számos jelentés félelmet
fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy a kolerás esetek száma minden két hétben megduplázódhat, – hisz már jelenleg is 70.000 gyanús esetet találtak Jemen 22 kormányzóságából 19-ben
– amennyiben nem érkezik nagyobb mennyiségű humanitárius segély.
A járvány Nem csak erre a kis országra jelent veszélyt, hisz a kolera „Jemenen is túlterjedhet”
így a szomszédos arab országokat is meglehetősen fenyegeti. „Szomorú manapság, hogy a kolerajárvány az a fordulópont, amely az emberek figyelmét Jemenre szegezi” – Geert Capperlaere.
A járvány a legújabb borzalom, amellyel a jemeni gyermekeknek szembesülniük kell, a milíciák
toborzásának agresszív eseményein túl. A harcokban 1600 iskola semmisült meg, melynek következtében 2 millió fiatal nem tudja folytatni tanulmányait. Mivel egyre több gyermek kezébe
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adnak fegyvert, jelenleg 1600 gyerekkatonáról tudnak. Részben ebből is következik, hogy a
háborús cselekményekben meghalt kiskorúak száma megduplázódott.
„A jemeniek meg valahogy túlélik ezt a háborút (is), ha nem is mindannyian...”
Szaúd-Arábia és nyolc regionális szövetségese 2015 márciusában indított bombázó hadjáratot,
miután a korábbi elnököt, Abed Rabbo Mansour Hadi-t – akinek lejárt a megbízatása – elűzte a
síita-huszi szövetség lázadása. „A szaúdiak által vezetett koalíció felelős a jemeni gyermekáldozatok több mint feléért.” – Antonio Guterres, ENSZ főtitkár. Így tehát a szervezet – a tavalyi
jelentés alapján – az 1952 gyermekhalál és a sebesülések 60 százalékának előidézése végett
a koalíciót tette felelőssé, melynek következményeképpen Szaúd-Arábia feketelistára kerülhetett volna. A korábbi ENSZ főtitkár azonban mégis megfordította a döntést és eltávolította Szaúd-Arábia említését a jelentésből, miután a szaúdiak azzal fenyegetőztek, hogy elvágják
a segélyeket Palesztinától és más „fontos” projektektől. A nemzetközi politikai érdekek újból
előtérbe kerültek a több milliós lakosság életben maradásával szemben. Napvilágra került az
is, hogy az iskolák és kórházak elleni támadások közel háromnegyedét a koalíció hajtotta végre. Bár a nemzetközi politika tudatában van annak, hogy a háború tépázta Jemenben tömeges
humanitárius katasztrófa folyik – a NATO országok is osztoznak ennek felelősségében – nem
igazán próbál változtatni a drámai helyzeten. Nagyjából két éve alkalmaz a szaúdiak vezette
koalíció blokádot Jemen importjára, aminek már láthatók a népre és gazdaságra mért katasztrofális jelei. Az Egyesült Államok, a NATO és Európai Unió is részt vállalt közvetett módon a
blokád igazgatásában, hiszen az úgy nevezett „kalózellenes küldetések” a régióban lényegében
a blokád fenntartását szolgálták.
A több milliárd dolláros fegyverexport Szaúd-Arábia és más öböl menti országok számára megadta a lehetőséget Jemen további bombázására. Az valóban igaz, hogy a szaúdi légierő felelős
egyedül több tucat kórház lerombolásáért, azonban ha közvetetten is, de az európai politikai
világ úgyszintén felelősségre vonható a háborús bűncselekményekért, hiszen a háborúban álló
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feleknek biztosított fegyverexporttal az európai államok megsértették a nemzetközi humanitárius jog alapelvét, amelynek szabályozási célja a fegyveres ellenségeskedések káros hatásainak
minimális szintre való csökkentése. Többek között Olaszország is megszegte az ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződését (U.N. – The Arms Trade Treaty). Az olasz jogszabály, amely Uniós
szinten a legszigorúbbak közé tartozik, tiltja a fegyverek exportját olyan országokba, amelyek
más államokkal háborús viszonyban állnak, emellett az ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződés
6. cikkelye is tiltja a fegyverek eladását olyan térségekben, ahol az 1949-es genfi egyezmények nem érvényesülnek és sérülnek az alapvető emberi jogok. Szaúd-Arábia az olasz gyártású
precíziós bombákat szándékosan és direkt módon a civil lakosságra dobta le Jemenben. Ezt
megerősíti, hogy a becsapódások körül semmilyen katonai bázis vagy stratégiai fontosságú
energiatermelő kapacitás nem volt, „csupán” jemeni családok által lakott házak.
„Harmadik évébe lépett a jemeni polgárháború, humanitárius krízis alakult ki, és a helyzet
egyre csak romlik” – UNICEF
Összegezve a leírtakat, a blokád, a bombázások, az erőszak és a humanitárius segélyekhez való
hozzájutás korlátozásai, valamint az emberi jogok megsértése és a civil infrastruktúra elpusztítása egy olyan országgá változtatta Jement, ahol a lakosságnak hamarosan komoly segítségre
lesz szüksége. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a nép élelmiszerellátásához 90%-ban már
jelenleg is importra kell támaszkodnia az országnak. Ahhoz, hogy a nemzetközi közösség kezelni
tudja a helyzetet, szükség lenne arra, hogy valóban véget érjen az európai bűnpártolás. Ezenkívül Szaúd-Arábia és más öböl menti országok európai fegyverszállítmányainak megállítása
is jelentős szerepet töltene be az egyre növekvő gondok orvosolásában. Továbbá biztosítanunk
kell az ENSZ számára szükséges pénzügyi alapot ahhoz, hogy a szervezet fedezni tudja a válság
kezelését Jemenben. A krízisállapot azonnali megoldása érdekében Európának érdekeltté kell
válnia a tűzszünet megteremtésében és minden külföldi katonai intervenció leállításában, illetve az Egyesült Államoknak a drone-háború befejezésében.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Kolerajárvány: http://www.amiidonk.hu/hirek/kulfold-2/jemenben-kitort-a-kolerajarvany/ (utolsó letöltés:
2017.12.27.)
Népességnövekedés Jemenben:
get-557408 (utolsó letöltés: 2017.12.27.)

https://mno.hu/kulfold/amikor-jemen-lakossaga-meghaladja-oroszorsza-

A jemeni polgárháború: https://en.wikipedia.org/wiki/Yemeni_Revolution (utolsó letöltés: 2017.12.27.)
Siíta lázadás: http://hvg.hu/vilag/20171219_raketa_rijad_siita_lazadok (utolsó letöltés: 2017.12.27.)
Jemen és az éhezés: http://hvg.hu/vilag/20171109_Van_egy_orszag_ahol_hamarosan_hetmillio_ember_halhat_
ehen (utolsó letöltés: 2017.12.27.))
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Etnikai tisztogatás Mianmarban
Avagy a rohingja népirtásról

A rohingják egy olyan vallási kisebbséget alkotó népcsoport (szunnita muzulmán, azaz iszlám
vallásúak), akik eredetileg Mianmar (korábban Burma) északnyugati részén, a Bengáli-öböl partja
mentén laktak, és a terület függetlenedése óta csak éppenhogy megtűrtek voltak az országban.
A buddhista többségű, nacionalista ideologizált, délkelet-ázsiai elhelyezkedésű köztársaság
körülbelül 50 millió lakost számlál, és „demokratizálódása” éppen most megy végbe.
A rohingja név a mianmari Rakhaing szóból ered, ami Arakan tartomány nevéből származik és
annyit jelent, hogy arakani. Őseik már a 14. században is itt éltek nagyobb lélekszámban, azonban a 18. században Mianmar az ellenőrzése alá vonta a területet, így nagy részük Bangladesbe
(a szomszédos országba) menekült, de később az a brit birodalom része lett – Pakisztánnal,
Indiával és Mianmarral együtt – ezért visszatértek Arakan tartományba. Pontos létszámukat
nem ismerjük, mivel a 2015-ös népszámlálásból egyszerűen kihagyták őket. (Nagyjából 1-1,5
millió emberről lehet szó.)
Mianmar 1948-ban lett független, új nevét 1989-ben kapta a kormány kezdeményezésére. A
rohingják is képviseltették magukat a parlamentben, de az 1962-es katonai hatalomátvétel
sorsfordulatot hozott. Az 1982-ben elfogadott állampolgársági törvény gyakorlatilag megfosztotta őket állampolgárságuktól és megtiltotta nevük használatát is, hivatalosan „bengáli”-akként léteznek (ezzel is idegen származásukra próbálnak utalni), illegális betelepülőkként kezelik
őket, a jogban létezésüket sem ismerik el, nem gyakorolhatják szabadon vallásukat. A rohingják
igazság szerint nem bengáliak. Van köztük rokonság, nyelveik az indoeurópai nyelvcsaládba
tartoznak, de a rohingja írás csak kétszáz éves és az arab
írásjegyeken alapszik.
A jelenlegi menekültválság a „Szép és Gyönyörű
Ország” művelettel kezdődött 1991-ben. Ekkor
a hatóságok 250 ezer embert minősítettek
„illegális migránsnak”, majd üldöztek el
otthonaikból. Vannak, akik azóta élnek
állampolgárság nélkül bangladesi táborokban. Két évvel ezelőtt az ös�szes rohingjától elvették ideiglenes igazolványukat is: enélkül
a gyerekek anyakönyvezé-
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sét megtagadják, iskolába sem járhatnak, továbbá a felnőttek utazási szabadságát korlátozzák
és hivatalosan munkát sem vállalhatnak.
Mindezek következtében Mianmarban 2010-re már üldözték a rohingjákat. Ekkor körülbelül kettő-négyszázezerre tették azon menekültek számát, akik Bangladesben kerestek menedéket. Az
ottani hatóságok azóta letartoztatják, táborokba zárják és megpróbálják visszatoloncolni őket Mianmarba. 2017-ben egy listát állítottak össze bizonyos rohingja menekültekről, akiket ideiglenesen
a bangladesi Tengar Csar szigetre telepítettek volna. A sziget azonban dagály idején majdnem
teljesen víz alá kerül, valamint sem utakkal, sem egyéb infrastruktúrával nem rendelkezik.
2015-re tovább romlott a helyzet és kijelenthető, hogy Mianmar rohingják elleni politikája „kimeríti az emberiség elleni bűntett fogalmát”. A thai-maláj határvidéken a rendőrség 30 tömegsírt
talált, csak az egyikben közel száz holttestet. A rohingja menekültek újabb célpontjai Indonézia, Malajzia és Thaiföld lettek, ahol az embercsempészek a hatóságokkal összefogva fizetésre
kényszerítik őket, aki ennek nem tud eleget tenni, azt megerőszakolják, megverik, vagy hátra
hagyják és éhen hal. A „legszerencsésebbek” azok, akik Thaiföldre tudtak eljutni: itt illegális
bevándorlónak tekintik őket, zsúfolt börtönökbe kerülnek és nem kapnak menekültstátuszt.
A mianmari hadsereg azt állítja, fegyveres felkelők és terroristák ellen harcolnak és a rohingják
saját otthonaikat gyújtják fel, míg a menekültek egyöntetűen azt, hogy a katonák és egyéb fegyveresek üldözték el őket otthonaikból, továbbá brutalitásról és nemi erőszakról számoltak be. A
kormány célja az, hogy minél többen meneküljenek el. A határt 1990-ben elaknásították, de most
még több aknát telepítettek, bangladesi kórházakban többeket látnak el akna okozta sérülésekkel.
A legfrissebb adatok alapján 650.000 a menekültek száma, melynek több, mint fele gyerek,
közülük pedig minden ötödik alultáplált. Olyan borzalmakkal kellett szembenézniük, amikkel
sosem lett volna szabad találkozniuk.
Banglades és Mianmar aláírtak egy egyezményt, melyben kilátásba helyezték a rohingják hazatérésének lehetőségét, de nagyon sokan nem akarnak visszatérni, érthető módon. Helyzetük javításáért
rengeteg civil szervezet és az ENSZ is fellépett, továbbá felszólalt Ferenc pápa és a dalai láma is.

Csikós Ádám
Forrás:
Összefoglaló és fényképek a rohingjákkal kapcsolatos helyzetről: https://index.hu/nagykep/2017/10/25/rohingja_menekultek_kevin_frayer_nagykep/ (utolsó letöltés: 2018.02.05.)
Diszkrimináció Mianmarban a rohingjákkal szemben:https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-02.
htm (utolsó letöltés: 2018.02.05.)2010-os helyzet:
2010-os helyzet: https://index.hu/kulfold/2010/03/09/mianmariak_tizezrei_eheznek_bangladesben/ (utolsó letöltés: 2018.02.05.)
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Minority SafePack (MSPI)
„Európai védelmet jogainknak!”

Az MSPI egy olyan európai polgári kezdeményezés, amely az európai nemzeti kisebbségek,
illetve a regionális és kisebbségi nyelvek védelmét és népszerűsítését célzó intézkedéseket és
jogszabályokat tartalmazza. A kezdeményezésnek továbbá célja az is, hogy javítsa és erősítse
az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét.
„Az Unió tiszteletben tartja a saját kulturális és nyelvi sokszínűségét, és biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és tovább gyarapítását.” - az EU-ról szóló, 1993.november 1-jén
hatályba lépett szerződés
Csupán a száraz adatokat figyelembe véve, Európa 47 államában hozzávetőleg 340 történelmi kisebbség él, többek között baszkok, frízek, katalánok, számik, ladinók, valamint magyarok.
Ezen etnikumok lélekszáma meghaladja a 100 millió főt. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy
minden hetedik európai polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Bár az Európai Uniót életre hívó szerződés tartalmazza, hogy a multikulturalizmus, a sokszínűség mindig
is az Európai Unió alapértékei közé tartozott, a kérdés jelenleg mégis az, hogy ténylegesen
megvalósul-e gyakorlatban a szerződés alapvető értékrendje. Ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell mondanunk, hogy az Európai Unióban egyelőre még nincs jelen egy igazán átfogó
kisebbségvédelmi szabályozás, hiszen az elmúlt időszakban több olyan európai polgári kezdeményezés is útnak indult, amely valamilyen kisebbségi csoport érdekeinek sérülésére akarta
felhívni mind az európai polgárok többségének, mind pedig a nemzetközi politikai életnek a figyelmét. Ezen célok mentén hívták életre az MSPI kezdeményezést is. Ugyanakkor bizakodásra
is lehet okunk, hiszen nem is olyan régen az Európai Parlament határozatot hozott az őshonos
kisebbségek diszkriminációjának tilalmáról és jogaik széles körű védelméről, amelyben azt is
taglalják, hogy az Unió kiáll az identitás védelme, a nyelvi jogok garantálása és az anyanyelvi
oktatás fontossága mellett.
"Nekünk csak egy aláírás, a kisebbségek számára azonban reménysugár a Minority SafePack
kezdeményezés…” - Magyarországi Református Egyház
Mint azt tudjuk, a nyelv meghatározó jelentőségű egyéni identitástudatunk szempontjából,
egyúttal azonban közös örökségünk részét is képezik. Ilyen formán a nyelv mint az emberek
közötti kommunikáció és a társas érintkezés legalapvetőbb módja, hidat épít az emberek között
és ablakot nyit más országokra és kultúrákra, elősegítve a kölcsönös megértést, s mindezzel
erősítve a társadalmi szolidaritást. Mégis azt látjuk, hogy jelenleg kevés olyan európai ország
van jelen a nemzetközi rendszerben, ahol a közös nyelv, a kultúra, vagy a nemzeti közösségek
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ügyét a kisebbségi entitások és a többségi társadalom egyformán fontosnak érzi, sőt túlmutatva mindezen támogatja is. Ezzel szemben kíván fellépni a Minority SafePack kezdeményezés,
amely a kisebbségvédelem szempontjából mérföldkőnek számít. Az MSPI elindítói bíznak abban,
hogy céljuk elérése érdekében megnyerik a többségi társadalom egy jelentős részének támogatását, és így közös erőfeszítéssel sikerre viszik tervüket.
Ahogyan azt az aláírások nap mint nap bővülő számából is kivehetjük, a kezdeményezésbe
vetett hit igen erős a társadalom részéről. Nem csak morális értelemben áll szilárd alapokon
azonban a kezdeményezés. A „nemzetérdeket meghatározó társadalmi együttműködés” sikerességébe vetett bizalom jogi és politikai oldalról vizsgálva is megalapozottnak tekinthető. Talán
történelmi alkalom nyílhat napjainkban, 2018-ban arra, hogy egy európai polgári kezdeményezés annak minden nehézségével együtt kiállja a próbákat és sikerrel jár? Mindenesetre az bizonyos, hogy a fordulópont esetleges bekövetkezésével az Európai Unió rákényszerülne arra,
hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt fektessen az európai őshonos kisebbségeket érintő kérdésekre. A kisebbségek védelme nem nemzeti kérdés, hanem európai norma. Kijelenthetjük tehát,
hogy az MSPI igen nagymértékben meghatározhatja az európai kisebbségvédelmi politika irányát a következő évtizedekre.
„Egymillió aláírás az európai sokszínűségért”
Az önmagában megmutatkozó morális és szolidáris össztársadalmi erő azonban még nem
bizonyul elégnek. Ahhoz ugyanis, hogy az indítványozó európai polgárok a kezdeményezésen
keresztül „bele tudjanak szólni az EU-ba” komoly kritériumoknak és pontoknak kell megfelelniük.
Az európai polgári kezdeményezés indítványozói tulajdonképpen jogalkotási javaslat
előterjesztésére kérik az Európai Bizottságot olyan jogszabályok alkotásának céljából, amelyek
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természetesen az Unió hatáskörébe tartoznak. Bármely, a Bizottság hatáskörébe tartozó
területen el lehet indítani kezdeményezést, ilyen szegmens lehet például a mezőgazdaság, a
közlekedés vagy a közegészségügy is. Egy hosszadalmas procedúra előzi meg az aláírásgyűjtési
akciót, hiszen a polgári bizottságnak először is nyilvántartásba kell vetetnie a készülő
kezdeményezést, s csakis a nyilvántartásba vétel visszaigazolását követően kezdhet hozzá a
támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez az adott állam polgáraitól, amely folyamatra mindösszesen
1 év áll a rendelkezésére.
Továbbá kritériumként jelenik még meg, hogy a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia a kezdeményezést. Emellett a választott
7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást. Az MSPI
kezdeményezés Magyarországot tekintve körülbelül százezer aláírásnál jár jelenleg, ám ez még
mindig kevés a fő irányvonal, a félmillió támogatói nyilatkozat eléréséhez. Az eddigi tendencia
alapján Nyugat-Európában kevésbé lelkesek az emberek a kezdeményezés támogatása kapcsán
mint Kelet- Közép Európában, amelynek oka valószínűleg az, hogy a fejlett országokban aránylag
rendezve van a kisebbségvédelem kérdésköre. Ez alól nagy kivételt képez például Spanyolország,
ahol a katalánok egyik alapvető célja a nyelvük EU-s elismertetése, ebben pedig a kezdeményezés
előrelépést jelenthet a számukra. Ugyanakkor a széleskörű támogatottság ellenére is meg kell
említeni a kezdeményezés célt érésében „kevésbé érdekelt” országokat is, úgy mint Szlovákiát
vagy Romániát. Ezen országok, mint a folyamatos kisebbségi jogsérelmek kezelésében kellően
gyakorlott „mintaállamok”, természetesen erőteljesen ellenzik a kezdeményezést.
„Az Európai Unió jövendőbeli politikusai”
A fentebb említett mondat minket, fiatalokat takar, hiszen a jövő alakítása, igényünkre való
formálása – annak minden felelősségével – a mi kezünkben van. A nemzetközi politika jövőbeli
kerete és tartalma, s mindaz, ami az európai integráció kapcsán felmerül, a mi döntéseink eredményeként válik a jövő evidenciájává, realitásává és ad megfelelő értelmezési keretet, valamint
értelmet is a nemzetközi rendszernek. Tehát sok múlik rajtunk! Éppen ezért a kezdeményezés
vezetői kifejezetten fontosnak tartják, hogy a
MSPI aláírásgyűjtése sikeres legyen és minél több fiatal vegyen részt a folyamatban.
Összegzésképpen Kántor Zoltán
szavaival élnék, aki a jó/rossz kisebbségpolitika kérdéskörére az
alábbi módon felelt:
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„Nincs univerzális jó gyakorlat, modell. A jó megoldás az, amely az adott kisebbség nemzeti
reprodukcióját biztosítja; a jogok, az autonómia lényegében eszközök ehhez.”
A kezdeményezéshez papíralapon, illetve online is lehet csatlakozni a www.jogaink.hu oldalon
keresztül. Az aláírásgyűjtés április 3-ig tart.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Minority
Safepack:
https://www.fuen.org/fileadmin/user_upload/main-activities/MSPI/MSPI-Safepack-HU-mit-aufkleber_260215.pdf (utolsó letöltés: 2018.02.16.)
Nem vagy egyedül: Egymillió aláírás Európa Sokféleségéért: https://www.fuen.org/hu/temaink/europai-polgari-kezdemenyezes/ (utolsó letöltés: 2018.02.16.)
Egyhangú határozatot fogadott el a magyar Országgyűlés a Minority SafePack támogatásáról: http://www.
maszol.ro/index.php/kulfold/88027-egyhangu-hatarozatot-fogadott-el-a-magyar-orszaggy-les-a-minority-safepack-tamogatasarol (utolsó letöltés: 2018.02.17.)

A további forrásokat az online felületen találják.

Minek nevezzelek?
Aktualitások a Balkánon

„You can knock on a deaf man's door forever.” – szól az idézet a Zorba, a görög című film
főszereplőjétől. A megállapítás ma is helytálló – a külügyi hírekből gyakran tűnhet úgy, hogy
vitás felek félreértik vagy éppen meg sem hallják egymást. Amíg néhány nyugat-balkáni
országot az uniós csatlakozási procedúrával kapcsolatban ért csalódás, Görögország lassan
30 éve vívja diplomáciai harcát északi szomszédjával, a Macedón Köztársasággal, az államnév
használatáért.
Athén, a keleti ortodox többségű Görögország fővárosa február 4-én nem az egyház tanítására
jellemző csendes vasárnapra virradt: 140.000 ember vonult utcára, hogy hallassa a hangját a
macedón névvita kapcsán nemrég felmerült kompromisszumok kapcsán. A tüntetés egyik felszólalója a 92 éves Mikis Theodorakis, a Zorba, a görög legendás filmzenéjének szerzője volt, aki
beszédében a tömeg egyöntetű véleményét foglalta össze: Macedóniának nincs joga használni
ezt a nevet!
Az ok 1991, a független Macedónia megalakulása óta változatlan: a görögök helytelenítik, hogy
a volt jugoszláv állam önmagát Nagy Sándor utódnépeként aposztrofálva ragaszkodik az antik
„Makedonija” elnevezéshez, ami pontosan megegyezik Görögország hozzájuk legközelebb eső,
északi tartományának nevével. (Ez alól szerencsés kivétel a magyar nyelv: nálunk Makedónia
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egyértelműen a görög tartományra, míg Macedónia a különálló államra vonatkozik.) A függetlenedés kapcsán a görögök kijelentették, hogy nem fogadják el a nevet, mert egyértelmű
területszerzési szándékot látnak benne, ráadásul az ókori makedónokkal való kapcsolatot is
valótlannak tartják. „Ez itt Makedónia. Ők ott szlávok, nem makedónok… a makedónok mi vagyunk. Makedónia görög, ezt a nevet senki nem veheti el, senki nem használhatja.” – nyilatkozott
a BBC-nek egy athéni tüntető.
1993-ban az ENSZ bizottsága békítő javaslattal állt elő: felajánlotta, hogy a két éve fennálló
államot a tagjaik közé veszi, ha a hivatalos megnevezéseikben FYRM-ként, azaz Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaságként hivatkozhat rá. A felvetést elfogadták, de Görögország további
sérelmek miatt gazdasági embargóval sújtotta az országot Thesszalonikin keresztül – követelték,
hogy távolítsák el zászlajukból az ősi makedón csillagot. Miután 1995-ben ez megtörtént,
az embargó feloldódott, de a látszólagos béke csak 2008-ig tartott, amikor Görögország
megakadályozta Macedónia NATO-tagságát. Amióta 2011-ben az ENSZ is jogsértőnek nevezte a
lépést, a két ország vezetésén egyre nagyobb a nyomás, hogy megegyezés szülessen a névvel
kapcsolatban.
A vita azonban továbbra is fennáll, és nem csupán a diplomácia szintjén: a görögök kétharmada
utasítja el, hogy szomszédjuk nevében bármilyen formában szerepeljen a „Macedónia” szó, egy
2008-as közvéleménykutatás alapján pedig a macedónok 77%-a ellenzi a „Macedón Köztársaság” bármilyen megváltoztatását. A kompromisszum azonban egyre sürgősebb lenne, hiszen a
macedón állam mihamarabbi célja az Európai Uniós csatlakozás – ennek azonban egyik legfontosabb előfeltételét, a NATO-tagságot sem sikerült még kivívniuk. Mind a macedón elnök, mind
a görög külügyminiszter nyitott lenne arra, hogy a konfliktus hónapokon belül megoldódjon és
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mindketten heves tiltakozásokat váltottak ki országuk nacionalista mozgalmai körében. Görögország részéről a Vardari Köztársaság és a Szkopjei Köztársaság nevek a legnépszerűbb
javaslatok, ezért hatalmas felháborodás övezte azt az albán portálok által kiadott hírt, miszerint
a két ország vezetése valójában már megegyezett az Új-Macedónia névben. A megoldás tehát
továbbra is várat magára.
Macedónia azonban nincs egyedül a csatlakozási nehézségekkel – a brüsszeli Politico szerint az
Európai Bizottság február 6-i ülésén hat ország kapott hidegzuhanyt a várt szívélyes fogadtatás helyett. Az Uniós csatlakozás nyugat-balkáni várományosai: Koszovó, Albánia, Macedónia,
Bosznia és Hercegovina, Montenegró és Szerbia nagy várakozásokkal készült az eseményre.
Bulgária, az Európai Unió soros elnöke a következő fél év egyik legfontosabb céljaként határozta meg a Nyugat-Balkán országai taggá válásának előkészítését.
A Bizottság ülésén azonban csak Montenegró és Szerbia számára említették egy esetleges
2025-ös csatlakozás lehetőségét, a többi állam előtt egyértelművé vált, hogy jelentősen csökkenteniük kell a korrupciós és bűnözési arányokat, és demokratikus változtatásokkal kell törekedniük a jogállam megerősítésére ahhoz, hogy a felkészülési fázisból feljebb léphessenek.
Érdekesség viszont, hogy a Politico felmérése szerint a lakosság lelkesedése és konkrét esélyei
az EU-tagsággal kapcsolatban mintha fordított arányosságban állnának egymással: a listát Koszovó vezeti 90%-os egyértelmű szimpátia arányával, míg a montenegrói megkérdezettek 44%a, a szerb válaszadók csupán 26%-a véli jó döntésnek az Uniós csatlakozást.
A Balkán sokat emlegetett temperamentuma tehát a politikai életben is megmutatkozik, ám
ahhoz, hogy megtudjuk, végül mely államok, mikor lehetnek teljes jogú tagjai az Európai Unió
közösségének, jó néhány évig még biztosan várnunk kell.

Barta Eszter
Forrás:
Tüntetés Athénban: http://www.bbc.com/news/world-europe-42937889 (utolsó letöltés: 2018.02.21.)
A névvita kezdetei: http://kitekinto.hu/europa/2012/01/11/a_gorog-macedon_nevvita_-_ujabb_felvonas (utolsó
letöltés: 2018.02.21.)
A névvita ma: https://mno.hu/hetvegimagazin/vadaskodasokkal-es-felelmekkel-teli-vita-macedonia-neverol-2441471 (utolsó letöltés: 2018.02.21.)
Nyugat-Balkán kilátásai: http://kamaraonline.hu/cikk/nyugat-balkan-jon-az-eu-bovitesenek-kovetkezo-hullama
(utolsó letöltés: 2018.02.21.)
Az Európai Bizottság ülése: https://www.politico.eu/article/europe-balkan-membership-new-strategy-toughlove/ (utolsó letöltés: 2018.02.21.)
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„Együtt leszünk, mint a gemenci
szarvasok”
Röviden Testről és lélekről

A címben Lovasi András egyik dalából idéztem, mintegy utalva arra, hogy a szarvasok idilli
együttléte sok alkotót megihletett már. Nincs ezzel másképp Enyedi Ildikó sem, akinek méltán
híres és elismert filmje, a Testről és lélekről szintén fontos szerepet szán egy szarvaspárnak.
A film jelentős pozitív visszhangját, elnyert díjait számtalan összetevője indokolja. A hiteles színészi játék (még a nem hivatásos színész, Morcsányi Géza is remek alakítást nyújt), az egyedi
forgatókönyv, az operatőri munka, a gazdag szimbólumrendszer mind-mind hozzájárul a sikerhez. Amire én cikkemben ki szeretnék térni, az egy dramaturgiai eszköz, amivel a rendező a
filmet profi módon árnyalja. Ez az eszköz nem más, mint az ellentétek használata.
A történet két hasonló ember egymásra találásáról szól. Mindkét főszereplő magányos, óvatos
és valamelyest frusztrált. Lelki és testi munkába kerül nekik, hogy közeledni tudjanak egymáshoz. Ezt a folyamatot mutatja be a film többek között számos ellentét mentén.
Rögtön egy ilyen ellentét a film elején a főszereplők álmában létező erdő és a munkahelyük (a
valóság), a vágóhíd. Előbbiben a természet harmóniája dominál, a szarvasok háborítatlanul élnek, segítik egymást, csupán a környezet viszontagságaival kell megküzdeniük. Ezzel szemben
a szarvasmarháknak a vágóhídon még csak küzdeni sincs esélyük, ki vannak szolgáltatva az
ember akaratának, haláluk iparosított és elkerülhetetlen.
Ez a mészárszék a két főszereplő, Endre (Morcsányi Géza) és Mária (Borbély Alexandra) valóságos találkozásának helyszíne. Közös álmukban a szarvasok az erdőben, lelkük szépségét
szimbolizálják ezzel szemben ők maguk a hétköznapjaikban valamilyen módon kiszolgáltatottak, amit
a vágóhíd jelenít meg metaforikusan. Mária
abnormális memóriája és félénksége, egyfajta autisztikus jegyeket mutató viselkedése,
Endre pedig béna bal karja miatt érzi magát
gyakran kellemetlenül, sőt magányosan.
Ezekre az érzéseikre világítanak rá akaratlanul is kollégáik. Jenőnek (Schneider Zoltán)
családapa szerepe rejlik fel időnként a háttérben, az új munkatársnak, Sanyinak (Nagy
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Ervin) pedig az alfahím beállítódása, amik kiemelik Endre magányosságát. Zsóka (Békés Itala)
pedig fellengzős, pasizási tapasztalatokat sejtető tanácsokkal látja el Máriát, amik erősítik a
tudatot, hogy a hölgy életéből mi maradt ki.
A film utolsó harmadában még inkább hangsúlyosak az ellentétek. Mária meg akarja tanulni,
hogyan kell viselkedni egy romantikus szituációban, mi az az intimitás, mi az a szexualitás. Több
dologgal is próbálkozik az elsajátítás érdekében, például pornófilmet néz.
Nem árulok azonban el nagy titkot azzal, hogy a pornó és a szex nem ugyanaz. Amit Mária a
képernyőn lát az hangos és féktelen pornográfia. Ezzel szemben a film utolsó előtti jelenete
nem más, mint visszafogott, érzéki szeretkezés.
Ezzel a gondolatmenettel el is érkeztem a film zárásához, ami ugyancsak egy éles ellentétet
villant fel. Nevezetesen a szomorú, drámai befejezés és a happy end közti különbséget.
Nem akarok leleplezni semmit azok előtt, akik esetleg még nem látták a filmet, és úgy olvassák
cikkemet, ezért ennek részletezésébe most nem bocsátkozom bele.
Legyen elég annyi, hogy az alkotás azt is megmutatja, milyen apróságokon, milyen picin múlhat
valaminek a vége, valaminek a beteljesülése.
Végezetül szeretném kiemelni a lélek és a test ellentétét. Létezik ilyen? A film válasza az én
olvasatomban, erre a kérdésre, az, hogy igen. Hiszen fent említett testi és viselkedésbeli hátrányaik ellenére a főszereplők lelke gyönyörű. Egymásra találásuk elárulja nekünk ezt – felül
tudnak emelkedni anatómiai, életkori különbségeken, hátrányokon; múltbeli sérelmeket és sérüléseket leküzdve jutnak el a szeretetig.
A test és lélek ellentétének leküzdéséből születik meg számukra a harmónia. Az álmuk és a
valóságuk közti határ elmosódásából születik meg a szeretet.

Ulics Balázs
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Magyarország Robin Hoodja?
Azaz Ambrus Attila története

A hazai mozikban szinte példátlan mennyiségű jegy fogyott a 2017. november 23-án bemutatott
új magyar filmre, mely egy nagyon különleges témát boncolgat. 1993 és 1999 között nagy port
kavart a több bankrablást is elkövető Viszkis. De vajon ki ő és mi is áll tettei hátterében?
Antal Nimród 2017-ben bemutatott akciófilmje rendkívüli sikernek örvend. Ez mind a történetnek mind a remek színészgárdának köszönhető. A forgatások 2016 júniusában kezdődtek többek között Vácott, ahol a börtönt átalakították román javítóintézetté. Amellett, hogy felidézték
a főhős gyermekkorát, a 120 fős stáb elutazott Zsámbékra és Rakacaszendre is, hogy minél
élethűbbek legyenek a jelenetek. Ezután a Viszkis életének főbb motívumait forgatták le, majd
az utolsó 20 napot teljes mértékben az akcióknak szentelték.
Érdekesség e jelenetekkel kapcsolatban, hogy több, mint 600 korabeli autót használtak fel,
amelyek közül 12-t darabokra is törtek a kamerák előtt. A dublőrök száma sem elhanyagolható
ugyanis 20-30 ember állt készenlétben, hogy a rendőrök, kommandósok vagy akár a címszereplő Szalay Bence helyét átvegyék. No de miről is szól a film?
Ambrus Attilát a nagyanyja nevelte szegény körülmények között egy kis
erdélyi faluban, Csíkszentlelken. A kisfiú legnagyobb vágya az volt,
hogy jégkorongozó legyen. Mamája halála után apja a testvérének
adta át Attilát, majd később bekerült egy kollégiumba, de
mivel lopott, kirúgták az iskolából s javítóintézetbe küldték.
Az itt töltött keserves évek után Ambrust is behívták
sorkatonai szolgálatra, ahonnan miután látta, mi is
lenne a kötelezettsége határvédelmisként, kalandos
úton Budapestre szökött. Itt bekerült a Dózsa
Jégkorong csapatába, ami mellett megkapta a
„mindenes” állást is a pályán.
Élete rendeződni látszott, egy lánnyal is
megismerkedett és lakást is kapott. Azonban
főhősünknek nem volt magyar állampolgársága, így egy csapattársa segítségét kérte,
akinek volt egy ismerőse a minisztériumban.
Az ismerős pénzt kért a fiú papírjainak elrendezéséért, ezenfelül Attila korántsem biztos
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egzisztenciája szerelme családjának ellenérzéseit váltotta ki, így az erdélyi srácnak gyorsan
pénzre volt szüksége.
Egy különös este után rájött, hogy az egyetlen megoldás számára a bankrablás, s így fel is
készült első bűntettére, amelyet sikeresen végre is hajtott. Az első rablásból szerzett pénz
azonban megrészegítette, így egyre több és több dolgot akart, mígnem bankrablások egész
sorozatát követte el. A lelkesedése megragadta Attila edzőjének a fiát is, aki később a társává
vált. A történet vége azonban korántsem happy end.
Ha szeretnénk megtudni, hogy miért hívták a magyarok Robin Hoodjának és hogy honnan kapta
becenevét, mindenképp érdemes megnéznünk ezt a remek filmet.

Kelemen Tami
Forrás:
Befejeződött a Viszkis-film forgatása: https://24.hu/kultura/2016/10/20/befejezodott-a-viszkis-film-forgatasa/
(utolsó letöltés 2017.12.28.)

Szerelem és pszichoanalízis

Különös utazás az Annie Hall érzelmi hullámvasútján
A huszadik század második felének amerikai filmművészetében érdekes színfoltot jelent egy
különc, formabontó és a hollywoodi tömegipar addigi mainstream trendjeinek sok tekintetben
hátat fordító úriember. Természetesen Woody Allenről, az egyik legismertebb, legtermékenyebb
és az utóbbi években talán legmegosztóbb rendezők egyikéről van szó, akinek az 1975-ös
Szerelem és halál után a két évvel később bemutatott Annie Hall hozta meg az első igazán átütő,
és azóta is rendíthetetlen sikert.
Ahogyan a Szerelem és halál esetében, úgy az 1977-es – azóta sokak szemében kultikussá vált
– Annie Hallban is a rendező mellett a másik főszerepet Diane Keaton játssza, akinek kapcsán
életrajzi adalékként megemlíthető az is, hogy nem csupán a mozivásznon működött együtt
színészkollégájával számos alkalommal, hanem egy ideig a való életben is egy párt alkotott
vele. A köztük meglévő kémia mintegy olyan meghatározó, szinte állandó jelenségévé válhatott
Allen munkásságának, amely több ízben is visszaköszön valamilyen formában számos későbbi
történetében is.
Az Annie Hall a teljes életmű kontextusában vizsgálva is jelentősnek mondható, hiszen ebben
a filmben körvonalazódtak és kezdtek el kikristályosodni igazán mindazok az elemek, amelyek
a későbbiekben is meghatározták a rendező darabjainak atmoszféráját. A városi értelmiségi
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közeg és a művészek világa, a zsidó identitás megélésének kérdése a társadalomban, az élet és
a halál problematikája, a légkörben folytonosan vibráló melankolikus és néhol talán pesszimista
feszültség, a romantikus vígjátékok illúziójának megteremtése, és persze az a sajátos és intenzív szexualitás, amely miatt sokan bírálták, és bírálják a mai napig is az alkotót egyaránt részét
képezik Woody Allen kultikussá vált munkáinak.
Ennek ellenére a fenti motívumok, amelyek javarészt életrajzi tényezőkre vezethetők vissza,
egyfajta védjegyévé váltak az olyan későbbi örökzöldeknek is mint a Manhattan, az Agyament
Harry, A rádió aranykora vagy az ugyancsak ikonikusnak számító Fogd a pénzt, és fuss (annak
elhíresült mondatával együtt: ,,Csak semmi cicó, nálam van a slukker!”). Ami pedig ezen túlmenően szintén összeköti egymással ezeket a filmeket, az az, hogy a főszereplők személyét
is rendszerint Allen saját élete inspirálta, ezáltal pedig gyakran íróként, értelmiségiként, vagy
ahogyan az Annie Hall esetében is, humoristaként jelenik meg a központi karakter, aki nem
egyszer a narrátora is az eseményeknek.
A neurotikus gondokkal küzdő, de népszerű és közkedvelt komikus, Alvy Singer (Woody Allen,
a magyar változatban Kern András zseniális szinkronjával) élete a cselekmény szerint nagyjából a megszokott mederben zajlik: fellépésekre jár el, műsorszövegeket ír, illetve menekül az
olykor kellemetlenné váló hírnév és a rajongók elől. Mindezek mellett azonban úgy érzi, hogy
valami hiányzik a mindennapjaiból, amíg egy napon meg nem ismerkedik a csinos és intelligens,
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viszont visszahúzódó, kissé antiszociális és zavarodott természetű Annie-vel (Diane Keaton), aki
lassacskán teljesen másfelé kezdi el terelni az addigi kiüresedett életét.
Kettejük viszonyán keresztül nemcsak egy kapcsolat fejlődését és változását követhetjük nyomon, hanem az egyes felek lelki világát, gondolait, érzéseit is lehetőségünk nyílik megismerni. Annak ellenére, hogy az alkotói szándék vélhetően inkább Alvy sorsára helyezi a nagyobb
hangsúlyt, a két főhős között mégis kialakul egy olyan balansz, amelynek révén bármelyikükkel
képesek lehetünk azonosulni, és felmenteni vagy éppen elítélni a tetteiket. Ugyanez az egyensúly azonban tartalmilag nem mondható el az együtt eltöltött időszakról, ugyanis az abszurd
vagy humoros jelenetek és helyzetek által összefűzött románc, habár első látásra talán idillinek
és felhőtlennek látszik, a felszín alatt rengeteg konfliktusforrást is magában hordoz, amelyek
gyakran ki is törnek a két főszereplőből a freudizmus csalhatatlan törvényeinek megfelelően.
Eközben pedig ennek a kapcsolatnak a sajátos dinamikájához tartozik hozzá az a tény is, hogy
a személyiségükben egymással némileg rokon vonásokkal rendelkező férfi és nő jövője mégis
ellentétes irányba halad tovább. Amíg az énekesnői karrierről ábrándozó, kezdetben félénk
lány elkezd önmagára találni, pályafutása pedig felfelé ívelni látszik, addig Alvy egyre inkább
úgy érzi, hogy kiégett, kiszolgáltatott, hogy körülötte minden romokban hever és hogy egyre jobban nélkülözhetetlenné válik számára Annie egyéniségének, testének és szellemének
lehengerlő varázsa.
Ez a kontraszt pedig végül egyfajta elégikus viszonyhoz, vagyis az egyik oldalról a gyógyíthatatlan szerelmi epekedéshez, a másik oldalról viszont a kapcsolat józan és magabiztos átértékeléséhez vezet, amely
részben az ellentéte ugyan a kiinduló szituációnak, mégis
egyben sokkal több annál. Ahogyan az egész érzelmi
folyamat, úgy annak a lezárása sem szokványos, és
az elhidegülés helyett inkább valamiféle harmónia
alakul ki, hiszen a felek amellett, hogy sokat veszítettek, mégis valami újat, valami egészen
mást is kaptak a partnerüktől.
Woody Allent igazán komolyan sohasem
izgatták a szakmai elismerések vagy a
kritikák: habár az Annie Hall három
Oscar, egy Golden Globe és négy
BAFTA-díjat hozott a rendező konyhájára, ő maga inkább
a díjátadó estéjét is egy jazz
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klubban töltötte. Ez is jól mutatja, hogy Allent mindig is az őt foglalkoztató kérdések, illetve
az alkotói önkifejezés vezérelte az aktuális irányzatok és tendenciák követése helyett. Ezek a
kérdések pedig – ahogyan általában a kiemelkedő műalkotások esetében – a leghétköznapibb,
mégis olyan, évszázadok óta lezáratlan problémák köré csoportosulnak mint az, hogy mi is a
boldogság, kik vagyunk, merre tartunk, és hogy igazán képesek lehetünk-e megismerni egy
másik emberi lényt, vagy éppen a saját személyiségünket az ő segítségével.

Rucska Ferenc

Lévai Balázs: Beállás
Ponyvarákenrol

2017 őszén jelent meg Lévai Balázs első regénye, a Beállás. Bár a bemutatón a szerző már a
leendő megfilmesítésről és a folytatások lehetőségéről beszélt (Kiállás, Leállás, Összeállás,
Felállás stb.), egyelőre csak a könyv olvasásához szeretnék egy kis kedvet csinálni cikkemmel.
A szerzőről
Nehéz lenne röviden összefoglalni, hogy Lévai Balázs mivel foglalkozik. Ami talán összeköti azokat a területeket, ahol alkot, az a szórakoztatás. Igazán érdekessé teszi munkásságát a
szórakoztatóipar különböző ágainak párhuzamba állítása. Egyaránt fókuszál a könnyűzene és
film, illetve a könnyűzene és irodalom kapcsolatára. Mindez persze önmagában nem egyedi, de
Magyarországon jelenleg ő az, aki ezt az egyik legaktívabban és legproduktívabban csinálja.
Hogy csak néhány példát említsek a teljesség igénye nélkül: Dob+Basszus néven futott sokáig
tévéműsora, melyben a magyar könnyűzenét népszerűsítette és hozta közelebb a közönséghez.
Hasonló céllal dokumentumfilmet is forgatott a Tankcsapdával (Örökké Tank) és a Csík Zenekarral is (Engedem, hadd menjen). Ezenfelül a #Sohanemvégetnemérős című, Wellhello-filmként emlegetett játékfilm elkészítésében producerként vett részt. Ő írta Lovasi András életrajzi
könyvét (Idáig tudom a történetet) és tavaly jelent meg Beállás címmel első regénye, amely
követve a fent említett alkotások lényegét, a magyar zenekarok világába kalauzol el minket.
A könyvbemutatóról
A könyvnek stílusához megfelelő bemutatót szervezett a szerző. Ez persze nem volt nehéz, mivel
csaknem mindenkit ismer a szakmában. Ezt mi sem bizonyítja jobban mint a könyv hátoldalán
szereplő kis ajánlók, többek között Ganxsta Zolee-tól és Kiss Tibitől (Quimby).
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Az eseménynek a Robot névre keresztelt
kocsma adott otthont, melynek társtulajdonosa Papp Szabolcs, a Supernem frontembere, napjaink magyar rock’n’rolljának
kiemelkedő alakja. Az est moderátora
Winkler Róbert volt (újságíró, televíziós és
rádiós műsorvezető), aki rendhagyó nyitókérdéseivel hamar egyedivé és egyben
oldottá tette a hangulatot. „Szerinted olvastam?” – szegezte humorosan a kérdést
a könyv írójának, majd elmondta, hogy
mivel a könyv műfaja ponyvarákenrol, ennél fogva teljes fikció és a szereplői nem
valódi karakterek.

Ezt a kijelentését követően a közönségre
nézett és feltette nekik kérdését: „Hányan vannak itt közülük?” A kérdés paradox jellege ellenére jogos volt. A nézők
között ült ugyanis jó pár zenész, akiket
időnként felhívtak a színpadra egy-egy
dal erejéig. A Supernemet képviselte a
már említett Papp Szabi, és a zenekar
gitárosa, Pulius Tibor. A Belmondo lelke,
Czutor Zoltán és a Pál Utcai Fiúk, illetve
a Kiscsillag zenésze, Leskovics Gábor (Lecsó) is zenélt.
Az ő történeteik, személyiségjegyeik, valamint még számos más zenésztársuké került bele
a könyvbe, persze jelentősen átformálva, továbbgondolva, amihez Papp Szabi annyit fűzött
hozzá: „Köszi szépen, hogy eljöhettünk, és hogy leírtad mindazt, amiről megbeszéltük, hogy
nem beszélünk.”
A bemutató színvonalát emelte Nagy Ervin is, Jászai Mari-díjas színész, aki részletetek olvasott
fel a könyvből.
A kiragadott jelenetek felolvasása, a hangulat és az élő zene, valamint Winkler Róbert és Lévai
Balázs kötetlen, kissé komolytalan, de mégis informatív beszélgetése olyan „produkcióvá” állt
össze, ami abszolút átadta a könyv miliőjét és kedvet csinált elolvasásához.
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A könyvről
A regény tehát a magyar underground zenei életről szól. Hitelességét annak köszönheti, mint
már említettem, hogy valós történetek, személyek, helyszínek ihlették. Ennek ellenére maximálisan fikció, a valóságban nem létező zenekarok és emberek a főszereplői (többnyire).
A történet szerint a Black Sheep nevű formáció egy év kihagyás után új lemezt ad ki és koncertturnéra indul. Céljuk, hogy a magyar fesztiválok legfontosabb fellépői közt jegyezzék őket. A
helyzetet viszont bonyolítják szerelmi és bűnügyi szálak, ahogy az egy ponyvairodalomhoz illik.
Az elsődleges célközönség egyértelműen egy vékony réteg: azok az emberek, akik nem csak
ismerik és szeretik a magyar fesztiválzenekarokat (a Quimbyt, a Kiscsillagot, a Supernemet, a
Tankcsapdát, a Bëlgát, és még sorolhatnám), hanem kifejezetten kíváncsiak arra is, ami a színpad mögött a backstage-ben, a próbatermekben vagy a koncertek után történik a zenészekkel.
Ebből a szempontból e könyv hiánypótló alkotás, még akkor is, ha kitalált karakterek mentén
kerül közelebb ez a világ az olvasóhoz. (Hiszen bátran lehet találgatni, kitől vette az adott epizód
ötletét a szerző.) Hogy mennyire kultikus, az majd idővel elválik.
Ugyanakkor azoknak is tudom ajánlani a regényt, akik nem érzik magukat az imént jellemzett célközönség tagjának. A maga gördülékeny stílusában remek szórakoztatóirodalom is ez az alkotás,
amely sok olyan sztereotípiát cáfol meg vagy támaszt alá, amely a köztudatban a zenészekről él.
„Itt isznak, dugnak, drogoznak.”– hangzott el Lévai Balázstól. Ez a kijelentés általában a
szórakoztatóiparra tagadhatatlanul igaz. Ugyanakkor erre a könyv nem tér ki, hiszen ez a
szabados vagy „deviáns” viselkedésforma nem általánosítható minden egyes előadóra. Mint
ahogy a sztereotipikus jellemvonások sem. A regény árnyalja a képet a zenészekről és rámutat
azokra a rejtett értékekre, amik elsőre nem feltétlenül láthatóak a nagyközönség számára.
Hogy mindez miért érdekes azoknak is, akik nem tombolnak a fesztiválokon az első sorban?
A regény zárása talán megválaszolja ezt a kérdést:
„…ott lehetünk a dal születésénél. […] A jó dal időhatározó lesz, észrevétlenül kövesedik rá az
élményeinkre, amik akkor estek meg velünk, mikor ez a dal szólt a háttérben. […] Filmzene lesz
belőle, a saját emlékfilmünk zenéje. […] De a Nagy Dalért sokat kell melózni, nagyon sokat.”

Ulics Balázs
Forrás:
1A könyvbemutatóról: https://index.hu/kultur/zene/2017/11/24/levai_balazs_beallas_konyv_zene_rock_garazsrock_pappszabolcs_winkler_lecso/ (utolsó letöltés: 2018.01.27.)
2Interjú Lévai Balázzsal: http://valasz.hu/itthon/itt-isznak-dugnak-drogoznak-ezert-nem-hivta-meg-levai-balazs-kovacs-akost-126433 (utolsó letöltés: 2018.01.27.)
3Lévai Balázs: Beállás, Athenaeum Kiadó, 2017
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Művészfilm a művészetről

Cate Blanchett és Julian Rosefeldt zsenialitása a Manifesztum
című filmben
Nem mindennapi filmet álmodott meg és forgatott le Julian Rosefeldt, Manifesztum című
alkotása egyedi módon kommunikál a nézőjével. Hogy ennek csak egy elemét említsem: Cate
Blanchett formálja meg a főszereplőket – mind a tizenkettőt!
Cate Blanchett alakítása magával ragadó – a több, mint másfél órás film alatt nem unja meg
őt a néző, mind a tizenkét karaktert úgy kelti életre, hogy egy pillanatig sem emlékeztetnek
egymásra – már ami a külsőségeket illeti. A film plakátja, de még a hivatalos előzetes is csalóka.
Sokkal jobban elkülönül a főszereplők megjelenése, arckifejezése, stílusa. Ami mégis összeköti
őket, az maga a film egyik kulcsfontosságú eleme. Saját életterükben, környezetükben mondanak – többnyire – monológot, amik mind – egyelőre – perifériára szorult ars poeticák. Ez adja az
egész produkció vázát.
Egy művészfilmben nincs véletlen. (Talán pont ez az egyik legfontosabb olyan jelző, ami egy
halmazba tereli azokat az alkotásokat, amelyeket így kategorizálunk.) A színek, a mondatok, a
mozgás, a tér mind-mind jelent valamit, üzen valamit. Ezeket a jelentéseket másképp dolgozza
fel egy művész, egy kritikus vagy éppen egy mindezen kategóriákon kívül eső néző. Tudásunk,
tapasztalataink, elvárásaink, hangulatunk befolyásolja azt, hogyan értelmezünk, dolgozunk fel
egy műalkotást, filmet vagy bármilyen elénk táruló látványt. Sőt, ez nem csak a fent említettekre igaz, hanem a mindennapi életünket átszövő tapasztalatokra is.
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Egyáltalán hol húzódik a határ a művészet és a hétköznapi termékek, események között?
A célközönség persze nem egyértelmű. A film utal is ennek a problematikájára. Ellentmondásokra mutat rá, egyszerre társadalom- és rendszerbíráló, kíméletlen egyenesség labirintusában, szarkasztikus humorral beszél az irányzatokról, amelyeknek virágkora még talán várat
magára. Például a dadaizmus vagy a szuprematizmus elveit közvetítve fejezi ki, hogy ami kulturális örökségként abszolút értéknek tűnik, talán valójában nem is érték. Hiszen az ember
döntött úgy, hogy az legyen. Ugyanakkor az ember szubjektum. Nem várható el, hogy ugyanazt
érezze, lássa, gondolja szépnek, eredetinek, mint társai.
Nehéz lenne összefoglalni, mi mindenről szól érdemben a film, de bármiről is manifesztál, azt
elegánsan, megalapozottan és komolyan teszi. Olyan hatást érve el ezzel, amire csak kevés
műalkotás képes. A főszereplők gondolatébresztő, már-már filozófiai eszmefuttatásba átcsúszó monológjai magával ragadóak és utópisztikusak is egyben. Hiszen minden, amit a vásznon
látunk, valamilyen módon szemben áll az átlagossal. Eltér a szokásostól, meghökkent, kizökkent a mindennapi gondolkodásból, elveti egy univerzális realitás meglétét. Ennek ad stabil művészi-eszmei alapot minden mondata.
Nem állítom, hogy sokakat bevonz a mozikba a film, nem gondolom, hogy közönségsiker lesz.
Nem valószínű, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését. De ez nem is meglepő. Olyasmit képvisel,
amit ma kevesen, és ezt viszonylag agresszívan teszi. Nem tolerál mást, nem ad olyasminek
létjogosultságot, amivel nem ért egyet maximálisan. Nem is adja könnyen magát. Rétegei, metaforái, utalásai úgy bújnak meg, hogy csak gyakorlott szemmel lehessen őket észrevenni.
Amitől mégis vonzóvá válik azoknak is, akik nem feltétlen kedvelik a stílust, amit képvisel, az a
lázadása. Minden képkockája lázad valami ellen. Legyen az
a hollywoodi filmgyártás, a kapitalizmus, a kanonizáció,
teljesen mindegy: a lényeg, hogy a szabadságot élteti mindazon csatornákon, amiket film használhat,
de nem elcsépelt, demagóg módon teszi ezt.
Új eszközöket használ és ez szimpatikus, sőt
egyenesen vonzó. Az embernek elemi vágya, hogy ne korlátolják feleslegesen,
és aki rátalál erre a gondolatra a
filmben, az könnyebben fog felülni
a többi hullámra is, amit elindít.

Ulics Balázs
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