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NYITÁNY
A 2017/2018-as tanév hideg hónapjai véget értek,
a hűvös napokat pedig hirtelen nyári idő váltotta
fel. Ez az egyetemisták számára pedig azt is jelenti,
hogy hamarosan újra itt a vizsgaidőszak, ezért áprilisi
lapszámunkkal szeretnénk könnyed olvasnivalót biztosítani
a könyvtárban töltött hetek előtt.
A „Különös vallások és szekták” cikkben megismerkedhettek a
zoroasztrizmussal, amelyet a világ egyik legrégebbi vallásaként tartanak számon,
valamint olvashattok a Naptemplom Rendjéről és a raëlizmusról. Joó Réka „Vallás és tudomány”
című cikkében pedig a legmeghatározóbb világvallásokról, azaz a kereszténységről, az iszlámról, a
buddhizmusról, a hinduizmusról, valamint a judaizmusról bővíthetitek ismereteiteket.
Márciusban Stephen Hawking halála rengette meg a világot. Viszmeg Dóra cikkében a 76 évesen
elhunyt világhírű elméleti fizikus életéről és tudományos munkásságáról tudhattok meg többet.
Külügy rovatunkban a kínai modell sikerességét boncolgatjuk, azt a kapitalista szocialista
rendszert, amely rövid időn belül a világ vezető gazdasági hatalmává válhat, megelőzve az Egyesült
Államokat. A rovatban olvashattok továbbá az amerikai titkosszolgálat, azaz a CIA vezetésére
kijelölt Gina Haspelről, aki a Trump adminisztráció legújabb vitatott jelöltje. Barta Eszter cikkében
pedig a szlovák kormányt alapjaiban megrengető oknyomozó újságíró meggyilkolásáról, valamint
a kormányzat és a maffia egybefonódásáról olvashattok.
Ajánló rovatunkban ez alkalommal a Szkéné Színházban játszott Don Quijote darabbal
ismerkedhettek meg.
Szerkesztőségünk nevében kellemes tavaszt kívánok mindenkinek!

Debrenti Á. Félix

Főszerkesztő
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„Hatással a fiatalok életére”
Kollégiumok és ösztöndíjak

Az ELTE Nagytétényi Úti Kollégium 2018 szeptemberétől újra kinyitja kapuit az ELTE kollégistái
számára. Az ELTE Bibó István Szakkollégium Ménesi úti épületének felújítása még mindig nem
fejeződött be, bár a határidő szerint 2017. május 30-ra kellett volna elkészülnie. Mindemellett
pedig, mintegy 40 százalékkal emelkedik a felsőoktatási szociális ösztöndíjakra fordítható keret
szeptembertől – jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.
Csaknem 2 milliárd forintból valósult meg az ELTE közel ezer fős kollégiumának felújítása,
mindezt uniós és egyetemi keretből fedezve. Mire lehet számítani a kollégium kicsinosítása
után? A felújítási terv alapján: „kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték a homlokzatot és a lapos
tetőt, kifestették a belső tereket, kicseréltek 1200 lámpatestet és 450 radiátort, felújították a
kertet és sportpályát alakítottak ki.”
Lassan már egy éve annak, hogy 2017 júliusában hozzákezdtek az ELTE Nagytétényi Úti
Kollégiumának teljes felújításához, 2018 szeptemberétől pedig újra kinyitja kapuit az ELTE és
BME kollégistái számára, így a kollégiumi jelentkezés kapcsán már szerepel a neve a választási
lehetőségek között. A nagy volumenű felújítási projekt miatt a bentlakás 2017-ben lehetetlenné
vált, így ideiglenesen az ELTE Hotel Griff Junior Kollégiumban szállásolták el a diákokat.
Az ELTE Bibó István Szakkollégiumának Ménesi úti épülete még jelenleg is felújítás alatt áll. Az
eredeti tervek alapján a 2017-es FINA vizes világbajnokságra kellett volna elkészülnie a kollégiumi felújításnak. A cél az volt, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) felújítsa és bővítse a szakkollégium épületét, hiszen az az eseményen szálláshelyként funkcionált volna. Mivel a
felújítás elhúzódott, s az eredeti terv nem tudott megvalósulni, így a határidőt kitolták egészen
2017 novemberéig. A Ménesi úti kollégium, azaz a Bibó Szakkollégium felújítása 2016.09.27-én
kezdődött meg. A renoválás célja a kollégiumi férőhelyek számának, valamint kapacitásának
növelése, de természetesen az épület korszerűsítése is. A felújított kollégiumi épületet november közepén át kellett volna adnia a Penta Industry-nak, amely vállalta a feladatot, azonban a
határidőt – csakúgy mint az eredetit – nem tudta tartani. A kollégiumi renoválás jelenleg már
nem csak jelentős csúszásban van, hanem már egyre nagyobb összegeket is emészt fel. A kiindulási összeget 405 millió forint körül határozták meg, ez mára már jelentősen, mintegy 598,8
millióra emelkedett. Vajon „Luca széke ehhez képest tényleg rohamtempó”?
A tárcavezető megállapodást írt alá a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával
(HÖOK) a szervezet Jövőkép programjáról. A megállapodás értelmében évi plusz 2 milliárd
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forintot fordítanak szociális ösztöndíjakra. Míg eddig 4,2 milliárd jutott ilyen juttatásokra, a
jövőben mintegy 6,2 milliárd forintot fordítanak majd minderre. Ha minden igaz, a fedezéshez szükséges forrást már az idei évi költségvetéshez is megteremtik. A miniszteri beszámoló
alapján az ösztöndíjak megemelésének kettős célja van. Elsődlegesen az, hogy a felsőoktatás
versenyképesebbé váljon hazánkban, másrészt pedig, hogy a hallgatók érezzék a magyar adófizetők támogatását, tanulmányaikat tekintve is.
Ennek értelmében a teljesítményalapú ösztöndíjak komoly változáson mentek keresztül. Bár
2008 óta nem nőttek a szociális alapú juttatások, az egyéb teljesítményalapú ösztöndíjak területén viszont a miniszter szerint jelentős változások történtek, s közel 8 milliárdos forrásnövelés valósult meg. Meg lehet említeni a Klebelsberg-ösztöndíj kiírását, illetve a köztársasági ösztöndíj fejlesztését is, amely 34 ezer forintról 40 ezer forintra nőtt, valamint létrejött a Nemzeti
Kiválósági Program is, amire 5,2 milliárdot fordítanak, és 1915 ösztöndíjast támogatnak vele.
Szükséges tehát, hogy a szociális ösztöndíjak fejlesztése is megtörténjen. A miniszter igen pozitívan nyilatkozott a HÖOK munkájáról és jövőképéről. Sőt, kihangsúlyozta azt is, hogy a tárca
a fiatalokkal együtt dönt az őket érintő kérdésekben.
„A HÖOK-nak van jövőképe, amit megalkottak, eljuttatták hozzájuk, ezt követően tárgyaltak hos�szú hónapokon keresztül arról, mit tartanak megvalósíthatónak belőle, és végül megállapodtak”
– Balog Zoltán. Kitért arra is a miniszter, hogy az elmúlt években több témában is partner volt
a HÖOK. A pozitív véleményben az is hangsúlyt kap, hogy a miniszter már egy ideje komoly és
eltökélt félként tekint a HÖOK-ra. Ezt mutatja az is hogy „érdemes leülni, tárgyalni” – összegzett Balog Zoltán. Az emelés következtében 20-30 ezer fiatalhoz jut el támogatás, így Gulyás
Tibor, a HÖOK elnökének szavaival élve „közvetlenül 20-30 ezer fiatal életére lehet hatással a
juttatások emelése”.
„Segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyéni igényeiknek
megfelelően egyedi fejlesztéssel, ösztöndíj típusú támogatással.” – Nemzeti Tehetség Program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatására. A pályázat ezen a
kódon érhető el: NTP-NFTÖ-18I. A pályázatok benyújtása folyamatos, s a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a négy kiírt beküldési időszakban. Jelenleg az első beadási szakasz
zajlik, ami 2018. március 22-től 2018. május 31-ig tart. A pályázat célja, hogy a kiemelkedően
tehetséges fiatalok egyedi fejlesztéseit ösztönözze, ezen cél elérését pedig ösztöndíj formájában kívánja segíteni. Támogatott tevékenységnek számít az egyénileg folytatott kutatómunka,
amelynek eredménye valamilyen magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős
tanulmány, tudományos cikk, szakdolgozat, TDK-dolgozat vagy könyv, könyvfejezet stb.
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További információkért, valamint a pályázati útmutatóért a http://www.emet.gov.hu honlapot
érdemes felkeresni.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Bibó-szakkollégium felújítása: http://eduline.hu/felsooktatas/2017/11/10/Bibokollegium_felujitasa_XOEWQB
(utolsó letöltés: 2018.03.30.)
http://hvg.hu/kkv/20171201_Celegyenesben_nem_sokara_kesz_a_vizes_vb_egyik_szallashelye (utolsó letöltés:
2018.03.30.)
ELTE épületek felújítása: https://www.elte.hu/content/kozel-6-milliard-forint-az-iden-indulo-fejlesztesi-beruhazasokra.t.5971 [utolsó letöltés: 2018.03.30.]

A további forrásokat az online felületen találják.

Erasmus körkép

Orosz cserediákként Magyarországon
Újonnan induló interjúsorozatomban olyan külföldi hallgatókkal beszélgetek, akik az ERASMUS+
Program ösztöndíjasaként tanulnak Magyarországon. Ennek a sorozatnak legfőbb célja az,
hogy jobban megismerjük a hallgatók érzéseit, tapasztalatait, gondolatait és benyomásait,
ezáltal közelebb kerülve hozzájuk. Első interjúalanyom az orosz származású Maria Samoshkina
(25), aki a Lisszaboni Egyetemről érkezett hozzánk, hogy nemzetközi tanulmányokat hallgasson
mesterszakon.
Varga Flóra Antónia: Miért döntöttél úgy, hogy Magyarországon folytatod mesterszakos
tanulmányaidat?
Maria Samoshkina: Egy pár éve voltam először Budapesten nyaralni a barátaimmal. Mivel már
az első pillanattól kezdve rabul ejtett a város atmoszférája, egyből tudtam, hogy ide egyszer
még vissza fogok jönni. Azon kívül, hogy mennyire megtetszett a környezet, erősen motivált
az a tény is, hogy több barátom is tanult már Magyarországon az ERASMUS pályázat által,
és mindegyikőjüknek nagyon pozitív véleménye volt az országról. Eleinte erősen vacilláltam
Németország és Magyarország között, de a barátaim erős győzködésének hála az utóbbi
mellett döntöttem, amit egyáltalán nem bántam meg.
V.F.A.: Mennyire érzed befogadónak a magyar egyetemi közösséget?
M.S.: Őszintén szólva egy magyar barátom sincs az egyetemen. Többször próbáltam nyitni az
itteni emberek felé, de mindig falakba ütköztem. Úgy érzem, hogy a magyarok elég szégyenlősek angolul megszólalni és nagyon ragaszkodnak a saját, zárt közösségeikhez, amikből nem
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szívesen lépnek ki. Ez az erős zárkózottság nem igazán lepett meg, mert szerintem a magyarok
és az oroszok természetileg nagyon hasonlóak, és ugyebár az oroszok sem a közvetlenségükről
híresek. Mindezek ellenére nem érzem magam kívülállónak, én is megtaláltam a helyemet az
orosz és az ukrán hallgatók között. Az egyetemen kívül szert tettem magyar barátokra is, akiket
nagyon megkedveltem az itt eltöltött idő során.
V.F.A.: Akkor ezek szerint érzel nemzetiségek közötti ”klikkesedést”. Tudnál nekem erről
részletesebben mesélni?
M.S.: Persze! Ahogyan én tapasztaltam, ez a bizonyos ”klikkesedés” elég erősen jelen van, nagyon ritkán látom azt, hogy a magyarok barátkoznának a külföldi hallgatókkal. A különböző
nemzetiségek szívesen lógnak együtt, hiszen azonos helyzetben vannak, jobban megértik egymást és így közösen fedezhetik fel az itteni újdonságokat. Ám mégis a leggyakoribb jelenség az
az, hogy az azonos nemzetiségűek szorosabban összetartanak, ahogyan én is ezt tapasztalom.
Részünkről ez nem azt jelenti, hogy nem akarunk nyitni a magyarok felé, szimplán jó érzés
az, hogy több ezer kilométernyire az otthonodtól, meg tudsz szólalni a saját anyanyelveden
és tudsz olyan emberekkel beszélni, akik megértik a vicceidet, amiket például angolul el sem
lehetne mesélni úgy, hogy értelmes legyen.
V.F.A.: Milyen lehetőségeid vannak arra, hogy megismerd a körülötted lévő embereket?
M.S.: Rengeteg lehetőség van erre! Folyamatosan kapom az ESN által szervezett eseményekre
a meghívókat. Különböző kulturális és közösségi programok állnak rendelkezésünkre, úgy mint
a túrák, vagy például a csapatépítő események. Viszont én nem igazán tudok jelen lenni ezeken
a programokon, mert a tanulás igen sok időt vesz igénybe, és ha marad egy kis szabadidőm,
akkor azt már inkább a barátaimmal töltöm.
V.F.A.: Tudnál említeni egy pozitív és egy negatív különbséget az ELTE és a Lisszaboni
Egyetem között?
M.S.: Pozitívumnak tartom, hogy az ELTE-n jóval magasabb a követelmény, mint a Lisszaboni
Egyetemen, ezáltal úgy érzem, ténylegesen sokat tanulok. Annak ellenére, hogy most ezt említem
legfőbb pozitívumként, eleinte ez okozta a legnagyobb nehézséget, hiszen nem volt egyszerű
alkalmazkodni az itteni elvárásokhoz. Negatívumként az épület elhelyezkedését tudnám
felhozni, ugyanis nagyon távol esik a belvárostól. Lisszabonban azt szerettem a legjobban,
hogy szinte mindent pár perc sétával elérhettem. Szerintem elég bonyolult az egyetem belső
kiépítése is, néha úgy érzem magam, mintha egy labirintusban lennék és a termek számozását
sem tartom a legegyértelműbbnek.
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V.F.A.: Milyen helyeket látogattál meg Magyarországon, Budapesten kívül?
M.S..: Tavaly Siófokon töltöttünk el pár napot a barátaimmal, amit nagyon élveztem. Sajnos
ezen az egy eseten kívül nem voltam még máshol, mert mint már említettem nincs túl sok
szabadidőm a rengeteg tanulás mellett. Mindenképp tervezek azonban nyáron egy körutazást
Magyarországon, hogy annak minden arcát megismerhessem.
V.F.A.: Ha még egy szemesztert külföldön tölthetnél, választanád újra Magyarországot?
M.S.: Természetesen! Számomra ez nem kérdés! Mindezt az bizonyítja a legjobban, hogy nekem
ez már a második szemeszterem itt Magyarországon, tehát már éltem is ezzel a lehetőséggel,
és harmadjára is szívesen megtenném.
V.F.A.: Ezt örömmel hallom! Köszönöm az interjút!

Varga Flóra Antónia

Könyvben vagy filmvásznon?
Gondolatébresztő az adaptációk világából

Az utóbbi évtized során újra uralkodóvá vált a mozivilágban egy korábban is nagy
hagyományokkal rendelkező filmes tendencia: az adaptációgyártás. Talán logikusabbnak
tűnhet azt gondolni, hogy az elsők között született meg a jelenség mint műfaj, hiszen esetében
az alkotók egy már meglévő alapanyagból dolgoznak, és a fikciót nem megteremteni, hanem
csupán átdolgozni szükséges. A valóságban viszont – csak úgy, mint a dokumentumfilmek
esetében – az adaptációs műfaj sokkal később alakult ki, és kezdetben főként szépirodalmi
művek, illetve történelmi regények megfilmesítését jelentette.
Népszerűsége ellenére az adaptációkészítés mindig is egy veszélyes terep volt mind a rendezők, mind a forgatókönyvírók számára, így nem minden alkotó meri vállalni azt a kockázatot,
hogy az eredeti mű árnyékában a filmje esetleg feledésbe merül, és nem képes felidézni azt a
hangulatot, azt a miliőt, amelyet a forrásként felhasznált alkotásban az olvasó megismerhetett.
Emiatt gyakran éppen egy-egy univerzum rajongói lesznek azok, akik negatív véleményekkel
ítélnek kudarcra bizonyos adaptációkat.
Az ezredforduló környékére a tendencia azonban megváltozott. A klasszikus művek helyett előtérbe kerültek a popkultúra olyan széles körben kedvelt műfajai mint a sci-fi, a fantasy, vagy a
thriller: ennek a korszaknak a terméke A Gyűrűk Ura-trilógia, a Narnia krónikái, a Vaják, illetve
a Harry Potter-széria, valamint ebbe a sorba kapcsolódik be napjainkban számos nemzetközi
karriert befutó bestseller mint például a Trónok harca, a Kártyavár, vagy a Dan Brown könyvek.
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Interkultúra
Utóbbiak egyben azt a jelentős változást is érzékeltetik, hogy amíg a kétezres évek elején úgy
látszódott, hogy a legalkalmasabb műfaj a művek feldolgozásához az egész estés mozi, addig
az utóbbi évek során a tapasztalat azt mutatta, hogy a terjedelmes anyagra, valamint a karakterek, helyszínek, és cselekményszálak mennyiségére való tekintettel a sorozatgyártás sokkal
alkalmasabb formája lehet annak, hogy egy komplex világot, és egy kiforrott elemekben bővelkedő fiktív közeget a lehető legpontosabban képesek legyenek felépíteni és átadni a készítők.
Gyakran napirendre kerül ennek kapcsán az a kérdés, hogy az adaptációknak mekkora szerepe volt az adott franchise terjesztésében és megismertetésében. Egyes esetekben ugyanis
valóban a sorozat hívta fel a figyelmet az eredeti könyvre, amely ezt követően terjedt el és vált
népszerűvé, más esetekben azonban egy már eleve széles körben ismert történet állította kihívások (és magas rajongói elvárások) elé az alkotógárdát. Egészen új jelenségként ugyanakkor
az is megfigyelhető, hogy sokszor egyfajta szimbiózis alakul ki adaptáció és regény között, és a
kettő mintegy kölcsönösen stimulálja és feltételezi a másik folytatását.
Ugyanakkor kritikaként azt is felvetik néhányan, hogy meddig lehet, vagy meddig egészséges
egy adott univerzumot bővíteni, és mennyire lehet kitolni időben a cselekményt, vagyis hogy hol
van a határ művészet és piac között, illetve, hogy mikor beszélhetünk arról, hogy valaki valóban
egy gondos, és részletesen kidolgozott, esztétikai és szórakoztató jegyekkel is rendelkező
alkotást hoz létre, és mikor válik az egész folyamat pusztán üzleti vállalkozássá.
A Marvel (A Bosszúállók) és a DC (Az Igazság Ligája) képregény-adaptációknál újszerűként jelenik meg az az attitűd, hogy mozifilmek egész sora kapcsolódik egymáshoz és alkot ezáltal
egyetlen nagyszabású egységet. A köztük lévő viszony azonban azt is gyakran szükségessé
teszi, hogy minden korábbi filmmel megismerkedjen a néző, hogy az eseményeket értelmezni
tudja, így azonban a szériának nem minden része képes önálló darabként is megállni a helyét.
Látható tehát, hogy a műfaj, illetve a feldolgozás jellegének és a megjelenítéshez felhasznált
eszközöknek megválasztása egyáltalán nem elhanyagolható szempont, ugyanakkor az sem, hogy
pontosan hogyan és milyen formában kerülnek át egyes elemek a filmvászonra. Nem kézenfekvő
ugyanis, hogy azok a művek válnak majd sikeres adaptációvá, amelyek hajszálpontosan hűek
maradnak a gyökereikhez, azonban mindenképpen lényeges szempont, hogy az alapanyag ismerete
nélkül is értelmezhető legyen a néző számára a narráció. A túlságosan kötetlen adaptációk viszont
úgyszintén veszélyes határterületet jelenthetnek a készítők számára, és bár interpretálhatjuk
őket úgy is mint az alkotók által megálmodott különálló egységeket, mégis fontos megállapítani
egy olyan határvonalat, amelyen túl már nem tekinthető az adott mű adaptációnak.
Nincsenek olyan általános érvényű szabályok sem, amelyeket követve garantált lesz a siker,
hiszen a konkrét műtől, illetve a rendezői ambícióktól egyaránt függhet az, hogy mihez érdemes
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ragaszkodni és mi az, amit a sematizálás és a megemészthetőség érdekében
érdemesebb inkább elvetni az átdolgozás során. Eközben pedig körültekintően kell bánni azokkal a nehezen vizualizálható, ám a megértés szempontjából
lényeges motívumokkal is, amelyek a szereplők közti viszonyrendszert, és az adott történet
ok-okozati összefüggéseit segítenek megérteni.
Gyakran az is előfordul, hogy a jelenetek közötti gördülékenyebb átvezetés, és a már említett háttérinformációk megjelenítése végett saját elemekkel is igyekszik néhány rendező kitölteni a filmmé alakítás miatt keletkező űrt. Ezeknek a mértéke és
jelentősége azonban egyaránt terepe lehet az alkotói kreativitásnak és
az indokolatlan változtatásoknak, amelyek szintén fontos elemei az egész
kérdéskörnek.

Az adaptációk terén tapasztalható aránytalanságok másik oldala, hogy amíg néhol egyáltalán
nem működik, vagy nem kifizetődő kísérletezni a megfilmesítéssel, többtucatnyi olyan örökzöld
alkotást ismerünk, amelyet bizonyos időközönként újra és újra leporolnak a készítők, és igyekeznek mindig az aktuális kor igényeihez és szellemiségéhez igazítani. Elég csupán Sherlock
Holmesra, James Bondra, vagy Monte Cristó grófjára gondolni, miközben Agatha Christie és
Stephen King figurái szintén előkelő helyet foglalnak el a legtöbbször újraértelmezett és megjelenített karakterek listáján.
Érinteni lehet még az olyan újabb, és kevésbé hagyományos alkategóriáit is az adaptációknak,
mint a játékadaptációk (Warcraft, Assassin’s Creed, Tomb Raider), vagy a filmek által ihletett
könyves univerzumok (Star Wars), amelyek bővíthetik és színesíthetik is sok tekintetben az
adott franchise-t.
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theodysseyonline.com

A könyvek és a filmek közötti néha szinte áthidalhatatlan különbségeket számos esetben nem
is a cselekménynek az átültetése okozza, hanem sokkal inkább az aprólékosan felépített atmoszférának, az egyéni írói stílusjegyeknek, valamint az elbeszélői megfigyeléseknek az apró
finomságai, amely mögött a mozikéhoz képest egy sokkal részletesebb információátadás figyelhető meg a befogadó irányába. Ezek azok a mozzanatok, amelyek miatt a népszerűségük
ellenére egyes művekhez egyáltalán nem tudnak vagy nem szeretnének hozzányúlni a filmstúdiók, míg más unvierzumoknál (például a Dűne esetében) a többszöri próbálkozások ellenére
sem sikerült egyöntetűen elismert és elfogadott feldolgozást létrehozni.

Interkultúra
Azonban azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem mindig előnyös, ha túlságosan sokféle írói, forgatókönyvírói, vagy rendezői koncepció bábáskodik a születendő művek fölött, hiszen fennáll
annak a veszélye, hogy átláthatatlanul zavaros lesz, vagy pedig szétesik az a világ, amelyet a készítők megteremtenek. A játékadaptációk esetében szintén az az egyik legnagyobb rizikófaktor,
hogy vagy eleve feltételezik a befogadó alapos és mély ismereteit a témában, vagy fölösleges
mennyiségű infomációval árasztják el a nézőt – az ilyen szélsőséges végeredmények pedig általában megosztóak a kritikusok, a rajongók, és az újonnan érdeklődök körében egyaránt.
A diskurzus arról, hogy a filmkészítésnek mennyiben feladata az adaptációkra fókuszálni, és
mennyiben szükséges, hogy inkább független, és korábban nem létező fikciók megalkotásával
teljesítse ki önálló művészeti alkotásként önmagát, valószínűleg sohasem fog végérvényesen
lezárulni, az viszont szinte bizonyos, hogy a következő néhány év során várhatóan tovább
folytatódik a jelenlegi adaptációs hullám, ezáltal pedig talán mi is közelebb fogunk kerülni a
megoldáshoz.

Rucska Ferenc

Különös vallások és szekták
A mérgektől a földönkívüliekig

A kereszténységről, az iszlámról, de még a buddhizmusról és a hinduizmusról is rengeteg dolgot
tudhatunk, azonban mi a helyzet azokkal a vallásokkal és szektákkal, amelyeknek a képviselői
sokkal kisebb számban élnek szerte a világon? Vajon miben is hisznek pontosan ezek az emberek?
Bár a középiskolai történelemórákon általában megemlítik, Magyarországon kevésbé ismert a
zoroasztrizmus, vagy más néven mazdaizmus, annak ellenére, hogy a világ egyik legrégebb
óta létező vallása. Iránból ered és napjainkban csupán 124.000-190.000 követővel rendelkezik.
A legtöbbjük Indiában él, de nagy számban előfordulnak Iránban és az Egyesült Államokban is.
Alapítója Zarathustra, egy iráni (perzsa) próféta, aki a Kr.e. 2. évezredben élt. A párszik – avagy
zarathusztriánusok – istene Ahura Mazda, azaz a „bölcs teremtő”, akinek kísérői a halhatatlan
szentek. A vallás alapítója azt tanította híveinek, hogy a lélek halhatatlan, amiről a a mazdaizmus szentírásában az Avesztában is ír. Emellett az eredetileg aveszta nyelven írt könyv
mellett több igen fontos könyve van még a vallásnak, ilyen például a Denkard, ami a vallás
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enciklopédiája. Érdekesség a zoroasztrizmussal kapcsolatban, hogy szembeötlő hasonlóságokat figyelhetünk meg a kereszténységgel. Itt is megjelenik a pokol motívuma, illetve az
angyalok és a halhatatlanok között is található némi kapcsolat, nem is beszélve a Sátánról
és Angra Mainjuról (Ahriman), a pusztító szellemről. Ebben a vallásban azonban nyoma sincs
a keresztényeknél ismert eredendő bűnnek, valamint itt a „gonosz” nem egy bukott angyal,
hanem egy, a teremtővel majdnem egyenrangú lény.
Temetkezési módszerük nagy mértékben különbözik minden más vallásétól, ugyanis az ő szemükben a halott tisztátalan, mivel a gonosz ideiglenes győzelme a halál. Így igyekeznek minél
hamarabb „megszabadulni” a holttesttől. A tetemet egy kör alakú, felül nyitott toronyba viszik
(Csend tornya), ahol a keselyűk prédájává válik. Miután a madarak letakarították a testet és a
nap kiégette a csontokat, egy közös sírboltban helyezik el a holtjaikat, és így nem szennyezik be
a földet halállal. Bár ez a vallás a jelenkor embere számára talán helyenként szokatlan tanokat
hirdet, mégis több híres képviselőjét tarthatjuk számon – például Freddie Mercuryt.
Ugyancsak alig-alig élnek képviselői, sőt a hatóságok szerint már nem is léteznek olyan emberek,
akik a Naptemplom Rendjébe tartoznak. A francia-kanadai-svájci szekta a gnoszticizmus
tanítására épül, azaz azt hirdeti, hogy a halál által felszabadulhatunk a test fogságából. A
„rendet” 1984-ben alapította Luc Jouret és Joseph Di Mambro, bár sokan úgy vélik, hogy már
a második világháború alatt is létezett, és egy SS-tiszt nevéhez köthető. A szekta tanaiban
keveredett a New Age filozófiája, a templomos lovagok hagyományai és a korai protestáns
vallás tanításai.
A Naptemplom Rendje 1994-ig a külső szemlélődők szerint teljesen hétköznapi rendnek számított,
azonban ezen év októbere és 1997 között 74 hívőt találtak holtan Kanadában és Svájcban. A
helyszínelők méreg és golyó általi, kollektív öngyilkosságot
állapítottak meg, majd később a halottak szervezetében
nagy mennyiségű drogra bukkantak. Voltak
olyanok, akiknek a holtteste egy földalatti, titkos
kápolnából került elő, ahol különféle rituális
kellékeket is találtak. Emellett, hogy
elnyerjék a végső megtisztulást, a tagok
több helyen is felgyújtották házaikat,
fejükre nejlonzacskót húztak,
ezzel is szimbolizálva a közelgő
ökológiai
katasztrófát,
amely elől ők a Siriusra
menekülnek.
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Interkultúra

A harmadik, és ugyancsak roppant különleges vallás a raëlizmus. Ez egy úgynevezett „UFO-vallás”, amelyet a francia sportújságíró és tesztpilóta, Claude Vorilhon alapított 1974-ben, és
2006-ra már 55 ezer követője lett. Hitük szerint az alapító, akit ők csak Raëlnek szólítanak,
különleges tudással rendelkezik és utasításokat kap az Elohim nevű földönkívüli lényektől, akik
megtervezték a földi életet, a hét szintből álló egyház tetején pedig maga Vorilhon áll.
Szerintük őseink az idegeneket angyaloknak és isteneknek tekintették, és látogatásaik a ma
ismert vallások kialakulásához vezettek. Úgy vélik, hogy a földön minden élet a földönkívüli faj
intelligens tervezése. Az idők során az Elohim sok prófétát küldött hozzánk, ilyen volt például
Mózes, Jézus vagy Buddha, a feladatuk az volt, hogy felkészítsék az emberiséget a jövőre.
Elveik szerint mellőzik a rekreációs drogokat, a dohányt és a kávét, azonban a szexualitást fontosnak
tartják. Ezen kívül további érdekesség, hogy a klónozást a halhatatlanság eléréséhez vezető első
lépésnek tartják, ezért Vorilhon 1997-ben alapított is egy céget, amely 2002-ben bejelentette, hogy
egy amerikai nő átesett egy sztenderd klónozási folyamaton és életet adott Eve nevű gyermekének.

Kelemen Tamara
Forrás:
Zoroasztrizmus:
2018.03.30.)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zoroasztrizmus#Tan%C3%ADt%C3%A1s

(utolsó

letöltés

Naptemplom Rendje: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szekta (utolsó letöltés 2018.03.30.)
Öngyilkosság: https://femina.hu/terasz/a_20_szazad_legmegdobbentobb_tomeges_ongyilkossagai/ (utolsó letöltés 2018.03.30.)
Raelizmus: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ABlizmus (utolsó letöltés 2018.03.30.)
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„Csináld magad” egészség
Miért nem bízunk az orvostudományban?

C-vitamin és paprika. Mi a közös bennük? A legtöbben Szent-Györgyi Albertre asszociálnak, pedig
a helyes válasz nem más mint hogy mindkettő gyógyítja a rákot – legalábbis az interneten biztosan
találunk erre magyarázatot. A harmadik világ legszegényebb országaiban sokak kétségbeesett
reménye, hogy korszerű egészségügyi ellátáshoz jussanak. Hogyan jutottunk hát oda, hogy „az
orvosok utálják ezt a titkos ősi receptet ” szlogennel gyakorlatilag bármit el lehet adni?
1928 – Egy sietős napon Alexander Fleming rádöbbent, hogy kéthetes szabadsága alatt
véletlenül az asztalán felejtett egy Petri-csészét, tele Staphylococcus baktériumokkal. Ez idő
alatt a csészébe hívatlan látogatók is érkeztek, Penicillium-spórák formájában, amelyek igen
szokatlanul reagáltak a baktériumok közelségére. 1945-ben Ernst Chain-nel és Normal Floreyval együtt orvosi Nobel-díjat kapott a felfedezéséért, amely számos betegségtől mentett meg
emberéleteket, és amelyet azóta antibiotikumként ismerünk.
2017 – „Egy washingtoni egyetem kutatói áldásukat adták egy levesre, amiben a hatóanyagok 100szor hatékonyabbak, mint az antibiotikumokban.” – adja közre felfedezését a Mindenegyben blog. „A
tökéletes házi készítésű antibiotikum: minden fertőzést, baktériumot, vírust és parazitát kiirt a testedből”
– vezeti fel receptjét a Tudnodkell blog. Na végre, sóhajthat föl az egyszeri internetező: ki szeret
orvoshoz járni, a pénztárcájába nyúlni és napokig keserű pirulákat szedni, amikor ezt helyettesítheti
fokhagymával, tejföllel, ecettel és citromhéjjal? (Attól pedig nagyvonalúan eltekinthetünk, hogy a
vírusok és paraziták ellen az antibiotikum – nevéhez hűen – sosem volt hatásos.)
A két gyógymód között hatalmas a kontraszt, ám a bennük bízó emberek aránya vészesen közelít egymáshoz. A tudomány lassan működő gépezet: évek vagy akár évtizedek kutatómunkája, tesztelése és ellenőrzése kell ahhoz, hogy egy tudós munkájának gyümölcsét egyáltalán
eredménynek nevezhessék és a nyilvánosság elé tárhassák. Az emberek viszont természetüknél fogva mindig is vágytak a kellemesebb, hatásosabb, olcsóbb dolgokra, ma azonban mindez
éppolyan gyorsan, karnyújtásnyira elérhető kell, hogy legyen, mint a ruhák, amiket hordunk
vagy a menü, amit rendelünk. Hogyan rúghatna labdába egy önmagát folyamatosan megcáfoló,
bonyolult szavakkal operáló rendszer mint a tudomány, a könnyen megérthető, ősinek és tévedhetetlennek tartott internetes bölcsességek mellett?
A költői kérdés mellett a magyarázathoz természetesen hozzátartozik az a konteók sorából
eredeztethető nézet, amely szerint az orvostudományban nem lehet megbízni, hiszen az orvosok fejét az egyetemen a gyógyszerlobbi hazugságaival tömik, így diagnózisaik nem a beteg állapotát tükrözik, hanem olyasvalamit, amivel minél több pénzt hagyhatunk ott a gyógyszertárban.
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Tudomány
Ezek a megdöbbentően magabiztos vádak szinte minden összeesküvés-elméletekre alapozó vagy
alternatív gyógymódokról szóló Facebook-csoportban felmerülnek, ahogy a már idézett népszerű
blogokon is. Ennek hatására egészségi panaszok esetén egyre többen gondolják úgy, hogy a széles
körben elfogadott orvostudományi módszerek csak hátráltatnák a gyógyulásban, így különféle
alternatív megoldásokhoz fordulnak – a hajmeresztőtől a társadalmilag elfogadottig.
Ezzel magyarázható az úgynevezett Grabovoj-számsorok elméletének feltűnő népszerűsége is.
Az ezotéria, a keresztény motívumokból táplálkozó istenhit és a tízes számrendszer egyvelegéből a kazah származású Grigorij Grabovoj látszólag tökéletes rendszert alkotott, ami nemcsak
a betegségeket gyógyítja, de elromlott háztartási gépeink javítását és holtak feltámasztását
is képes véghez vinni. A használati utasítás a következő: az aktuális számsort fehér fényben
világítva kell magunk előtt látnunk, majd egy képzeletbeli arany gömbbe helyeznünk. Ezek után
már csak erősen koncentrálnunk kell az adott számokra, amit a sorozat testünkre írásával, vagy
stratégiai pontokon cetlik elhelyezésével fokozhatunk. Grabovoj Oroszországban már két évet
töltött börtönben a csalás miatt eredetileg 11 évre kiszabott büntetése okán, ám ez sajnos ma
sem tartja vissza legfőbb híveit attól, hogy ha a gyermekük rosszul van, az ügyelet tárcsázása
helyett a Grabovoj-lexikont üssék fel a megfelelő számsorokat kutatva.
A már említett C-vitamin, illetve a rezgéskezelt, szűz, és deutérium csökkentett víz (amelyek hatását
az MTA egy tavalyi előadásán egyértelműen, jól levezethetően cáfolta) mint daganatmegelőző és
gyógyító szerek népszerűségét is felülmúlja egy olyan orvoslási mozgalom, amely a 17. századtól
egészen 2017-ig teljes elfogadottságnak örvendett: a homeopátia. Feltalálója, Samuel Hahnemann
arra a feltételezésre építette, miszerint paradox módon minél kevesebb az alapanyag, annál erősebb
az általa kifejtett hatás. Ez az alapelv ma is fennáll: az általában cukorgyöngy alapú készítményekből
tudományos kísérletekkel nem, vagy alig mutatható ki bármilyen mennyiségű hatóanyag.
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete 2017-ben hivatalosan is tudománytalannak nyilvánította az eljárást, dr. Novák Hunor, a népszerű gyermekorvos pedig a televízió élő
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adásában kísérelt meg öngyilkosságot egy teljes doboz homeopátiás altató bevételével – sikertelenül.
Higgyünk tehát az orvosainknak! Lehet, hogy nem mindig tetszik, amit hallunk, de egy kis bizalom
rengeteg kidobott pénztől és még több káros egészségügyi szövődménytől kímél meg minket.

Barta Eszter
Forrás:
Sir Alexander Fleming: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1881_augusztus_6_sir_alexander_fleming_szuletese/ (utolsó letöltés: 2018.04.01.)
„Természetes antibiotikumok”: http://tudnodkell.info/a-tokeletes-hazi-keszitesu-antibiotikum-minden-fertozest-bakteriumot-virust-es-parazitat-kiirt-a-testedbol-meg-ma-keszitsd-ela (utolsó letöltés: 2018. 04. 01.)

A további forrásokat az online felületen találják.

Vallás és tudomány
Avagy történeti áttekintés

A világvallások a történelem alapvető részei, melyek fontos szerepet játszottak az emberiség
világképének kialakulásában. Meghatározták az egyes népek, országok, kultúrák sorsát és
alapértékeit. Ezek alapján a következőkben a vallás és hit elterjedéséről lesz szó a nagyvilágban
és Magyarországon, valamint a 20. és 21. századi helyzetéről a tudományban, tehát a modernitás
és posztmodernitás idején.
A legmeghatározóbb világvallások a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus, valamint a judaizmus. Ezek mindegyike más oldalról való megközelítésben írja le hitének alappilléreit.
Nagyvonalakban megemlítve a vallások földrajzi elhelyezkedését: a kereszténység Európa egyik
legelterjedtebb vallása, a Balkán egyes országainak kivételével mindenhol uralkodó vallásnak
számít a kontinensen. Az iszlám bölcsője az Arab-félsziget, amely mellett a balkáni térséggel
és Afrika északi területeivel alkot egy szinte egybefüggő tömböt, valamint észlelhető az Ausztráliától északra fekvő szigeteken is. A hinduizmus leginkább India vallása, lakosságának 87%-a
hindu meggyőződésű. Másrészt nagy számban élnek még hindu vallásúak Sri Lankán, Nepálban,
valamint Bhutánban. A buddhizmus ázsiai vallás és napjainkban is jellemzően Kelet-Ázsiában
találkozhatunk a vallás különböző ágainak követőivel.1
Magyarország, Szent István király megkoronázásával (1000 vagy 1001) lépett a nomád életmód elhagyásával a kereszténység oldalára. Ez alapján a mai napig jelentősen meghatározza az ország vallási megoszlását a római katolikus hit, amely a 2011-es népszámlálás adatai
alapján az ország lakosságának 39%-át teszi ki. A reformátusok aránya a teljes népességben
11,6%, az evangélikusoké 2,2%, az izraelita és az ortodox keresztények aránya külön-külön 0,1%.
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Tudomány
Hozzátevőlegesen ezek a főbb hitágak, amelyek jellemzőek és meghatározóak országunkban.
A 20. századi Európa – bár jelentek meg kisebb szekták és új vallási irányzatok – szinte tökéletesen letükrözte az előző évszázadok vallási örökségét. Az egyház és társadalom viszonyát
különösen meghatározza az a folyamat „ahogyan elsőként a filozófia, majd a természet- és társadalomtudományok hatására a vallás helye, pozíciója, funkciója a 20. század elejére megváltozott.” Átalakult a hétköznapi értelemben vett vallásossági viszony. A modernitásban letisztult
a vallástudományok csoportosítása. Makkai Sándor (19. századi erdélyi magyar író, pedagógus,
református püspök) az 1923-as tanulmányában két csoportot különböztetett meg: a reduktív
vallásértelmezést, tehát a vallás filozófiai és teológiai látásmódját, valamint a praktikus vallástudományok funkcionális elemzését. Hesz Ágnes (etnográfus) hasonlóan vélekedett, s mintegy
összefoglalást végzett: az első tárgykör a vallás önmagában való, autonóm értelmezése, ezzel
szemben a másikat társadalmi ténynek tekinti. A tudomány ilyesfajta megjelenésével a kutató
és a tudományosság szerepe egyértelművé vált, a kívülállás megtestesítője lett.
A posztmodernitásban a vallás vizsgálata megtört, valamint több vonatkozásban módosította
a kutatás kereteit és a vallás mibenlétét. Egyrészt kétségbe vonta az objektív, semleges kutató
lehetséges voltát, azzal magyarázva, hogy a kutató valamilyen értelmezés talaján áll, s maga
az ateista sem képes elrugaszkodni önmagától. Hiszen, ahogy Hesz Ágnes fogalmazta: „Vajon
képes-e valaki, aki nem hisz a transzcendens létezésében, megérteni mások hitét?” Mindezek
következtében a hívő valláskutató hitelessége is éppoly elfogadhatóvá vált, mint az ateista vagy
vallásellenes kutatóé. Másrészt a modernitás fő attitűdje, hogy a teológia kivívta magának a
tudományos rangot. Ezzel lehetővé tette a más tudományágakkal való érdemi párbeszéd lehetőségét, valamint nyitottá vált a vallások tanulmányozására, nem mellesleg önkritikus gondolatokat idézett elő az egyházi gondolkodáson belül.
A 21. századi tudományos felfogásban a vallás nem szűnik meg, de funkcionálisan jelentősen elhalványul. Visszavonul a közösségi térből és erőteljesen privát, személyes üggyé válik. Egyfajta lélektani
tevékenységgé alakult át. Összességében filozófiai és vallási megközelítés is ugyanarra a következtetésre jutott az elmúlt évszázad végén és a 21. század elején: „a vallás fel tudja tenni és meg is tudja
válaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket a posztmodern ember feltesz a Világra és saját magára
vonatkozóan, illetőleg akkor is válaszképes, amikor a kérdező a Világ és egyén kapcsolatát firtatja.”

Joó Réka
Forrás:
1Vallásföldrajz:http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/a-vilag-nyelvi-es-vallasi-megoszlasa/a-nagy-vilagvallasok-foldrajzi-megoszlasa utolsó letöltés: 2018.03.28.)
2Magyarország vallási megoszlása: http://www.egyhazestarsadalom.hu/a-szemhataron-innen/egyeb-irasok/
mate-toth-andras-nagy -gabor-daniel-a-2011-es-nepszamlalas-vallasi-adatairol/ (utolsó letöltés: 2018.03.28.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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A tudomány rocksztárja
Stephen Hawking
"A civilizáció hajnala óta az ember arra vágyik, hogy megértse a világ alapjául szolgáló rendet.
Kell, hogy legyen valami nagyon különleges az univerzum határainak természetében. És mi
lehetne különlegesebb annál, mint hogy nincsen határ. És nem lehetnek határai az emberi
törekvésnek sem. Mindannyian mások vagyunk. Akármilyen rossznak tűnik is az élet, mindig
lehet tenni valamit, célba lehet érni. Amig van élet, van remény." – mondta maga Hawking.
Ennek az elvnek az alapján élt a nemrégen elhunyt asztrofizikus, aki örökre beírta nevét a történelembe kutatásaival. 1942-ben született Oxfordban és 2018. március 14-én búcsúzott az élők
sorából, kiemelkedő munkásságát hátrahagyva az emberiségnek. Édesapja eredetileg orvosi
pályára szánta, azonban őt a csillagászat, a fizika és a matematika érdekelte igazán. 17 évesen
Oxfordban kezdte meg felsőfokú tanulmányait, azonban a doktori fokozatot már a Cambridge-i
Egyetemen szerezte meg. Ügyetlensége és rendezetlen mozgása ekkorra egyre észrevehetőbbé vált, így édesanyja hatására elküldték kivizsgálásra, ahol kiderült, hogy ALS-ben szenved.
Emiatt hátralevő életére tolószékbe került. Nem sokkal később gégemetszése következtében
már csak gépen keresztül tudott kommunikálni a külvilággal. Két évet jósoltak neki a diagnózis után, amelyet megcáfolva még hosszú évtizedeken keresztül élt. Véleménye szerint mindez
hozzájárult a tudományos sikereihez.
És hogy miért is hagyott örök emléket mint nagy elme az emberiségben? Munkája szempontjából meghatározó volt a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, azaz az ősrobbanás „visszhangjának" felfedezése, melyet Hawking karrierje legizgalmasabb fizikai eseményének tartott.
Már húszéves korában a világegyetem keletkezésének, az ősrobbanásnak az elmélete foglalkoztatta. Munkásságához számos tanulmány fűződik, így a "mindenség elmélete" is. A fekete
lyukak létezése a ’60-as években még csak
feltételezés volt, végül nem csak a meglétüket, de azt is bebizonyította, hogy
ezek hőt bocsátanak ki. Ezt róla
Hawking-sugárzásnak nevezték
el. Az emberiséget mindig
is sokat foglalkoztatta az
időutazás, és bár Hawking
lehetségesnek tartja a tér
meghajlítását és az idő
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megfordítását, de gyakorlatban a felszabaduló nagy energiák miatt kivitelezhetetlennek tartotta azt. Ezt úgy bizonyította, hogy 2009-ben rendezett egy partit időutazóknak, de a meghívókat
2012-ben küldte el. Meglepő módon senki sem jelent meg az eseményen. Mindez tükrözte a
lángelme humoros oldalát is.

Művei:
Csak hogy a leghíresebbeket említsem: Az idő rövid története és A világegyetem dióhéjban
rendkívüli népszerűségnek örvendenek világszerte. Utóbbiban kifejti véleményét, hogy szerinte
az emberiségnek terjeszkednie kell a világűrben a túlélés érdekében, mivel túlságosan veszélyeztetett, ha csak egyetlen bolygón él. Amit fontos kiemelni a könyveiben, hogy nem kell hozzájuk előzetes tudás, hogy igazán megértsük.
Továbbá négy nagyobb, nyilvános fogadást is kötött más híres elmékkel, amelyekből hármat
elveszített. Az elsőben Hawking egyáltalán nem bánta a veszteséget, hiszen a tét a fekete lyuk
létezése, vagy nem létezése volt a Cygnus X-1 csillag közelében. Az asztrofizikus ekkor a fekete
lyuk létezése ellen tette tétjét, amelyet elbukott. Utolsó fogadását viszont megnyerte, mely a
gravitációs hullámok létezéséről szólt.
Érdekességként, a tudós véleménye szerint a halál beálltát követően nincs túlvilági élet, így a
Mennyország sem létezik. Éppen ezért őszintén hitt abban, hogy az embereknek még életükben
kell maradandót alkotniuk.
Stephen Hawking – hasonlóan Einsteinhez – a popkultúrában is megjelent. Szerepelt a Star
Trek: Az új nemzedék egyik epizódjában, ahol saját magát játszotta, felbukkant az Agymenők
című sorozatban és A Simpson család rajzfilmben, ráadásul eddig két életrajzi film is készült
életéről, valamint viasszobrát a Madame Tussaud panoptikumban őrzik.
Végül a számtalan díjak közül néhányat szeretnék megemlíteni, amelyet élete során kiérdemelt.
1978-ban az elméleti fizikában elért eredményeiért Albert Einstein-díjat, 1981-ben Franklin-díjat, 2013-ban pedig fizikai Breakthrough-díjat kapott.
Emlékezzünk rá büszkeséggel!

Viszmeg Dóra
Forrás:
Stephen Hawking szerint nincs Mennyország: http://www.ma.hu/tudomany/96292/Stephen_Hawking_szerint_
nincs_Mennyorszag (utolsó letöltés: 2018.03.30.)
Stephen Hawking: http://www.hawking.org.uk/ (utolsó letöltés: 2018.03.30.)
Stephen Hawking végre megnyert egy fogadást: https://index.hu/tudomany/2014/03/24/stephen_hawking_
vegre_megnyert_egy_fogadast/ (utolsó letöltés: 2018.03.30.)
Stephen Hawking wiki: https://hu.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking (utolsó letöltés: 2018.03.30.)

22

Kapitalista kommunizmus?
A kínai modell egyedisége

Az elmúlt 42 évnyi megreformált kínai kommunista rendszer napjainkban ismét váratlan
fordulatot vesz, ahogy Xi Jinping egyre nagyobb hatalomra tesz szert.
Amikor Kínáról beszélünk, érdemes tisztázni, hogy Kína – ahogyan napjainkban ismerjük – egy
rendkívül fiatal állam. Kínában – lévén egyeduralmi rendszer – a személyi kultusznak mindig is
fontos szerepe volt, még ha az 1976-2018-as időszakban ez enyhén háttérbe is szorult. Egészen
1949-ig még császárságként létezett, ekkor viszont egy Mao Ce-tung nevű kommunista politikus a vörös forradalomként ismert katonai puccsal magához ragadta a hatalmat, s kiépített egy
rendkívül kötött kommunista állami berendezkedést, többek közt egypártrendszerrel és 1952-ig
csak katonai közigazgatással. (Erről manapság talán a KNDK juthat az eszünkbe.)
A diktátor 1976-os halálával viszont jelentős reformok időszaka következett az országban. A
kommunista párt következő főtitkára, s Kína elnöke (ez gyakran egybeesett; 1982-től nincs
pártelnök, a legfőbb funkció a főtitkáré lett), Teng Hsziao-ping egy eddig még ki nem próbált
rendszert épített ki, amely egészen máig tart. Azt kísérelte meg, hogy a továbbra is kommunista
politikai államigazgatást kapitalista piacgazdasággal „vegyíti”. A hetvenes évek végén ezeknek
a változásoknak rendkívül nagy visszhangja volt szerte a világban, s ezt inkább erőteljes szkepticizmus jellemezte, mintsem a jövő iránti bizakodás.
A kétkedőknek azonban nem volt igazuk. A Mao halálát követő évtizedekben rövidesen megszilárdult ez az egyedi diktatórikus kapitalista rendszer. Mára már Kína a gazdasági világranglista
második helyén áll – egyelőre az Egyesült Államok mögött. Idei felmérések alapján a kínai gazdaság évente 7,5 százalékkal növekszik, az átlagjövedelem pedig 7,1-el. Ezenkívül elvileg sokkal
kevesebb a szegények száma, amely a tavalyi 10,2 százalékról 3,1 százalékra csökkent. Ez 68
millió embernek felel meg. Azt azonban ne feledjük, hogy Kína egész népessége esetében közel
1,4 milliárd emberrel számolunk.
A gazdasági paramétereknél most fontosabbnak tartom megemlíteni a közelmúlt politikai változásait, eseményeit. Így főleg az elmúlt egy hónapot, amikoris Xi Jinping sikeresen megváltoztatta a parlamenttel a kínai alkotmányt, amelynek köszönhetően ismét lehetővé tette a mindenkori kínai államfőnek az életfogytig tartó hatalmat.
Az utóbbi időszakban végbemenő számos változás közül talán a minisztériumok újjászervezése
a legfigyelemreméltóbb. Az elmúlt 35 évben hétszer ment át komolyabb szerkezeti változáson
a kínai államapparátus, tehát átlagosan ötévente. Most 26 minisztériumot szüntetnek meg vagy
alakítanak át Pekingben. Ehhez hasonló intézkedésre Zhu Rongji miniszterelnök 1998-as ren-
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delete óta nem került sor – ekkor tizenöt minisztériumot zártak be. A mostani döntést a Kínai
Kommunista Párt főtitkára azzal indokolta, hogy „egy területért csak egy részleg lesz felelős”. A
reformot követően még mindig 47 kínai minisztérium fogja kiszolgálni ezt a különös rendszert.
A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatokról is érdemes szólni. Itt két eseményt említenék, amelyek kétségtelenül elmélyítik a két ország közötti kétoldalú kapcsolatokat. Először is a 2017
májusában megtartott „Egy övezet, egy út” nemzetközi csúcstalálkozón a miniszterelnökünk és
a kínai elnök hosszú távú, átfogó partnerségi megállapodást írtak alá, amely egyebek mellett
vámkedvezményeket tartalmaz mind magyar, mind pedig kínai termékekre. Később, ugyanezen
év novemberében pedig hazánkban találkoztak a 16+1 (ezen országok listáját lásd a forrásokban
megjelölt linkhez tartozó oldalon) tagjai, hasonló célkitűzésekkel.
Rendkívül érdekes, hogy két olyan ideológia mint a kapitalizmus és a kommunizmus oly sokáig – sokszor még napjainkban is – csatáztak egymással, holott a kínai modellből kiderül, hogy
egymás mellett is nagyon jól megférnek. Véleményem szerint míg a kapitalista piacgazdaság
lehetővé teszi a szabad piacot és a korlátlan munkaerőáramlást, addig a kommunista pártállam
nem hagyja, hogy a rendszer különösebben meginogjon, például ellenzéki-kormánypárti összetűzések következtében. Egy olyan rendszerben mint ami Kínában inkább jól, mintsem rosszul
működik, a GDP sem ingadozik annyira, mint számos más országban, követve a választási ciklusokat. A kínai állam, amikor szükséges, korrigál a gazdaság működésén, azonban többnyire
hagyja, hogy az „magától” működjön.
A rendszer a nyugati értékeket alapul véve sok értelemben vitatható, ugyanakkor úgy tűnik,
hogy Kínában a gazdaságpolitika és állami struktúra sajátos együttjárása valószínűleg stabilitást és növekedést eredményez majd, amely a következő évtizedekben Kínát a világ vezető
gazdasági tényezőjévé emelheti.

Balogh Csaba
Forrás:
Halálig tartó elnökség: https://www.
lesechos.fr/monde/chine/0301344641797xi-jinping-en-piste-pour-presider-la-chine-a-vie-2156317.php (utolsó letöltés:
2018.04.25.)
Kínai minisztériumok: http://
www.infoseekchina.com/Reference/reference_government_ministries.html (utolsó letöltés:
2018.04.25.)

A további forrásokat az
online felületen találják.
sputniknews.com
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Egy nő könyörtelen szerepben
Gina Haspel a CIA élén?

A jelenleg 61 éves Gina Haspel 1985-ben, Ronald Reagan elnöksége alatt csatlakozott a Központi
Hírszerző Ügynökséghez (CIA). Az eddig igazgatóhelyettesként tevékenykedő Haspel az
évtizedek alatt gyakorlatilag végigjárta a kémek szamárlétráját, hiszen március 13-án Trump
a CIA igazgatójának jelölte. Amennyiben a szenátus megerősíti az Egyesült Államok elnökének
döntését, Haspel lesz az első nő, aki betöltheti ezt a vezető pozíciót. Személye körül azonban
máris botrány alakult ki, többek szerint ugyanis nem a hírszerzésnél, hanem inkább "börtönben
lenne a helye". Vajon miért nevezik a leendő igazgatót „Véres Ginának”?
A márciusi kinevezés kapcsán újra felmerültek Haspel múltjának kifogásolható részletei.
A hölgy a CIA-hoz való csatlakozását követően folyamatosan építette ki karrierjét. Bár
először az ügynökség közép-európai központjában helyezték el, dolgozott Törökországban és
Ázsia más országaiban is. Sokak szerint karrierjének nagy áttörését a New York-i központ
irányításának átvétele jelentette, munkásságának fő fordulata mégis 2001-ben történt, amikor
a terrortámadások után egy titkos thaiföldi létesítményhez helyezték át, ahol 2003-2005
között dolgozott. A 2001. szeptember 11-én történt eseményeket követően a CIA ezen a bázisán
egy terrorizmussal vádolt személyt vallattak. A thaiföldi akció a „Cat’s Eye”, vagyis Macskaszem
fedőnév alatt zajlott, s valójában egy titkos börtönt takart, ahol az al-Kaida elfogott tagjait
faggatták ki, időnként halálos kínoknak alávetve őket. Az idegengyűlölet következtében a
terroristának titulált foglyok napjában többször is áldozatául estek valamilyen embertelen
kínzásnak. A vizeskínzás, azaz waterboarding alkalmazásával – szimulálva a vízbefojtást és a
fulladást – a foglyokat gyakorlatilag folyamatosan halálközeli állapotban tartották. A kínzók
annak ellenére is alkalmazták például a dobozbazárás vagy az alvásmegvonás módszerét, hogy
sok esetben szembesültek azzal, hogy a foglyokból kínzással sem lehet kiszedni a hasznos
információt, mert valóban nem tudnak hírekkel szolgálni. Hátborzongató abba belegondolni,
hogy feljegyzések alapján az utolsó brutális kényszervallatást 2007-ben hajthatták végre.
Bár Haspel karrierje a thaiföldi küldetés után ívelt csak igazán felfelé, hiszen 2013-ban a CIA
titkos misszióinak irányítására nevezték ki, az emberek szemében mégis egyre negatívabb kép
jelent meg személyéről és munkásságáról egyaránt. Ennek következtében Haspel kinevezése
néhány hónappal később – Dianne Feinstein republikánus szenátor révén – meghiúsult.
Elméletileg nincs kétség afelől, hogy Gina Haspel felelős volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után külföldön létesített és kínzásairól elhíresült titkos börtönök működtetésében, majd később
az erről szóló dokumentumok (videófelvételek) megsemmisítésében. Arra viszont nincs bizonyíték,

25

Külügy
hogy Gina Haspel közvetlen utasítást adott volna a vallatási módszerek embertelen alkalmazására, hiszen végig csupán „bázisparancsnokként” emlegették a feljegyzésekben. Kérdés persze, hogy
tettei miatt mennyire vonható felelősségre annak értelmében, hogy közvetlen hivatali felettese,
José Rodriguez, a titkos műveletek igazgatója utasítására cselekedett. Ennek ellenére az amerikai
sajtóban Haspelt gyakran „Véres Ginaként” emlegetik, hisz munkatársai szerint pályafutása során
előszeretettel alkalmazott brutális kínzási módszereket. Így gyakran nemcsak az amerikai újságlapok, de saját kollégái is megosztóan nyilatkoznak az újonnan kinevezett igazgatóról. John Kiriakou,
aki korábban szintén a CIA-nél dolgozott, azt mondta, örül hogy Trump egy nőt jelölt ki a Hírszerzés
élére, azt viszont nem tartja jó döntésnek, hogy pont Haspel a kinevezett személy.
Bár a leendő igazgató munkássága sok esetben kérdőre vonható, mégis számos kitüntetést
kapott a Bush-kormány ideje alatt, s pontosan a terrorizmusellenes munkájának eredményességéért. Haspel kinevezése erősen polarizálja az amerikai belpoltikát is, hisz a jelölés kapcsán
az Egyesült Államokban komoly dilemma alakult ki a törvényhozásban és a végrehajtásban is.
Mint általában, Trump jelenleg is sajátos módon látja a helyzetet, szerinte bizonyos esetekben
igenis indokolt lehet a kényszervallatás alkalmazása (még a waterboarding is!). Az ő érvelése
szerint „Az Iszlám Állam is középkori módszereket alkalmaz, és ellene csak így lehet fellépni”.
A republikánus és demokrata szenátorok között szintén nézeteltérések figyelhetők meg, így
konszenzus még nem alakult ki. Többek között John McCain, republikánus szenátor véleménye
szerint a leendő igazgatónak először is felelnie kellene a kínzásokban betöltött szerepéért, mielőtt beiktatják az új pozíciójába. Továbbá demokrata párti politikusok, Ron Wyden és Martin
Heinrich új-mexikói szenátorok szintén aggodalmaikat fogalmazták meg Gina Haspellel szemben. Titkos levélben kérték Trumptól, hogy hozza nyilvánosságra a valós információkat Haspel

en.mercopress.com
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múltjával kapcsolatban, mivel – a szenátorok szerint – eddigi pályafutása alkalmatlanná teszi őt
a vezetői poszt betöltésére.
A CIA három korábbi igazgatója és más hírszerzési vezetők, köztük az Országos Hírszerzési
Igazgatóság (DNI) volt vezetője, James Clapper is támogatásáról biztosította Haspelt. Sőt, Mike
Pompeo, a CIA eddigi igazgatója, jelenleg pedig külügyminiszter-jelölt, korábban elsőrangú hírszerzőként és elkötelezett hazafiként jellemezte Haspelt, akit példamutató, a mellette dolgozókat inspiráló vezetőnek gondol. Pompeo-val egyetemben Michael Morell, a CIA korábbi megbízott
vezetője is kijelentette, hogy a 61 éves hölgy szakmailag kifogásolhatatlan, és emiatt rengetegen
tisztelik a hírszerzésen belül, így megválasztása jó döntés lehet. Mindemellett a képviselőház hírszerzési bizottságának republikánus elnöke, Devin Nunes sem fogalmaz meg negatív álláspontot,
hiszen Gina éveken át szorosan együttműködött a kongresszusi bizottsággal, és számára meg�győző volt egyenessége, a hírszerző közösség iránti elkötelezettsége, így beiktatását mindenképpen célravezető lépésnek találja. Gina Haspel személye tehát igen ellentmondásos, ugyanakkor
munkássáságának eredményessége vitathatatlan, s sokak szerint dicséretes.
Észleljük a tendenciát, miszerint egyre több nő kerül a világ titkosszolgálatainak vezető pozícióiba. Bár sokan a mai napig is úgy tartják, hogy a nők alkalmatlanok e könyörtelen, rideg
szerepkörben való megjelenésre. A CIA történelmében ez esetben először neveztek ki nőt a
szervezet élére, Gina Haspel személyében. Barack Obama amerikai elnök idején a Fehér Házi
Titkosszolgálat élére Julia Pierson került. Ezekben az években alapvetően sokan támadták a
titkosszolgálatot a szűklátókörűsége miatt. Sőt, a férfiuralom megszilárdítása miatt Obama
elnököt is sokat bírálták, mivel második ciklusában a magasabb posztokra választott személyek
között alig lehetett nőt felfedezni. Pierson a titkosszolgálat miami irodájában kezdte karrierjét
1988-ban, s 1992-ig a Bush elnök védelmét szolgáló csapatban dolgozott, később pedig főleg
adminisztratív feladatokat látott el. Elődje, Mark Sullivan is elismerősen nyilatkozott róla. „Harminc éve ismerem Juliát, sokat dolgoztam vele. A mostani egy igazán izgalmas korszak a titkos�szolgálat történetében, és biztos vagyok benne, hogy Julia kiválóan végzi majd a dolgát.”
Mindesetre kijelenthetjük, hogy Gina Haspel kinevezése máris egy igen izgalmas időszakot
eredményez a Hírszerzés történelmében.

Papp Zsanett Gréta
Forrás:
Donald Trump kinevezi az új CIA elnököt, Gina Haspelt: https://www.nytimes.com/aponline/2018/03/13/us/politics/ap-us-trump-cia.html (utolsó letöltés: 2018.03.27.)
Donald Trump és Gina Haspel: http://time.com/5197235/gina-haspel-cia-director-donald-trump/ (utolsó letöltés: 2018.03.30.)

A további forrásokat az online felületen találják.
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Fegyvert az iskolákba?

“They say to stop a bad guy with a gun, it takes a good guy with a
gun, but that just sounds like someone trying to sell two guns.”
Amerika egyik legnagyobb problémája a fegyvertartás, amely az állampolgárok ellen
történő fegyveres erőszak és a fegyverrel elkövetett öngyilkosságok növekedéséhez is
hozzájárul. Az iskolai lövöldözések újra és újra hatalmas visszhangot kapnak a médiában,
elrettentik és elgondolkodtatják az embereket, változás mégsem történik. Mi köze a parklandi
diákoknak a March For Our Lives kezdeményezéshez, és miben látná a megoldást az amerikai
fegyverszövetség?
Az Amerikai Egyesült Államokban az alaptörvény 1791-ben elfogadott második módosításában
olvasható, hogy az állampolgároknak joguk van a fegyvertartáshoz, és ettől a joguktól nem
lehet őket megfosztani. A törvény a 18. századi viszonyokra íródott, a mai napig változatlanul
érvényben van, viszont nem alkalmazkodott a világ technikai és kulturális változásaihoz, ezzel
egyre több problémát okozva.
Az iskolai lövöldözések száma Amerikában a legmagasabb. Az utóbbi évek legnagyobb tragédiái
a következők voltak: Columbine középiskola (1999.), Virginiai Műszaki Egyetem (2007.), Sandy
Hook általános iskola (2012.).
A legutóbbi esemény pedig a most februárban történt floridai Stoneman Douglas középiskolában lejzajlott lövöldözés volt. Ezeket az eseteket az teszi még megrázóbbá, hogy az áldozatok
diákok és tanárok, akiknek biztonságban kellene érezniük magukat az iskolák falain belül. Iszonyú teher, hogy az amerikai gyerekeknek egyre inkább elfogadottá és mindennapivá válik, hogy
gyakorlataik vannak egy esetleges fegyveres támadásra. Az események a világ legtöbb hírportálján megjelennek, újra fellángol a vita a fegyvertartás kérdésében, és a politikusok csak az
együttérzésüket fejezik ki. Különös, hogy az ilyen események után a fegyvervásárlások száma
megemelkedik, félve a lehetséges szigorításoktól, vagy az újabb támadásoktól. Ez egy ördögi
kör, amiből nem lehet kilépni. Mi lehetne a megoldás?
Fontos tudni, hogy az USA-ban az emberek ragaszkodnak a fegyvertartáshoz mint alapvető
jogukhoz, és ezt az alkotmányos jogot erősíti a fegyverlobbi is, leginkább az amerikai fegyverszövetség (National Rifle Association, NRA). Olyan erős a jelenlétük, hogy a törvényhozásba
és az elnökválasztásba is bele tudnak szólni. Befolyásukat és hatalmukat nem lehet figyelmen
kívül hagyni, hiszen egyes döntéshozók és politikusok pénzbeli támogatásokat kapnak, amivel
elkötelezik magukat, így nehezen hoznak bármilyen törvényváltoztatást, amivel a különböző ér-
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dekeket sértenék. Ezzel szemben az elmúlt évek eseményei elengedhetetlenné teszik a meglévő
törvények újragondolását.
Wayne LaPierre, az NRA elnöke február 22-i beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Amerikában minden fontosabbnak tűnik, mint a gyerekek. Ezt azzal indokolta, hogy például boltokat,
irodákat, politikusokat és hírességeket jobban védenek, mint a diákokat és a tanárokat. Sok
szülő is úgy gondolja, hogy amikor a gyerekek belépnek az iskolába, teljesen kiszolgáltatottá és
védtelenné válnak. Erre megoldásként LaPierre és egyes politikusok a fegyveres védelem mellé
állnak, vagyis a tanárok felfegyverzését ajánlják. Ezt az ötletet Donald Trump amerikai elnök is
felvetette már, azzal a módosítással, hogy szükség lenne a tanárok fegyveres kiképzésére is.
(Ez nem újdonság, már 2013-ban, a Sandy Hook általános iskolai lövöldözés után is szóba került
ez a javaslat, és néhány állam engedélyezte, hogy a tanárok fegyvert vigyenek az iskolákba.)
Mindez azt eredményezné, hogy a tüntetések követeléseivel ellentétben még több fegyver kerülne az iskolákba. Ez tovább erősítené azt az érzést, hogy az emberek nincsenek biztonságban
és mindenhol szükség van a fegyveres önvédelemre.
Már korábban is rengeteg mozgalom indult a fegyvertartás szigorításáért. A mostani tüntetés
a March For Our Lives nevet kapta, és március 24-én Washingtonban, a parklandi iskola diákjainak kezdeményezésében került megrendezésre. A rendezvény ismert alakjai Emma Gonzalez
és diáktársai, akik a tragédia óta hajthatatlanul próbálnak válaszokat kapni a kérdéseikre a
döntéshozóktól és az NRA képviselőitől. Céljuk a figyelem felkeltése, egy párbeszéd kezdeményezése és a változás elindítása. A következő tüntetést április 20-án tartották, a Columbine
középiskolai lövöldözés tizenkilencedik évfordulóján.

Domán Csenge
Forrás:
March For Our Lives – https://marchforourlives.
com/ (utolsó letöltés: 2018.03.30.)
A fegyvertartási szabályozásról https://
www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/florida-shooting-us-gun-viole nce-w hy-ep i d em i c-co n t r o l - pe r m i ts-law-a8212946.html (utolsó letöltés:
2018.03.30.)
A fegyvertartási szabályozásról
https://www.independent.co.uk/
news/world/americas/us-politics/
florida-shooting-us-gun-violence-why-epidemic-control-permits-law-a8212946.
html (utolsó letöltés:
2018.03.30.)
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Maffia a sajtó küszöbén?

Egy széthulló szlovák kormány árnyékában
Aki az igazságot keresi, annak féltenie kell az életét? – kérdezhette Európa egy emberként február
25-én. Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya mindössze 27 évesek voltak, amikor
– minden gyanú szerint Kuciak tényfeltáró cikkei miatt – otthonukban gyilkosok törtek rájuk.
Az esetet nem sokkal később miniszterelnöki lemondás követte, de a botrány csillapíthatatlan:
hogyan érhetnek el a dél-olasz maffiahálózat „csápjai” egy közép-európai parlamentig?
Amíg itthon a március 15-i forradalomra emlékeztünk, a dátum északi szomszédaink számára is
emlékezetes nappá vált: Robert Fico miniszterelnök bejelentette lemondását, és addigi helyettesét, Peter Pellegrinit ajánlotta a posztra Andrej Kiska államfőnek. Ezzel a lépéssel Fico nemcsak a polgári tömeg nyomásának tett eleget, akik a távozását követelték, de a kormányban
koalíciós pártjainak is, akik kilépést helyeztek kilátásba, ha ragaszkodik a tisztségéhez.
A lemondás ennek ellenére nem volt egyszerűen megjósolható esemény – bár a gyilkosság után
érezhetően visszafordíthatatlanul megingott a szlovák kormány, tagjai mégis az utolsó pillanatig próbálták védeni azt, ami Ján Kuciak befejezetlen cikke alapján egyértelműen védhetetlen: a
hitelességüket. A kormány első távozó tagja Marek Maďarič volt: ő inkább morális indíttatásból
szánta el magát a lépésre, így fejezve ki részvétét a kulturális minisztersége alatt meggyilkolt
újságíró iránt. A konkrét gyanúba keveredett miniszterek körében ellenben hosszú napokon
keresztül csend honolt, amíg az utcán egyre dühösebb tömegek tüntettek – többen a miniszterelnököt rabruhában ábrázoló transzparenssel a fejük fölött.
A helyzetet kezelni próbáló Fico azonban nem a leghatékonyabb módját választotta a maffiaügyek miatt joggal megrendült és haragos sokaság megnyugtatására. Egy sajtótájékoztatóján
– Coppola-filmjelenetbe illően – vaskos pénzkötegekkel megrakott asztal mellett jelentette be:
egymillió eurót ajánl fel az állami költségvetésből annak, aki nyomra vezet a jegyespárra támadó elkövetővel kapcsolatban. A feltárt ügyeket firtató kérdésekre és a lemondási követelésekre
reagálva pedig nem csupán ellenzéki összeesküvéseket tett felelőssé, de a magyar fülnek is
ismerősen hangzó, velős „érvvel” állt elő: Soros.
Hogy végül mi vezetett többek között Robert Kaliňák belügyminiszter, Viliam Jasaň parlamenti
képviselő, Mária Trošková miniszterelnöki főtanácsos és Robert Fico lemondásához, arra annál
a szövevényes hálózatnál, amit Ján Kuciak rajzolt meg utolsó cikkében, szemléletesebb magyarázatot keresve sem találnánk. Ebben részletesen leírja, hogyan vált Antonino Vadala, a telefonos bizonyítékokkal terhelt, ám később felmentett, hazájában klángyilkossággal vádolt olasz
állampolgár, kelet-szlovákiai energiaipari vállalkozóvá, akinek sikerében Mária Trošková társa-
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lapítóként osztozott. Az egykori Miss Universe szereplése okán nagy médiafigyelemre szert
tett hölgy hamar a Vadala-val szintén üzleti kapcsolatban álló Viliam Jasaň-al került kapcsolatba, majd három évvel később Fico miniszterelnök asszisztenseként folytatta karrierjét. A tüntetők és riporterek kérdése elől, miszerint Trošková átesett-e nemzetbiztonsági átvilágításon a
kinevezése előtt, az alanyok rendre kitérnek – az azonban tény, hogy 2015 óta előző felettese,
Jasaň, nemzetbiztonsági tanácsot felügyelő államtitkárként tevékenykedett.
Az ’Ndrangheta klán és a kormány összeköttetéseiről szóló, céginformációkkal megalapozott
gyanús ügyletek több szálon futnak, ám a részletek fokozatos feltárásával az általános közbizalom nemcsak a kormányban, de a bírói és végrehajtói tisztségek képviselőiben is egyre inkább
gyengül. Ezt példázza egy, a cikkben feltárt ügy is, amelyben Antonino rokona, Sebastiano Vadala merül fel gyanúsítottként. 2013-ban egy mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa a nevével
ellátott csomagban gyufák, éles töltények és egy temetési koszorú formájában kapott halálos
fenyegetést azzal az egyszerű indokkal, hogy a küldő magának követeli a cég szántóföldjeit. A
„meggyőzés” személyesen is folytatódott, amit az épület biztonsági kamerája is rögzített – ám
a bírónak ez sem volt elegendő bizonyíték, így tanúvallomásokra alapozva ejtette a vádakat.
A gyilkosság óta a szlovák polgárok igazságvágya aligha csillapodott: több ízben tízezrek vonultak
utcára, hogy a veszélybe került szabad sajtó hangját erősítve válaszokat követeljenek. Miért nem
reagált a kormány éveken át az olasz hírszerzés maffiatevékenységről szóló figyelmeztetéseire?
Hogyan nem szúrt szemet a vámhatóságnak két évig, hogy Vadala cégének „gyümölcsszállító”
dobozaiban valójában Szlovéniába szánt csempészdrog volt? Az új kormány gyors megalakításához képest miért van még mindig a posztján a botrányban többszörösen érintett Tibor Gašpar
rendőrfőkapitány, a kormánypárt tagja?
Akár jobb, akár baloldalra tekintünk, mindenhonnan azt halljuk: Európa nagy változások előtt
áll. A tüntetéseikben lapzártánkkor is kitartó szlovákokhoz hasonlóan reménykedjünk, hogy
mindenhol a tisztább politikát és a félelemtől mentes sajtót üdvözölhetjük e változások nyerteseiként.

Barta Eszter
Forrás:
Ján Kuciak utolsó cikke: http://parameter.sk/meggyilkolt-ujsagiro-utolso-cikke-az-olasz-maffia-szlovakiaban-van-es-csapjai-politikaig-ernek (utolsó letöltés: 2018.04.03.)
Válság Szlovákiában: http://www.spiegel.de/politik/ausland/slowakei-nach-mord-an-jan-kuciak-das-ist-keinnormales-land-a-1196730.html (utolsó letöltés: 2018.04.03.)
A kormány és az olasz titkosszolgálat: https://index.hu/kulfold/2018/03/08/szlovakiai_ujsagirogyilkossag_a_
kormany_tudhatott_az_olasz_maffia_tevekenysegerol/ (utolsó letöltés: 2018.04.03.)
Drogcsempészetről szóló vádak: https://ujszo.com/kozelet/ki-fedezte-vadala-drogbizniszet (utolsó letöltés:
2018.04.03.)
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Mi mindannyian Don Quijote-k vagyunk
Don Quijote a Nézőművészeti Kft előadásában

A Nézőművészeti Kft egy 2009-ben alapított független színházi társulat: Mucsi Zoltán, Scherer
Péter és Katona László színművészek Gyulay Eszter dramaturggal és más, társulaton kívüli
művészekkel, időről időre ötletes és minőségi darabokat állítanak színpadra. 2012-ben csatlakozott
a társulathoz Kovács Krisztián. Előadásaiknak sok színház ad otthont. A Don Quijote-t két éve
játsszák a Szkéné Színházban. Az említett társulati tagok mellett Parti Nóra színésznő és Vámos
Veros táncművésznő tűnik még fel a darabban, amelyet Rába Roland rendezett.

szinhaz.org

Don Quijote történetét mindenki ismeri, de ha a történetet nem is, az emblematikus, szimbólummá vált karaktert biztosan. Miguel de Cervantes Saavedra Az elmés nemes Don Quijote de
la Mancha című 17. század eleji regénye számos feldolgozást megélt, és még biztosan ezután
is sok alkotó fog hozzányúlni. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy Don Quijote alakja a végtelen
illúziók és a kilátástalan, eleve kudarcra ítélt küzdelmek (szélmalomharcok) allegóriájává vált,
ami minden korban megállja a helyét, hiszen mindenkinek van olyan szakasz az életében, amikor
maximálisan tud azonosulni ezzel a helyzettel.

Ettől könnyű a művel, bármilyen feldolgozásban (film, színdarab, dal) eljutni a nézők szívéhez.
Ugyanakkor azzal, hogy a kollektív tudatba befészkelt az elmés nemes alakja, nehézzé is vált
úgy feldolgozni, hogy az ne unalmas ismétlés legyen, hanem újat tudjon mutatni.
A Nézőművészeti Kft-nek sikerült leküzdeni ezt az akadályt. Bár sokunknak már a két főszereplő, Mucsi Zoltán mint Don Quijote, és hűséges fegyverhordozója, Sancho Panza szerepében
Scherer Péter garancia lehet a szórakozásra, ennél jóval többnek köszönhető a darab sikere.
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A díszlet és a jelmezek szinte csak fehér színűek, ha valami jobban eltér ettől a színtől, annak
oka van. Ez máris sejteti az alapszituációt: a történet egy diliházban (más értelmezésben egy
öregek otthonában – ez esetben az öregeknek is agyára ment már valami) játszódik, ahol egy
betegre komoly hatást gyakorol a Don Quijote-ról szóló regény, ezért rendszeresen beleképzeli
magát a lovag helyébe, és ehhez még társat is talál egy másik gondozott személyében, aki így
az ő Sancho Panzája lesz. Képzelgéseik játékká alakulnak át, teljesen beleélik magukat a kalandokba, ahogy a gyermekek szokták. Rendelkezésükre áll a diliház felszerelése (értsd: a díszlet),
amelyet maximálisan kihasználnak: a kiteregetett lepedők, a hatalmas ágymatracok változatos
funkciókat látnak el, kitűnő színházi megoldásokat láthatunk. Akcióiknak rendre az a vége, hogy
elpáholják valamelyiküket, esetleg mindkettőjüket: az ő szemükben Don Quijote ellenfelei, a
valóságban a diliház ápolói teszik ezt.
Természetesen minden egyes szereplő karaktere, és az azt megformáló színész alakítása megérne hosszabb elemzést, de azzal talán túlontúl sokat mondanék már. A darab önmagáért beszél, érdemes erről mindenkinek a saját szemével meggyőződnie.
Mégis mindenképp ki szeretném még emelni Katona László és Kovács Krisztián kettősét, akik
változatos szerepekben tűnnek fel a színen újra és újra. Egyszerre tágítják a darab értelmezési terét, műfaji határait és teremtenek kohéziót. Mindvégig kilógnak kicsit az összképből, de
ugyanakkor szerves részei annak. Ők bontják ki a közhelyes, de pont ettől igaz, sejthető, de
csak óvatosan bevallott tanulságot is: mi mindannyian Don Quijote-k vagyunk. Ez a mondat a
megfelelő dallammal és gitárkísérettel annyira belemászik a néző fülébe, hogy ha akarja, ha
nem, rádöbben, hogy teljesen igaz. És ezzel vissza is kanyarodhatok nyitó gondolatomhoz: az
eredeti mű sikere és mindig ismétlődő felbukkanása ennek köszönhető: egy olyan motívumot
testesít meg, ami örök. Mind harcokat vívunk, anélkül, hogy tudnánk, van-e annak értelme. Azzal foglalkozunk, amit fontosnak tartunk, sokszor annak dacára, hogy körülöttünk senki, vagy
csak kevesen tartják szintén fontosnak. Pont azon kevesek viszont a legfontosabbak.
Mintha maga a regény írója, Cervantes is tudta volna, hogy egyszerre teremt műfajt és halhatatlan alakot: a mű utolsó fejezete azt üzeni végig: nem volt semmi sem hiábavaló, amit Don
Quijote csinált. Csak tudni kell megfelelően értékelni. „Felejtsük el régi tévedéseinket, de ne felejtsük el soha a régi barátságot. Továbbra is a barátod vagyok, de nem vagyok már Don Quijote
többé. Kérem a jegyző urat, hogy folytassa az írást.”

Ulics Balázs
Forrás:
http://nezomuveszeti.hu/darab/don-quijote (utolsó letöltés: 2018.03.30.)
1Cervantes: Don Quijote (Radnóti Miklós átdolgozása): http://mek.oszk.hu/02900/02908/02908.htm#31 (utolsó letöltés: 2018.03.30.)
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