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Nemrég olvastam, hogy egy kutatás szerint azok az emberek, akik szerencsésnek tartják magukat, és szívesen
tekintenek önmagukra úgy, mint a világ egyik legnagyobb mázlistájára, azoknak valóban többször „jön be”
az élet. Hogy most ez a pozitív gondolatoknak tudható-e be, vagy csak tényleg szerencsésebbek társaiknál,
azt most ne firtassuk. Ez legalább olyan kérdés lenne,
mint mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás?
A szerencse kapcsán ennél sokkal érdekesebb, hogy
ki, mit tekint annak? Van, aki évek óta keresi a tökéletes
lakást, és amikor egy véletlen folytán belebotlik, hirtelen Fortuna kegyeltjének érzi magát. Másnak egy jól
sikerült vizsga (amire nem készült sokat), egy új munka
jelenti élete nagy lehetőségét. Egy dologban egyeznek
az előbb felsoroltak: mind- mind csupa olyan szubjektív
dolog, amire az ember iszonyatosan vágyik, és egyszer
csak (erőfeszítés nélkül) megkapja.
És mi az, amire nem csak egy-egy ember, hanem
szinte mindenki vágyik egy kicsit? A pénz. Persze tudjuk, miért (hiszen van az a mondás: ha pénzed van,
minden van), nem is csoda, hogy sokan vesznek el a
szerencsejátékok világában. Érdekes megfigyelni, hogy
az angol fortune szó egyszerre jelent szerencsét és vagyont. Viszont németül a Glück szó a szerencse mellett
a boldogságot jelenti.
Láthatjátok, nem csak egyéneknek, nemzeteknek is
más-más asszociáció ugrik be a szerencse kapcsán. Egy
dolog azonban biztos: ahhoz, hogy mázlistának érezd
magad, jókor kell lenned jó helyen. Éppen ezért kár ezreket pazarolni („befektetni”) egy kis „játékra”, mert a
szerencse vagy bekopog magától, vagy nem. ■
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Ceglédre beszökött a TŐGY

Egy tízfős szervezői csapat több hónapos készülődés és promóció után megvalósulni látta a terveit, a TáTK-osok Őszi Gyűlését, ismertebb nevén a TŐGY-öt. Rengeteg előkészület és várakozás előzte meg a tábort, s a tavalyihoz képest ez egy sokkal
nagyobb rendezvénynek bizonyult, nagyobb felelősséggel. Tematikája a különböző zenei stílusok közötti bandaháború volt.
Kis csapatunk a Nyugati pályaudvarról indult egy szombat délután, ahol a csoportvezetők bevetették a szokásos
ismerkedős játékokat, alkohollal kínálták a „borjakat”, így
hamar felszabadult, kellemes hangulat kerekedett. Jó egyetemistákhoz híven rögtön sikerült felkeltenünk a járókelők,
és néhány rendőr figyelmét is. Kénytelen-kelletlen hangtalanul vonultunk át a kijelzők alól a 17-es, vagyis a legkülső
vágányhoz, ahol már nem botránkoztattuk meg a békés polgári lakosságot. Az utolsó szál cigaretta az indulás előtt, egy
utolsó szájkarate a különböző csapattagok között, s miután
a notórius késők is megérkeztek, feltöltöttünk a vonaton
négy vagont csapatokra bontva: a rockerek, a rapperek, a
diszkósok és az alterok. Az egyórás út a csapatépítés jegyében telt, hol énekléssel, hol dohányzással, hol iszogatással,
a lényeg azonban az volt, hogy mindenki jól érezte magát,
pont annyira, hogy a táborig, amely egy kilométernyire volt
a vasútállomástól, el tudjon jutni a két lábán. Ott már várt
minket egy kocsi, amibe és amire néhány szerencsésnek befértek a csomagjai (melyek közül egy, a tetőre pakoltakból,
megadta magát az egyik körforgalomban).
Ez a felvezető kocsi kísért minket végig az úton a táborig,
miközben hangos zene szólt belőle, például Scooter, Skrillex,
David Guetta, Brains, Pixa, Afrojack, Sum 41, hisz a jóból sosem elég. Útközben néhány plusz pont reményében páran az
utcán kószáló csirkéket kergették, de végül sikeresen elértünk
a táborig. A köszöntők, a szobák és az ágyneműk kiosztása
és a felelősségvállalási nyilatkozatok aláírása után a csapatok
foglalkozást tartottak, amelynek során felkészültek az esti
Gálára, ahol a délután megkapott képrejtvényből egy filmet
kellett előadni. Ezenkívül minden csapatnak ki kellett választania egy kabalaállatot, aki képviseli a csoport stílusát, és az
egész tábor alatt ennek megfelelően öltözködik és viselkedik.
Az esti Gála remekül sikerült, itt minden csoport egy-egy
előadás keretében bemutatkozott: a diszkós Titanic, az alterna-

tív Alice Csodaországban, a rocker Egri csillagok és
a rapper Macska-jaj igazán ütősre sikerültek. Az
előbb említett kabalaállatok egy szépségversenyen mérettettek meg, s jutalmuk sem maradt el
vodka-narancs formájában. Az est folytatásaként
a TŐGY Kvíz következett, ahol a csapatok megcsillogtathatták
tudásukat a zene területén. Jutalmukat a tábor két legszexuálisabb egyéne keverte össze egy-egy vödörbe, s az alkohol men�nyisége egyenes arányban nőtt a helyes válaszok számával.
A keverék elfogyasztása után fergeteges buli vette kezdetét. A résztvevők választhattak a nagyterem és a kisterem
között, az előbbiben mainstream zenére ropták, utóbbiban a
dubstep, goa ritmusára folyt az arcon pörgés. Az este azoknak is maradandó emlék lett, akik korán kidőltek/elaludtak,
ugyanis hajnalban egy lelkes kis csapat, nedves szivacsokkal,
zseblámpával és aranyos kiscicákat és -kutyákat ábrázoló
lemosható tetoválásokkal felszerelkezve, bevetette magát.
Ezúton is elnézést kérünk mindenkitől, akit megtaláltunk,
köszönjünk a szíves közreműködést. Valamint, gratulálunk
azoknak a nálunk ravaszabb résztvevőknek, akik kulcsra zárták az ajtóikat, így elkerülve a vészt.

Alapozunk
A másnap délelőtt nehezen indult, de kisütött a nap, ettünk
egy kis reggelit, és máris mindenki könnyebben szánta rá magát arra, hogy beüljön a délelőtti kiselőadások egyikére, vagy figyelni, vagy aludni. A témák között szerepelt a mémek világa, a
különböző tanulási és párkapcsolati stratégiák, a science fiction
és a szociológia kapcsolata és a statisztika hasznossága, így igazán nem lehetett ok panaszra, mindenki megtalálhatta a saját
érdeklődési körébe tartozó témát. Egy külön előadást tartottak
ezenkívül a szakkollégium képviselői is. Ebéd után egy laza kis
sorverseny következett különböző állomásokkal, ahol mindenki
előszedte rejtett stage diving tudását, kergette, megtehenegelte,

Fotók • TáTKontúr i szasza

A Fürdő utcán suhant nem is oly nesztelen, mint inkább szertelen. Három nap, amikor a Társadalomtudományi Kar 120 fős lelkes csapata
megszállt egy tábort, hogy összeismerkedjenek, bulizzanak, társadalomtudományi problémákat vitassanak meg.
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majd meg is etette a másikat egy kis joghurttal, lebegett a föld
felett, és énekelt is. A mozgalmas délutánt követően, egy kis pihenés és vacsora után következett a Zárógála, ahol ismét csak az
alkoholpusztítás állt a középpontban, és az immár hagyományos
TŐGY feladat is megjelent: a rumos barackjoghurtivás műanyag

Mint borjú az új kapura
kesztyűből. A szokásos vodkaváltó előtt a csapatok kiválthatták
a tőgymester által elrabolt túszokat is.
Az eredményhirdetést már mindenki izgatottan várta, alig
lehetett lecsillapítani az embereket. Megosztott harmadik helyezett lett a diszkós és a rapper csapat, második a rocker, és
az előkelő első helyet az alter csapat szerezte meg. Panaszra
azonban senkinek sem lehetett oka, hiszen ezután folytatódott a még brutálisabb parti. A cikk elején említett felelősségvállalási nyilatkozatok nem voltak haszontalanok: kiszakadt

egy ajtó, betört egy fal, széttört egy asztal, több szék, szétesett egy szekér is. Szerintem nem is kell jobban kifejteni,
hogy milyen sikeres estét zárhattunk.
Az utolsó reggel néhány szervező hősiesen küzdött a
kosz és a szemét ellen, külön köszönet illeti őket, hogy rendbe szedték a placcot. Ezután ébresztés, reggeli, pakolás, fetrengés a fűben a napsütésben. Néhány rapper indulás előtt
a tengerész szeszes italtól bódult állapotban megpróbált kirobbantani egy forradalmat, de a lelkesedésük kialvatlanul és
másnaposan inkább őrültségnek tűnt, mintsem átszellemült
elmék kibontakozásának.
Miután búcsút vettünk a még egyben lévő tábortól,
gyalog útnak indultunk a vasútállomáshoz, ki így, ki úgy. A
részletekbe nem mennék bele, legyen elég annyi, hogy volt
egy-két ember, akit fel kellett pakolni a vonatra, különben
Cegléd foglya maradt volna. Az úton már a legtöbb ember
aludt, pihent, bambult kifelé az ablakon, de voltak, akik
egymásnak mesélték, hogy ki mit csinált beszámíthatatlan
állapotban, és így igazi legendák születtek. Ha figyeltek, ti is
elcsíphettek egy-egy anekdotát a TŐGY-ről.
Szervezőként mentem le, és azt hiszem, hogy elértük azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé a tábort megelőző
gyűléseken: a résztvevők összeismerkedtek, együtt buliztak,
előadásokon vettek részt, jól érezték magukat. Úgy gondolom,
hogy mindenképpen megérte az összes idegeskedés, fáradozás és energia, amit belefektettünk abba, hogy a TŐGY emlékezetes legyen. ■
Szasza

Megjött a Mikulás!
Melyik az a piros betűs nap, amikor a csajok és a srácok is feszülten figyelik egy csomag érkezését? Egy csomagot, amit akkor kapunk meg, ha nem
rosszalkodtunk sokat az előtte lévő hónapokban. Egy csomagot, amit
megpillantva csak egy dologra gondolhatunk: végre megjött a Mikulás!
Hát igen, december hatodikáról van szó, amikor Joulupukkinak
egyetlen éjszaka alatt kell több millió gyerek és felnőtt otthonába csempésznie ajándékait, vagy épp a virgácsokat. A Társadalomtudományi Kar hallgatóiként nem nézhetjük tétlenül
a Mikulás bá hátrányos helyzetét, ezért egy igazi egyetemi
bulival várjuk őt és hasonmásait, segítőit – köztük a krampuszlányokat, rénszarvasokat és manókat. A komoly hagyományoknak örvendő Mikulás parti elengedhetetlen alkotóeleme a fagyos decemberi éjszakáknak, akárcsak a forralt bor és
a jókedv. Elsősök, figyelem! Idén a csizmát kétszer is kell majd
fényesítenetek, először a csomag, másodjára pedig a TáTK-os

parti tiszteletére, ahol a fergeteges hangulat és a
jó társaság garantált lesz!
A vizsgaidőszak sűrű hófelhői előtt pedig vár még
ránk egy nagy lehetőség, hogy amortizáljuk agysejtjeinket, és ez nem más, mint a szorgalmi időszakot
záró hepaj, amely a karácsonyi szünet előtt fog nagyot alkotni. Az
ETR-ben felbukkanó vizsgaidőpontok rémképeit csak dizsivel
és az italakciókkal lehet kitörölni az emlékezetünkből, és a felkészülésnek sem árt egy enyhe képszakadás vagy restart. Hiszen
köztudott, hogy a nagy megmérettetések során az esélytelenek
helyzetéből a legszebb summa cum laudéval elvégezni az egyetemet!
Már csak egy feladat vár rátok, a sikeres bulik teljesítése
érdekében kövessétek figyelemmel a plakátokat és a HÖK-ös
forródrótokat, nehogy lemaradjatok az év utolsó két nagy
partijáról! ■
Kréta
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Éjszakai pályafoglalás
December 9-én éjszaka fiatalok foglalják el az ELTE Bogdánfy úti Sporttelepét. A hagyományos Éjszakai Sport rendezvényen egyetemünk egykori sportolói, jelenlegi kiválóságai és sporttal ismerkedő hallgatói találkoznak, és mérkőznek meg egymással.
A felkínált sportágakat összeszámolni is nehéz lenne, így
inkább felsorolásukat választjuk. Egész éjjel zajlanak majd a
küzdelmek négy csapatsportágban: labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában és floorballban. Az egyéni mozgásformák
közül a speedminton, a tollas és az asztalitenisz ügyességünket
teszi próbára, a TRX-et (a Polar felajánlásában cardio GX pulzuskontroll órák segítségével) és a spinninget pedig kondíciónk
és állóképességünk fejlesztésének céljával vehetjük igénybe. A
keleti harcművészetek kedvelői a muay-thaival és a goju-ryu
karatével ismerkedhetnek meg, de szerephez jut a koncentrációt és állóképességet egyaránt igénybe vevő vívás, valamint
agyunk tornamestere, a sakk is. A közös mozgás szerelmesei
előtt nyitva állnak az Aerobik Day rendezvényei, a felpörgető
kickbox-aerobik, a felvidító cheer-up és az ellazító hastánc.
Az ELTE sportos identitását idén közös bemelegítő kocogás, az Éjszakai Fejlámpás Futás (a Panasonic felajánlásának

köszönhetően az első 25 jelentkező ajándék fejlámpával futhatja végig a távot), illetve egyetemünk oktatóinak a Parlamenti Válogatott ellen
vívott futballmérkőzése hivatott megerősíteni.
Minden focista megnyugvására tanáraink és
honatyáink teszik bele az érzést az új műfüves pályákba, ez
a meccs lesz ugyanis a nemrég átadott gyepszőnyegek hivatalos felavatása. Valódi újdonságként idén, „Nagy éji zene”
hívószó alatt minden vállalkozó szellemű wanna-be popsztár
megoszthatja zenés produkcióját a Szertár büfé vendégeivel.
Arról egyelőre nincsenek információink, hogy az X-Faktor
mentorai a helyszínen lesznek-e, de a kiemelkedő előadókról
mindenképp értesíteni fogjuk őket.
Regisztrációra a rendezvény napján délután 3-tól lesz
lehetőség a BEAC Sporttelepen, a csapatsportokon való
részvétel azonban internetes nevezéshez kötött, ezt az
ejszakaisport.elte.hu címen lehet megejteni november 30-tól.
A nevezéssel és az egyéb fontos tudnivalókkal kapcsolatos
részletek már november 25-től elérhetők a honlapon. ■
Sid

Filozófus-ügy 2.0

Felkai Gábor esete az olvasónaplóval
Egy név nélkül nyilatkozó, harmadéves szociNem vizsgázhat filozófiából az a nagyjából 70 hallgató, aki októberben
nem mutatta be olvasónaplóját. Azok sem járnak jobban, akik a decem- ológusnak már jóval nyomósabb ellenérvei voltak.
beri alkalommal mulasztják el ezt megtenni. Oktatás-módszertani át- „Azzal egyetértek, hogy a diákok nem olvasnak, és
valamivel rá kell erre kényszeríteni őket, de maga
törés, a diákok kiskorúsítása, esetleg a HKR-be ütköző jogsértés? Felkai
az eszköz nagy mellényúlás. Az általános iskola
Gábor újítása alaposan felkavarta az állóvizet a TáTK-on.
harmadik osztályára emlékeztet. Az, hogy minden lap tetejére rá kell vésni a nevünket, elkerülhető lenne, ha
Platón, Arisztotelész, Descartes, Kant, Nietzsche, Marx. Többek
használna egy programot, amivel ellenőrzi, hogy ki plagizál.
között az ő műveikből kell jegyzetet készítenie annak a 332
hallgatónak, aki idén szeretné elvégezni a filozófia kurzust. Maga a kézírásos eszköz nem tetszik, mert nem látom értelKézzel írva, A4-es spirálfüzetben. A hallgatók véleménye mos- mét. Ráadásul, ez így nem filozófia, hanem filozófiatörténet,
tanra erősen megoszlik a kérdésben, a kezdeti össznépi felhör- amivel halott emberek életrajzát magoljuk be, sokkal jobb
lenne, ha elolvasnánk valamilyen szöveget, és saját magunk
dülésbe idővel sokkal barátságosabb hangok is vegyültek.
„Először majdnem sokkot kaptam, de jobban belegondolva, értelmeznénk. Ez így másolástechnika, nem késztet egyéni
ismerve a korábbi évek bukási statisztikáit érthető az olva- gondolkodásra.”
Kovács Anna Sára, a TáTK HÖK elnöke is azt hangsúlyozta,
sónapló bevezetése, bár kicsit túlzónak tartom azt az olvashogy a legtöbb kifogás az olvasónapló formai követelményei
mánylistát, amit feladott. Egyébként nagyon liberális volt az
miatt érkezett hozzájuk, bár sokan kritizálták a bemutatás
olvasónaplók értékelése, ha valaki foglalkozott vele, és csinált
valamit, azt rögtön vizsgára engedte, ez nagyon embersé- nehézkességét is (eredetileg éjjel fél 12-ig tartott volna a
naplók ellenőrzése, végül mindkét októberi időpontban este
ges” – mondta lapunknak Csillik Dávid, másodéves társadalmi
9-kor zárult a megtekintés). „Ez egy beadandó házi dolgozat,
tanulmányok szakos hallgató.
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annyi különbséggel, hogy ezúttal nem Times New Roman
betűtípussal, másfeles sortávval, hanem kézzel írottan, spirálfüzetben kellett bemutatni” – mondta a HÖK elnök. „Formai
kérdésekben a Hallgatói Követelményrendszer szabad kezet
ad az oktatónak” – tette hozzá.
Kovács Anna Sára és a HÖK jogsérelmi referense, Mészáros Ádám is kiemelte, hogy hivatalos megkeresést nem kaptak
az üggyel kapcsolatban, kénytelenek voltak Facebook hozzászólásokból és az évfolyamok levelezőlistáiból tájékozódni.
„Egyesek úgy értelmezték a HKR 67-es paragrafusát, hogy az
kizárja az olvasónaplót mint kollokviumi számonkérési formát. De a házi dolgozat ugyanúgy követelmény lehet, mint
a gyakorlatokon való részvétel. Nyilván egy előadásnak nincsenek olyan szigorúan megszabva a követelményei, de azt,
hogy a vizsgára bocsátásnak feltételeket szabjon az oktató,
nem tiltja semmi” – zárta jogi fejtegetését Anna Sára. Mészáros Ádám hozzátette, Felkai Gábor eleget tett annak a kötelességének, hogy az év elején közzétett tematikában világosan
definiálta a követelményeket. Mivel ekkor egy hallgató sem
szólalt fel az olvasónapló ellen, automatikusan elfogadottnak
kell tekinteni a tematikát. A vizsgáról most elutasítottakat
a következő félévben induló vizsgakurzussal nyugtatta a
jogsérelmi referens. Igaz, az olvasónapló készítését minden
bizonnyal ők sem fogják megúszni, hiszen „az a többi hallgatóval szemben lenne igazságtalanság, ha jövőre már olvasónapló nélkül is el lehetne végezni a kurzust”.
Juhász Gábor oktatási dékánhelyettes szerint az olvasónaplóra ugyan ráhúzható a HKR 67. § e) bekezdésében található házi dolgozat kifejezés, itt alapvetően másról van szó.
Mivel a napló bemutatása önmagában nem eredményez érdemjegyet, nem tekinthető számonkérési formának, csupán
hallgatói feladatnak, hasonlóan egy kötelező kiselőadáshoz. A
HKR pedig nem tiltja sem a hallgatói aktivitás figyelembevételét, sem azt, hogy a vizsgára bocsátásnak feltételeket szabjon az oktató. „Az oktatásmódszertant nem szabályozhatja a
HKR, ha mindent egy lefektetett szabályrendszer szerint csinálnánk, megállna az élet az egyetemen” – vélekedik Juhász,
aki szerint az oktató jó pár órás többletmunkát vállalt magára
az olvasónaplók ellenőrzésével, így azt inkább pozitív gesztusként kellene fölfogni. Megosztottuk a dékánhelyettessel azt a
tapasztalatunkat is, hogy sok hallgató más karok (leginkább
a BTK) filozófia kurzusaival próbálkozik az itteni megemelt
követelmények hatására. Juhász Gábor reakciójában elmondta, a kar nem kíván beavatkozni a felelős hallgatói döntésekbe,
bár hozzátette, hogy a más karokon való kurzusfelvételnek is
megvannak a maga kockázatai.
Természetesen megkerestük a legfőbb érintettet, Felkai
Gábort is. A filozófia tantárgy előadója elmondta, tizenöt év
oktatási tapasztalatai késztették e lépés megtételére. Az el-

múlt években a diákok nagy része, olykor több mint fele érkezett készületlenül, esetenként a legalapvetőbb szövegismeret
nélkül a vizsgákra, melyek eredményei ennek megfelelően
siralmasak voltak. Az olvasási kedv apadására jó példa, hogy
a kari könyvtárban egyetlen példányban föllelhető filozófiai
művek is simán beszerezhetőek voltak vizsgaidőszakban.
Ezek a megállapítások nemcsak a filozófia kurzusra, hanem
más, „olvasós” tárgyakra is igazak. A mostani sikeren felbuzdulva Felkai Gábor tervezi az olvasónapló bevezetését a kultúra és művelődéstörténet tantárgy általa tanított félévében is.
És mit tekinthetünk sikernek? „Annyi talán elmondható,
hogy sokkal több hallgató ismerkedett meg – és időben – ebben
a félévben a filozófia tárgy kötelező irodalmaival, mint
bármikor ezelőtt. Ezt nagy jelentőségű változásnak érzem,
és nagyra becsülöm az irodalmak beszkennelésénél végzett
önzetlen hallgatói munkát is.” Bár a diákok legalább fele még
mindig nem látogatja az órákat, sokan már „rendszeresen olvasnak szakirodalmat, és időben felkészülnek a vizsgára. Ettől
jobb eredményeket várok, és talán életre kap újra az olvasási
kedv is, ami nélkül lehetetlen lépést tartani a tudomány eredményeivel, és egyben nem alakulhat ki az az érdeklődő, tájékozott, felkészült és kritikus fiatal értelmiség sem, amelyre
rábízható az ország sorsa.”
A tanár úr is megerősítette, hogy semmilyen hivatalos
megkeresés vagy panasz nem érkezett az olvasónaplóval kapcsolatban. Csupán utólag keresték meg egyes hallgatók az Elmélettörténeti Tanszék vezetőjét, „orvoslandó valós vagy vélt
sérelmeiket”. Az utóbbi évek nagy bukási arányai miatt két
felülvizsgálatot is kezdeményezett már a HÖK, azonban semmilyen szabálytalanságot nem mutattak ki az osztályozással
kapcsolatban. Valószínűleg az idei esetnek sem lesz sok következménye, Felkai Gábor ugyanis alaposan tanulmányozta a
HKR-t a feladat kihirdetése előtt, ráadásul több kollégája véleményét is kikérte. Az egyetlen panasz, amit szerinte érdemes
lenne figyelembe venni, a vizsga túlságosan rövid időkeretére
vonatkozik. „Amennyire a termek elosztása lehetővé teszi,
idén megpróbálok eleget tenni a hosszabb vizsgákra vonatkozó kérésnek” – ígéri Felkai Gábor.
Annyi tanulság talán levonható a történetből, hogy ha
valaki nem ért egyet az oktató módszereivel, azt az első órák
valamelyikén jelezze. Utolsó pillanatban előhúzni a HKR pas�szusait nem menő, azt sugallja, az illető nemcsak hogy olvasni
nem kezdett el, de még az év elején kihirdetett követelmények
átfutására sem vette a fáradságot. Még egy érdekes adalék a
végére: Barcy Magdolna tanárnő évek óta kér olvasónaplót diákjaitól a szociálpolitikai képzés keretein belül. Eddig mindenféle felháborodás és nagyobb problémák nélkül. ■
Barcza Dani, Sid
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Nincs az egészen úgy
A neve elhallgatását kérő, harmadéves szociológus hallgató véleményét (az önálló gondolkodásra nevelés hiánya, életrajzok
céltalan bemagoltatása) nem hagyhatta szó nélkül Felkai Gábor.
„Erről csak annyit, hogy sem az előadásokon, sem az olvasónaplóban az életévszámokon túl semmilyen életrajzi adatot – néhány esetleges utaláson kívül – nem adok elő, és ismeretüket nem követelem meg. Kizárólag az alapgondolatok
megértetésére helyezem a hangsúlyt. Az olvasónapló elkészítése maga is értelmezés, hiszen a fontos és a nem fontos
eszmefuttatások és fogalmi konstrukciók között kell súlyozni, a szöveg felépítését utólag rekonstruálni és a gondolatmeneteket sűrítve kijegyzetelni. Ez elősegíti a lényeges elemek kiemelését és megjegyzését egyaránt.” ■

Nyugdíj több forrásból?
Jogtudatosan Európában

Vajon milyen feltételek mellett részesülhetsz egészségügyi ellátásban,
ha külföldre utazol? Melyik országból és milyen családtámogatási ellátásokra leszel jogosult, ha a párod külföldön áll alkalmazásban? Mi történik a majdani nyugdíjaddal, ha több országban is dolgozol életed során?
Az európai uniós államok jelentősen eltérő szociális biztonsági rendszereinek egy egységes európai rendszerrel való felváltása lehetetlen politikai vállalkozás lenne. Annak érdekében
azonban, hogy az uniós polgárok ne veszítsék el jogaikat egyik
tagállamból a másikba utazva, szükség van a nemzeti rendszerek koordinációjára. A tagországok már az 1957-es Római
Szerződés megkötésekor szükségesnek ítélték a koordinációt,
hogy a szabad mozgás jogával élők ne szenvedjenek hátrányt
szociális jogosultságaik tekintetében.
Ennek a koordinációnak az első meghatározó dokumentuma az Európai Gazdasági Közösség 1408/71-es rendelete
(1971) volt. Az Unió bővülése és az ezredforduló körül jellemzővé váló átalakítások a tagállamok szociális biztonsági rendszereiben e rendelet számos átalakításához vezettek. Az egyre
áttekinthetetlenebbé és nehezebben kezelhetővé váló szabályozás korszerűsítésének és egyszerűsítésének gondolata az
1992-es Edinburghi Tanácson vetődött fel először, majd az
erre irányuló munka 2002-ben gyorsult fel. Ennek hátterében
az állt, hogy a tizenötök féltették a már elért eredményeket
az újonnan csatlakozó 10 közép-kelet-európai tagállamtól,
így a csatlakozás előestéjén elfogadták a megújult rendeletet
(883/2004/EK). Az együttműködés ezek után lelassult, a gyakorlatban való alkalmazást lehetővé tevő végrehajtási rendelet (987/2009/EK) elkészültére 2009-ig várni kellett.
Az uniós polgárok bővülő igényeihez igazított új rendelet
2010-es hatálybalépése nem jelentett alapvető fontosságú változást a korábban lefektetett alapelvekben, illetve az Európai
Bíróság gyakorlatában kikristályosodott normákban, ugyanakkor ez a dokumentum már nem a munkaerő szabad áramlását
helyezi a középpontba, hanem az Unió polgárainak szabad

mozgáshoz való jogát és az eljárási szabályok egyszerűsítését.
A rendeletek biztosítják, hogy az európai állampolgárok „magukkal vihessék” Magyarországon (vagy máshol) megszerzett szociális ellátásaikat más tagállamban történő munkavállalás, tanulás, utazás,
nyugdíjasként való letelepedés esetén. Az országok sokféleségéből adódóan bonyolult koordinációs rendelet néhány
alapelv köré építi fel a szabad mozgás jogával élők szociális
biztonságának védelmét.
Az egyenlő bánásmód elve értelmében a biztosítottak
között nem tehető állampolgári alapon különbség a szociális
biztonsági rendszerek vonatkozásában. Ezzel együtt alkalmazandó az egyetlen tagállam biztosítási rendszerének hatálya
alá tartozás elve, mely a pozitív és negatív jogrendszerütközésből eredő problémákat hivatott kezelni. Ha például egy
német állampolgár Hollandiában dolgozik, akkor a nemzeti
jogszabályok alkalmazása esetén sehol sem lenne biztosított,
mivel Németországban munkavállalási alapú, míg Hollandiában állampolgársághoz kötött biztosítási rendszer van. Ebből
az is következik, hogy a Németországban dolgozó holland
állampolgár a koordinációs rendelet alkalmazása nélkül mindkét országban biztosított lenne. Ennek az alapelvnek a teljesülését részletes joghatóság-kijelölési szabályok segítik, amelyek
elsődlegesen a munkavállalás helye szerinti országban határozzák meg a biztosítás fennállását.
A szerzett jogok megtartását a szolgálati idők összeszámításának szabálya teszi lehetővé, az országok közötti arányos
teherviselés elvével kiegészítve, így minden tagállam a nála
teljesített szolgálati idő arányában vesz részt az ellátások finanszírozásában. A szabadon mozgó uniós állampolgárok
biztonságát szolgálja továbbá az ellátások exportálhatóságának elve, amelynek értelmében a jogosult lakóhelye szerinti
országba kell az ellátást folyósítani, valamint a tagállamok
közötti hatékony és kölcsönös együttműködés biztosítása ér-

Terítéken a tudomány  9
dekében 2012. május 1-jétől a papíralapú információcseréről
áttérnek az elektronikus adatcserére.
Ezeknek az elveknek különösen nagy jelentőségük van
a nyugellátások meghatározása szempontjából. Tegyük fel,
hogy 15 évet Ausztriában dolgozol, majd 20 évet Németországban, végül 5 évig Magyarországon vállalsz munkát, így
amikor nyugdíjba vonulsz, összesen 40 biztosításban töltött
éved lesz. Ekkor Ausztriában kiszámítják, hogy az ottani szabályok szerint milyen összegű ellátásra lennél jogosult 40 év
után, majd a ténylegesen ott töltött biztosítási időd arányában, jelen esetben 15/40-ed részben állapítják meg a nyugdíjadat. Németország a nála töltött 20 év után az ottani teljes ös�szeg felét fizeti. Mindezeknek megfelelően a hazai szabályok
szerint is kiszámítják az 5/40-ed részét annak az összegnek,
amire a teljes 40 év után jogosult lennél, vagyis három részből tevődik majd össze az időskori ellátásod. A koordinációs
szabályok biztosítják, hogy bárhol telepedj is le időskorodra
az EU területén, a nyugdíjadat levonások, módosítások és halasztás nélkül megkapd.
Az eltérő nyugdíjrendszerekhez hasonlóan az egyes tagállamok más és más betegbiztosítási és anyasági ellátásokat is
nyújtanak. Az általános szabály szerint a pénzbeli betegbiztosítási ellátásokat mindig a biztosítás szerinti állam jogszabályai alapján folyósítják, függetlenül a lakóhelyedtől vagy
tartózkodási helyedtől. A természetbeni ellátásokat viszont,

melyek közé az egészségügyi ellátások, orvosi kezelések, a
gyógyszerek és a kórházi kezelések tartoznak, a lakóhelyed
vagy tartózkodási helyed szerinti állam törvényei szerint kaphatod meg. Ha turistaként ideiglenesen másik államba utazol,
mint ahol egészségbiztosítással rendelkezel, a sürgős, szükséges természetbeni ellátásokat a fogadó állam polgáraival
azonos feltételekkel veheted igénybe az Európai Egészségbiztosítási Kártya felmutatása esetén.
Ezek a szabályok európai polgárként neked is bármikor
a mindennapjaid részévé válhatnak. Talán csak pár hónapos
Erasmusra indulsz, de beleszeretsz az országba, vagy egy
kedves helybélibe, és évek lesznek belőle: családot alapítasz,
munkát vállalsz, aztán újra hazatérsz… Bármerre vigyen az
életed, mindig légy tisztában a jogaiddal és a lehetőségeiddel.
Jó utat kívánok! ■
Kiss Diána
Felhasznált irodalom:
Hajdú J. (2007): Az Európai Unió szociális joga, különös tekintettel a szociális biztonsági koordinációra (NFT, Projektazonosító: ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34). Szeged: elektronikus tankönyv
Uniós rendelkezések a szociális biztonságról – Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok. Európai Unió, 2010
(ec.europa.eu – Utoljára megtekintve: 2011. november 15.)

Hétmilliárd
Rengeteget hallottuk mostanában ezt a bizonyos bűvös számot. De mit
is jelent ez nekünk? Tényleg akkora mérföldkő? És egyáltalán, honnan
tudjuk, hogy hányan vagyunk?

Fotók • AP

Nem tudjuk. Sőt, valószínűleg sosem fogjuk pontosan tudni,
hogy hányan is élünk Föld nevű bolygónkon. Gondoljunk
bele: ha itthon, egy kis létszámú, civilizáltnak és jól informálhatónak tartott – tehát ilyen szempontból ideális – országban
is sorozatosan gondokba ütközik a népszámlálás intézménye,
akkor hogyan is lehetne megmondani az afrikai törzsekben
élők pontos létszámát?

Kritikus tömeg

Akkor hogyan jött létre ez a bizonyos adat?
Ez valójában egy becsült szám, amit az egyes országok születési és halálozási rátájából, várható
élettartamából raknak össze. Valószínűleg ebből
adódik az is, hogy míg az ENSZ a fülöp-szigeteki Danica May
Camacho-t, a Plan International brit segélyszervezet pedig egy
indiai kislányt nevezett meg a hétmilliárdodik földlakónak,
addig Oroszország és természetesen Magyarország is pályázott a megtisztelő cím birtokosára. A titulus természetesen
jelképes, egyetlen szervezet sem állítja magáról, hogy biztosan tudná a megoldást.
A számláló átfordulójának apropóján több olyan netes
oldalt is találhatunk, ami megmondja, hogy hányadik ember
lehettél, amikor megszülettél, vagy hogy épp hány ember él
a Földön, születik és hal meg az adott pillanatban. (Ehhez
elég beütni a keresőbe a „world population clock” kifejezést.)
Ezek az oldalak általában nagyságrendileg helyes információkat adnak meg, de pontos számokat itt sem várhatunk.
Mindenesetre érdemes meglátogatni őket, valahol egészen
megdöbbentő látni, ahogy azok a számok épp fel- vagy lefelé
pörögnek, és bizony az igazság közelében van, amit mutatnak.
A lélektani határ átlépése gyakran vonta maga után kü-
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lönböző médiumokban a születésszabályozás, családtervezési
programok kifejezéseket. Ezek hosszú idő óta létező intézkedések túlnépesedett országokban, a legjobb példa erre talán
a jelenleg legnépesebb Kína. A hatalmas számú (több mint
1 milliárd 200 millió fő) népesség csökkentésére hozott tör-

„Panelerdő”
vény többek között meghatározza, hogy egy családnak egy
gyermeke lehet, a többi után büntetést kell fizetni. A különböző családpolitikai intézkedések miatt a klasszikus modell,
miszerint a fiúgyermekek gondoskodnak az idős szülőkről,
kezd lehetetlenné válni. Mivel a fiúgyermek ,,értékesebb”, a
kínai párok legtöbbje fiút szeretne örökösnek, hiszen míg a
fiú befektetés, a lány csak kiadás. Így drasztikusan megugrott
az abortuszok száma, valamint jócskán megnőtt a férfiak aránya (120 fiúra 100 lány jut), ami komoly problémákhoz vezet.
Míg sok, főleg fejletlen országban demográfiai robbanással néznek szembe, sok más helyen, mint például kis hazánkban, ahol az ENSZ becslései szerint 2100-ra akár a felére is
csökkenhet a lakosság, demográfiai válságról beszélnek. A
probléma tehát nem a hétmilliárdos számmal van, hanem
annak megoszlásával és következményeivel. Hiszen egy
népszerű számítás szerint, ha a Föld összes lakója szorosan
egymás mellé állna, elférne Zanzibár szigetén. A probléma
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tehát a javak aránytalan eloszlása, az oktatás, az egészség, az
ivóvíz egyes régiónként korlátozott hozzáférése, az egyes országok demográfiai nehézségei. Valamint az ebből következő,
egy főre eső ökológiai lábnyom: a híresen (környezetvédelmi
értelemben) zöld Hollandia egy környezetbarát háztartása
valószínűleg több energiát használ, szemetet termel és káros anyagot bocsát ki, mint egy teljes afrikai törzs. A Föld
eltartóképességéért való aggódás teljesen jogos félelem, és
nem mindegy, hogy a most feltörekvő országok milyen modellt alakítanak ki, valamint hogy a fejlettek mennyit hajlandóak engedni.
Ám attól nem kell tartani, hogy egyszer csak annyian
leszünk, hogy nem férünk el. Az 1900-as évektől
robbanásszerűen nőtt a Föld népessége, de ez a tendencia
korántsem fog ilyen ütemben folytatódni. Sokkal valószínűbb,
hogy a népességszám lassan beáll egy értékre, és stagnálni fog,
és könnyen lehet, hogy néhány generáció múlva már a csökkenő populáció rémével kell szembenézni. A fogyást pedig
egy-egy országban nehezebb orvosolni, mint a növekedést,
még akkor is, ha nem a születésszám emelésére, hanem a bevándorlás problémáira koncentrálunk.
És ne feledjük, hogy az ember egy igencsak
kiszámíthatatlan faj, elég nehéz hosszú távra jósolni bármit
is. Hiszen pár száz évvel ezelőtt valószínűleg nem épp a
mai világot képzelték el a jövőnek, valamint a különböző
válságokat sem láttuk elég korán közeledni. Előrejelzéseket
készíteni nyilvánvalóan szükséges, de ezek sosem lehetnek
teljesen pontosak.
A hangsúly tehát nem a számon van, hanem az évtizedek
óta megoldásra váró, és egyre súlyosbodó problémákon, valamint az elérendő célok kitűzésén. És ilyenkor nem szabad elfelejteni, hogy mindig van valamilyen apróság, amit mi is tudunk
tenni, hogy szűkebb s tágabb környezetünk egy kissé élhetőbbé
váljék. Hátha egyszer mind a hétmilliárdnak eszébe jut majd. ■
Kriszti

Értelmetlen és abszurd világ
Hogy miért is jutottak el idáig az utóbbi másfél évszázad gondolkodói? Ez
a látszólag negatív és kiábrándult nézőpont az egzisztencialista filozófia
sajátja – elvégre az individuumot állítja a gondolkodás középpontjába.
Az embernek meg kell szabadulnia az ideológiáktól, hagyományoktól, beidegződésektől, csupasz önmagával kell
szembenéznie. Fel kell dolgoznia önnön magányát, öntör-

vényűségét és semmisségét, majd ezek alapján kell döntéseit meghoznia és cselekvését
megalapoznia. A tulajdonképpeni létet maga
az ember teremti meg egyéni szabadságával,
melyet nemcsak birtokol, hanem ő maga a szabadság. Az
ember egyúttal a dolgok mércéje és alkotója is, a nem egzisztenciális létre undorral és iszonyodással válaszol – ám
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sát, míg végül el nem jutott egy igen jelentős paradigmaválsaját magát és a világot ő kreálja. Ez bizony súlyos terhet ró
tásig. Szerinte a lét és a létező között úgynevezett ontológiai
ránk, ha mélyebben beleássuk magunkat, és hagyjuk, vagy
különbséget kell tenni, hiszen a létező alapja maga a lét, és a
inkább megengedjük, hogy a nihilizmus hatalmába kerítsen
bennünket – ami viszont nem feltétlen kifizetődő vállalko- lét felülmúlja és magában foglalja a létezőt, a létező lényege
pedig, hogy különbözik a semmitől. Heidegger gondolatai a
zás. Álljon hát lentebb a fentebb leírt filozofikus gondolatok
meglehetősen mélyreható és vaskos struktúrájú rendszeré- teológia, az irodalom és irodalomtudomány mezsgyéjén mozogtak, hatása egyértelműen kimutatható számos kortárs és
nek, az egzisztencializmusnak egy pongyola szinopszisa.
Az egzisztencializmus hol előfutáraként, hol pedig atyja- új generációs gondolkodó filozófiáján.
Jean-Paul Sartre a francia ateista egzisztencializmus legként emlegetett dán Søren Kierkegaard azt állította idestova
160 évvel ezelőtt, hogy az egyén egyedül felelős
A tulajdonképpeni létet maga az ember teremti meg egyéni szaazért, hogy saját életének értelmet adjon, és hogy
badságával, melyet nemcsak birtokol, hanem ő maga a szabadezt az életet szenvedélyesen és őszintén élje, anság. Az ember egyúttal a dolgok mércéje és alkotója is, a nem
nak ellenére is, hogy rengeteg tényező – ilyen a
egzisztenciális létre undorral és iszonyodással válaszol – ám saját
kétségbeesés, a szorongás, az abszurditás, az el- magát és a világot ő kreálja.
idegenedés és az unalom – megpróbál ezen küldetésnek gátat vetni. Előtérbe helyezte a konkrét emberi va- ismertebb képviselője, a század radikális politikai aktivistája,
lóságot, szemben az absztrakt gondolkodással, illetve kiemelt civil mozgalmak hangadója volt, aki sosem riadt vissza vélefontosságot tulajdonított a személyes választás és elkötele- ményének szabad és szabados kinyilvánításától, aki visszautasította az irodalmi Nobel-díjat (szerinte ez egy „burzsoá
zettség kategóriáinak. Kierkegaard új filozófiai szemléletének
hatása tetten érhető a legtöbb 20. századi gondolkodót fog- díj, amelyet burzsoák osztanak”), és akit mintegy 20.000
ember kísért utolsó útjára 1980-ban. Korai éveiben, még a
lalkoztató témakörök megközelítésén, s azok módszertanán.
századelőn megmutatkoztak írói törekvései, célja már akkor
Martin Heidegger amolyan szubjektív idealista és egyben a
modern német filozófia kikerülhetetlen és meghatározó alak- is az irodalmi és a filozófiai alkotás egységének megvalósítása volt. Kierkegaard mellett olyan eredőkhöz nyúlt vis�sza, mint Descartes, Kant vagy Spinoza, de természetesen
Husserl fenomenológiája és Heidegger művei sem hagyták
hidegen (előszeretettel hallatta kritikai hangját az említettek
ideáival kapcsolatban). Mindeközben azonban végig egy saját
filozófiai gondolatrendszer kialakítására törekedett.
Sartre szerint a világ és a tudat kölcsönös függésben tartják egymást, ugyanis a tudat a világból meríti létezésének
alapját, de a világ sem létezhetne a tudat nélkül, hiszen tulajdonképpen abban manifesztálódik. Témái között szerepel az
undor (azonos című, 1938-ban megjelent regénye talán legjelentősebb műveként tartható számon), a halál, az identitás, az
érzések és az érzelmek vagy a jó- és a rosszhiszeműség. Lételméletének sajátossága az önmagáért-való és az önmagában-való
kardinális szétválasztása (szűkebben és tágabban értelmezett
létfogalom), illetve az interszubjektivitás, ami ijesztően hangzik, de érdemben annyit jelent, hogy saját magunkat mint mások számára látható lényt fogjuk fel, és ezzel akarva-akaratlanul beismerjük, hogy olyanok vagyunk, amilyennek mások
látnak minket. Fontos még megemlíteni Sartre egyik központi gondolatát, hogy mivel nem fogadhatunk el semmilyen a
A „feketelábú”, Albert Camus
priori (azaz szükségszerű és univerzális) igazságot, ezért nem
létezik eleve adott emberi lényeg sem.
ja volt. Munkáiban főleg a létező és a semmi problémáját járta
A „feketelábú”, másképpen „pied-noir” (többek között azokkörbe, illetve próbálta megalkotni a lét végső meghatározá-
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közben a világ erre fittyet hány, és némán, tagara használt kifejezés, akik Algériából kerültek Frandón figyelmen kívül hagyja őt – ebből fakad az
ciaországba – a szerk.) Albert Camus személyes
elidegenedés és a közöny, az otthontalanság
favoritom, ám nihilista alkotásait csak azokérzése és a hitre való igény. Az abszurd ember
nak ajánlom, akik kellőképpen pozitívak
azonban tartós lázadásával új életszabályt
és optimista lelkületűek ahhoz, hogy ne
alkot meg, önmaga céljává válik, ezen
döntse őket romlásba egy szisztematierőfeszítések által nyeri el szabadságát és
kusan felépített hiábavalóság-igazolás.
boldogságát egy olyan világban, melyet nem
Camus szerint kétféle ember létezik: a
s mely nem tagad többé – hiszen az abszurd
„sziszüphoszi” abszurd és a „prométheuszi”
ember maga alkotja meg ezt a világot. ■
lázadó ember. Rengeteget gondolkodott
azon, hogy egyáltalán megéri-e élni. Végül
zú
ga
ttö
is nem tudta levonni a végső következtetést a
Teller Rita
ke
rő , S
Kie r
ø
n
r
e
számtalan gondolatfoszlány és kidolgozott idea nyomán sem, de azt megállapította, hogy amennyiben az ember
Ajánlott olvasmányok, illetve felhasznált irodalom:
a saját sorsa fölött áll (értsd: elfogadja, ami van, és kész), bol- Camus, Albert (1942): Közöny
dog lesz – aki viszont lázad, az szenvedni fog. Szerinte min- Camus, Albert (1947): A pestis
den szélsőség tragédiához vezet, így a mértékletesség az egyik
Heidegger, Martin (1927): Lét és idő
legfőbb erény és alakító tényező.
Kierkegaard, Søren (1844): Félelem és reszketés
Albert Camus neve az idők során összeforrt az abszurddal, Nyíri Tamás (2001): A filozófiai gondolkodás fejlődése. Budaa feloldhatatlan ellentét és meghasonlás tanával. Az abszurd
pest: Szent István Társulat
lényege abban rejlik, hogy az ember az élet értelmét keresi, Sartre, Jean-Paul (1938): Az undor

Balkán Fanatik
Utolsó epizód

Tiranát a kora esti órákban hagytuk el, egy Szkopjébe tartó buszra váltottunk jegyet, de feltett szándékunk volt, hogy megállunk az Ohridi-tó
környékén.
Az Ohridi-tó Albánia és Macedónia természetes határainak
egyike, Tiranától délkeletre, körülbelül háromórányira található. A kisváros, ahol megálltunk – jobban mondva, ahol
kitettek minket a buszból éjnek idején – egy Struga nevű
üdülőtelepülés volt, amit főleg macedónok és albánok, vagyis
helyiek látogatnak. Körülbelül fél óra sötétben tapogatózás és
szerencsétlenkedés után (nem tudtunk helyi valutához jutni,
mert éjszaka lévén a pénzváltók és bankok már zárva voltak,
az ATM-ek pedig sorra utasították el a kártyáinkat, mígnem
ráakadtunk a méltán leghíresebb holland bank és biztosító
egy csöppnyi fiókjára, amely aztán véget vetett a kínlódásunknak) végre kivilágított és lakott területre értünk.
Beültünk egy pizzériába a legforgalmasabb utcán, és
összehaverkodtunk néhány lengyel fiatallal, akik pár héttel
előttünk érkeztek önkéntesnek az EVS (European Voluntary
Service) keretein belül. Hamar be is pakoltunk hozzájuk, és
megdumáltuk, hogy náluk vendégeskedünk a következő
egy-két napban. Majd felkerekedtünk, hogy a körülbelül

három utcából és egy néhány száz méteres
partszakaszból álló falucska éjszakai életét feltérképezzük. Jobb híján ez vad mastikázásba
torkollott (még mielőtt bárki fantáziája elszabadulna, le kell szögeznem, hogy ez egy ánizslikőr, hasonlít az ouzóhoz, és igen kedvelt a Balkán-félsziget középső
fertályán) a parton, aztán nyugovóra tértünk, hogy másnap
legyen erőnk felmászni a közeli hegyre.
A reggel a lakástól nem messze eső zöldségpiac nyüzsgésével köszöntött ránk – azt a forgatagot és választékot, te jó
ég! A nap a környék felkutatásával telt, találtunk is egy közel
négyszáz éves monostort a tó partján, ahol nemhogy belépőt
nem szedtek, de még csak őrizni sem őrizte senki a régi freskókat. Persze ki volt rakva pár tábla, de elég lazán kezelték
a dolgot. Az Ohridi-tó egyébként a Balkán-félsziget legrégibb
és legmélyebb tavacskája, fent is van az UNESCO természeti
és kulturális világörökség-listáján. Struga jó hely, de inkább
azoknak ajánlom, akik el akarnak vonulni a világ szeme elől,
és akik szívesen költenének el egy finom sütit, megfejelve azt
egy emberes kávékölteménnyel egy isten háta mögötti albán
kávéházban, mindössze kétszáz forintért…
Aztán elmentünk Szkopjébe. Újabb négy óra busz-tor-túra
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következett, de már egészen edzetten álltunk az újabb kihívás elé. A fővárosba érkezve meglepődve konstatáltuk, hogy
bizony minden négyzetmétert felállványoztak, az egész várost folyamatosan renoválták, és állítom, hogy két-három év
múlva a Balkán Párizsának fogják kikiáltani, annyira intenzív
fejlődésnek indult, hogy hajjaj. Az árak persze itt is a földön
járnak: éttermi ebéd, desszerttel és borral egy hangulatos óvárosi vendéglőben, kifogástalan kiszolgálással és környezetben
fejenként négy eurót jelentett, ami mai árfolyamon körülbelül ezerkettőszáz forintnak felel meg.
Szkopje egyébként pezseg, zsong, bizsereg – meglepően
sok turista és egyéb külföldi kezdi felfedezni. Macedóniáról
nem sokat hallani a médiában, bár elég ellentmondásos kis állam és mind geopolitikailag, mind kulturálisan igencsak mas�szív kereszttűzben csücsül: Albánia, Koszovó, Szerbia, Bulgária és Görögország határolják. Az albánokkal utálják egymást
(bár a délszláv háború alatt mintegy 400 000 albán menekültet fogadtak be, és ma is a lakosság több mint egyharmada
albán), a bolgárokra azt mondják, hogy ők macedónok, csak
bénák (a bolgárok szerint a macedónok a béna bolgárok, én
ezt nem értem…), a görögökkel pedig még mindig nem bírnak
dűlőre jutni jó sok kérdésben – egészen (a szerintem igenis
valódi macedón) Nagy Sándorig visszamenőleg.
1991-ig Jugoszláviába tagozódott be az ország teljes terü-

lete és lakossága, a görögökkel folytatott névvita miatt pedig
a NATO még 2008-ban sem vette fel Macedóniát. A macedónok egyébként elképesztően lehengerlő népség – bár lehet,
hogy csak a sziklamászós partibrigád (az ország egész területe hegyvidék, néhány völggyel fűszerezve) vett le minket a
lábunkról, akiket szintén a városban kalandozva ismertünk
meg, és akik tüstént meg is invitáltak minket néhány buliba,
túrára, falmászó szeánszra és a többire.
Álljon itt néhány röpadat, a teljesség igénye nélkül:
a népesség körülbelül 2,2 millió; az ország egyik fele
görög katolikus, a másik pedig szunnita muzulmán; saját
cirill ábécéjük van; és Európában itt a legmagasabb az
analfabetizmus (mintegy 11 százalék).
A macedón élmény főleg a vad tivornyákban és lakomákban öltött formát, enni-inni szerető figuráknak paradicsom
lehet, a kultúra kedvelőinek pedig valami merőben más vonalat mutathat fel ez a kis perifériára szorult ország. Szkopje
igazi gyöngyszem a Balkánon, mindenképpen érdemes meglátogatni, pláne, hogy közel esik Szófiához, Prishtinától és
Belgrádtól sincs túl messze, így aki arra jár, semmiképpen
se hagyja ki, hiszen biztosan tudna olyat mutatni ez a mindössze félmillió lelket számláló város, amire végképp nem
számít a látogató. ■
Teller Rita

Teach me, Master!
Mi is kell ahhoz, hogy kint tanulhass?
Nyelvtudás. Ha angolul szeretnél továbbtanulni,
akkor szükséged lesz egy TOEFL vagy Cambridge
nyelvvizsgára, méghozzá aránylag izmos eredmén�nyel. A TOEFL például 120 pontos, 83-tól
már felsőfokú minősítést nyer a tudásod,
de a legtöbb egyetem legalább 93 pontot
követel, jobbak pedig 101-nél nem adják alább. Jó hír, hogy szisztematikusan
fel lehet készülni a vizsgára, rossz, hogy
sokba kerül (200 euró, mai árfolyamon
ne is menjünk bele a forint megfelelőjébe), és mindössze két évig érvényes.
Bachelor diploma. Ez kint igazából
csak belépő, jobban érdekli a külföldi
felvételiztetőket, hogy miből írtad a
Tanulj, tinó!
szakdogádat, folytattál-e tudományos,
kutató tevékenységet akármilyen témakörben. Persze sosem
árt, ha egy ötös ELTE-s papirost meg tudsz lobogtatni.
Motivációs levél, vagyis a „statement of purpose”. Igen elterjedt, hogy tanulmányi tervet, motivációs levelet vagy kutatási
tervet kér a kinti egyetem. Látni szeretnék, hogy nem valami
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Hogy miért is lett „mesterképzés” aka. master a graduális képzés bolognai keresztségben kapott neve? Mégis mit nyújt itthon, és mit külföldön? Gyors nemzetközi kitekintőnket olvashatjátok, egy felvonásban.
Lehetőségek széles spektruma tárul elénk, ha nyitott szemmel
járunk. Persze érdemes némi nyelvtudással a zsebben keresgélni, de a legfőbb és elengedhetetlen mozzanat mégis csak a
mélyről fakadó motiváció. Sokan úgy mennek egyetemre, hogy
fogalmuk sincs arról, mihez szeretnének kezdeni a későbbiek során. Ez persze nem feltétlen baj, ami inkább okot adhat a fejfájásra, ha valaki 5-6-7 szemeszter után sem tudja, merre menjen,
vagy menjen-e egyáltalán tovább. Ez a jelenség különösen kegyetlenül szedi áldozatait a kezdő társadalomtudósok körében.
Többen hajtogatják, és jómagam is ezt a nézetet osztom, hogy
találd ki vagy találd meg, mi érdekel igazán, és azért tanulj, dolgozz, tervezz, hogy ezt elérd, megvalósítsd, életre keltsd. Ekkor
jön az, hogy sokan megriadnak: hiszen itthon nem is tanítanak
olyasmit, ami engem érdekel! És itt jön a képbe a külföld. Persze
nagy kihívást jelent egy másik országban megállni a lábunkon,
pláne tapasztalat és biztos anyagi háttér nélkül, de ha mindig
a komfortzónánkon belül mozgunk, akkor a fejlődés igencsak
buktatókkal teli lesz, vagy épp belterjessé válik.
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léhűtő kerül majd közéjük, aki aztán csak lógatja a lábát arrafelé. Fontos, hogy feszes, pontos és konkrét ötletekkel állj elő.
Sosem tudhatod, mennyire lesz eredeti, hiszen állítólag nincs
új a nap alatt, de minél meggyőzőbb érvekkel és kellő lelkesedés felmutatásával csodákat lehet művelni.
Pénz.* Nos, igen, a sarkalatos pont. Itthon vannak ugye
államilag finanszírozott féléveink (még), kaphatunk elég ösztöndíjat, otthoni támogatást, vállalhatunk munkát, lakhatunk
otthon, koliban vagy olcsó albérletben. Ha viszont külföldre
kacsingatunk, akkor mindenképpen számolni kell a borsos
kiadásokkal. Ha Nyugat- vagy Észak-Európa a cél, akkor alsó
hangon havi 350–500 euró/hónap költséget jelent csak a szállás. Egyik városból a másikba jutni körülbelül négy-ötszöröse
az itthoni áraknak, a városi közlekedés viszont olyasmi árban
van, mint a BKV… A kaja, ha magadra főzöl, akkor rajtad áll,
havi 150 eurótól elszállhat a csillagos égig, de ez még a kevésbé
földhözvágós kategória. Szórakozás – nos, igen, a belépők bizony nem ötszáz és ezer forintok, hanem ezeknek többszörösei,
és a sört is legalább kétszeres áron mérik. A koktélok, felesek
„csak” másfélszer kerülnek annyiba, mint itthon. No, meg a
tandíj. Ez igazából szintén a kevésbé fájó kiadások kategóriájába sorolható, Belgiumban körülbelül 800–900 euró egy egész
év, Hollandiában egységesen 1753 euró egy tanév. Skandináviában akár ingyenes is lehet az egész program, a franciáknál pedig
jó esetben 300 euró/évért is lehet már mesterképzésre járni.
Miért és kinek éri meg kint tanulni?
Leginkább úgy érdemes belevágni, ha olyasmit találsz, amit
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itthon nem tanulhatnál. A holland, német és skandináv felsőoktatás alapvetően gyakorlatorientált, persze függ a tudományterülettől is. Társadalomtudósként a mesterprogram lehet vegytisztán elméleti (ez kevésbé éri meg, szerintem), vagy
egy kutatáson alapuló, gyakorlatból merítő, sokfázisú képzés.
Mindenképpen érdemes a nyelvtudás gyarapítását, a kulturális adaptáció lehetőségét és a maradandó élményt is számba
venni, nem beszélve arról, hogy mennyire jól fest egy patinás
külhoni egyetemen szerzett mesterdiploma az önéletrajzban.
Más kérdés, hogy a magyar felsőoktatás most átalakulóban van, ingoványos és bizonytalan az egész. Struktúrájában
amolyan koraszülött forma, sok helyen a mesterprogramok
még kidolgozatlanok vagy menet közben futnak zátonyra,
mert a folyamat közben buknak ki a hiányosságok. Nyilván
nem állítom, hogy ez az összes magyarországi egyetem összes
mesterprogramjára vonatkozik, csak a miheztartás végett és
elgondolkodtatás céljából vetettem papírra e kósza gondolatfoszlányt.
Mindenesetre itt egy gyors linkgyűjtemény arról, honnan tájékozódhattok külföldi mesterképzésekről, illetve
ösztöndíjakról:
mastersportal.eu
scholarshipportal.eu
gradschools.com
usastudyguide.com ■
Teller Rita

A nemzetközi randomkodás
módszertana
Első rész

– Most akkor mégis merre megyünk? – Hát Düsseldorfba! – De az előbb
Kasselt mondott. – Őőő, hát igen, Kassel felé megyünk Düsseldorfba. – De
az teljesen más irányban van! – Igen? Hát akkor mégse Düsseldorfba megyünk. – Hanem? – Hát Kasselbe. – Jó, akkor mi a következő benzinkútnál kiszállnánk. – Rendben, de mi most lejövünk erről az autópályáról.
„Most induljunk el, és menjünk stoppolni!” – közöltem
mindezt, úgy hajnali négy óra körül egy kellemes késdobáló
kocsmában, miután a társaság konstatálta, hogy elfogyott a
pénzünk. Nem gondoltam volna, hogy lesz bárki, aki komolyan veszi felhívásomat, ám őszinte meglepetésemre az ötlet
igen nagy tetszést aratott, hamarosan kitaláltuk azt is, hogy
*A referenciaországok: Hollandia, Belgium, Németország, Ausztria.

Spanyolországba kéne menni. Indulás előtt még
összegyűjtöttük utolsó fillérjeinket, és vettünk
kilenc felest; menjünk pénz nélkül, egy szál ruhában (pontosabban: volt nálunk egy gitár és egy
dobféleség is), ha már lúd, legyen kövér alapon.
Két óra múlva pedig már egy autó hátsó ülésén
relaxáltunk, úton az osztrák határ felé.
Az úti cél közben Spanyolországról Párizsra cserélődött,
de a lényegen ez mit sem változtatott. Útközben felhívtunk
még néhány randomkodás-kompatibilis embert, hogy véletlenül nincs-e kedvük Párizsba stoppolni, szigorúan pénz és csomagok nélkül, természetesen akadtak, akiknek volt, úgyhogy
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egy nappal később útnak indult a csoport második fele is.
Aránylag zökkenőmentesen telt az odaút, leszámítva,
hogy térkép hiányában tettünk néhány fölösleges kitérőt,
így négy nap alatt sikerült megérkezni. A pénzzel, pontosabban annak hiányával sehol sem volt gond, abszolút rábíztuk magunkat a véletlen szerencsére, és a dolog, érdekes
módon, működött. Egy Linz melletti benzinkúton például
egy osztrák nő közölte velünk, hogy nem tud minket elvinni, mert más irányba megy, aztán visszajött és a kezembe
nyomott harminc eurót meg egy pokrócot, hogy együnk valamit és ne fázzunk. Ehhez hasonló jelenetek naponta többször játszódtak le, így aztán egyszer sem kerültünk abba a
helyzetbe, hogy bele kelljen gondolnunk abba, mihez kezdenénk, ha nem így lenne.
Párizsban két napot
maradtunk, egy volt iskolatársamnál laktunk, aki kint
tanul, és bár így összesen
tízen voltunk bepréselődve
egy elég kicsi, kétszobás
lakásba, az út után ez teljesen vállalhatónak tűnt. Legalábbis nekünk, de a szintén
ott lakó főbérlő sajnálatos
módon idegösszeroppanást
kapott a második nap véKalandra fel!
gére. A visszaúton úgy döntöttünk, hogy Strasbourgig igénybe vesszük a francia vasúttársaság szolgáltatásait, pontosabban fellógunk egy TGV-re
(francia nagysebességű vonat – a szerk.). Az ötlet nem a mi
fejünkből pattant ki, a pályaudvaron találkoztunk egy másik magyarral, akiről megtudtuk, hogy Lacinak hívják, van
néhány bejelentett lakhelye és jó pár büntetése különböző
országokban, néhányból ki van tiltva, sokat utazik, általában
vonatokon bliccelve. Ezt ugyanis szinte kockázatmentesen
meg lehet tenni a legtöbb helyen, ugyanis a magyar személyi
igazolványon nincs lakcím, így a büntetést nem tudják hova
kiküldeni, és a végén szép lassan elsikkad az ügy.
Ez elég meggyőzőnek tűnt nekünk, úgyhogy fel is szálltunk egy TGV-re, ami Strasbourgban áll meg először, ebből
az következik, hogy előtte nem szállíthatnak le minket sehol.
A vonatút után egy háromszáz eurós büntetéssel a zsebünkben intettünk búcsút Franciaországnak, ez talán lehetett
volna kevesebb, ha a vonaton nem táncoltatjuk meg az ellenőrt, és nem zenélünk neki.
Strasbourgból félig stoppal, félig vonatokon bliccelve bejutottunk Stuttgartba, amelyről annyit érdemes tudni, hogy
egyáltalán nem esik útba hazafelé. Legalábbis az autópálya,
amire szükségünk volt, a várostól harminc kilométerre talál-

ható, és máshonnan nem lehetett Kelet felé stoppolni. Első
körben senki sem esett kétségbe, aludtunk egyet a repülőtéren, majd másnap elkezdtünk ötletelni, hogy mégis mit
lehetne tenni. Ahogy ücsörögtünk a pályaudvar előtti tér
lépcsőjén, egyszer csak, mintha a semmiből jött volna, megjelent a Párizsban megismert Laci, kezében egy üveg
borral, fején pedig egy széles
vigyorral.
„Na, szevasztok gyerekek, mi a helyzet?” – kérdezte a lehető legtermészetesebb hangnemben. Miután
elmondtuk neki helyzetünket, megnyugtatott minket,
Jobbra át!
hogy hamarosan lesz segítség. Majd a Luigi segít, elvisz minket a „szociálba”. Kis
idő múlva megérkezett Luigi, a stuttgarti magyar közösség
egyik oszlopos tagja, és vele együtt még jó pár stuttgarti
magyar tűnt fel a helyszínen. A stuttgarti magyar közösségről érdemes tudni, hogy zömmel hajléktalanok, főleg
Szabolcsból kivándorolt romák, akik szerint még így, hajléktalanként is jobban lehet kint élni, mint ahonnan jöttek.
Leginkább a helyi szociális háló kihasználásával foglalkoznak vagy utcazenélnek, de akadnak közöttük meglehetősen
alvilági figurák is, meg Lacihoz hasonló mindenféle nemzetközi kalandorok.
Ez egyébként elég általános jelenség Nyugat-Európában,
akármerre mentünk, mindenhol azt figyeltük meg, hogy a
hajléktalanok szinte mind magyarok. Még Párizsban történt, hogy éppen az este tíztől esedékes alkoholtilalomról beszélgettünk egy bolt előtt, amikor a hátunk mögött
felordított valaki magyarul. „Alkoholtilalom?! Hát, hogy
a f*szomba lenne alkoholtilalom, gyertek, veszek nektek
whiskyt! Amúgy sziasztok, Kálmán vagyok, párizsi magyar
csöves.” Tőle tudtuk meg, hogy elég sok magyar hajléktalan
van Párizsban, és egész jól megélnek a kukázásból, ugyanis
az egyik kerületben tökéletes állapotú telefonokat és laptopokat szoktak találni a szemétben. De magyar csövesekkel
találkoztunk később Frankfurtban és Amszterdamban is,
akkor azonban már nem lepődtünk meg.
Stuttgartban viszont óriási volt a csodálkozás, amikor a
pályaudvar előtti tér és az aluljáró szép lassan benépesedett,
mindenhol magyarul beszéltek, zenéltek, táncoltak, vagy részegen tartottak rögtönzött performanszokat a járókelőknek.
Néha úgy éreztem, mintha a Nyugati téren vagy a Blahán
lennénk. Az sem lett túl egyértelmű, hogyan fognak segíteni rajtunk, Luigi szavaiból az derült ki, hogy van egy állami
szervezet, amely ingyen hazautaztatja a pénz nélkül kint ra-
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gadt külföldieket. Nagyjából ezt a forgatókönyvet vázolta fel
az összes magyar, akik odajöttek, azonban hogy hova kéne
menni, abban már nem volt ekkora az egyetértés. „Menjetek a szociálba!” „Majd a Caritasban segítenek, oda menje-

Egész a piramisokig eljutottunk
tek!” „Na, majd én megmondom, hülyeséget mondanak, a job
centerbe kell menni!” „Holnap elviszlek titeket a misszióhoz,
majd ők adnak ingyenjegyet!”
Hamarosan kezdtem úgy érezni, mintha a város másból
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sem állna, csak különböző ingyenvonatjegyet osztó intézményekből, amelyek folyamatosan versenyeznek a kuncsaftokért. Abban azonban szintén mindenki egyetértett, hogy
akármit is csinálunk, majd másnap jön el az ideje, most egyelőre igyunk, ennek nyomatékosítására lepakoltak elénk egy
bevásárlószatyrot tele vodkával és sörrel. Ám legyen.
Talán nem meglepő, de másnap nem kaptunk ingyenjegyet, úgyhogy újabb egy napnyi szerencsétlenkedés után
vettünk egy 60 eurós vonatjegyet, amivel öt ember bárhová
utazhat Németországban. Hogy ez miért nem jutott eszünkbe előbb? Nem tudtunk róla, hogy van ilyen lehetőség, még
csak eszünkbe se jutott utánanézni. Este eljöttünk Stuttgartból vonattal, valamikor éjszaka megérkeztünk Rosenheimba,
ahonnan viszonylag gyorsan hazastoppoltunk – másnap délután, este már mindenki otthon volt.
Hamarosan felmerült egy újabb stoppos túra ötlete, ezúttal Amszterdam volt a kitűzött cél, és egy kevés pénzt meg
egy hátizsáknyi holmit azért vittünk magunkkal… de erről
részletesen majd a januári számban olvashattok. Ígérem,
megéri majd! ■
Barcza Dani

Bármi jöhet, ami hiányzik
Milyen esélyei lehetnek a közszolgálati televízióknak egy megváltozott
jogi, társadalmi és technológiai környezetben? Bajomi-Lázár Péterrel, a
Médiakutató című folyóirat főszerkesztőjével beszélgettem.

TátKontúr: Egy 2002-es, a közszolgálati televíziózással foglalkozó tanulmányában azt írja, hogy „Közép-Kelet-Európa
hatályban lévő médiatörvényeit hamarosan újra kell írni
annak érdekében, hogy összhangban legyenek a változó technológiai körülményekkel és nézői szokásokkal”. Az új magyar
szabályozás előre- vagy hátralépést jelent e kérdésekben?
Bajomi-Lázár Péter: Akkoriban az egyik kérdés az volt,
hogyan adaptálódnak majd a közszolgálati tévék az online
média térnyeréséhez. A másik kérdés a kábeles és a műholdas televíziócsatornák elterjedéséhez kapcsolódott, ami
elsősorban azért jelentett kihívást a közszolgálat számára,
mert számos, a kereskedelmi vagy magánmédia kínálatából
korábban hiányzó tartalom vált hozzáférhetővé a tematikus kereskedelmi csatornákon. A közszolgálati médiának
tehát újra kellett volna definiálnia saját szerepét a megváltozott piacon. Ehhez képest az azóta eltelt időben a helyzet
csak súlyosbodott, amennyiben például a magyar közszolgálati televízió nézettsége az elmúlt tíz évben folyamatosan csökkent, és most 15 százalék körül van. A probléma
nyilvánvalóan az, hogy senki sem tudja, merre kellene vinni
a közszolgálati médiát. Nyugat-Európa legtöbb országában

is csökken a nézettség, Dánia az egyetlen,
ahol még 50 százalék fölött áll. Egy általános
válságból kellene tehát kiutat keresnünk. Az
a megoldás, amit az új magyar médiatörvény
javasol, tehát hogy a közszolgálati újságírók
nagy részét elbocsátják, és a műsorgyártást az MTVA-n
keresztül független gyártókhoz szervezik ki, az nem
egy rossz ötlet, hiszen elméletileg olcsóbb és magasabb
színvonalú műsorgyártást tesz lehetővé. A probléma az,
hogy az elbocsátások gyaníthatóan politikai rokon- és
ellenszenvek, de legalábbis biztosan nem nyilvános
kritériumok alapján történtek. A másik gond az, hogy
nem látszik, hol csökkenhet a közszolgálat költségvetése,
és az sem világos, milyen szisztéma szerint kaphat valaki
megrendeléseket. A rendszer akkor működne hatékonyan,
ha kidolgoznának egy közszolgálati tesztet azokra a
tartalmakra, amelyek hiányoznak a kereskedelmi kínálatból,
tehát a közszolgálat egyenlővé válna a piaci elégtelenségek
korrigálásával. Ezenfelül az egyes pályázati kiírásoknak és
pályamunkáknak nyilvánosaknak kellene lenniük, hogy elejét vegyék minden gyanúnak, amely szerint politikai szempontok alapján juttatnak pénzekhez bizonyos cégeket.

TK: Ezzel szemben, a törvény hosszasan és ellentmondásoktól sem mentesen taglalja a közszolgálati média feladatait.
Az ilyen elvárások egész Európában elterjedtek?
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BLP: A nyugati szakirodalomban és a különböző dokumentumokban is nagyjából ugyanezt a vegyesfelvágottat találjuk.
Az az identitásválság, amiről beszélünk, nagyjából a ’30-as
évekre datálódik vissza, amikor a BBC rádió műsorgyártói
döbbenten vették észre, hogy vasárnaponként többen hallgatják a Radio Luxemburgot Angliában, mint a BBC-t. Lényeges változás csak a II. világháború alatt történt, ekkor kezdtek
szórakoztató műsorokat is sugározni, mondván, az embereknek tele a hócipőjük a háborúval, legalább egy kis szórakozást
is kapjanak. Azóta van ez a furcsa csapdahelyzet, amit rossz
magyar fordításban úgy határoztak meg, hogy „a közszolgálat
nem feltétlenül az, amit a köz szolgálatnak érez” („public service television is caught between programming in the public
interest and programmes the public is interested in”).
TK: Ismertek azok a folyamatok – nemzetállamok feletti entitások létrejötte, oktatási expanzió, a média pluralizálódása –, melyek csökkenthetik a közszolgálati média létjogosultságát. Mégis miért van még szükség közszolgálati csatornákra?
BLP: Nem biztos, hogy szükség van rájuk, nem biztos, hogy
a közszolgálat működtetése a legjobb módja annak, hogy a
piaci versenyben meg nem született tartalmakról gondoskodjunk. Én liberálisként azt mondom, hogy a közszolgálati
média feladata a piaci rések betömése, a népzenétől a Sex
Pistolsig bármi jöhet a közszolgálati médiába, ami hiányzik a
kereskedelmi kínálatból. Más nem ezt mondja. Ha egy zöld
médiakutatót kérdezne, azt a választ kapná, hogy a közszolgálati médiának fontos szerepe a környezettudatosságra nevelés
is. Egy konzervatív médiakutató azt fogja mondani, hogy a
hagyományos értékek, a kollektív társadalmi emlékezet ápolása a legfontosabb feladat, egy szocdem pedig azt, hogy a
közszolgálati média célja elsősorban a társadalmi hátrányok
kompenzációja lehet. Én liberálisként azt mondom, hogy
minden belefér, ami hiányzik a kínálatból.
TK: Ez a megoldás viszont el is mosná az éles különbséget
közszolgálati és kereskedelmi médiumok között. Legalábbis
a köztudatban élő fogalmak alapján nem sokan gondolnák a
Sex Pistolst közszolgálati tartalomnak.
BLP: A Sex Pistolst annak idején a BBC feketelistára helyezte, és valóban betiltották. Ugyanakkor formailag, tartalmilag kreatív volt, provokativitása gondolkodásra késztetett.
Az effajta formabontó és elgondolkodtató tartalmak szerintem per definitionem közszolgálatiak. A közszolgálatiság
fogalmának több szintje van, meg tudjuk különböztetni
az eszmei közszolgálatiságot ennek gyakorlatától. Ha a
gyakorlatot vesszük alapul, igazán nagy bajban vagyunk,
hiszen közszolgálati a BBC, a RAI és a Magyar Televízió
is, holott kevés közös van bennük. A Channel 4 közszolgálati műsorokat sugároz, de reklámokból finanszírozzák, a
Spektrum ugyancsak közszolgálati műsorokat sugároz, és

ráadásul magántulajdonban is van. A közszolgálatiság és a
kereskedelmiség mint két elméleti kategória nem fedi pontosan a média valóságát, ezt inkább úgy képzelem el, mint
egy skálát, melynek egyik ideáltipikus végpontja a kereskedelmi, a másik a közszolgálati, és a különböző médiumok,
műsorok ezen a skálán helyezhetők el.
TK: Ez viszont felveti a kérdést, hogy miért támogatja a
magyar állam az M1-et, és miért nem a Spektrumot.
BLP: A Spektrum nagyjából ugyanazt a műsort sugározza
sok különböző országban, és így megél a műsordíjakból, a Magyar Televízió viszont ilyen módon nem tudja fenntartani magát. Emellett az EU és a nagyközönség is elvárja, hogy működjenek közszolgálati médiumok, és a mindenkori kormánynak
eleget kell tennie e követelménynek. Illetve gondolkodhatnak
úgy is, hogy ennek lehet bizonyos politikai haszna. Magyarországon és térségünk más országaiban azt lehet tapasztalni,
hogy a közszolgálati hírműsorok politikai kommunikációs
szerepet is betöltenek.
TK: Ennek szellemében szerepelhet a médiatörvényben és
az Alaptörvényben is a szabad tájékoztatás joga, szabad tájékozódás helyett?
BLP: Komolyan mondja, hogy ez van benne? Látja, ez elkerülte a figyelmemet. Ugye, az az ötlet, hogy legyen egy olyan
médium, amely szigorúan semleges, pártatlan tájékoztatásra
törekszik, az támogatandó. A demokrácia alapja ugyanis a
tájékozott választópolgár, aki informálódva adja le a voksát.
A piaci médiumok hírműsorai sokszor nem tesznek eleget
a semlegesség kívánalmának. Magyarországon ezt el lehet
mondani a nagy kereskedelmi csatornákról, amelyek nagyrészt depolitizált híreket közölnek, illetve a kábeltelevíziók
hírműsorairól is, melyek elfogultnak tűnnek, egy fekete-fehér világot ábrázolnak. Egy ilyen helyzetben indokolt lehet
a közszolgálatiság, a kérdés csak az, hogy ezért érdemes-e
fenntartani egy televíziót, vagy ezeket a pénzeket fordítsuk
inkább arra, hogy az egész országban legyen, akár ingyenes,
internet-hozzáférés. Finnország például alapvető emberi jognak nyilvánította a széles sávú internet-hozzáférést. El tudom
képzelni, hogy a tájékozódás joga azt jelentse, hogy legyen
mindenkinek internetkapcsolata, és szedje össze magának
a híreket. James Currenék néhány évvel ezelőtti kutatásából
persze az derült ki, hogy azokban az országokban, ahol erős a
közszolgálati média, az emberek egy árnyalatnyival tájékozottabbak a közpolitikai kérdésekben, mint például az Egyesült
Államokban. Szólnak tehát érvek egy valóban független hírszolgáltató közmédium mellett is.
TK: Az objektivitás mellett másik követelményként szokták emlegetni, hogy a közmédia jelenítsen meg minden véleményt. A liberális oldalon is nagy vita van az intoleráns
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vélemények tolerálhatóságával kapcsolatban. A Jobbiknak
és egyéb szélsőséges szervezeteknek például helyük van a
közszolgálati médiában?
BLP: Az Egyesült Királyságban is nagy vita volt erről. Az
volt a kérdés, hogy a BBC adjon-e megszólalási lehetőséget a
BNP-nek, az ottani szélsőjobboldali pártnak, ami a Jobbikhoz
képest persze egy valóságos leányálom. A személyes véleményemet tudom mondani: én nem látok okot arra, hogy ne szólaljanak meg a neonácik, mondjuk a Jobbik Magyarországon.
Egyszerűen azért, mert a közönség nem úgy működik, mint
Pavlov kutyája. Attól, hogy valaki szembesül a náci eszmékkel, még nem válik maga is nácivá, hanem gyakran éppen az
ellenkező hatást – a tiltakozást – váltja ki belőle az üzenet. Ez
ellen is szólnak nyomós érvek, egyesek szerint a náci eszmék
beemelése a nyilvános térbe legitimálja azokat, ezért nyilvános
elérhetőségüket korlátozni kell. Ha ezt a véleményt tesszük magunkévá, felmerül a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határokat.
Ahogy Johnny Rotten énekelte: Who censors the censors?
TK: Van nekünk Közszolgálati Testületünk és Médiatudományi Intézetünk is. Mennyire veszik figyelembe a törvényhozók akár a civil szféra, akár a szakma véleményét?
BLP: A 2010-es médiatörvényeket mindenféle nyilvános
civil vagy szakmai konzultáció nélkül nyújtották be és fogadták el. Se újságírói szervezetekkel, se médiakutatói csoportokkal nem konzultáltak. A civil kontroll jól hangzik, de
csak akkor működhet, ha a civil társadalom nincs átpolitizálva. Nálunk a civil kontroll a lehető legrosszabb megoldás.
Pártkontroll esetén legalább tudjuk, hogy ki kicsoda, a civileknél gyakran nem világos, hogy melyik pártot képviselik, mert függetlennek hazudják magukat. A pártfelügyelet
másik viszonylagos előnye a többpárti médiakontroll. 1996
és 2010 között a hivatalosan független, de pártok által jelölt
képviselők kölcsönösen korlátozták egymás mozgásterét az

ORTT-ben és a közszolgálati kuratóriumokban. A mostani
egypárti médiafelügyeleti rendszer éppen azt jelenti, hogy a
Fidesz-KDNP hatalmi törekvéseit senki nem tudja korlátozni. És az oligarchia vastörvénye a demokráciákban is működik. Ha hiányoznak a fékek és ellensúlyok, az uralkodó párt
mindent felzabál, nemcsak a közszolgálati médiumok, de a
média fősodra is egypárti jelleget ölthet.
TK: Ez ellen felszólalt a civil és a szakmai közeg is. Lát bármi esélyt arra, hogy figyelembe vegyék ezeket a hangokat?
BLP: Ha akartak volna konzultálni, akkor ezt már megtették
volna. Szerintem nincs esély arra, hogy változtassanak a törvényen. Utólag egyébként többen is kezdeményeztek párbeszédet a Médiahatóságból, próbálják megvédeni az érveiket.
De valódi választ nem tudok adni a kérdésre. Ha ismerném a
jövőt, nem médiakutató lennék, hanem tőzsdeügynök.
TK: Akkor inkább azt kérdezem, mi a médiakutató feladata
ebben a helyzetben.
BLP: Azt akartam mondani magának, hogy alapvetően leíró
és nem normatív szempontból közelítünk ezekhez a dolgokhoz, de persze ez sem teljesen igaz. Azon el lehet vitatkozni,
hogy van-e a médiakutatónak társadalmi felelőssége. Nyilván
ilyenkor bírálatokat és alternatív javaslatokat tudunk megfogalmazni, ezeket nem szokták megfogadni; az előző kormányok sem fogadták meg. A törvényeket jogászok és politikusok írják, nem médiakutatók. Gyakran szembesülünk például
az alapvető médiaszociológiai ismeretek hiányával. A magyar
médiatörvényt két dolog jellemzi médiaszociológiai aspektusból: a direkthatás-elméletek és a transzmissziós modell
kritikátlan elfogadása. Ez az 1920-as, 1930-as évek médiaelméletének szintje. Ma már úgy gondoljuk, hogy a média ennél
sokkal bonyolultabban működik. ■
Sid

A Szabad Néptől a Blikkig

A szocialista rendszerben a hivatalos újság, a Szabad Nép – mely később a Népszabadság nevet vette fel – mellett természetesen léteztek illegálisak is. Talán nem is gondolnánk, hogy a magyar szamizdat első kiadásai a katolikus közösséghez
fűződnek, amelynek tagjai betiltott regényeiket terjesztették így az ötvenes években. A legismertebb magyar szamizdat
folyóiratnak, a Beszélőnek 1981 és 1989 között 27 száma jelent meg. 41 számot ért meg a Demokrata című lap (melynek
példányait ma érdekességként árulják netes aukciós oldalakon!). A lapszámokat ’80-tól gyűjtötte a Széchenyi Könyvtár, bár
az olvasóközönség – nyilvánvalóan – nem férhetett hozzájuk. ’89 a média történetében is nagy változást hozott: ettől kezdve
legálisan is megjelenhettek a fenti lapok, valamint már a hét minden napján sugárzott adást az M1. A „királyi” adó egyeduralma 1997 októberéig tartott. Ekkor indult el ugyanis a két legismertebb magyar kereskedelmi adó műsorszórása, a TV2-é és
az RTL Klubé – amelyek, sajnos vagy nem sajnos, de idővel a közszolgálati adó műsorstruktúrájára is hatással voltak. A bulvár
térnyerése a nyomtatott sajtóban is megfigyelhető. A kilencvenes évek elején a nulláról induló bulvárlapok oly mértékben
kinőtték magukat, hogy ’96-ra már a napilappiac csaknem 30 százalékát birtokolták.
Máté Anna
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Szerencsétlenség a szerencsében
Gyorsan, egyszerűen, erőfeszítések nélkül pénzt keresni – ez az, amire
titkon mindenki vágyik, azonban kockázat nélkül a megvalósítás szinte
lehetetlen. Nem kell messzire mennünk, a szerencsejáték mindannyiunk
életébe beköszönt már legalább egyszer. A hazárdjátéknak számos buktatója lehet: riportunk egyik alanya például 1000 forintot akart feltenni
kedvenc Forma-1-es versenyzőjére, de véletlenül 322 000 lett belőle…

Fotó • sxc.hu

Aligha találunk olyan embert, aki ne tenné próbára szerencséjét, ne kockáztatna kisebb-nagyobb összeget a gazdagabb
élet reményében. Ha egy szombat reggel fogadunk az esti
meccsre, vagy bemegyünk a lottózóba, és feladunk egy szelvényt, esetleg egy sorsjegyet is lekaparunk, máris áldozattá válhatunk. Kis kockázat, kis nyeremény, nagy kockázat,
nagy nyeremény, tartja a közhely, azonban a játékok lényege, hogy a kaszálás a legtöbbeknél elmarad. Pedig az ember
hajlamos arra, hogy naiv és mohó legyen: van, akit a kudarc
észhez térít, de van, aki nem tudja elviselni a vereséget, és
vissza akarja szerezni az elveszített pénzt. Ha egyszer nem
sikerült, majd sikerül legközelebb.

A játék kerül előtérbe
Nem minden kezdet nehéz
Hajthat minket a kíváncsiság, elkezdhetjük a haverok hatására, de a szerencsejáték legfőbb mozgatórugója természetesen
a pénz. A növekvő lottónyeremény, egy jó szorzó, a játékterem szelleme hamar lázba hozhat minket, és nehéz beletörődni, hogy áldozatok lettünk: ezt az üzletet bizony nem
szeretetből építgetik.
Hamar kísértésbe eshetünk, ha azt olvassuk, hogy a
különböző fogadóoldalak több ezer forintos bónusszal ajándékoznak meg, amennyiben náluk játszunk, és feltöltünk
2500 forintot. „Az év üzlete” – gondolhatjuk. Majd óvatosak
leszünk, és apránként szedegetjük össze azt a bizonyos összeget, amit elérve már kérhetjük számlánkra a pénzt. A képet
megzavarja az, amivel eleinte senki nem számol: mindenki
hajlamos arra, hogy elragadtassa magát, a játék hevében pe-

dig elfelejti a józan ésszel kigondolt, hatásosnak
tűnő taktikát.

Nagyobb a veszteség, mint a nyereség
A TátKontúr által megkérdezett 18 és 25 év közötti fiatalok körében a lottó a legnépszerűbb
szerencsejáték, a második helyet a kártyajátékok
foglalják el, de a fogadás és a játékgépek is nagyon kedveltek.
Sokan vannak, akik havonta több alkalommal játszanak, ám a
többségre nem ez jellemző: a válaszadók egynegyede évente
csupán néhányszor, több mint egyharmaduk azonban még ennél is ritkábban ül a szerencse asztalához. Rögtönzött felmérésünk alanyai bizonyára nem azok közül kerültek ki, akik nagy
pénzeket tesznek kockára, hiszen 73 százalékuk eddig maximum 1000 forintot veszített, a legtöbben 1000 és 5000 forint
közötti összeggel lettek gazdagabbak legsikeresebb játékuk
alkalmával. Ennek ellenére szinte mindenki úgy nyilatkozott,
hogy eddig többet veszített, mint amennyit nyert, de ezzel
együtt tudják, hol van az a határ, ami után már nem szabad
több pénzt bedobni a játékgépbe.
Amikor utolér a balszerencse
Sokaknak nem az örömet és az izgalmat jelenti a játék: ők egy
idő után kényszernek érzik, hogy pénzt kockáztassanak, nem
tudnak szabadulni a nyeremény utáni vágyuktól, és habár
anyagi korlátaik egyre jobban beszűkülnek, minden tőkéjüket a szerencsejátékba fektetik. Eladósodás, családfelbomlás,
konfliktusok, lelki problémák jelentkeznek, és ahogyan a többi függőségnél, itt sincs visszaút.
Deákné Mucsi Enikő pszichológus a TátKontúrnak adott
nyilatkozatában a szerencsejáték-függőség kialakulásáról, valamint következményeiről beszélt.
„Számos oka lehet annak, hogy valakinél kialakuljon a
betegség. A függőségre való hajlam öröklődhet genetikailag,
de különböző negatív pszichológiai tényezők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki a játék uralma alá kerüljön. Ilyen
tényező például az, ha az ember kedvezőtlen családi körülmények között él, vagy egy számára fontos személyt elveszít. A
szenvedélybetegség kialakulásához az egészséges játékon keresztül vezet az út. Az ember az első kisebb nyereményen felbuzdulva újrapróbálkozik, ám egyre nagyobb összegeket tesz
kockára. Eleinte örömöt jelent a játék, ezt később felváltja az
a kényszerérzés, ami már a betegséghez vezet. A függő felismeri, hogy a viselkedése már nem egészséges, ezért családja
és barátai előtt is titkolni kezdi játékszenvedélyét. Magától
értetődő, hogy anyagi gondok jelentkeznek a betegnél, amin
kölcsönnel, de nem ritkán illegális módszerekkel próbál segíteni. Ezt követően szociális problémák jelentkeznek: gondok a
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legközelebb újra szerencsét próbáljon?
munkahelyen, családban, a magánélet és a szórakozás teljesen
„Ha visszagondolok, a történtek után azt mondtam mamegszűnik, helyükbe a szerencsejáték lép.”
gamnak, hogy soha többet ilyet. Most viszont azt mondom,
Nem kell, hogy az ember a legalsóbb szintekre süllyedjen
hogy nem, nem vette el a játéktól való kedvem, azonban az
a függőség terén, elég bosszúságot tud okozni magának és a
biztos, hogy a jövőben körültekintőbb leszek.”
családnak akkor is, ha nem jelentkeznek a fizikai tünetek. A
Valóban vigaszt jelenthet, hogy az összeg elírása nem a tét
környezetemben többen is beleestek abba a hibába, hogy az
első nagyobb nyereményen felbuzdulva többet
A magyar nyelvű fogadóoldalon megtette tétjét, beírta az ezrest,
kockáztattak, ezzel együtt persze még nagyobb
majd a jóváhagyás közben tudatosult benne, hogy az összeg nem
volt a veszteség.
forintban, hanem euróban értendő.

Pókerarc?
az újonnan nyitott számlámra szerettem volna utalni. Első
reakcióm az volt, hogy Úristen, milyen felelőtlen vagyok, hogy
nem figyeltem eléggé oda. Néhány perc volt, mire rájöttem,
nincs tragédia, a pénzem nem veszett el, már csak vissza kell
szereznem. Még aznap elindítottam a visszautalást, annak
tudatában, hogy a konverziók miatt nyilván súlyos tízezreket fogok veszíteni. Ezt elkönyvelem tanulópénznek, a jövőben jobban odafigyelek.”
Vajon egy ilyen eset elveszi-e az ember kedvét attól, hogy

megadásakor, hanem a számlára való feltöltéskor történt, így
azt a pórul járt játékos visszaigényelhette, de az euró-forint
átváltás miatt körülbelül 20 000 forint veszteség érte.
Az állam mint (félkarú) rabló?
Az Országgyűlés szeptember 26-án megszavazta a szerencsejátékra vonatkozó új törvénymódosítást, amely alapján november 1-jétől a játéktermeknek az eddigi 100 000
forintos havi összeg helyett 500 000-et kell kifizetniük játékgépenként. A kormány nem kímélte az online fogadófelületeket sem. A tulajdonosoknak november 1-től az eddig
megszokott 120 000 forintos adó helyett 700 000 forintot
kell fizetniük havonta.
Eddig körülbelül tízezer gépet vontak ki a forgalomból, az
elkövetkezendő hónapokban ez a szám csak növekedni fog. A
megszorítás miatt nem csupán a szerencsejátékkal foglalkozó
hazai vállalkozások mehetnek tönkre, de az Index szerint körülbelül húszezer dolgozó is munka nélkül maradhat.
Az állam célja az adóemeléssel természetesen nem az,
hogy csökkentsék a szerencsejáték-függők számát, vagy az
eljátszott pénz mennyiségét. A drasztikus megszorítás egyike azon lépéseknek, amelyekkel növelni szeretnék az államháztartás stabilitását.
Megoldást nem úgy érhet el az ország, hogy az üzemeltetőket bünteti, és a vállalkozókat teszi tönkre. A problémát nem ők okozzák, hanem azok a szűkebb vagy tágabb
értelemben vett társadalmi problémák, amelyek ráviszik az
embereket, hogy a jobb élet reményében a szerencsejátékhoz forduljanak. Ritka eset, amikor ez sikerül, a megszokott
tendencia azonban várhatóan a törvénymódosítások ellenére sem fog változni: a függő akkor is megtalálja a helyet,
ahová kidobhatja a fizetését. ■
Berta Kitti
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Hogyan bukjunk 300 000 forintot ezres téttel?
A legdurvább eset néhány hete történt, amikor az egyik ismerősöm úgy gondolta, megér 1000 forintot, hogy fogadjon
Jenson Buttonra az Abu Dhabi Nagydíj versenye előtt. A magyar nyelvű fogadóoldalon megtette tétjét, beírta az ezrest,
majd a jóváhagyás közben tudatosult benne, hogy az összeg
nem forintban, hanem euróban értendő.
„Ahogy rányomtam a Rendben gombra, tudatosult bennem, hogy a pénznem nem forintban, hanem euróban
van megadva” – mondta. „Így lett tehát az 1000 forintból
1000 euró, ami „csupán” 322-szerese annak, amit eredetileg
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Kényszer, érdek, ünnepféle
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Természetesnek látszik, hogy a hamarosan beköszöntő karácsony minden ember közös eseménye, és a szeretet ünnepe megfogalmazás általános érvényű elvárást is közvetít.
Valójában sok magyar polgár egyáltalán nem azért „ünnepli”,
mert belső szükségletnek véli, csupán a többségi társadalom
elvárását igyekszik teljesíteni egy fenyőfa megvásárlásával és
feldíszítésével. Ilyen értelemben az ünnep lehet meghittnek
tartott családi esemény, de racionális alapú feladatvégzés is.
Az előbbi a mindenki által ismert ünnepérzés, az utóbbi olyan
hibrid, amire érdemes egy pillantást vetni!
A karácsony vallási jellege a szocializmus időszaka alatt
változott meg jelentősen, a kis Jézus születése helyett a dolgozók békére és rendre vágyó magatartását hangsúlyozták,
ezt tették az ünnep fő üzenetévé. Ennek hatására a vallási ünnepből szép lassan családi esemény lett. Molnár Eszter idevágó
tanulmánya szerint éppen ezért a vallástól eltávolodó zsidó
emberek nem láthattak bele pontosan a keresztény karácsony
szokásrendjébe. A rendszerváltás környékén született zsidó
fiatalokkal készített saját interjúim tapasztalatai alapján a vallástalan család sok esetben azért vásárolt karácsonyfát, hogy
az iskolában ne szólják meg a gyerekeket.
Természetesen ez együtt járt olyan racionalizálási technikákkal, amikkel el lehetett fedni akár önmaguk elől is a valós
okot. A Molnár Eszter tanulmányában szereplő egyik interjúalany szerint: „Kihasználjuk azt a részét, hogy ez egy ünnep,
összejön a család és kész.” Az interjúalanyaim döntő többsége
hasonló okok miatt tartotta az ünnepet. „Ha már minden
zárva van, és mindenki otthon van, akkor mi is otthon bulizunk és találkozunk a rokonainkkal. Ez egy jó alkalom, hiszen
ilyenkor úgyse lehetne mást csinálni.” Ezek alapján feltételezhető, hogy a vallást nem gyakorló, de származásuk miatt
a zsidósághoz kötődő családok nagy többsége nem alakít ki
ideológiát arról, vajon miért ünneplik olyan ember születését,
akit egykori felmenőik nem tartottak messiásnak.
Viszont azok, akik vegyes házasságban nőttek fel, éppen
azzal néztek szembe, hogy decemberben egymás után következett a hanukka (a makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmének emlékére) és a karácsony, illetve bizonyos
esetekben annyira közel kerültek egymáshoz az ünnepek,
hogy a nagyszobában a hanukkai menóra és a karácsonyfa

egymás közelében álltak. Az ilyen szokás oka
nemcsak a két szülő eltérő vallása lehetett, hanem előfordult olyan családokban is, ahol az
egyik szülő korai elhalálozása miatt az iránta
érzett tiszteletből fenntartották a szokást. A vegyes ünnepkezelés megmutatkozott néhány olyan család esetében
is, ahol a szülők mindkét oldali zsidó származása ellenére a
karácsony primátusát éppen a gyerek vitatta el azzal, hogy
tinédzserként a zsidó vallási gyakorlathoz tért vissza, és ezzel rávette szüleit a karácsony mellett a hanukka tartására is.
Azonban a gyerek érdekében történő karácsonytartás fent
említett indoka mellett, hogy a gyerek ne kerüljön kellemetlen helyzetbe osztálytársai körében, ennek ellentéte is indok
lehet, miszerint a gyerekek az iskolában annyit hallanak a
közelgő ajándékozásról, hogy saját szüleiket is presszionálják a karácsony megtartására, pusztán a várható játékok miatt.
A vallási hagyományok szocialista
korszakbeli kilúgozása miatt a „fa ünnepe”
szinte minden család
Örüljünk az ajándékoknak!
szocializációs szerepeiben
megtalálható volt. Molnár Eszter kutatásában is a legtöbb zsidó profán módon élte meg ezt az alapvetően szakrális ünnepet. Ráadásul, a rendszerváltást követően felnövő fiatal, nem
vallásos nemzedék Belvárosban szórakozó része a Dohány
utcában működő Szóda és Garzon nevű helyeken jön össze
barátaival, mivel minden más lehetőség el van zárva előle a
többségi társadalom eltérő szokásrendszere miatt. A kényszerünnep korábbi lehetőségei alapvetően a védekezésre utalnak, minthogy az ortodox zsidók karácsonyeste azért nem
tanulnak a mai napig, mert nem kívánnak viszályt szítani a
keresztény lakossággal szemben. Az egykori passzív kívülállás
helyett mára részleges, adaptív egybekapcsolódás figyelhető
meg, nagy valószínűséggel a globalizálódó gazdasági verseny
miatt egyre több helyről érkező és elkerülhetetlen üzenet,
hogy a karácsony a szeretet ünnepe, egymás megajándékozása pedig e szeretet legmagasabb rendű kifejezése. ■
Bezsenyi Tamás
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MikulásGyár
Idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre Európa egyik legnagyobb
jótékonysági akciója, a MikulásGyár. A kezdeményezés célja az, hogy
adományokkal tegyék szebbé a magyar rászorulók karácsonyát. Arról,
hogy az ajándékok valóban azokhoz jussanak el, akiknek szükségük van
rájuk, a Magyar Vöröskereszt gondoskodik, amely naprakész adatokkal
rendelkezik a segítségre szorulók köréről.
A rendezvény helyszíne: A központi sátrat a Felvonulási téren,
a Műcsarnok mellett állítják fel, ezenkívül tizenhárom hazai
pláza is „mikulásgyárként” funkcionál. Budapesten a Corvin
Bevásárlóközpont, a Duna Plaza és a Csepel Pláza vesznek
részt a programban, de a megyeszékhelyek többsége is bekapcsolódik egy-egy helyszínnel.
Az akció ideje: 2011. december 9-től 21-ig, a helyszínek
nyitvatartási ideje: 09.00–21.00
Kik az adományozottak? Magyar rászorulók, hátrányos
helyzetűek, mélyszegénységben élő gyermekek, nagycsaládok.
Hogyan segíthetsz? A MikulásGyár elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, játékokat, édességet vár adományként, de szívesen fogad jó állapotú ruhákat,

könyveket is. Ezeket ingyenesen feladhatod az
ország bármelyik csomagfelvevő postáján, vagy
leadhatod a tizennégy rendezvényhelyszín egyikén. Postai feladás esetén a dobozokra csupán a
MIKULÁSGYÁR feliratot kell nagybetűkkel ráírni, személyes leadásnál nem szükséges becsomagolni az ajándékot. Mindemellett a MikulásGyár
önkéntesek jelentkezését is várja ajándékcsomagoló üzemébe.
Miért éri meg segíteni? A jótékonysági akción keresztül tavaly 161 ezer rászoruló jutott ajándékhoz, idén az elérendő cél
200 ezer ember megsegítése. Légy te is egyike azoknak, akik
szebbé teszik valaki karácsonyát! Az ajándékozás örömén kívül érdekes programok is várnak rád a Felvonulási téri sátorban. A rendezvény teljes időtartama alatt hangulatos karácsonyi vásár, koncertek, az egyetlen ingyenes budapesti jégpálya,
melegedő és gyermekfoglalkoztató várja az adományozókat.
További információt a mikulasgyar.hu oldalon találhatsz! ■
Adri

Equus
Van valami elképzelésed az életedről? Némi fogalmad a normákról, az
elhivatottságról, a teljességről, szenvedélyről, átélésről? Jó. Akkor most
felejtsd el őket.
November 16-án volt Peter Shaffer: Equusának premierje a
Thália Színházban. A szinopszis röviden a következő: egy fiatal fiú, Alan Strang egy éjszaka kiszúrja hat ló szemét, és a
pszichiáter, aki elvállalja az esetet, megpróbálja megfejteni,
hogy mi is vette rá a 17 éves kamaszt borzasztó tettére.
A darabot Magyarországon 1980-ban mutatták be először,
olyan színészekkel, mint Darvas Iván, Gálffi László, vagy Kútvölgyi Erzsébet, aki most is játszik a műben.
Bár a történet egy konkrét bűncselekmény köré épül, a
darab tulajdonképpeni konfliktusa a pszichiáter és páciense
közötti megválaszolt és válasz nélkül hagyott kérdések problematikája. Hogy meddig vagyunk képesek ragaszkodni saját
elképzeléseinkhez, és mi történik, ha valaki alapjaiban rengeti
meg addigi életünk pilléreit. Ebbe a párbeszédbe folyamatosan gyűrűzik be a történet többi szereplője: a szülők, a vallás,
a megszállottság, a vágyak, a testiség, a lány.
Ez egyfajta pszicho-nyomozás: lassan körvonalazódnak
annak a bizonyos éjszakának a történései, majd bukkannak
fel a kirakós újabb darabjai, amivel párhuzamosan egyre mélyebbre érünk doktor és betege belső világában. És egyszer

csak eljutunk oda, hogy már nem lehet tudni,
hogy ki az orvos és ki a páciens. Mégis, ki élt
teljesebb életet? Ki tapasztalt többet, ki jutott el
iszonyú mélységekbe és szédítő magasságokba?
A betegnek tűnő fiú, vagy a sikeres pszichiáter? Hol kezdődik
a szabadság? Mennyire rendelkezünk a saját életünk felett,
és mennyire rendelkezhetünk másokéval? Egyáltalán, mikor
mondhatjuk el, hogy igazán éltünk?
Ez a darab nem könnyed szórakozás, de cserébe megdöbbent, elgondolkodtat, esetleg megbotránkoztat (a prűd ismerősöket hagyjuk otthon.) Látványos, ugyanakkor csordultig
van érzelemmel, mondanivalóval, kérdésekkel.
Zárásként, teljes mértékben vállalva az elfogultság vádját,
azt is hozzáfűzöm, hogy a személyes kedvenc drámámról van
szó. Épp ezért nagy elvárásokkal ültem be rá, nem minden
kétségtől mentesen: át lehet-e adni a szövegben leírt minden
apró rezdülést? Képesek lesznek-e megugrani egy ilyen magasra tett lécet? Nem. Nem megugrották. Magasan repültek
felette – nem volt véletlen a végén a percekig tartó vastaps.
Igazi színházi élmény.
A két főszerepben Alföldi Róbert és Szamosi Donáth látható. Rendező: Dicső Dániel. ■
Kriszti
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Európa lelke

Rob Riemen: A szellem nemessége – Egy elfeledett eszmény (2010)

Fotó • Barry Domínguez, (Cultura.UNAM)

Typotex, 180 oldal

ban úgy hisszük, megtaláltuk a végső válaszokat:
ezt nevezzük diktatúrának, vagy a gépek világának.
Rob Riemen szerencsés ember, életvitelszerűen foglalkozhat azzal, amit „Az örökké változó világban mindig újabb és újabb
formák szükségesek az igazság kifejezéséhez. E vála legjobban szeret és becsül. A gondolkodással. A Nexus Intézet alapítója
tozó formákat nevezzük kultúrának.”
az általa szerkesztett folyóiratokban és saját szervezésű konferenciái soEurópa több évezredes történelme során
rán a vélemények sokszínűségéért, a gondolat szabadságáért áll ki. Nem
számos gondolkodó küzdött ezekkel a fogaltesz másként első magyarra fordított könyvének lapjain sem.
makkal (remélem, kiderült, ezekkel csak küzdeni lehet). Riemen könyvének erénye, hogy három szorosan
Ezt nevezi Riemen egy vele készült interjúban kontinensünk
összetartozó esszéjében nemcsak bemutatja e küzdelmeket,
lelkének. Mármint a gondolatszabadságot, a bölcseleti viták
hanem párhuzamba is állítja őket, megmutatja az egyértelmű
lehetőségét, a demokráciát (Thomas Mann szerint ez utóbbi
változások ellenére is meglévő hasonlóságaikat. Szókratész
egyenlő a modern köntösbe bújtatott humanizmussal). Ezen
küzdelme az athéni polgárokkal nem is esik oly távol Leoértékek mellett tör lándzsát a könyv, legfőbb ellenfele pedig a
barbárság, a civilizálatlanság, a kultúra leértékelődése, a szel- ne Ginzburg nácikkal vívott szellemi harcától. Thomas Mann
hőseinek híres beszélgetései (Riement ma divatos szóval Tholem, a gondolat átpolitizálása. Hosszasan bizonyítja azt, amit
mas Mann fannak nevezném) megelőlegezik Albert Camus és
egyébként könnyen belátunk: a szellem átpolitizálódása nem
alacsonyabb rendű gondolatokat hoz létre, magát a gondolko- Jean-Paul Sartre vitáját. De nemcsak a filozófusok, az eszmék
egymásba játszása is a holland gondolkodó erősségei közé
dást számolja fel. Ha (hatalom)technikai értelemben nem is, a
tartozik. Ha arra kérnének, emeljem ki A szellem nemessége
szellem nemessége felől nézve mindenképp.
Mit is takar a címben megjelölt, és oly energikusan védelme- legjobb mondatát, ezt választanám: „Ha csak a gondolatmenezett kifejezés? A szellem nemessége Riemen szemében nem más, teiket nézzük, ma már semmi különbség nincs az antiszemitizmus, az iszlámellenesség vagy az Amerika-ellenesség között.”
mint folytonos válaszkísérlet a nagy, örök és egyetemes emberi
Riemen otthonosan mozog a szellemi arisztokrácia történetének világában, egy-egy letűnt beszélgetést kifejezetten irodalmi kvalitású, remek stílusú leírásokban képes megjeleníteni. A
személyességet erősíti a szokatlanul hosszú bevezető, melyből
megtudhatjuk, honnan származott a könyv megírására sarkalló inspiráció. Ki nem találnák! Egy Joseph Goodman nevű Walt
Whitman fanatikustól jött az ötlet, aki a szellem embereként
nem írt semmit egész életében, ellenben komponált egy majdnem kész darabot A szellem nemességgel címmel (igaz, halála
előtt el is égette). Riemen tulajdonképpen a darab küldetését
vállalja magára és a szavak nyelvére. Szinte halljuk a betűket!
A mai magyar politikai és szellemi tendenciákat figyelve
könnyű lenne azzal zárni a recenziót, hogy sosem volt még
nagyobb szükségünk Riemen gondolataira. Ez azonban egyrészt empirikusan sem lenne igaz (bár nem haladunk rosszul,
A töprengésre mindig van idő
a cikk írása idején hallom, hogy neonácik országszerte könyvégető akciókra készülnek), másrészt értelme sem sok lenne.
kérdésekre. Soroljam? Hát, itt vannak: mi az élet értelme, mi a
Mivel a gondolkodás vége az emberi méltóság végét jelenti,
jó, mi a szép, mi az igazságos, mi a… Útkeresés közben viszont
a szabad gondolatokra mindig szükség van, a demokráciáknem feledkezhetünk meg az ember eredendő és megfejthetetlen
ban éppúgy, mint a diktatúrákban. Mert – hogy egy némileg
rejtélyességéről. Paradox, de ez a maxima épp azt jelenti, hogy
pozitív kicsengésű Camus-idézettel búcsúzzak – „egyedül a
a nagy kérdésekre sosem adható végső válasz, sosem lehetünk
teljesen birtokában a tudásnak. Legfeljebb a nem tudás tudásá- szabadságon keresztül vezet az út egy emberségesebb társadalom felé. A nehézipar kiválóan megvan szabadság nélkül.
nak. Az emberi állapot, a kultúra két szélső helyzet között terül
el. Az egyik ideáltipikus helyzetben nem érdekelnek minket a Az igazságosság, az igazság azonban nem.” ■
végső kérdések: ezt nevezzük állatvilágnak. A másik végpontSid

24  Ajánló

IV. évfolyam I 5. szám I 2011. december

Stopper indul!
Lopott idő (In Time) (2011)

kis idejük meginni egy kupica szíverősítőt, és
elbeszélgetni róla, hogy milyen szomorú idők is
járnak. Másnap reggel Will egyedül ébred, és ami
Mi lenne, ha kevesebb, mint egy napod lenne hátra? Ezenfelül még továbmég meglepőbb, pár óra helyett több mint száz
bi nyolc órát vesz el belőle a lakbér, hatot a kifizetetlen számlák… itt jól
év foszforeszkál karján, az ablakra rakódott, centi
be kell osztani az időd, mert ha kifutsz belőle, ütött az órád.
vastag porba vésve pedig a milliomos utolsó szavai fogadják: „Ne vesztegesd az időm”.
Andrew Niccolnak, a Gattaca rendezőjének új filmjében a
Természetesen a fent említett mondat után már nem csak
gazdaság fő mozgatórugója már nem a pénz, hanem az idő.
Természetesen mindenért idővel kell fizetni, ám ha kifo- hogy egy nyugodt, de egy unalmas perc sem volt a filmben, s
gyunk a valutából, akkor egy kicsit komplikáltabb a helyzet, el kell ismerni, hogy aki egy mozgalmas és egyúttal gondolatébresztő akciósztorit akar látni, annak a moziban a helye. Ettől
mint az általunk ismert hétköznapokban, hiszen akkor nem
függetlenül azonban azt kell, hogy mondjam: életem top öt
az éhség vagy a hideg köszönt be, hanem maga a halál. Ezen
disztópiája sértetlen maradt. Ennek egyik oka az, hogy túlsááltalában még ráér gondolkodni az, akinek évtizedek vagy
évszázadok villódznak az alkarján, de mi a helyzet, ha ke- gosan hollywoodiasítva lett a film. Arról, hogy miként jutott
ebbe a stádiumba a világ, semmit sem tudunk meg, és a végvesebb, mint egy napod van hátra? A gettóban éppen ezért
már percekért ölnek, az utcán mindennapos a hirtelen ös�- letekig kihegyezett gazdag-szegény konfliktuson, valamint az
állandó rohanáson kívül még egy-két dologgal tovább lehetett
szeeső emberek látványa, ám megállni és elszörnyülködni
volna gondolni ezt az idő = pénz koncepciót.
senkinek sincs ideje. Mindeközben, tizenegy időzónával
Ezenfelül a karakterek is elég sablonosra sikeredtek, mint
arrébb, valakik épp évezredekben pókereznek.
például a mindent hatalmában tartó, időmilliomos „főzsidő”
Weiss, aki persze olyan gonosz, és olyannyira zsidó, hogy a valutát többre tartja a családjánál. Ráadásul, maga a főhős, Will
Salas sem túl életszerű. Elég nehéz elképzelni, hogy a naiv,
külvárosi gyerekből, akinek még nem esett le, hogy miért is
nem élhet örökké mindenki, hirtelen egy briliáns és mindenki eszén túljáró szökevény legyen. A jellemek közül azért az
időrendészek parancsnoka az, aki kétségtelenül nagyon jól
„meg van írva”, a film alatt végig érezni azt a furcsa és ambivalens köteléket, amely valahol belül összeköti az „időtlen” szegény srácot, valamint a gettóban nevelkedett, és biztonsági
okokból szintén óráról órára élő rendészt.
Nincs idő a fájdalomra
A díszletekre és a hangulatra viszont semmi panaszt nem
Will Salasnak (Justin Timberlake) nem volt szerencséje, lehet tenni. A legtöbb helyszín különböző korok furcsa és stílusos egyvelege, néhol például mintha a régi chicagói maffia
ő egy elég sietős helyre született, és amióta huszonöt éves
korában működésbe lépett a számlálója, gyakorlatilag nap- öltözéke és járművei keverednének egy modern, XXI. századi
rendőrállam kameráktól roskadozó épületeivel. Az öregedés
ról napra él. A szürke hétköznapok rohanásából aztán egy
hiányával ugyancsak nagyon jól bántak az alkotók: néha nemöltönyös úriember billenti ki, aki nem kicsit szuicid módon
igen tudni, hogy akkor most ki az anya, vagy ki a lánya. Ez
egy évszázaddal a karján ül be a sarki „percdobálóba”, ám
kétségtelenül szülhet vicces helyzeteket, s a készítők nem is
szerencsére hamar betoppan a mi főhősünk, hogy gyorsan
féltek ilyeneket teremteni. Ezenkívül szinte mindenhol vis�megmentse az időmilliomos öngyilkosjelöltet. Miután egy
szaköszön valamiféle idővel kapcsolatos kifejezés, ami helyenelhagyatott raktárnegyedben biztonságba kerülnek, van egy

Fotó • regency

Amerikai, rendezte: Andrew Niccol
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ként nagyon találó és hangulatos, ilyen például a „kerületek”
helyett az „időzónák” kifejezés használata, vagy Új-Greenwich
városa. A film végére azonban az összes valaha kitalált idővel
kapcsolatos közmondás, frázis és szóvicc is elhangzik, aminek
eredményeképpen például egy megrázó halál is végül viháncolásba fulladhat, amint valamelyik szereplő megállapítja, hogy
az áldozatnak „ütött az órája”.
A fent említett minden előnyével és hátrányával együtt azt
kell, hogy mondjam: egy nagyon hangulatos és pörgős mozit

kaptunk Niccol úrtól, és annak ellenére, hogy általában szívesebben veszek malátafőzetet egy mozijegy árából, abszolút
nem bántam meg, hogy erre a filmre áldoztam az időmből.
Nem mellesleg, ez volt az első olyan Timberlake-et is magában foglaló mozgóképélményem, amelynek során nem azzal
voltam elfoglalva, hogy miként lehetne büntetlenül kinyírni
szegényt a rockzenei szcéna felemelkedése érdekében. Hogy a
másik Justinról már ne is beszéljünk… ■
Nándi

Lila ákác, szomorkás szerelem

Fotó • observer i dóka attila

Szép Ernő drámái elsősorban nem is eseménydús történeteikről, hanem
a két világháború közötti korszak szinte sebészien pontos ábrázolásáról
ismertek. Nincs ez másként a Magyar Színház legújabb bemutatójában,
a Lila ákácban sem.

rumban is divatos – alternatív stílusokat, hanem
megmaradt a darab jellegéhez is illő, hagyományosabb megoldásoknál.
Az előadás főszereplőjét, Palit a szinkronmunkáiról ismert Crespo Rodrigo formálta
meg. Tény, hogy a fiatalember karaktere koA darab története prózaian egyszerű, mondatfordulatai és
főként karakterei azonban kifejezetten figyelemfelkeltőek. rántsem domináns, ám Crespo szerepértelmezése még
ennek ellenére is pipogyának, jellegtelennek hatott. A
A nem túl bonyolult cselekmény elsősorban a tipikus pesti
nagyvilági fiatalember, Csacsinszky Pali és egy egyszerű varró- partnernőjét, Mancit alakító Balsai Mónira ennek épp az
ellenkezője igaz, hiszen minden egyes, a deszkákon töltött
nő, Tóth Manci kapcsolatáról szól. A lány odaadóan szerelmes
másodpercét érezte és értette a közönség. További pozitílesz az életuntsággal küzdő fiatalemberbe, aki azonban ezt
vum a tehetséges színésznővel kapcsolatban, hogy a korcsak akkor viszonozza, amikor Manci befut táncosnőként, és
szak történelmi és kulturális viszonyait figyelembe véve is
élete más irányt vesz.
hiteles játékot láthattunk tőle.
Szintén jellemző a szerzőre, hogy a darab
szó szerint hemzseg a különböző jellegzetes mellékszereplőktől. Ennek alighanem kifejezetten
örülnek a karakterszínészek, hisz ilyen erőteljes
személyiségek megformálása számukra komoly
kiugrási lehetőséget jelent. Ez a legjobban Pápai
Erika, Soltész Bözse és Gémes Antos teljesítményén látszott, akik szinte tökéletesen megoldották az alkotók elképzeléseit.
Összességében, egy látványelemekben és
izgalmakban nem bővelkedő, ám precízen hiteles,
rendkívül korhűen ábrázolt előadást hozott létre
a színház alkotóstábja. Ez azonban aligha jelent
Crespo Rodrigo és Balsai Móni
majd problémát azok számára, akik szívesen tekintenek meg egy lassabb, komolyabb jellegű színművet. ■
A mű történeténél azonban talán érdemesebb kitérni az
előadás egyéb jellemzőire. Guelmino Sándor rendező korrektül megoldotta feladatát. Nem követte a – jelenleg több teátDicsukD
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Még egy esély az MR2-nek
FiSH!: SAV (2011)

Még az is lehet, hogy Kovács Krisztiánt többen ismerik Senior Hal néven
(web)tv műsorokból, mint a FiSH! énekeseként, de most már nem vagyok
benne biztos.
A zenekar Keep Your Secret című dala tényleg elég jó volt, bele
lehetett futni néhányszor a videoklipbe pár éve még valamelyik zenecsatornán. Az utóbbi időben pedig a Majdnem Kalifornia azon számok egyike volt, amelyek miatt adsz még egy
esélyt az MR2-nek, mielőtt elkapcsolsz máshova.
100% hardpop – el lett mondva elégszer. Érted, hogy
mire gondolnak, ha megnézed a Sav-hoz készült videót.
Értem én is, mainstream-hackelés, és egyre jobban bízom
benne, hogy tartogat még pár meglepetést ez a tizenegy dal.
A FiSH! szerény; nem akar többnek látszani, mint aminek elsőre szeretnéd látni őket, de még így is elkerülhetetlen, hogy
felkapd rá a fejed.
Alapvetően laza, funkys hangszerelésű dalokról és közvetlen stílusban előadott szövegekről van szó. Persze, nincsen
túlkomplikálás. Ugyanakkor sokszor odamondogatósabbak a

témák, mint ami a receptből következne. Lesből
támad. Mire eljutsz a harmadik dalig, már szerinted sem pop, pimasz punkerkedés ez, zörgősre
torzított gitárokkal.
Egyértelműen az Egyszer Akarom és a Mi Vagyunk Itt a két
legerősebb dal a SAV-ról. Az előbbi AC/DC-s riffelésével, torzított basszusával és kiosztós szövegével („Na lett is galiba,/
Belezúgott egy paliba,/Akinek alibi a liba,/Mert a libidója fika”) a
legállatabb partidal, amit az utóbbi időben magyar előadótól
hallottam. A Mi Vagyunk Itt pedig egy alapos beszólás indulattal és iróniával. Szóval, akinek inge, menjen öltözködni. A
már-már rappelős verze pedig ennek még jobban alátesz. Kifejezetten a lemez legjobb pillanatai közé tartozik.
Rock and roll ez, a tornacipősebbik fajtából, 11 tételben.
Ez a SAV. Pimasz, punkos nem-pop. Ahogy mondtam. Ideje
megnézni, hogy mikor lesz FiSH! koncert valahol a közelben.
Pont. Mostanában. És még az is lehet, hogy adok egy újabb
esélyt az MR2-nek, mielőtt elkapcsolok. ■
DJ Kadhafi

Merry Christmas and a Happy
New Now!
Eseménynaptár

December 13. Még 11 napjuk van a boszorkányoknak, hogy
szabadon éljenek. Készülőben a lucaszék, és jajj annak, aki
lelepleződik!
December 18. Ha akad még rajtam kívül, aki kíváncsi a vén
Hobo mesterkedéseire, az vélhetően ma az Óbudai Kulturális
Központban öregszik. Kezdés nyolc órakor.
December 19. Az elsősöknek többnyire még ismeretlen a gyomorban és szájszélen meg-megjelenő rángás, a
felsőbbéveseknek ilyenkor már csak sztoikus nyugalommal
illik viselni a tüneteket. Üdvözöljétek szépen a vizsgaidőszak első napját.
December 20. Van élet a „mikászepérimenó”-n túl? Ezt bizonyítja vagy cáfolja ma mindannyiunk Delhusa Gjonija.
December 20. Akik jól ismerik Magyarország emblematikus
művészét, azoknak is okozhat meglepetést Bródy János mai
lemezbemutató koncertje a Symában. Az új számok is az „Illés
szekerén” indulnak majd hódító útjukra.

December 24. Ma kezdődik a piros betűs. Már úgy igazán…
December 28. Az idei jubileumok sorát Afrika „szülőatyjai”
folytatják. A KFT ezúttal a zenekart jelöli, nem apu cégnevének végét. Helyszín a Papp László Budapest Sportaréna.
December 30. A jubileumokat ünneplők békés sorának végére
mindannyiunk Demjén Ference sasszézott be. Ünnepeljétek ti
is a 65-öt! Hol máshol, mint az Arénában?
December 31. Álarcban, sminkben vagy pőrén, papírtrombitával vagy a nélkül, tömegben vagy szűk baráti körben… de
ma mindenki azt üvölti: Boldog Új Évet! Variáció pesszimistáknak: boldogabbat!
Január 2. Vigyázz a madárra, Ederlezi, Aprócska blues… Ma Rúzsa Magdi ad koncertet a Pesti Színházban.
Január 4. Hiába írok már… Úgysem mozdulsz ki, mert „tanulsz”. Igazából Való Világot nézel, de ha nem mész sehova,
legalább az önigazolás megvan. A valóban vizsgára készülőknek max respect. ■
Bara

