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NYITÁNY
Elkötelezettség. Színvonal. Szakmai fejlődés.
Avagy más szavakkal, egy évtized.
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Társadalomtudományi Kar havi lapja, a
TátKontúr. Az évforduló azonban mit sem jelentene

azok nélkül, akik az elmúlt évek során nagyban színesítették lapunkat
írásaikkal, és akiknek köszönhetően mára egy többszörösen díjazott újsággal
büszkélkedhetünk.
Ezúton szeretném megköszönni minden TátKontúrosnak, hogy munkájukkal hozzájárultak
az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevéhez méltó lap létrehozásához.
Az újság útja azonban itt nem ér véget. Az elmúlt tíz évfolyam lapjaihoz méltóan célunk,
hogy a jövőben is hangot adjunk hallgatótársainknak, és teret biztosítsunk a szabad
újságírásnak, amely érték egyre inkább eltűnőben van napjainkban. A jelenlegi gazdaságipolitikai környezet azonban jelentősen veszélybe sodorja működésünket, amelynek
eredményeképp az elkövetkező hónapokban ideiglenesen az online felületre korlátozódik
megjelenésünk.
A kihívások ellenére töretlenül hiszünk abban, hogy a nyomtatott sajtó olyan maradandó
értéket képvisel, amelyet nem szabad feladnunk.
Bízom benne, hogy a TáTK polgárai a jövőben is biztosítanak támogatásukról.
Debrenti Á. Félix

Főszerkesztő
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„Nem írunk erről egy TDK-t”?
Avagy mit érdemes tudni a tudományos kutatásról

A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben
korábban több hallgató végzett tudományos kutatómunkát egy-egy vezető oktató köré
gyűlve. A kutatással kapcsolatban sok esetben az oktató keresi meg diákját/diákjait, de
előfordul az ellenkezője is, hogy a hallgatók maguk keresik fel oktatóikat tanácsért és közösen
választanak témát.
A konferenciára minden évben ősszel lehet pályázni. Segítségedre lehet ebben a TDK-megbeszélés, amely a tanév kezdetén kerül megrendezésre és ahol a technikai kérdésekre kaphatod
meg a válaszokat. Karonként változó, hogy milyen kérdéskörből lehet válogatni, de érdemes
a tanulmányodhoz megfelelő témakörrel indulni, illetve többen is dolgozhattok ugyanazon a
tanulmányon.
Első lépésben egy dolgozatot kell benyújtani, összefoglalva az addigi munkát, illetve egy szóbeli
előadást kell tartani. A dolgozat beadását általában fél-egy éves kutatás előzi meg, de ez
igen eltérő lehet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos
konferenciára, az OTDK-ra (Országos Tudományos Diákköri Konferenciára) is lehet nevezni. Ez
Magyarország legnagyobb tanulmányi-tudományos rendezvénye, amelyet minden páratlan év
tavaszán, 16 tudományterületi szekcióban hirdetnek meg.
A TDK-ra nevezhet az ELTE TÁTK minden hallgatója, szaktól és képzési szinttől függetlenül egy
20-40 oldalas dolgozat benyújtásával, amelyet idén november 25-e éjfélig kell beküldeni a tdk@
tatk.elte.hu (Lengyel Lea, kari TDK titkár) címre. A dolgozat címlapján fel kell tüntetni a pályázó
és a témavezető nevét, a szakot és a képzési formát is (BA, MA).
A dolgozat formai követelményei:
•

Betűtípus: Times New Roman 12

•

Szöveg: sorkizárt, sorköz: 1,5

•

A margók mérete egységesen: 2,5 cm

•

Valamelyik hivatkozási standard egységes használata (pl. http://www.szociologia.hu/ tanulmanyok_bekuldese/)

•

Címlap, tartalomjegyzék, fejezetekre tagolt szöveg, bibliográfia

•

Táblázatok és képek a szöveg közben, de függelékben is elhelyezhetők
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KÖZÉLET
Ezt követi az opponensi bírálat (várhatóan december 5-ig) és ezzel együtt a Konferencia, melynek
tervezett időpontja december 14. Itt kerül sor egy 15 perces szóbeli előadásra, melynek során
a hallgatók a tanulmányukról tartanak beszámolót és reflektálnak az időközben megérkezett
értékelésre. A kari TDK konferencián szerezhető meg a jogosultság a következő, 2019-ben
megrendezett OTDK-n való részvételre (azok számára is, akik időközben végeznek vagy más
egyetemen folytatják tanulmányaikat).
Miért is érdemes TDK-t készíteni?
Részben az erkölcsi és anyagi siker miatt, amelyet az elért kiemelkedő helyezés biztosít.
Továbbá pluszpontokat jelent a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok
esetben az elhelyezkedésnél is. Előzetesnek is tekinthető egy diplomatervhez, így kevesebb
időt kell majd eltöltened annak elkészítésével. Ezenfelül az a rengeteg tapasztalat, amelyet a
folyamat során szerzel, illetve az előadókészség fejlesztése miatt mind érdemes belevágni egy
tanulmány megírásába.
További információért és felmerülő kérdéseiddel az illetékes személyekhez fordulhatsz:
Sik Domonkos (kari TDT-elnök)
Lengyel Lea (kari TDK-titkár): tdk@tatk.elte.hu

Viszmeg Dóra

www.pexels.com
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Ahol a Vezúv az úr

Kalandozások a festői Kampánia földjén
Az öthúrú hegedűnek, amely jelzővel a szépirodalom olykor Olaszországot illeti, az egyik
legegzotikusabb és legtitokzatosabb szólama minden bizonnyal a világhírű dél-itáliai
kikötőváros: az ókori Neapolis, azaz a mai Nápoly.
A közel egymillió főt számláló település, amely egyben Kampánia (Campania) tartomány lüktető
szíve is, a megosztottság évszázadaiban előbb a normannok, majd a spanyolok uralma alatt álló
Nápolyi Királyság központjaként szolgált, ám az ország déli részén ma is megőrizte gazdasági,
kulturális és politikai vezető szerepét. A település így kétségtelenül egyike a legnépszerűbb
üdülési úticéloknak, amelyhez a környező dombvidékek sajátos hangulata, a tájak és a tenger
páratlan szépsége, illetve a gazdag történelmi örökség egyaránt hozzájárulnak.
A ma is igen erős nápolyi identitást jelzi még az az érdekes tény is, hogy a markánsan meglévő helyi
olasz nyelvváltozat mellett létezik egy önálló nápolyi nyelv is, amelyet ma mintegy hétmillió ember
tekinti anyanyelvének. Nápoly leghíresebb anyanyelvi beszélője pedig valószínűleg a magyarok
számára korántsem ismeretlen, hiszen Carlo Pedersoli, vagyis Bud Spencer nem csupán a
közkedvelt Piedone-filmekben rendelkezett mély nápolyi gyökerekkel, hanem a valóságban is.
A város szerkezete elsőre talán meglepő lehet, Nápoly légkörének a lényegét ugyanis talán úgy
lehet a leginkább szemléltetni, hogyha a végletek és a kontrasztok hatalmas olvasztótégelyeként
tekintünk rá. Ugyanis a városban szinte teljesen egymás mellett, egymást felváltva találhatóak
meg a lélegzetelállító reneszánsz, barokk, vagy éppen klasszicista épületegyüttesek, a paloták
és a villák, miközben néhány utcával arrébb könnyedén bukkanhat sikátorokra, szegényes
lakóházakra vagy nyomornegyedekre az utazó.

www.utazom.com
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INTERKULTÚRA
Ezt az intenzív kulturális és vagyoni keveredést egészíti ki még a Nápolyi-öböl egyedülálló varázsa, a turistáktól esténként hemzsegő, több kilométeres hosszúságú partmenti sétánya, és
örökké forgalmas kikötője, amely nagyjából magában foglalja a történelmi városmagot (Centro
Storico) is, kiegészítve a Beverello és a Spaccanapoli negyedeinek szintén pezsgő, impozáns és
autentikus helyszíneivel mint a Piazza del Plebiscito, az egykori királyi palota, a városi színház,
vagy a Galleria Umberto I.
Nem mehet el a látogató természetesen az olyan tiszteletet parancsoló, méltóságteljes komplexumok mellett sem mint a Castel Nuovo (Új vár), de érdemes ellátogatni a Castel dell’Ovo
(Tojásvár) falai közé is. A vállalkozóbb szelleműek pedig megtekinthetik a dombtetőn őrködő
masszív erődítményt, a Castel Sant’Elmót is, amelynek rettegett ágyúi ugyanúgy strázsáltak a
város rendje fölött a spanyol uralom idején, ahogyan azt egykor nálunk a budai Citadella őrszemei tették a Bach-korszak folyamán.
Ha valaki szenvedélyesen rajong az ókori történelemért és a képzőművészetekért, akkor annak
mindenképpen érdemes megtekintenie Nápoly nemzeti múzeumát, ahol számos nevezetes
szobor, freskó, használati tárgy és egyéb kiállított darab hirdeti a régmúlt idők fényét és
eszményképeit. A gyűjtemény egy jelentős része a Vezúv által elpusztított környező római
településekről származik, de ugyanúgy bukkanhatunk emlékekre az itáliai görögök, valamint
más bronz- és vaskori népek korszakából is, mi több a múzeum egy egyiptomi tárlattal is
rendelkezik az időszakos kiállítások mellett.
Az éjszakai életre szintén számos lehetőséget kínál a város, így kedvünkre válogathatunk a
kisebb és olcsóbb vendéglők, vagyis a trattoríák, illetve a ristoranték, azaz az előkelőbb
éttermek közül, miközben a parti büfék, a bárok, illetve az úgynevezett enotecák, vagyis a
helyi borozók valamelyikében kedvére olthatja szomját az ember egy kiadós nápolyi ebéd vagy
vacsora után. Külön szükséges kiemelni az egész világot meghódító pizzát, a hagyomány szerint
ugyanis Nápoly az őshazája a híres Pizza Margheritának is.
A belváros legforgalmasabb útjai, mint például a Via Medina vagy a Via Toledo, ugyancsak számos olyan üzletsorral rendelkeznek, amely ideálissá teheti őket egy hosszabb esti sétára, de a
barangolásra a megszámlálhatatlan macskaköves utcácskák bármelyike alkalmas lehet – közülük is talán a Via Benedetto Croce a legismertebb. A tengeri fürdőzés szintén elengedhetetlen
kelléke a tökéletes nápolyi időtöltésnek, és van is rá lehetőség bőven, hiszen a kikötő melletti
partszakasz gyakorlatilag teljes egészében szabad strandként üzemel, és a helyiek jellemzően
már a reggeli órákban élvezik a napsütést és a Tirrén-tenger hullámait.
Bár maga Nápoly – méreténél és történelmi súlyánál fogva – kiemelkedő helyet foglal el a régióban, mégis számos olyan kisebb település található a környéken, amelyeket mindenképpen
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érdemes felfedezni. Ebben segíti az utazót a Vezúv lábánál és a Nápolyi-öböl mentén haladó
úgynevezett circumvezuviana, amely révén legfeljebb egyórás menetidővel elérhetőek a térség
legtávolabbi nevezetességei is.
Ezen az útvonalon haladva olyan csodálatos és titokzatos világok tárulnak elénk mint Meta,
Sorrento, Amalfi, Capri szigete, Torre Annunziata (a hajdani Oplontis romjaival), és természetesen a 79-es vulkánkitörést követően elpusztult világhírű romvárosok, Herculaneum (Ercolano)
és Pompeii, amelyet ma Pompei Scravi, azaz „Feltárt Pompeii” néven lelhetünk meg, hiszen a
századok folyamán egy azonos nevű olasz városka is kinőtte magát az ókori település körül.
Néhány kulturális jellegzetességre is érdemes kitérni: ilyen például a nápolyi karnevál, amely
a velencei és a római megfelelőjéhez hasonlóan igencsak nagy hírnévnek örvend, és amelynek
nélkülözhetetlen elemei a népi hangszerek (például a mandolin), valamint az ügyefogyott vásári
komédiás, a pulcinella is. Az olasz nyelvtudás egyébként – bár erősen ajánlott – egyáltalán nem
létfontosságú, még akkor sem, ha esetleg nem mindenki beszél a környéken idegen nyelvet,
ugyanis a helyiek közvetlensége, vendégszeretete és humorérzéke garantáltan kompenzálja a
felmerülő hiányosságokat annak érdekében, hogy dél-itáliai látogatásunk valóban tartalamassá
és emlékezetessé váljon.

Rucska Ferenc

Számítógép Petri-csészében
A mesterségesen létrehozott emberi agy

A kutatók több olyan módszeren is dolgoznak, amelyek segítségével egy az emberi agyhoz
hasonló szisztémát alkothatnak. Nincs ebben semmi újdonság, igaz? Hiszen régóta léteznek
ilyen projektek, sőt már vannak is intelligens robotok. Viszont e cikkemben most két olyan
módszert mutatok be, amelyekben a kutatók igazi élő sejtek segítségével operálnak.
Sokunkat elbűvölnek a sci-fi filmek fantasztikus világában látható mesterséges intelligenciával
rendelkező robotok, számítógépek. Az inkubátorban lebegő agy, amely egy egész intézmény
biztonsági rendszerét önállóan felügyeli, vagy az érző, szerető robot kisfiú, aki sosem öregszik.
A filmvászonról ismerős technológia megelevenedni látszik.
Az emberi agy egy nagyon komplex hálózat, amely hihetetlen módon képes leképezni, feldolgozni
és közvetíteni az információt. Nem csoda tehát, hogy a kutatók annak mintájára igyekszenek
megalkotni a modern gépeket.
Ez korábban sem volt másképpen, hiszen ha közelebbről megvizsgáljuk a számítógépünk
alaplapját, láthatjuk, hogy a nyomtatott áramkörök megalkotásánál is ihletet merítettek az
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TUDOMÁNY
emberi agy neurális hálózatából. Hiszen akárcsak az idegsejtek kapcsolatai az agyban úgy ezek
is irányított kapcsolatokkal összekötött csomópontokból és egységekből állnak.
Az elmúlt 6 évben a kutatók az emberi agy lemodellezésében egy olyan korábban még nem
érintett területre tévedtek, amelyben a biológia és az informatika egyfajta fúzióként igyekszik
a fejlődés irányába lépni.
Neurális hálózat
Egy, a Leight Egyetemen folyó kutatás középpontjában az emberi agy és idegrendszer
modellezése áll. A cél, hogy ténylegesen élő sejtekből álló számítógépes rendszert alkossanak.
A közelgő projekt részletei egyelőre hiányosak, a kutatásról mindössze annyit lehet tudni,
hogy a kutatók igazi élő sejtek segítségével dolgoznak, illetve, hogy a sejtek befolyásolásához
optogenetikai módszereket használnak, amely tulajdonképpen a sejtek fénnyel való irányítását
jelenti. Az optikai stimuláció és érzékelés lehetővé teszi többezer élő neuron egyszerre történő
stimulálását és azok működésének rögzítését.
A projektet a National Science Foundation (NSF) nemrégiben 500.000$-al támogatta meg, ami
által jelentősen közelebb kerültek céljuk eléréséhez. A kutatócsoport biológus és számítástechnikai szakemberekből áll. A csapat úgy véli, hogy erőfeszítéseik „átalakító hatást” keltenek a
neuronok tudományának és a számítástechnika területén.
A kutatás szándéka, hogy segítse a számítógépes mérnököket új módszerek kifejlesztésében
a modern gépek tervezésénél. A mesterségesen létrehozott hálózat feltehetőleg a korábbi

https://geminiresearchnews.com
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számítógépeknél gyorsabb számításokra és önálló tanulásra is képes lesz. A modell egyik
szándéka az alapvető tanulási folyamatok kiszámítása és számítógép szintű megvalósítása.
Reményeik szerint a mesterségesen lemodellezett agy nemcsak az informatika területén
lesz felhasználható, hanem hozzájárul majd az emberi elme belső működésének mélyebb
megismeréséhez és olyan kérdések megválaszolásához, hogy hogyan kezeljük, gyógyítsuk,
illetve előzzük meg annak zavarait. Mindemellett terveik részét képezi annak feltárása, hogy
az agy sejtjei és áramkörei egészen pontosan hogyan befolyásolják a gondolkodás sebességét,
illetve hogy mi az összefüggés az agyműködés és az emberi viselkedés között.
Mini brains
A Pennsylvaniai Egyetem egy kutatócsoportja már 5 éve tevékenykedik az emberi agy
mesterséges előállításával. A kutatócsoport emberi agyszövetek laboratóriumi előállításán
dolgozik. Ezzel a módszerrel az agy struktúráját hivatottak feltérképezni, és teszik ezt nem is
kevés sikerrel, hiszen már megalkották az úgynevezett „mini branis”-eket.
Az elnevezés megtévesztő, hiszen ezek tulajdonképpen olyan apró sejtgömbök, amik sem
gondolkodni, sem érezni nem tudnak. A kifejezés viszont tökéletesen leírja a kutatás hosszútávú
törekvési terveit, amely szerint a „mini brains” az emberi agy sokrétűségét igyekszik utánozni, és
megvilágítani az emberi tudat biológiáját, amely területet mind a mai napig az egyik legkevésbé
ismert, legkevésbé felderítettként tartunk számon.

https://redmondmag.com
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TUDOMÁNY
Az emberi agysejteket először Petri-csészében hozták létre, viszont a steril környezetben egy
alap sejtszintnél tovább nem tudtak fejlődni. 2013-ban a kutatócsoport patkányok agykérgébe
helyezte az emberi agysejteket. A patkányok koponyájából kivettek egy darabot és a sejteket
egy speciális festékanyaggal megszínezték, hogy fejlődésük nyomon követhető legyen.
A vizsgálat eredményeként kiderült, hogy a sejtek kis idő multán alkalmazkodtak a környezethez
és a patkányok agyával egyfajta szimbiózisba léptek. Az agy vérerei körülszőtték a sejteket
és ellátták őket a megfelelő tápanyag- és oxigénszükséglettel, ezáltal a sejtek képesek voltak
fejlődni, szaporodni és több hónapon keresztül életben maradni. Mígnem nagyjából 5 hét
elteltével megálltak a növekedésben és fokozatosan elhaltak.
A kutatók hosszútávú tervei szerint a mesterségesen nevelt sejteket az orvostudomány
felhasználhatja akár az emberi agy sérült vagy hiányzó sejtjeinek pótlására is. A tesztek során
felmerült a kérdés, hogy az emberi agysejtekkel rendelkező egerek tudata vajon fejlődésnek
indul e, viszont arra az eredményre jutottak, hogy pár alapvető feladatra adott gyorsabb
reakcióidőn kívül a patkányok viselkedése semmiben nem tért el a normálistól. Sőt ezek az
úgynevezett gyorsabb reakciók sem voltak minden példányra jellemzőek.
A kísérletek szerint az emberi agysejtek fejlődése azok elhalásakor egy újszülött csecsemő
agysejtjeivel voltak egy szinten. Így a kutatók hivatalosan is azt nyilatkozták, hogy ezek a
kutatások még nem tartanak olyan szinten, hogy az esetleges felmerülő etikai dilemmákról
beszélni lehessen.
Etikai dilemmák
A fentebb említett neurális hálózati és mini brains kutatások még valóban nem tartanak ott, hogy
az ezzel kapcsolatos erkölcsi kérdések relevánsak legyenek, viszont a mesterséges intelligencia
végkimenetelével kapcsolatban a későbbiek során bizonyos kérdések igenis felmerülhetnek.
Hiszen gondoljunk csak bele, milyen lenne, egy mesterséges emberi aggyal ellátott gép, amely
végül saját tudatára ébred! Lehetnének érzései, vágyai? Felmerülhetne benne saját létezésének
oka és célja?
Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy ha idővel eljutnánk arra a szintre, hogy egy inkubátorban
lévő agy nekünk dolgozzon, az milyen erkölcsi problémákat okozhatna. Hiszen a Science Fiction
filmekben az ilyen történetek gyakran csúfos véget érnek.

Kiss Krisztina Réka
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„Második műszak”

Genderspecifikus-e a szabadidő eltöltése?
„A kötött időn túl” cikksorozat első számában arról olvashattatok, hogy milyen átalakuláson
megy keresztül a szabadidő eltöltésének módja napjainkban. „Ha ezt tovább bontjuk, látjuk,
hogy mindamellett az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult mind a nők mind pedig a férfiak
idő felhasználási struktúrája is”. A cikksorozat második száma tehát a szabadidő eltöltésének
változását a társadalmi nemek, a gender szempontjából vizsgálja. A téma mélyebb kifejtéséhez
érdemes utánakeresni Giczi Johanna és Gregor Anikó tanulmányának a kari honlapon, hiszen
az tudományos betekintést nyújt a témába minden érdeklődő számára.
Ha körbenézünk magunk körül, akkor látjuk, hogy az időfelhasználás leképezi a társadalmi
struktúrákat. Ezek szerint a nők és férfiak a rájuk aggasztott címke alapján élik mindennapjaikat.
A férfiak több idejüket töltik a (fizetett) munkájukkal, tehát a pénz aktív keresésével, mint a nők,
akik a fizetett állásuk betöltésén túl vállalnak „második műszakot”.
Ez az időszak tartalmazza a gyermeknevelésre, a háztartási tevékenységre és idősgondozásra fordított időt. Mint a példa is mutatja, az időnket nemünkhöz mérten használjuk fel. Ez nem
csak a már meglévő nemi és társadalmi különbségekre világít rá, de fel is erősíti, voltaképpen
előtérbe helyezi azokat, mutatva ezzel a társadalom szerkezetét mélyen behálózó, különböző
egyenlőtlenségi viszonyokat.

www.telegraph.co.uk
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De vajon mire is alapozza Giczi Johanna és Gregor Anikó azon megállapítását, miszerint
változóban vannak a nők és férfiak idő felhasználási szokásai? Az előző cikkben már esett
szó az időmérleg statisztikákról, s azok fontosságáról a szabadidőnk eltöltése szempontjából.
Az időmérleg adatok szerint az utóbbi harminc évben jelentősen átalakult a népesség idő
felhasználási struktúrája. A klasszikus tevékenységkategorizálást használva – amely a munkaidő,
szabadidő és háztartási munka egymáshoz való viszonyát vizsgálja – arány eltolódásokat vélünk
felfedezni. Ez legfőképp annak eredményeként tudható be, hogy a mai modern világunkban
egyszerűen felszakadnak azok a korlátok, amelyek klasszikusan a szabadidő és munka, valamint
a háztartási tevékenységre fordított idő között húzódtak meg.
A jelenkorunk alapvető mottója a flexibilitás. Nem csodálkozunk azon, ha egy férfi, karjában
gyermekével, fotelban ülve, otthonról végzi munkáját. Az egyéni és a rendszeridő nem alkot
egy keretet. A kötött idő napirendje felborul, s helyébe lép az egyén szuverenitásán alapuló
’rendszertelenség’, amely így mindig az aktuális emberi szükségletekhez igazodik. Ez a folyamat
a tanulmányban a klasszikusból a posztmodern időmérlegbe való átcsapást jelenti.
A szabadidő a férfiak napjának egy ötödét teszi ki, amely arány nagyjából 17 %-os volt az 1980as években. A nők szabadidejének térnyerése is kisebb volt a másik nemnél, 15-ről csupán 18%ra emelkedett. Így tehát akármelyik korcsoportról is van szó, azt láthatjuk, hogy a férfiak átlagosan több szabadidővel rendelkeznek, mint a velük hasonló korú nők.
Fontos látnunk továbbá, hogy a kétezres évek óta a szabadidő növekedése stagnál, s nem
növekszik. Ez akár lehet pozitív is, hiszen sok felmérés mutatja azt, miszerint a szabadidő
növekedése nem jár együtt az idő intenzív és hasznos eltöltésével.
A szabadon eltölthető idő számbeli megugrása magával hozta a tévézés fellendülését is. A
szabadidőnk 87%-át teszi ki e passzív tevékenység (a férfiak esetében ez napi 164, a nőknél
143 percet jelent). Ezen a téren tehát a két nem között nincs nagy mintázatbeli különbség.
A 2010-es években pedig a házimunkával töltött idő nagyrészt megfeleződik a két nem között,
noha ez korábban akarva akaratlanul is „a nők felségterületének” számított. „A szabadidő változásának okai leginkább a rendszerváltozást követő évek munkaerő-piaci átrendeződésében,
így a foglalkozás-struktúra megváltozásában, a munkaidő, munkaterhelés valamint a szabadidő
eltöltésének struktúrájában keresendők.”
Mi történik az idő előrehaladásával? Úgy tűnik, hogy a korban megjelenő eltérések eredményezhetnek meglepetéseket. Bár megfigyelhető az idő eltöltésének genderspecifikusság
jellege, a felmérések azt mutatják, hogy korral változik, tehát az idő múlásával csökken az
időfelhasználás differenciálódása. A tanulmányírok úgy vélik, hogy az idősödés érdekes
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fejleményeket hozhat az időfelhasználás nemi specifikusságával kapcsolatban. Statisztikai
felmérésekkel igazolják, hogy a 45 év feletti nők és férfiak időfelhasználása meglehetősen
hasonló. Sőt, 60-64 éves kor felett az idősödéssel párhuzamosan csökken a genderspecifikusság is, és az időskorú nők és férfiak időkezelési mechanizmusai, köztük a szabadidő eltöltése is igen hasonlóvá válik.
Összegezve elmondható, hogy a tanulmányban sokkal inkább jelennek meg hasonlóságok,
mint különbségek a nemek időeltöltési szokásaiban. Giczi Johanna és Gregor Anikó szerint ez
a jelenség annak a következménye, hogy „az emberek idejének szignifikáns része olyan kötött,
fiziológiás tevékenységekből áll, melyekben a nemek között nem található jelentős különbség.”
Mindjárt más álláspontot képvisel azonban a két tanulmányíró/kutató abban az esetben, ha az
egyes tevékenységek napi ritmusát vizsgáló eredmények vizsgálatáról van szó. Hiszen következtetésük az, hogy ebben az esetben számos nemre specifikus különbség tapasztalható.
A tanulmány rávilágít arra, hogy az aktív korúak esetében férfiak és nők időfelhasználásában
látható különbségek vannak jelen, s az idősebbek körében is fennmaradnak ezek, csupán kissé
kisimulnak az eltérések. A nők még mindig inkább végzik a „női privilégiumként” (is) felfogható
háztartási munkákat, mint a másik nem képviselői, akik pedig alapvetően több szabadon eltölthető idővel, s annak alakításában nagyobb autonómiával rendelkeznek.

Papp Zsanett Gréta
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Kik azok az interszex-testű emberek?
Avagy hogy is van pontosan az a biológiai nem?

A szexuális és nemi kisebbségeket nem elegen és nem jól ismerik Magyarországon. A
leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszex-testű, aszexuális emberek által
alkotott betűszóból (továbbiakban: LMBTQIA+) most az „I” betűt vesszük szemügyre.
A nemeket illetően a társadalmilag konstruált, bináris felosztást gyermekkorunktól fogva
jól ismerjük: férfiak és nők. Azt, amit a nemekről és a testekről gondolunk, a családunktól, a
környezetünktől tanuljuk, de az valójában csak egy társadalmilag rekonstruált képe a biológiai
nemnek. Az, hogy „csak férfiak és nők vannak”, és a hozzájuk tartozó testek valamilyen
paraméterekkel rendelkeznek, egyáltalán nem fedi le a teljes valóságot.
Egyrészt vannak emberek, „akiknek nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése eltér a születéskor számukra kijelölt nemtől”, őket transzneműeknek hívjuk. Egy transznemű ember lehet
bináris, azaz tarthatja magát férfinak (úgy,
hogy születésekor leányként anyakönyvezték) vagy nőnek (úgy, hogy születésekor
fiúként anyakönyvezték), de lehet
nembináris is, azaz tarthatja magát
nemtelennek, kétneműnek, változóneműnek, semlegesneműnek stb.
attól függetlenül, hogy milyen teste van. Vannak transzneműek, akik
hormonkezelést, műtéteket vesznek igénybe és így megváltoztatják
a testük nemi adottságait.
Másrészt vannak olyan emberek
is, akiknek a testéről egy orvos
(vagy akár az utca embere) nem
egyértelműen úgy beszélne, mint
„női” vagy „férfi”. Interszex-testű
embereknek nevezzük „azokat az
embereket, akik a nemi anatómiai
jellegek (kromoszómák, hormonok,
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testfelépítés, külső és belső nemi szervek) olyan kombinációjával rendelkeznek, amelyek alapján
nem sorolhatóak be anatómiailag egyértelműen a férfi-női kategóriákba. (…) leggyakrabban
veleszületett, de előfordul az is, hogy a szexuális fejlődés későbbi fázisában alakul ki.”
A magyar interszex szó egyébként az angol „intersex” szóból ered. Gyakran mögé teszik a
„-testű” szót, mivel ez kizárólag a testre, biológiai nemre vonatkozik.
Az orvostudomány az interszex-testeket betegnek címkézi, annak ellenére, hogy vannak köztük
olyan állapotok, amelyeknek az egyén egészségére semmilyen negatív hatása nincs. Az erős
medikalizáció hatására a különböző interszex-testeket is orvosi kifejezéssel írjuk le. A leggyakoribbnak tartott ilyen állapotok például a Klinefelter-szindróma és az Androgén-inszenzitivitási
szindróma.
Az interszex-testű emberek szinte kivétel nélkül férfinak vagy nőnek tartják magukat és az
esetek többségében aszerint a nem szerint élnek, amit születésükkor kijelöltek számukra (a
nemi szerveik alapján).
A nemek anyakönyvezhetősége az inteszex-testű újszülöttek miatt súlyos problémákat vet
fel. Születéskor minden embert a nemi szervei alapján jegyeznek be. Ha egy csecsemő nemi
szerveiről nem tudják egyértelműen megállapítani, hogy „férfi vagy női”, akkor normalizációs
műtétnek vetik alá, tehát „kisfiút vagy kislányt” csinálnak belőle. Ezek a beavatkozások egyébként súlyos vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezet(het)nek. Vannak országok, ahol már
vannak törekvések azzal kapcsolatban, hogy az iratokban „férfi” vagy „nő” helyett egy harmadik
lehetőséget, „X”-et lehessen megadni.
Az Intersex Society of North America adatai alapján az interszex emberek gyakorisága az
alábbiak szerint alakul: 1666 születésből 1 olyan van, aki nem XX vagy XY kromoszómákkal
születik. A Klinefelter-szindróma gyakorisága 1:1000 születésből, az Androgén-inszenzitivitási
szindrómáé 1:13000 születésből. Viszont, amit szerintem mindenképpen érdemes megjegyezni,
hogy 100 emberből 1 olyan, akinek a teste eltér a „standard férfi és női test”-ektől. A legsokkolóbb,
hogy 1000 születésből 1-2 olyan eset van, akit alávetnek normalizációs műtétnek.
A nem interszex testeket (azaz, ami a legtöbb embernek van), amit a társadalom leginkább férfi
vagy női testként írna le, diádikus testeknek hívjuk.
Ha a téma felkeltette érdeklődésedet, akkor javaslom, hogy nézd meg a National Geographic: A
nemek forradalma című dokumentumfilmjét.

Csikós Ádám
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Számítógép Petri-csészében
A mesterségesen létrehozott emberi agy
(6. oldal)
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A kiberbűnőzésről

TUDOMÁNY

Avagy botrányok és áldozatok
A kiberbűnözés egy olyan gyűjtőfogalom, amely magába foglalja az olyan bűncselekményeket,
aelyek folyamán a számítástechnikai eszközök, valamint az internet felhasználásával
csalás vagy hamisítás történik, illetve szintén számítástechnikai eszközön található adatok
sértetlenségén és megbízhatóságán esik csorba. A kiberbűnözés és a hackerek világa mára
már a mindennapokba is beszűrődik. A következőkben bemutatásra kerülnek a bíróságok és
az Európai Unió fellépése a bűncselekmények ellen, valamint néhány a közelmúltban elkövetett
felkavaró nemzetközi botrány. Végül pedig a magánszemélyeknek ajánlott óvintézkedések
várják a kíváncsi olvasókat.
Hogyan kezelik a kiberbűnözést a bíróságok?
„A computer trespass (engedély nélküli behatolás számítógépes rendszerekbe) szinte a világ
összes országában bűncselekmény.” - nyilatkozta dr. Gyárfás Krisztián, az Országos Bírósági
Hivatal (továbbiakban OBH) Elektronikus Eljárások Főosztályának beosztott bírója. Interjújában
azt is hozzátette, hogy ezeknek a bűncselekményeknek nagy része már elkövethető valamennyi
informatikai eszköz segítségével, másrészt egyre gyakoribbak a nem csak a gazdasági és
állambiztonsági szektorokat, hanem mindinkább a magánszemélyeket támadó eljárások.
A technika nagymértékű fejlődésével nem könnyű lépést tartani. A meg-megújuló kihívások
teljesítése és a hatékonyság megőrzése, illetve megerősítése érdekében az OBH folyamatosan
szervez szakemberképzéseket, fejlesztéseket. Dr. Gyárfás Krisztián szerint a Magyar Igazságügyi
Akadémián sorra jelennek meg konferenciák és tanácskozások, amelyek a kiberbűnözéssel
kapcsolatos sikeres fellépés tanával kívánják felvértezni a hallgatókat.
A GDPR (General Data Protection Regulation), vagy magyarul az Általános Adatvédelmi
Rendelet 2018 májusától lépett életbe az Európai Unió huszonnyolc tagállamában,
így hazánkban is. A rendelet lényege a személyes adatok egységes szintű védelme,
amely vonatkozik minden olyan vállalkozásra vagy szervezetre, amelynek legalább egy
munkavállalója vagy ügyfele van. A GDPR megszegése komoly anyagi kártérítést von maga
után, hiszen a kiszabott érték elérheti a vállalkozás éves árbevételének négy százalékát,
vagy húsz millió eurót (attól függ, hogy melyik összeg magasabb). Tehát összefoglalva ez a
rendelet a vállalatok és szervezetekhez bejelentkezett ügyfelek (magánszemélyek) személyes
adatait kívánja mindinkább megvédeni.
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Felkavaró botrányok
Talán az elmúlt hónapok legveszélyesebb zsarolóvírusával néztek szembe az Egyesült
Államokban, Kanadában és Közel-Kelet területén, a SamSam-el. A vírus miatt Atlantában a
hivatali rendszerek összeomlottak, a helyi közművek számítógépeinek kilencven százalékát
nem tudták elérni, valamint a rendőrségi autókba szerelt kamerák felvételei is egy évre
visszamenőleg eltűntek. Egy indiai országban még a korházi számítógépekhez is sikerült
hozzáférnie a hackereknek, ami miatt a dolgozók semmilyen orvosi vagy páciensi adatot
nem tudtak elérni. Ezek mellett még számtalan vétség írható a megnevezett területeken
a SamSam listájához. A zsarolóvírus működtetői minden megtámadott intézménytől
váltságdíjat követelnek (általában bitcoinban), s csak akkor távoznak a rendszerből, ha ezt az
összeget megkapták. A Hvg szerint eddig kétszázharminchárman hódoltak be a SamSam-nek
és fizették ki a követelt összeget.
Detroitban ez év júliusában egy benzinkutat támadtak meg online. Nappal, összesen kilencven
perc alatt sikerült több, mint kétezer liter gázolajat tíz ismeretlen autóba beletankolni úgy, hogy
a távolból irányítva támadták meg a benzinkút számítógépes rendszerét. Az ellopott értéket
körülbelül félmillió forintra becsülték.
Alig két éve harminckét bankautomatát fosztottak ki egyetlen éjszaka leforgása alatt
Romániában. Az elkövető, Dmitrij Kvaskov és bűnöző társai 3,8 millió lej, vagyis körülbelül
270 millió forint készpénzt vettek ki a Raiffeisen Bank automatáiból. Az ügy érdekessége
talán mégis az lehet, hogy a szervezet informatikailag az összes ATM-hez hozzáfért, s
„emberhiány” miatt tudtak „csak” ennyi automatát kifosztani.

https://nepszava.hu/
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Biztonságban – online tippek a mindennapokhoz
Mindezek után már csak az lehet a legfontosabb kérdés, hogy mi, mint magánszemélyek mit
tehetünk adataink és bankkártyánk biztonsága érdekében. A következő sorokban összegyűjtöttem néhány jó tanácsot, amelyek segíthetnek, hogy biztonságban legyünk online felületen is.
•

Minden szolgáltatáshoz használj más-más jelszót, amelyek elég bonyolultnak bizonyulnak.
Például tartalmazzanak kis- és nagybetűket, illetve számokat is.

•

Érdemes folyamatosan frissíteni szoftvereinket és hardvereinket.

•

Vigyázz az idegen személytől érkezett üzenetekkel! Könnyen lehet, hogy egy jóakarónak
tűnő és kedves ember igazából csak ki akarja csalni az adataidat. Légy különös figyelemmel
az ismeretlen linkekkel kapcsolatban is.

•

Bankkártya adatokat semmiképpen ne küldj el senkinek e-mailben vagy üzenetben, hiszen
azok rossz kezekbe is kerülhetnek.

•

Ne feledd, az internet világában nem létezik végleges törlés! Amit egyszer feltöltöttél, azt mindig
elő lehet hozni, így feltöltés előtt érdemes jól megfontolni, hogy mit hozol nyilvánosságra.

Joó Réka

Két tűz között

Az Iránt sújtó amerikai szankciók hatása Európára
Irán és az Egyesült Államok gyanakvó és ellenséges kapcsolatának hosszú története van,
amely egészen 1979-ig, az iráni iszlám forradalomig nyúlik vissza. A feszült helyzetet
valamelyest rendezte a 2016-os nukleáris megállapodás, ámde az amerikai elnökválasztás
sok esetben új fordulatot hozott, melyek közül az amerikai-iráni kapcsolat sem maradt
kivétel. A problémák első sorban a nukleáris megállapodásból való kilépéssel kezdődtek,
melyet az Irán ellen szóló szankciók újbóli bevezetése követett. Ezek várhatóan november
elejétől, két szakaszban lépnek életbe.
Az első szakasz büntetőintézkedései az iráni gazdaság több ágazatát érintik, míg a második
szakasz embargóval sújtja olajexportját. Donald Trump így nyilatkozott a döntéséről: „az
iráni rendszer választás előtt áll. Teherán vagy változtat fenyegető és destabilizáló magatartásán, és akkor visszatérhet a világgazdaság körforgásába, vagy továbbra is a gazdasági
elszigetelődés útját járja”
Az új szankciókat hideg fogadtatás érte. Federica Mogherini, az Unió kül- és biztonságpolitikai
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főképviselője, közös nyilatkozatot adott ki a német, brit és a francia külügyminiszterrel, melyben
kiemelték, hogy továbbra is „hatékony pénzügyi csatornákat” fognak fenntartani, valamint nem
hagyják leállni a földgáz és kőolajimportot a közel-keleti országból. Ennek céljából, a még 1996ban elfogadott rendeletet frissítve, megtiltották az európai vállalkozások számára, hogy az
amerikai szankciók miatt felszámolják üzleti kapcsolataikat Iránnal. Azok a vállalatok, amelyek
nem tartják be az előírásokat, szankciókra is számíthatnak.
Trump a döntésével az uniós vállalatokat választásra kényszeríti az iráni és az amerikai piac
között. A Mercedes-Benz már meg is szakította üzleti kapcsolatait a közel-keleti országgal,
így azonban az EU-s rendelet alapján pénzbüntetést szabnak ki rájuk. Lényegében az európai
vállalatok két tűz közé szorultak, dönteniük kell, megéri-e számukra az amerikai piac elvesztése,
avagy sem.
A Mercedes esete jól tükrözi, hogy az Unió befolyása igen csekély. Peter Harwell, az Obamaadminisztráció egykori tagja szerint, Európa nem mer komoly döntéseket hozni, melynek
hatására a legtöbb vállalat az Egyesült Államok oldalára fog állni. Ha ez bekövetkezik az az Unió
számára nem csak gazdasági, hanem komoly presztízs veszteséget is jelentene, amelyen már
így is komoly csorba esett egyes döntései vagy azok hiánya miatt.
A hágai Nemzetközi Bíróság is elítélte Trump intézkedését, döntésük alapján a szankciók
nem érinthetnek humanitárius segélyezést vagy polgári repülésbiztonságot. A törvényszék
ezért felszólította az Egyesült Államokat, hogy függessze fel az élelmiszerek, mezőgazdasági
termékek, gyógyszerek és orvosi eszközök, valamint a polgári légi közlekedés biztonságát
szavatolni hivatott felszerelések iráni exportját érintő büntetőintézkedéseket.
Az Európai Unió szintén heves fellépéssel reagált a szankciókra, hiszen az Iránból áramló
olajexport korlátozása súlyosan érintheti az itteni olajárakat is. Bár mind az Európai Unió,
mind a Nemzetközi Bíróság nemtetszését fejezte ki az Egyesült Államok döntése ellen, Trump
politikáját ismerve nem valószínű, hogy meghátrálásra tudják kényszeríteni. Így könnyen
elképzelhető, hogy az amerikai nyomás Iránra megmarad, hacsak nem fokozódik.
Vajon minket, Európát, hogyan fog ez érinteni? Irán rendelkezik a világ harmadik legnagyobb
olajtartalékával Szaúd-Arábia és Kanada után, mindezen felül szénhidrogén készlete is
igen szignifikáns. Mivel Európa nem, vagy csak csekély mennyiségben rendelkezik ilyen
nyersanyagokkal, jelentős mennyiségű importra szorul, mely esetben két térség merül
fel, Oroszország és a Közel-Kelet. Történelmi okokból adódóan, Európa a lehető legkisebb
mértékben szándékozik függeni Oroszországtól, így a közel-keleti országok szerepe
felértékelődik ebben a kontextusban.
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Vajon az Uniónak sikerülhet meghátrálásra kényszerítenie az Egyesült ÁllamokatKÜLÜGY
vagy ezen a
hatalmi felosztáson már képtelen változtatni? Vajon a nemzetközi jog elég ahhoz, hogy Trumpot
meghátrálásra kényszerítsék az európai döntéshozók?
Ez természetesen egyelőre a jövő zenéje, de annyi biztos, hogy az iráni konfliktus még közel
sem ért véget és az amerikai retorikát ismerve csak növekedni fog. A jövőbeli uniós politikát
azonban nagymértékben fogja meghatározni az elkövetkezendő Európai Parlamenti választás,
így az ebből következő fejlemények hatással lehetnek erre a nemzetközi problémára is.

Varga Flóra Antónia

A 2 milliós kávétól a kártyás olajig
Avagy Venezuela a csőd szélén

A Dél-Amerikában fekvő Venezuela a történelem során rengeteg mindenen ment keresztül.
Napjainkban sem egyszerű a helyzete, hiszen a hiperinfláció mellett katonai puccs eshetősége
sem kizárt.
2018 júliusában robbant a hír, miszerint az IMF 13 ezer százalékra becsülte Venezuela hiperinflációját ebben az évben, s a pénz elértéktelenedése akár 1 millió százalék is lehet. A kormány
a csőd elkerülése érdekében augusztusban öt nullát vágott le a helyi pénznem végéről. A régi
bolivar, azaz a helyi pénz legnagyobb címlete 100 ezer volt, ami körülbelül 3 amerikai centet ért.
A változtatás elkerülhetetlen volt, hiszen például egy csésze kávé 2 millió bolivárba került. Az új
fizetőeszköz neve szuverén bolivar lett.
A helyzet augusztusra egyre csak romlott, ugyanis ekkorra már az ország a tőkét sem tudta
visszafizetni egy lejáró kötvénye után, s így a 2017 novembere óta felhalmozódott adósságuk
6,1 milliárd dollárra növekedett. A hitelminősítők és befektetők már egy éve államcsődnek minősítik Venezuela helyzetét, mert ekkor maradt el először a hozamfizetés.
A hiperinfláció híreit követően, szeptember első hetében röppentek fel olyan információk, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök, tárgyalásokat folytatott 2017-ben több venezuelai tiszttel. E titkos találkozók témája egy Nicolás Maduro elleni puccs volt. Az eredeti tervek
szerint egy ex-CIA-s ügynök beszélt volna a dél-amerikai ország katonai vezetőivel, azonban
mivel az amerikai kormány óvatosan, s minél diszkrétebben kívánta kezelni az ügyet, végül egy
karrierdiplomatát küldtek a helyszínre, aki csupán közvetítőként szolgált.
Miután kiderült, hogy a katonáknak nincs konkrét terve, hanem az amerikaiak utasítását várják,
nem került szóba közös hadművelet, de a katonai puccsról több szó is esett. Időpontokat is meghatároztak, de végül nem került sor a megvalósításra. Egy tiszt arról számolt be, hogy ha sikeres
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puccsot szerettek volna végrehajtani, akkor egyszerre kellett volna az összes fontos kormányhivatalnokot eltüntetni a színről, ehhez viszont nem kapták meg a szükséges amerikai segítséget.
Mindezek mellett Venezuelát még egy hatalmas probléma sújtja. Az elhúzódó válság és a csődöt
mondott kormányzat miatt közel 2 millióan vándoroltak ki az országból. Az országukat elhagyó
emberek legtöbbje az élelmiszerhiány miatt hagyja el otthonát, de emellett hiány van a gyógyszerekből és az orvosi felszerelésekből is, így a kórházi ellátás is romlott, ami egy újabb ok az
országból való távozásra. Az ENSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a Venezuelából elmenekültek
jogi tanácsokra, egészségügyi ellátásra és egyéb alapvető szolgáltatásokra szorulnak.
A helyzetet csak fokozza, hogy szeptember elejétől már csupán a lakosság fele tud az államilag
támogatott, szinte ingyenes üzemanyaghoz hozzájutni. Csupán azok kapnak olcsó benzint, akik
rendelkeznek a megfelelő kártyával. Az úgynevezett Carnet de la Patria-val, azaz a szülőföld
kártyával nagyjából a lakosság fele rendelkezik. Ezzel állami támogatásokhoz lehet hozzájutni,
amelyek élelmiszerre és bizonyos gyógyszerekre vonatkoznak, szeptembertől pedig már a
tankolásra is. Korábban 280 forintért egy közepes autót 720 alkalommal lehetett megtankolni,
de nemrég a vezetés úgy döntött, hogy az árakat elkezdi a világpiac áraihoz igazítani. A konkrét
árak nagyjából októberre állnak be az elnök szerint, aki azt is hozzátette, hogy a „kártyázós”
rendszer nagyjából két évig lesz jelen az országban. A rendeletre azért volt szükség a kormány
szerint, hogy csökkenteni tudják a határmenti üzemanyagcsempészetet, ami évente nagyjából
18 milliárd dollárnyi veszteséget okoz. Az ország arra számít, hogy mivel az árak nőnek, a
fogyasztás csökken, s így a megmaradt olajat exportálhatják, ami számukra bevételt jelent.
Az olaj árának megemelése ugyanakkor roppant veszélyes lépés volt, ugyanis 20 évvel ezelőtt
történt utoljára ilyen, s ekkor Caracasban tüntetések törtek ki, amelyek során közel 2000
ember halt meg.
Az ország helyzete tehát továbbra is rendkívül instabil,
melynek
következtében
továbbra is számítani
lehet újabb tömeges
demonstrációkra.
			

Kelemen Tami
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Populista politikusok

Hogyan lett Matteo Salvini az európai politika meghatározó
szereplője?
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a belügyi tárca minisztere és az Északi Liga
pártelnöke. Volt már önkormányzati tanácsos, olasz és európai parlamenti képviselő, neve
azonban nem kizárólag szakmai sikerei miatt jelenik meg időről-időre a médiában, sokkal
inkább azért, mert nyilatkozatai és intézkedései nem mindig egyeztethetők össze az Európai
Unió által preferált normákkal.
Kétségtelen, hogy ma az olasz belügyminiszter nagyobb nyilvánosságnak örvend a közmédiában, mint maga a miniszterelnök, Giuseppe Conte. Mindezt annak ellenére, hogy az olasz belügyminiszter igen megosztó személyiségnek számít a politikai életben, ráadásul nem áll távol
tőle a botránykeltés sem. 1999-ben egy hónapra rabosították hivatalos személy elleni erőszak
vádjával, amiért tojással dobálta meg Massimo D'Alema miniszterelnököt. Még ugyanebben az
évben Carlo Azeglio Ciampi, akkori köztársasági elnök Milánóban tett látogatásakor – megtagadva a protokollt – nem fogott vele kezet, azt állítva, hogy Ciampi nem képviseli őt. Salvini vagy
nem ismerte, vagy nem értett egyet a „halottról jót vagy semmit” szállóigével, ugyanis 2016-ban
a nevezett politikus halálakor azt nyilatkozta, hogy szerinte "Ciampi az olasz nép és Olaszország
árulója volt". Pályafutásának másik gyakran kritizált pontja politikai pálfordulása. Kezdetben
ugyanis az Északi Liga szélsőbaloldali szárnyához húzott, és csak később pártolt át a populista
jobboldalhoz, riválisai szerint azért, hogy több szavazatra tegyen szert. Az őt ért támadásokra
Salvini így reagált: „Az európai jobboldalban ma több baloldali értéket látok, mint a tényleges
baloldalon. Ezek a pártok és mozgalmak azok, amelyek ma megvédik a dolgozókat. Szóval én
nem látok semmi különöset abban, hogy párbeszédet folytatunk azokkal, akik megtestesítik az
ellenállást ebben a hibás Európában."
Minden gyengesége ellenére Matteo Salvini népszerűségi mutatója igencsak megugrott a közelmúltban. Annak ellenére, hogy az Északi Liga párt kezdeti célja az északi régiók autonómiájának kivívása volt, Salvini az egész olasz lakosság támogatását szerette volna megnyerni
magának. Ennek érdekében megszakította korábbi kapcsolatát a CasaPound nevű neofasiszta párttal, és 1994-ben koalícióra lépett a Silvio Berlusconi által vezetett Forza Italiával. Ez a
jobbközép koalíció – az Olaszország Fivérei Nemzeti Szövetséggel és a Mi és Olaszország nevű
pártokkal kiegészülve – kapta a márciusi parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot. A
várakozásokkal ellentétben azonban nem a Forza Italia, hanem az Északi Liga lett a koalíció
listavezetője. Bár pártok szintjén az Öt Csillag Mozgalom kapta a legtöbb szavazatot, a jelenlegi
állás szerint Salvini bevándorló- és elitellenes politikája olyannyira népszerűvé tette az Északi
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Ligát, hogy egy előrehozott választás esetén ugyanannyi, ha nem több szavazatot kaphatna,
mint az Öt Csillag Mozgalom.
Salvini hatalmának megerősödését határozott fellépése mozdította elő a hagyományos értékek
mellett. Egy nyilatkozatában például kijelentette, hogy nem támogatja az iszlám vallás Európán
belüli terjeszkedését, mivel szerinte a muszlim értékek ütköznek az európai szellemiséggel és
értékrenddel. 2015-ben az olasz cigánytanyák kapcsán így nyilatkozott: "a romákat ugyanolyan
jogok és kötelességek illetik meg, mint az összes olaszt", valamint megígérte, hogy alkalom adtán
kiüríti azokat az olaszországi roma negyedeket, ahol tűrhetetlenül magas a bűnözés aránya,
vagy nem megfelelőek a higiéniai és egészségügyi körülmények. Idén júliusban ígéretéhez
hűen meg is kezdte a cigánytanyák felszámolását a Camping River kiürítésének elrendelésével,
ahol feltehetőleg olyan albán, román és boszniai bevándorlók éltek, akiknek nem sikerült
integrálódni az olasz társadalomba. Salvini népszerűségét az olasz nép körében tovább növeli az
adórendszer megreformálására, a sok gyerekes családok támogatására és a nyugdíjkorhatár
csökkentésére tett intézkedései is. Ezeket a gazdasági reformokat szem előtt tartva egyelőre
nem szorgalmazná Olaszország euróról való letérését, bár már több ízben is kifejtette róla
véleményét, amikor egy a jövőben visszaállítandó "nemzetek Európájáról" beszélt.
Külpolitikája
Olaszországot különösen súlyosan érinti az illegális bevándorlás, mivel a tengerből kimentett
embereket főként náluk teszik le a mentőhajók. Regisztráció nélkül azonban az olasz kormány
nem engedi partra szállni a menekülteket.
Ebből kerekedett nemzetközi botrány
augusztus végén, amikor a szicíliai Catanianál kötött ki az Ubaldo Diciotti nevű
hajó, több mint száz, Máltáról kiutasított
menekülttel a fedélzetén. Salvini nem
engedte a menekültek partra lépését
addig, amíg a többi uniós tagállam nem
vállalja részben magára a befogadásukat. Ennek kapcsán az olasz belügyminiszter ellen eljárás indult emberrablás
vádjával, amiért az EU-t megszorongató
intézkedései miatt az emberek napokra
a hajón ragadtak borzalmas egészségügyi körülmények között. Csak öt nap
elteltével engedték őket partra szállni. A
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menekültek közül Albánia és Írország is befogadott 20-20 főt. A maradék száz menekült befogadását az olasz püspöki konferencia vállalta magára.
Az egy héttel később Orbán Viktorral közösen megtartott tárgyalása utáni sajtókonferencián
a magyar miniszterelnök a következőket mondta róla: "Matteo Salvini vállalta azt „a történelmi
missziót”, hogy a migrációt a tengeren is megállítsa, erre korábban egy tengerparti ország sem vállalkozott". Orbán Viktor mellett Salvini nemzetközi téren igyekszik jó kapcsolatot ápolni Vlagyimir
Putyinnal és Donald Trumppal is, Marine Le Pen francia politikussal pedig már évekkel korábban
szövetséget kötöttek. Az elemzők szerint a 2019 májusi európai parlamenti választásokon a pártok két szövetségre fognak oszlani: Emmanuel Macron és Angel Merkel nyitott kapuk politikáját
támogatók szövetségére, illetve a Salvini-Orbán köré csoportosuló migrációt ellenzők csapatára,
akikhez az euroszkepticizmus jegyében tavaszig jó eséllyel csatlakoznak majd cseh, lengyel, osztrák és francia pártok is. Ezt az új jobboldali tömörülést Salvini Ligák Ligájának szeretné elkeresztelni, bár erről még nem volt lehetőségük az illetékes pártoknak közösen határozni.

Venom, az antihős

Farkas Merci

Kedvcsináló a legújabb Marvel-filmhez
Nyakunkon az ősz, közelegnek a hűvös esték, de semmi okunk az elkeseredésre, hiszen
ha a szabadban nem is, de a moziban kitűnően eltölthetjük szabadidőnket. Ha szereted az
akciódús, de nem túl tömör filmeket, akkor tökéletes választás lehet számodra az október
4-én mozikba kerülő Venom című film.
A Marvel-univerzum egyik legizgalmasabb és legerőszakosabb figurája végre saját filmet kap.
Az utóbbi pár évet filmtörténeti szempontból minden bizonnyal úgy emlegetjük majd, mint a
Marvel-filmek korát, hiszen nem volt még példa rá, hogy egy adott fiktív univerzumon belül
játszódó történetek láncolata ilyen tökéletes és jól kidolgozott formában és ilyen mennyiségben
kerüljön a filmvászonra. A Marvel Studio az ’50-es évektől csaknem 53 különböző szuperhősökről szóló filmet adott ki, amelyek mind összekapcsolódnak és kiegészítik egymást.
Ezért, ha te is Marvel rajongó vagy, akkor minden bizonnyal tudod, hogy ez a film is egy kötelező
darab lesz. Illetve, ha nem tartozol a szuperhős rajongók táborába, akkor is tökéletes lehet számodra
ez a film, hiszen nem igényel előzetes „tudás anyagot” némely korábbi Marvel filmmel ellentétben.
A filmjogok miatt ezt a filmet ezúttal a Sony Pictures készíti el nekünk, viszont a Marvel Studio
jelentős közreműködésével és hozzájárulásával teszi azt. Ráadásul ígéretük szerint illeszkedni
fog a történet a Marvel által megszemélyesített Pókember-Hazatérés című feldolgozásához,
amely a film franchisébe való illeszkedését vetíti elő számunkra.
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Az 1988-as képregényt alapul vevő mű egy igazi antihős filmnek ígérkezik, amilyen még mindig
csak elenyésző számban van a Studio repertoárjában. A történet szerint egy szimbióta, amely
az űrből jön, és csak úgy tud életben maradni, ha egy másik testen élősködhet, gazdatestének
Eddie Brock-ot (Tom Hardy) választja, aki egy minden lében kanál riporter és feltételezhetően
rosszkor jár rossz helyen. A kettőjük fúziójából pedig megszületik Venom, a szadista szörny, aki
nem mellesleg Pókember egyik legfőbb ellensége a képregény szerint
A film készítői hét pecsétes titokként őrzik, hogy Pókember karaktere vajon megjelenik-e a
történetben vagy esetleg csak a későbbi részekben keverednek majd összetűzésbe. Persze az
is lehet, hogy a képregénytől eltérő módon nem fogják a későbbiekben sem együtt szerepeltetni
a két hőst, bár ezen azért sokan meglepődnénk.
A szimbióta erőszakos énjét, Eddie nem teljesen tudja irányítani, így Venomban egy folyamatos
belső feszültség van annak kapcsán, hogy a jó vagy a rossz oldalon áll. Mindemellett persze jönnek még más szimbióták is, akikkel „hősünknek” meg kell majd küzdenie, így igencsak akciódus
filmre számíthatunk.
A Stúdióval kapcsolatba hozható filmekre jellemző, hogy az akciót és a feszültséget rendszerint
remekül ötvözi az érzelmi szálakkal, némi elgondolkodtató erkölcsi vívódással, majd mindezt a
szereplők humoros megnyilvánulásaival oldja fel. Az előzetesek alapján pedig mindebben nem
szenved majd hiányt a Venom című film sem. Ha szeretnéd megtapasztalni, hogy milyen is, amikor egy film egyszerre megrémít, feszültséget okoz, megnevettet és talán még meg is hatódsz
rajta, akkor mindenképpen ott a helyed a moziban.

Kiss Krisztina Réka

https://marvelmagyarorszag.blog.hu
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Egy nap a filmvásznon
Egy anya viszontagságai 100 percben

Az Egy nap Szilágyi Zsófia 2018-ban készült filmdrámája, amely FIPRESCI-díjat nyert a Kritikusok
Hete versenyprogramjában, ahol minden évben mindössze hét pályakezdő filmrendező
mutatkozhat be. Szilágyi Zsófia rendező mellett a főszerepet játszó Szamosi Zsófia és a két
producer, Kenesei Edina és Pataki Ági arra vállalkoztak, hogy bemutassák egy kisgyermekes
anya percekre beosztott idejét.
Az Egy nap, címével ellentétben, mintegy másfél napot ölel fel. Egy negyven év körüli, háromgyerekes, dolgozó anya, Anna életét ismerjük meg: odaér, megígér, elintéz, elhoz, fejben tart,
órát tart – mindezt felelősségteljesen. Férjét viszont nem éri utol. Szeretne beszélni vele. Úgy
érzi, muszáj lenne, mert elveszti őt. És úgy érzi, nem térhet ki a mindig soron következő feladat
elől. Az egyre halmozódó gondok azzal fenyegetnek, hogy összeroppantják, életvitelének ilyetén folytatása egyre több energiát követel, ő pedig tartalékainak végére ért. A cselekmény valójában a nő hétköznapi rutinjaira épül, a dráma a házassága háttérben meghúzódó válságának
„halasztásra ítélt pillanataiból” bontakozik ki.
Szilágyi Zsófia filmjének gyártását a Filmalap, a pályakezdő alkotókat segítő Inkubátor Programjának keretében, 62 millió forinttal támogatta. Ahogy és amit a rendező elmesél, azzal senki
nem próbálkozott eddig Magyarországon. Kézikamera bújik be a család intim terébe. Domokos
Balázs operatőr képi megoldásai egyszerre kelti a hétköznapiság, a túlzsúfoltság – ami Anna
egész napjának fő jellemzője – és a bezártság érzetét anélkül, hogy a hatása tolakodó lenne.
A struktúra és a ritmus mellett a dialógusok is tökéletesek: minden figura úgy beszél, ahogyan
az emberek ma Magyarországon beszélnek. Nem volt egyetlen mondat sem, amiről úgy éreztem, hogy ezt egy ember nem mondaná
vagy nem így mondaná.
A hitelesség minden apró részletben ott lapul: Annáék lakásának abszolút igazinak tűnő
berendezésében és a ruhákban,
amiket viselnek (Szabolcson
a nyitójelenetben zokni és gumipapucs!), vagy éppen abban,
hogy nincsen kísérőzene, csak
olyankor hallunk zenét, amikor a
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karakterek is: például az autóban vagy a telefonos ügyfélszolgálatra várva.
Nem láttam még sosem olyan magyar filmet, ami ennyire megragadja a valóságunkat: az,
ahogyan a házaspár kezeli (vagy nem kezeli) a konfliktusukat, interakcióik, reakcióik nemcsak
életszerűek, hanem jellegzetesen magyarok, vagy talán inkább kelet-európaiak. Nagyon
magyar a karakterek szimpatikus érzelmi őszintesége és lemeztelenedése, de nagyon magyar
az undorító üvöltözésbe torkolló utcai konfliktus is. Magunkra ismerünk.
A gondosan irányított fogaskerekek egy nap alatt történő darabokra hullását Anna kénytelen tehetetlenül végignézni a háttérből, a konyhából, a lázas gyereket nyugtatgatva, mivel más
választása nincsen. Szamosi Zsófia nem véletlenül nyert két díjat is lenyűgöző játékával: egyszerre hozza az elszánt, mindent megoldó, mindenhova odaérő anyát, az állásáért mindenre
képes tanárt és a férje félrelépésén agonizáló nőt. Képes 15 másodperc alatt egy egész sorsnyi
feszültséget, kételyt és reményt elmesélni nekünk pusztán azzal, hogy nézi a bejáratot, ahol a
férjét várja betoppanni.
Szabolcs szerepében – a Berlini Magyar Tévé és a Betondzsungel Ösvényein projektekben inkább humoros oldaláról megismert – Forgách Kristóf jelenik meg. Érezni rajta, hogy nem profi
színész, de enyhe egyoldalúsága tökéletessé teszi a kedvetlen, sunyító férj szerepére. Telitalálat
a gyerekszereplők kiválasztása: bámulatos, milyen jól sikerült instruálni őket, senkin nem érezzük a mesterkéltséget, sem beszédmódban, sem viselkedésben.
Az Egy nap nem egy nagy társadalmi összefüggéseket elénk táró „női” film, holott a hajtás
és a szituációk korántsem egyediek. Nem moralizál, nem keres okokat, mi miért történt, hol
siklottak félre a dolgok (hiszen sejthető, hogy
ez a rendszerből adódik), csak megmutatja,
hogy milyen háromgyerekes anyaként egy
halódó kapcsolatban lenni, tehetetlenül
nézni, ahogy a bizalom darabokra törik. Ez a legkevesebb, amit ezek az
élethelyzetek megérdemelnek.

Gonda Ágnes
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Freud vagy Isten?

Színdarab Sigmund Freud végnapjainak egyikéről
Alföldi Róbert és Jordán Tamás együtt színpadra állították Mark St. Germain: Freud’s last
session (magyar fordításban: Az utolsó óra) című darabját. A produkciót Ungvári Tamás
fordította magyarra, de ezen kívül segítséget mástól nem kért a két ikonikus művész: mind a
jelmez- és díszlettervezés, mind a rendezés kettejük (de leginkább Alföldi) munkája.
Két zseniális színészi alakításnak lehetnek szemtanúi a nézők, akik a Rózsavölgyi Szalonban
megnézik a színdarabot. Jordán Tamás az idős, a náciktól menekülő, Bécsből Londonba emigrált
Sigmund Freud bőrébe olyan érzékkel bújik bele, hogy arra nehéz szavakat találni. Bájos iróniával, elképesztő hiteleséggel jeleníti meg a haldokló, megtört gondolkodót. Clive Staples Lewis
irodalomtörténészt – akit legtöbben a Narnia krónikáinak írójaként ismernek – pedig Alföldi
Róbert játssza úgy, hogy egyszerre láthatjuk a Freud iránti tisztelet és a Freud elméletei ellen
síkra szálló vélemény minden jelét. Tudásuk legjavát nyújtják mindketten.
A 70 perces előadás tulajdonképpen egy ügyesen megkomponált teológiai vita. Az idős és a
fiatal gondolkodó világról, életről, tettekről, történelemről, ideákról beszélget úgy, hogy a kiinduló nézeteltérés köztük Istenről szól. Annak létezéséről. Mindig ugyanott lyukadnak ki. Freud
tagadja Isten létezését. C. S. Lewis hisz Isten létezésében.
A kettejük közti diskurzuson keresztül megismerhetünk két erős személyiséget. Feltárul előttünk egy történelmi szituáció, a I. világháború első éve. Mindezeket úgy tárja elénk a két szí-
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nész, hogy lehet rajta nevetni és meg lehet rajta döbbenni. Ezer meg ezer érzelmet, gondolatot
előhozhat a nézőből a darab. Giccs, ripacskodás és hatásvadászat nélkül olyan hatást vált ki,
hogy az embernek még pár nappal utána is bevillannak gondolatok, mondatok, amiken érdemes
hosszabban elmerengeni.
Minél jobban ismeri valaki Freud munkásságát, életét, annál több apró szellemességet fedezhet
fel a 70 perc alatt. Az egyik ilyen sokatmondó és visszatérő poén, amikor Freudból freudi elszólás bukik ki. De nem a humor a legfontosabb esetünkben, csupán rávilágít a darab arra is, hogy
humornak mindenhol helye van. Az ment meg minket – ebben egyetért a két karakter.
Térjünk vissza (követve a darabnak is a struktúráját) a két szereplő közti alapkonfliktushoz:
létezik-e Isten. Egészen kézenfekvő azt mondani, hogy ezen kár vitázni, hiszen ha valaki hisz a
létezésében, azt úgysem lehet eltántorítani ettől a hittől, ha pedig valaki nem hisz, csupán egy
vita után nem válik hívővé. Csakhogy ez a kérdéskör nem ilyen egyszerű, ha megfelelő érzékkel
és tudással közelítjük meg a témát. Hiszen bármelyik nézetet képviseli is valaki, és bármilyen
sok érv és magyarázat is van a tarsolyában, akkor is maradnak megválaszolatlan kérdések.
Kiváltképp akkor, ha ismét egy világháborúba sodródik a világ úgy, hogy még az előzőt sem
sikerült feldolgozni.
Mi motiválja az embereket? Mi ösztönzi őket? Mindent csak tanulunk vagy van, ami eleve emberi
lényünk része? Lehetséges ezekre a kérdésekre olyan válaszokat adni, ami teljesen kielégítő?
Valószínűleg nem. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne érdemes gondolkozni rajtuk. Tudni nem
lehet, amiben hinni kell. Vagy mégis? A tudomány bizonyított állításait nem győzheti le a hit.
Vagy mégis?
Végleten hosszúságú vita kerekedhet ezekből a gondolatokból. Ezt a végtelenséget képes
megmutatni a darab: hogy miért érdemes megismerni a másik gondolatait, még akkor is, ha
nem értünk egyet vele; hogy úgy is lehet tisztelni valakit, hogy közben eltér a véleményünk;
hogy egy vitában nem a másik fél leküzdése a cél, hanem a gondolatok árnyalása.
De segít mindez rajtunk, amikor az állkapocsrák vagy a bombázások miatt már lehet, hogy csak
napjaink vannak hátra? Amikor az se biztos, hogy a jövőben is megismerik a könyveinket, mert
azokat épp halomban égetik el vagy mert szimplán nem fog érdekelni senkit?
A döntést az olvasóra hagyom, de annyit elárulok: a darab megtekintése segít jó választ adni!

Ulics Balázs
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