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Mindezidáig sem Szaúd-Arábia, sem pedig 
a befogadó kormányok nem vették komolyan 
a menedékjogot kérőket mint politikai erőt. De 
ahogy számuk nő, és egységes frontot kezde-
nek kialakítani, a száműzetésben élők egyre 
kínosabban fogják érinteni a szaúdi kormányt 
és szövetségeseit. Sokuk rendszeresen tudósít 
a világsajtón keresztül, olyan módon elemezve 
a szaúdi ügyeket, hogy az elkerülhetetlenül a 
rezsim ellen hangolja a közvéleményt. Például, 
a fogvatartott szaúdi aktivistának, Loujain al-
Hathloulnak van egy bátyja, Walid az Egyesült 
Államokban és egy nővére, Alya Belgiumban, 
akik mindketten húguk szabadon engedéséért 
kampányolnak, és rendszeresen hírt adnak a 
médiában azokról a bántalmazásokról és kín-
zásokról, amelyeknek ki van téve. Az emberi 
jogi szervezetek, az ENSZ-ügynökségek és 
a világot átható média állhatatos híradásai 
megnehezítik a befogadó országok dolgát, ha 
meg akarják tagadni ezektől a szaúdiaktól a 
menedékjogot. A múltban Szaúd-Arábia szá-
míthatott a szövetségeseire, ha száműzöttjei-
nek kitoloncolásáról volt szó. Árulásnak ítéli 
meg, ha menedékjogot nyújtanak ezeknek az 
embereknek. Vegyük például Kanadát, amely-
nek a Szaúd-Arábiához fűződő diplomáciai 
viszonyai sérültek amiatt, hogy Kanada bírálta 
a rezsim emberi jogi visszaéléseit és hogy befo-
gadott olyan szókimondó száműzötteket, mint 
az a Enszaf Haidar, akinek férjét, Raif Badawit 
ezer korbácsütésre és több éves börtönbün-
tetésre ítélték egy liberális internetfórum lét-
rehozása miatt. A politikai aktivista Zahrani 
is Kanadában van, együtt csaknem kétszáz 
más fiatal menedékjogkérővel. A rendszer attól 
fél, hogy a menedékjogot kapott száműzöt-
tek másokat is menekülésre fognak ösztönöz-
ni. Legrosszabb rémálma egy kritikus tömeg, 
amely külföldön élő másként gondolkodókból 
áll – különösen, ha azok nagy port vernek fel 
egyértelmű megnyilatkozásaikkal. Hasodzsi 
meggyilkolása a zéró tolerancia politikájá-
ról tanúskodik a külföldről bíráló hangokkal 
szemben: nem bosszúságként, hanem nemzet-
biztonsági fenyegetésként kezelik őket. Minél 
több száműzött érkezik a koronaherceg legjobb 
szövetségeseinek és támogatóinak országaiba, 

annál nagyobb nyomást fog gyakorolni Rijád 
a befogadó kormányokra, hogy tüntessék fel 
jelentéktelennek azok számadatait, és tagadják 
meg tőlük a menedékjogot. A szaúdi elnyomás 
még azt követően sem látszik enyhülni, hogy az 
egész világon felháborodást váltott ki Hasodzsi 
lemészárlása, Mohamed bin Szalmán pedig egy-
re több ellenséget szerez magának. Lehetetlen 
lesz valamennyiüket lefizetni, megfélemlíteni 
vagy megsemmisíteni, és a diaszpóra tovább 
fog növekedni. A herceg megkísérelhet azonban 
gátat szabni a kivándorlásnak, például megtiltja, 
hogy az aktivisták és az ellenzékiek utazzanak – 
ily módon barátait közel, ellenségeit pedig még 
közelebb tudhatja majd.

(Foreign Affairs)

Esther Widmann

Woodstock még csak 50 éves, de már 
régészeti érdeklődés tárgya

A jelenkori régészek a volt menekülttáborok-
ban és a hidegháborús idők lehallgató-berende-
zéseiből gyűjtenek információt. A Woodstock-
fesztivál területét is felkeresték 50. születés-
napja alkalmából.

Farmert és kerek napszemüveget viselő, mez-
telen, hosszúhajú emberek táncolnak, kábító-
szermámorban, olyan szabadon, mint a sze-
relmük: szinte mindenki ismeri minden korok 
leghíresebb zenei fesztiváljának, az 1969-es 
Woodstocknak a képeit. Ami nem látszik a fo-
tókon, annak most próbálnak nyomára akadni 
olyan kutatók, akiknek figyelme még inkább a 
múltra irányul: ők a régészek. Az ásatások so-
rán a New York állambeli Binghamton Egyetem 
szakértői már meghatározták a színpad és a 
hangszórótornyok pontos helyét. Pontosan a 
Woodstock ötvenedik évfordulóján helyszíni 
szemlét tartottak egy erdő egy részén. Itt 
volt az ún. Bindy-bazár, ahol a standoknál 
kézművestermékeket, gyertyákat és kábító-
szereket lehetett vásárolni. Az erdőn keresztül 
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vezető ösvények – kézzel festett táblák mutat-
ták a High Way, a Groovy Way, illetve a Gentle 
Way (Belőtt út, Menő út, Szelíd ösvény3) felé 
az irányt – fényfüzérekkel voltak díszítve. A 
régészek szerint azonban csak egyetlen fotó 
maradt fenn ezeknek a helyi anyagokból ösz-
szetákolt bódéknak az egyikéről. A – felmé-
résnek nevezett – terepszemle során találtak 
még néhány felhalmozott kőrakást, amelyek 
azonban nem ott voltak, mint ahol egy a 
koncert előtt készült terv szerint lenniük 
kellett volna. „Ez arra utal, hogy a feszti-
válnak megvolt a maga saját élete – mondta 
Maria O’Donovan projektvezető. – A hely 
az ellenkultúra kötetlen hangulatú, gondta-
lan szelleméről tanúskodik.” Nem túl látvá-
nyosak a mostani ásatáson napvilágra került 
tárgyak. Mégis a hely történetéről mesélnek. 
A színpad közelében például találtak a régé-
szek egy ceruzát, amit csak 1971-től kezd-
tek gyártani, tehát nem származhat az eredeti 
Woodstock idejéből.

Ami a buldózer után maradt
A számszerűleg gyakoribb üvegcserepek 
és italdoboznyitók ugyan nem köthetők 
össze egyértelműen az 1969-es koncert-
tel, „ugyanakkor valószínű, hogy közülük 
sok összefügg ezzel a viszonylag intenzív 
lerakódási folyamattal” – mint ahogy a 
hivatalos jelentésben olvasható. Másképp 
fogalmazva: a fesztiválra látogatók hatal-
mas mennyiségben hagytak hátra szemetet, 
üvegeket, hálózsákokat és ruhadarabokat. 
Mint oly sokszor előfordul, a talajban nem 
rétegeződnek szépen egymásra az időho-
rizontok, hanem ezt a későbbi tevékeny-
ségek zavarják meg. Rögtön a „három nap 
béke, zene, szerelem” befejeződése után 
a buldózerek mindent a lejtő aljára kotor-
tak, ahonnan elszállították. Azóta már szá-
mos más rendezvényt tartottak a területen. 
Carolyn White, a Nevadai Egyetem egyik 
antropológus-professzora ugyancsak egy 
fesztivál, nevezetesen a Renóban éven-
te megrendezett Burning Man művészeti 

3 Gentle Path: egy szexfüggőségből kigyógyító 
amerikai program elnevezése (is).

fesztivál régészeti kutatásával foglalkozik. 
A megközelítés azonban nagyon külön-
bözik a Woodstockétól. „A Burning Man 
alatti tevékenységem egy aktív régészeti 
lelőhely kutatását jelenti. Azalatt gyűjtöm 
az információt, amíg használatban van a 
terület, ezért nem kell ásatást végeznem – 
magyarázza. – Egyébiránt a feltérképezés, a 
szemle és a dokumentáris elemzés technikái 
ugyanazok, mint amit a régészek általában 
használnak a múlt megértéséhez, függetle-
nül attól, mennyi idős a lelőhely.”

Jelentősége a barlangrajzokéhoz fogható
Német nyelvterületen szinte teljesen isme-
retlen jelenség, hogy a régészek a közel-
múlttal vagy a jelenkorral foglalkozzanak, 
azaz jelenkori archeológiát műveljenek. 
Egyedül a Hamburgi Egyetemen szentel-
te magát egy doktorjelölt nemrégiben a 
Wendland Szabadállam (Republik Freies 
Wendland) tiltakozó tábor kutatásának; a 
spontán létrejött bódéfalu a Gorlebenben 
épült atomszemét-temető ellen szervező-
dött. Angolszász területen ezek a kutatások 
jóval nagyobb hagyományokkal rendelkez-
nek. Megjelenik egy folyóirat, a Journal 
of Contemporary Archaeology és van egy 
Oxford Handbook is a témával kapcsolat-
ban. Az oxfordi Pitt Rivers Museum jelen-
leg a calais-i Dzsungelnek nevezett, időköz-
ben kiürített menekülttáborok régészetének 
szentel egy kiállítást. John Schofield, a 
Yorki Egyetem vezető régészprofesszora 
különösen tevékeny e területen. Ugyanúgy 
megvizsgálta a hidegháború idejéből szár-
mazó lehallgató-berendezéseket, mint mun-
kaadójának – az egyetemnek – egy má-
sik épületbe költözését. Schofield számára 
ugyanolyan kulturális jelentőséggel bír az 
a graffiti, amelyet a Sex-Pistols énekese, 
Johnny Rotten firkantott londoni szállásának 
falára, mint a lascaux-i őskori barlangrajzok. 
Schofield híres projektje a következő: az 
egyetemistákkal egy huszonöt éves kisteher-
autót „ásatott ki”, illetve szedetett darabjaira, 
majd régészeti előírások szerint dokumen-
táltatta. Mi szükség van olyasvalaminek a 
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vizsgálatára, amely egészen mostanáig látható 
és kézzelfogható volt? Carolyn White egy kér-
dés segítségével világít rá a jelenkori régészet 
hasznára: „Miért várjuk meg, amíg valami 
teljesen eltűnik, mielőtt megkísérelnénk, hogy 
megértsük azt?”

(Neue Zürcher Zeitung)

Toby Young

A Harvard a sokszínűség kelepcéjében

Mára már olyannyira közhelynek számít a 
nyugati egyetemek kudarca a szólásszabad-
ság megvédését illetően, hogy nehéz túlzott 
felháborodást érezni, amikor megint egy 
másként gondolkodó egyetemi tanárt pel-
lengéreznek ki. De ez alkalommal a szóban 
forgó egyetem annyira előkelő, hogy tény-
leg felkapjuk a fejünket. S most az egyszer 
nem Cambridge-re gondolok. A cambrid-
ge-i rektor oly sokat tett, hogy az utóbbi 
néhány hónap leforgása alatt szétrombolja 
intézménye jó hírnevét a világban – a libe-
rális elitnek nem tetsző Jordan Peterson és 
Noah Carl kidobásával, és azzal döntéssel, 
hogy megvizsgálja, milyen szálak fűzik az 
egyetemet rabszolga-kereskedelemhez –, 
hogy engedélyezett magának egy kis pihe-
nőidőt. Jelenleg a Harvard az az egyetem, 
amely leszerepelt. Így igaz, a Harvard, amely 
a Times Higher Education mellékletének 
nemzetközi hírnév-elismertség rangsorában 
2011 óta az élen áll.

A történet 2018 januárjában kezdődött, 
amikor az afroamerikai jogászprofesz-
szor, Ronald Sullivan csatlakozott Harvey 
Weinstein védőügyvédjeinek csoportjához. 
Hát nem éppen szokatlan Sullivan profesz-
szor számára, hogy népszerűtlen ügyfeleket 
képviseljen. A múltban ő látta el Aaron 
Fernandeznek, a New England Patriots [ame-
rikai futball-csapat] volt játékosának a vé-
delmét, akit kettős gyilkossággal vádoltak, 
és ő képviselte annak a terrorizmussal vádolt 

Usaamah Rahimnak a családját, akit lelőtt 
a bostoni rendőrség. Az a döntése azonban, 
hogy a #MeToo botrány középpontjában 
álló embert képviselje, kiverte a biztosítékot 
néhány radikális egyetemi hallgatónál, akik 
tiltakozásokat kezdtek el szervezni a Harvard 
téren. Az ilyesfajta gyűléseken leginkább azt 
kántálják, hogy „Higgyünk a túlélőknek”, 
ugyanazt a mondatot, amelyet használtak 
az aktivisták, amikor a [szexuális zakla-
tás gyanújába] keveredett Brett Kavanaugh 
legfelsőbb bíróságba való kinevezése ellen 
kampányoltak. Mindebből az a hallgatólagos 
következtetés vonható le, hogy az ártatlanság 
vélelmét nem kellene kiterjeszteni szexuális 
erőszakkal vagy zaklatással vádolt férfiakra.

Nyilvánvalóan nem várnánk, hogy a har-
vardi vezetés komolyan veszi ezeket a tilta-
kozásokat. Végül is Thurgood Marshall, az 
első afroamerikai bíró, aki a legfelső bíróság 
tagjává vált, egy nemi erőszakkal vádolt 
embert védett. Az ártatlanság vélelme az 
amerikai joggyakorlat egyik alapvető elve, és 
elég visszatetsző lenne, ha Amerika legran-
gosabb egyeteme behódolna egy diákokból 
álló tömegnek, akik ezt figyelmen kívül akar-
ják hagyni. Sullivan maga is egy nyilvános 
e-mailben emlékeztette becsmérlőit ennek 
fontosságára:

Minden bűnelkövetéssel vádolt állampol-
gárt véd az ártatlanság vélelme. Különösen 
fontos a népszerűtlen vádlottak jelen kate-
góriája számára, hogy ugyanolyan jogok 
illessék meg őket, mint mindenki mást – sőt, 
talán még fontosabb. Amilyen mértékben 
tagadjuk meg a népszerűtlen vádlottaktól a 
tisztességes eljáráshoz való alapvető jogot, 
olyan mértékben szűnünk meg az az ország 
lenni, amelynek képzeljük magunkat.

Sullivan bírálói, talán mert rájöttek, hogy 
nem fognak túl sokra menni azzal az ér-
veléssel, hogy Harvey Weinsteinnak nincs 
joga tisztességes eljáráshoz, ehelyett inkább 
arra összpontosítottak, hogy Sullivant meg-
próbálják elmozdítani a harvardi egyete-
misták egyik kollégiumának, a Winthrop 
House-nak az igazgatói pozíciójából, ame-
lyet már tíz éve vezetett. Ebben az ál-


