
A koronavírus és a hozzá kapcsolódó 
jelentések és hírek sok más dologról el-
vonhatják az ember fi gyelmét. Ez persze 
érthető is, hiszen nem kis mértékben 
határozza meg a mindennapokat. Gon-
doljunk csak bele, hogy már a maszk 
szó említése, sőt már a gondolata is 
mennyire vegyes érzelmeket idézhet 
elő mindannyiunkban, hogy a mostani 
helyzet egyéb vonatkozásait és velejá-
róit ne is említsem. Hozzáteszem, hogy e 
rövidke írásnak nem az a célja, hogy to-
vább toldozza-foldozza az amúgy is min-
denütt jelen lévő, aktuális témát. Sokkal 
inkább egy másik jelenségre szeretném 
felhívni a fi gyelmet, melyről magam is 
a napokban, fi lológushallgatóként, nem 
kis meglepődéssel értesültem.

Egyed Péter

F ebruár hetedikét új jelen-
téssel, a Fehéroroszor-
szággal való szolidaritással 

ruházta fel a fehérorosz ellenzéki 
vezető, Szvjatlana Cihanouszkaja. 
Cihanouszkaja több írói, szerzői és 
fordítói szövetség 200 ezer tagjával 
a háta mögött szólította fel az euró-
pai országok kulturális minisztereit, 
hogy határozott lépéseket hozzanak 
az országban megjelenő kulturális 
színtér erőszakos elnyomása ellen. 
A PEN International alkotói egye-
sület részeként a helyi társulás, a 
fehérorosz PEN Center, 2019-ben 
kulturális felmérést kezdeményezett 
az országban. Ennek a felmérésnek 
a célja az alkotói szabadságjogok és 
megnyilvánulások feltérképezése 
volt. A tanulmány alapján, amely a 
fehérorosz PEN center honlapján 
részletesen elolvasható, a megfi gye-
lések kimutatták, hogy az országban 
593 esetben történt az emberi jogok 
és szólásszabadság elleni kihágás az 
állam részéről. Számszerűsítve ez 
494 magánszemély, 67 egyesület és 
szervezet, valamint 26 a kulturális 
örökség elleni sértést jelent. A ki-
hágások mibenlétének részletesebb 
magyarázata az említett webolda-
lon olvasható.

Veszélyben a szólásszabadság? 

Ezek a szabadságjogi sértések az em-
berek kulturális és szabadságjogai-
nak elnyomásában jelentkeztek, mint 
a cenzúra, a szólásszabadság, a gyüle-
kezési szabadság és a tisztességes 
eljáráshoz való jog megsértése. Az 
országban Aljakszandr Lukasenka 
diktatórikus államvezetése alatt 
megnövekedett az irodalom és 
a kultúra elleni terror. Ahogyan az 

a PEN tanulmányából is kivehető, 
Fehéroroszországban minden embe-
ri és kulturális jogot szisztematiku-
san felfüggesztettek. Fehéroroszor-
szág kulturális helyzetéről értesülve 
futótűzként terjedt végig Európán 
a reakció és felháborodás. A fehér-
orosz PEN Center tanulmányáról 
értesült a PEN International (megj.: 
a PEN írói egyesületek, nemzetközi 
szervezete), ami tavalyi cikkében, a 
különböző PEN-kihelyezésekkel 
karöltve szólította fel a fehérorosz 
hatóságokat a helyzet orvoslására. 
Az Európai Írók Tanácsa (EWC) és 
a Műfordítói Egyesületek Európai 
Tanácsa (CEATL) mély felháboro-
dással vett tudomást a fehérorosz 
helyzetről, és februárban felszólítot-
ták az európai tagállamok kulturális 
minisztereit, hogy tegyenek lépése-
ket és gyakoroljanak nyomást a fehér-
orosz kulturális színtér elleni erőszak 
és elnyomás megszüntetésére. Mint 
az EWC tagja, a magyar Szépírók 
Társasága írói és érdekvédelmi szer-
vezete is tudomást szerzett a hely-
zetről, és a maga támogatása mellett 
más irodalmi társulatokat és folyóira-
tokat is értesített a tényállásról. Így 
szerzett tudomást a helyzetről a Prae 
folyóirat és művészeti portál is, ahon-
nan értesülve immár a Sapi Népe is 
felgyújthatja helyőrségének lángjait.

Az értelmiségiek elnyomása 

A fehérorosz kulturális helyzet 
súlyosságát alátámasztják azok a 
számottevő és nem a mai európai 
kulturális színvonalhoz illeszkedő 
tények, miszerint számos fehérorosz 
író, műfordító, kiadó, könyvkeres-
kedő, ezenkívül zenész, blogger és 
előadóművész részesült elnyomás-
ban vagy került politikai fogságba az 
országban. Az előbb megnevezett 
szervezetek elnökei emeltek ki az  

említett tanulmányból különböző 
példákat, melyek kimutatják az or-
szágban gyakorolt elnyomás súlyos-
ságát. A CEATL elnöke szerint 
„legutóbb Volha Kalackaja fordítót, 
Margaret Atwood, Virginia Wolf 
és Tenessee Williams fordítóját tar-
tóztatták le (idén) január 15-én”. A 
EWC elnökének magyarázata sze-
rint: „A Lukasenka-rezsim milíciái 
lehallgatják, megfélemlítik és bebör-
tönözik őket – irodalmi, fordítói és 
előadóművészeti alkotókat –, mert 
a szólásszabadság és az állampolgári 
jogok védelmének első sorában áll-
nak, versek felolvasásával, békés tün-
tetéseken való énekléssel és fellépés-
sel.” Ezen szervezetek forradalmian 
hangzó megfogalmazásban szólítják 
fel az EU-tagállamok kulturális mi-
nisztereit, hogy nyomásgyakorlással 
érjék el a Lukasenka-rendszer poli-
tikai foglyainak szabadon bocsátását.

Nyilvánvaló, hogy elfogadha-
tatlan az, ami Fehéroroszország-
ban történik, mint ahogyan az is 
nyilvánvaló, hogy ennek fontossága 
elveszőben látszik a mindennapi 
híráradatok kavalkádjában. A mai 
világ az elzártság biztonságát tanít-
ja és részesíti előnyben, egyáltalán 
nem is alaptalanul. Mindezek elle-
nére sem szabad megfeledkeznünk 
a világban élő emberekről, akiknek 
a szabadsága továbbra is ugyanolyan 
értéket képvisel, akárcsak a mos-
tani, izoláló helyzet előtti időben. 
Ezért nem szabad szemet hunyni 
embertársaink elnyomott helyzete 
felett, mert közösségben élünk és 
igényeljük embertársaink társasá-
gát, méghozzá úgy, hogy mindany-
nyian kifejezhessük véleményünket. 
Hiába élünk a járvány időszakában, 
nem engedhetjük meg, hogy a min-
ket körülvevő világról a maszk mö-
gül, passzívan, akár érdektelenül 
vegyünk tudomást.

Február első hetén rendez-
ték meg az iFemPower 
Téli iskolát. Az egyhetes 

intenzív nemzetközi képzés az 
iFemPower projekt keretén be-
lül valósult meg, részvételt pedig 
azon hallgatók közül nyertek né-
hányan, akik elvégezték a projekt-
tel partner egyetemeken az egy-
éves iFemPower női vállalkozói 
képzést. A Sapientia Csíkszere-
dai Karáról négy hallgatónak nyílt 
lehetősége nemzetközi színtéren 
bővítenie vállalkozással kapcsola-
tos tudását. Az iFemPower az Eu-
rópai Unió Erasmus+ programja 
által társfi nanszírozott projekt, 
amelynek elsődleges célkitűzése 
olyan nők felkarolása, szakmai tá-
mogatása, akik éreznek magukban 
elhivatottságot egy saját vállal-
kozás elindítására. A projektnek 
két intenzív, egyhetes program-
sorozata működik: egy tavaszi és 
egy téli iskola, amelyeknek a part-
nerintézmények felváltva adnak 
helyet. Idén a kiválasztott hallga-
tóknak Stuttgartba kellett volna 
utazniuk, de a vírushelyzetre való 
tekintettel a téli iskolát online tér-
ben szervezték meg. 

Január 31-én az esti órákban ta-
lálkoztunk először a csapattal, ott 
szembesültünk a ténnyel, hogy mi-
lyen sok különböző egyetemet és 
ezzel együtt országot képviselünk 
(Magyarország, Románia, Olasz-
ország, Anglia, Spanyolország, 
Ausztria, Németország), milyen 
különféle területeken tanulunk, 
mennyire változatos az érdeklő-
désünk és milyen sokszínű vál-
lalkozásötletekkel érkeztünk. A 
következő hét feszített időbeosz-
tásának következtében egy fárad-
ságos, sok munkával és tanulással 
eltöltött időszakként emlékszünk 
vissza az együtt eltöltött időre. A 
szervezők igyekeztek lehetősége-
ikhez mérten színvonalas, a fi zi-
kai találkozások hangulatát idéző 
programokat szervezni. Az öt 
nap alatt öt különböző országból 
érkező szakember előadását hall-

gathattuk, akik minden esetben 
interaktív tevékenységgel készül-
tek. Ezenkívül a délutánokat ön-
ismereti kurzusok színesítették, 
amelyek hozzájárultak a kellemes 
légkör és barátságos hangulat ki-
alakulásához. Csütörtökön nem 
csupán az addigi zárt közösség 
számára volt elérhető az aznapi 
előadás, hanem egy nyílt online 
programkínálat várta azokat, akik 
előzetesen regisztrációval jelez-
ték érdeklődésüket. Nekünk, a 
projektben résztvevőknek egy 
izgalmas, megpróbáltató nap volt, 
hiszen a szerdai rövid felkészítés 
után a nyílt közönségnek kellett 
bemutatnunk vállalkozásötletün-
ket egy háromperces beszéd és 
egy rövid prezentáció formájában. 
Elképesztő volt, ahogyan az alig 
egyhetes ismeretség után egymást 
biztattuk, dicsértük, segítettük, 
motiváltuk. Ezt tudnám a téli 
iskola legnagyobb ajándékának 
megnevezni, hogy nem csupán le-
xikális információkkal, szakmai 
tudással, személyes fejlődéssel, 
tanácsokkal lettünk gazdagab-
bak, hanem rövid idő alatt sike-
rült egy személyes kapcsolatokon 
alapuló szakmai hálózatot kiala-
kítanunk. Megdöbbentő, ugyan-
akkor inspiráló, örömteli volt a 
felismerés, hogy a meghívott szak-
emberek milyen nyitottsággal, mi-
lyen barátságosan fordultak felénk. 
Mindannyiukat a szakmai alázat, 
a humor, a saját területeiken való 
jártasság jellemezte, és miközben 
szórakoztató előadásokat tartot-
tak nekünk, napról napra egyre több 
dologra ébresztettek rá. Az első 
esti megismerkedéssel a péntek 
délutáni búcsúest keretbe foglalta 
a téli iskola élményeit. Nagyon há-
lás vagyok a lehetőségért, és igazán 
örülök, hogy belevágtam ebbe az 
intenzív, angol nyelvű képzésbe, 
ugyanis a nehézségeken és kez-
deti akadályokon átlendülve egy 
tartalmas, hasznos, emlékezetes 
hétként gondolok vissza rá.

Bagoly Anabella
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