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Hol temeti egy TáTK-os a
vizsgaidőszakot?

A buli (február 17.) egy szokásos KCSSK-s mulatsághoz hasonlóan kezdődött: alapozással. Erre egyébként, szerintem,
csak a megszokás veszi rá az embereket, mert a kollégium
büféje egyáltalán nem drága, és még akciók is voltak. Általában a büfével nem is az árak miatt volt gondja a résztvevőknek, inkább a kissé alulméretezett kapacitása volt problémás. Ezen az apró hiányosságon kívül nem volt semmi baj a
bulival. A helyszín sajátságos patinája megadta az alaphangulatot – én már csak emiatt is kedvelem a helyet –, a DJ-k
pedig rendesen megmozgatták a résztvevőket. Apropó,
résztvevők: miután a rendezvény vizsgatemető parti mellett
farsang is volt, a társaság jó része beöltözött, jelmezverseny
is volt. Ennek győztesei Halál úr és felesége voltak, a má-
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Fotó • tátkontúr

Természetesen a mindannyiunk által jól ismert Kőrösi Csoma
Sándor Kollégium elnevezésű műintézményben, ezzel a szép
szertartással fejezve ki a vizsgaidőszak iránt érzett tiszteletét.
Hogy emelje az ünnep fényét, ezt a TTK-sokkal együtt teszi, és
ha már összegyűlik az illusztris társaság, farsangozik is egyet.
Ha valaki netán lemaradt volna, itt olvashatja beszámolónkat.
Hátha megjön a kedve a jövő évihez.

sodik helyet szintén pár, a Mortal Combatból ismert SubZero és számomra eddig ismeretlen felesége, Sub-Zeroné
(fagyos kapcsolat, hehe) kapták. A mezőny elég erős volt,
találkoztam többek között vámpírral és egyéb szörnyetegekkel, Lego-lánnyal, az Arab Liga képviselőivel, bölcsés�szel – ez lehet, hogy igazi volt –, továbbá nagy erőkkel
képviseltette magát az egészségügy, de jelen volt az egész
állami szolgáltató szektor. Valószínűleg ezért ügyeltek kínosan a létszámlimitre, így sajnos sokan nem tudtak bejutni.
A jelenlévők láthatóan remekül szórakoztak, akik szeretik a
mainstream lakossági könnyűzenét, azok azért, akik beöltöztek, azért, akikre egyik sem vonatkozik, azok meg leitták
magukat, és élvezték, hogy élnek. A zenét a bulihoz méltó
nevek szolgáltatták, róluk keretes írásunkban emlékezünk
meg. A jó hangulathoz hozzájárulhatott az is, hogy csak a
szorgalmi időszak első hetében járunk, nagyjából zárásig
tömeg volt. Ez látszott az éjszakai buszokon is, amelyekkel
elindultunk haza. Valószínűleg igencsak meglepődtek a korán munkába igyekvők a külvárosi hajnali járatok szokatlan
kihasználtságán. Bár amennyi bulit a KCSSK-ban rendeznek, talán megszokták már…
Soma

Zenés-TáTK-os mulatság

DJ-kről, szervezetekről röviden
Nagy neveket vonultatott fel a vizsgatemető mulatság: Animal Cannibals DJ szett, Juhász Laci, az ELTE TáTK
büszkesége, a franciaországi turnéról (ELTE sítábor) visszatérő DJ Endy, valamint Palotai. Közülük számunkra
most Palotai Zsolt a legérdekesebb, ugyanis nemrég életműdíjat kapott. Pontosabban a Magyar Lemezlovas
Egyesület életműdíját. A műfajban járatos barátaim szerint Palotai nagy név a szakmában, ezt én el is hiszem.
A Lemezlovas Egyesületet viszont valószínűleg nem ismerik annyian, pedig Jeszenszky Zsolt elnök, azaz DJ
Jeszy működése sokszor csalt már mosolyt annak arcára, aki olvas híreket a témában. Róla inkább az a hír járja, hogy vagy nem ismerik, vagy utálják. Népszerűségét többek között annak köszönheti, hogy évek óta küzd
a DJ szakma vizsgához kötéséhez, természetesen a Lemezlovas Egyesületnek fizetendő díj bevezetésével
együtt, továbbá sikeresen lobbizott azért, hogy a lemezlovasoknak – teljesen tiszta felvételek használata
esetén is – 90 000 forintot kelljen fizetnie a MAHASZ-nak (Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége), jogdíjak
címén, paradox módon ezzel akár illegálisan letöltött zenéket is legalizálva. Persze, a Lemezlovas Egyesület
tagjai kedvezményt kapnak. Érdekes módon ezek az egymást támogató szervezetek önszerveződően jöttek
létre, majd elkezdtek felügyeleti jogokat gyakorolni a saját területükön. Szerencsére a MAHASZ hitelességét
garantálja sajtófőnöke, Jeszenszky Zsolt. Reméljük, az életműdíj nem fog sokat rontani Palotai megítélésén.

Fele(se)zzünk!
Ha elérkezik a félidő, akkor rendszerint mindenki megpihen egy kicsit. A város, a kohómunkások, a focisták és
az egyetemisták is. A kohómunkások kokszos szenyával,
a labdakergető srácok pomponlányokkal múlatják az
idejüket a hagyományok rendje és módja szerint, mi viszont
a Felezőpartin fejezzük ki hálánkat az égieknek, hogy
elérkeztünk egy misztikusnak tűnő ponthoz.
De mit is ünneplünk ilyenkor? Hát, azokat a szerencsés
másod-, és tanulmányi szempontból kevésbé szerencsés
harmadéves barátainkat, akik elérkeztek a BA-s képzésük
feléhez, és pont annyi időt töltöttek el a Lágymányosi Campuson, mint amennyi még rájuk vár… Igen, ilyen hamar
elérkezett ez a pillanat is, és joggal érezhetjük úgy, mintha
csak repülne az idő. Megfáradt lábainkkal alig jutottunk túl
a társadalompolitika bűvös vidékén, s közben a filozófia
tudományában keresgélve megszerezhettük első őszhajszálainkat, vagy épp öregkorunk első ráncait a homlokunkon, most újabb jelét adja a sors, milyen messzire jutottunk
a gólyatábori szárnypróbálgatásaink óta. Persze, szép lassan bölcsebbek lettünk. Rájöttünk, hogy a sör plusz kóla

kombó valóban kihozza belőlünk a legjobbat (mondjuk, a
nagyi vasárnapi ebédjét), már rutinosan osonunk be a tanár
háta mögött az órára, ha elkéstünk, és a vizsgaidőszak nem
az érettségi rémképét idézi fel bennünk. Már tudjuk, mi az
a nullhipotézis, és nem rettenünk meg a redisztribúció szó
hallatán sem, továbbá legalább egyszer megváltottuk elméletben a világot. Másfél, vagy épp két és fél éve érkezünk
meg szinte minden nap a sárga villamossal a Petőfi híd, budai hídfőhöz, és már a járásukról felismerjük a szaktársainkat és tanárainkat is, tudjuk az összes lágymányosi legendát
a nyolcadik emeletről és a mínusz négyről is, talán még bővítettük is néhány történettel a lajstromot.
Lássuk a felüdülés legfontosabb kellékeit: a legjobb cimborák és barátnők a TáTK-ról, töménytelen mennyiségű jó
zene és felesek, erős gyomor és edzett táncos lábak, valamint persze a jókedv. A bulival kapcsolatban figyeld a plakátokat és a jól megszokott online fórumokat.
Nincs visszaút, nincs mese, ünnepelnünk kell! Itt az idő,
most vagy soha!
Kréta
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Megváltozott követelmények

Új szabályok vonatkoznak a szakdolgozatokra és a záróvizsgákra
A 2010–2011. tanév tavaszi félévétől a Társadalomtudományi
Karon egy hosszabb, a korábbi rendszerhez képest jelentős változásokat tartalmazó szabályzati rendelkezés lépett életbe a szakdolgozatokkal és a záróvizsgákkal kapcsolatban. Az új szabályok
leglényegesebb részeit igyekszünk megismertetni veletek ebben a
rövid összefoglalóban.
A szakdolgozatírás folyamata a témaválasztással kezdődik,
erre ezentúl az őszi félévben október 15. és november 15.
között, a tavaszi félévben április 15. és május 15. között lesz
lehetőség (a kurzusfelvételhez hasonlóan rangsorolásos és
versenyjelentkezés keretében). Nem újdonság, de fontos
megemlíteni, hogy a témaválasztás és a záróvizsga-időszak
kezdete között legalább 6 hónapnak kell eltelnie az alap- és a
mesterképzés esetén. (Témát változtatni lehet, de legkésőbb a
záróvizsga-időszak kezdete előtt 4 hónappal.)
A témaválasztás után a munka a hallgató és a konzulense
(témavezetője) közti megegyezés alapján halad előre. Újdonság, hogy mostantól az oktatónak adminisztrálnia is kell a
konzultációkat. Ez azt jelenti, hogy a szakdolgozat témavezetője a szakdolgozat leadásáig legalább 3 konzultációs alkalmat
köteles biztosítani a hallgatónak (amelyeken ő köteles megjelenni), a köztük történő megállapodás szerint. A konzulens
kötelező feladatokat írhat elő a hallgató számára. Mindennek
két szempontból is nagy jelentősége van. Egyrészt az, hogy
amennyiben az előre megbeszélt dolgokhoz nem tartja magát kellőképpen a szakdolgozó, az oktatónak szabályzatban
biztosított lehetősége lesz megtagadni a szakdolgozat jóváhagyását. Másrészt viszont, ez garanciát ad a hallgatónak arra,
hogy pontosan tudja, mit vár el tőle a témavezetője, és vele
rendszeresen konzultálva, világos keretek között készíthesse
el a diplomamunkáját.
Egyébként a konzulens akkor tagadhatja meg a szakdolgozat jóváhagyását, ha legalább kétszer előfordul, hogy a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg vagy nem teljesíti a feladatokat az előre megbeszélt konzultációs időpontokon, illetve ha
a szakdolgozatot valamilyen más okból leadásra alkalmatlannak ítéli, és ezt írásban megindokolja.
A végzős hallgatók örömére, ettől a félévtől kezdve a korábbinál hosszabb határidők állnak rendelkezésre a kész szakdolgozatok leadására: a témavezetőnek a Tanulmányi Hivatal
(TH) honlapjának speciálisan erre a célra kialakított felületére
kell azokat feltöltenie – tavasszal legkésőbb április 15-ig, ős�szel legkésőbb november 15-ig. Nagyon fontos, hogy teljesen
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megszűnt a szakdolgozatok késedelmes leadásának lehetősége, vagyis ezen a határidőn túl különeljárási díj ellenében
sem lesz mód a leadásra! A jelzett határidőig természetesen
nyomtatásban is le kell adni a Tanulmányi Hivatalban a szakdolgozatokat, egy kötött és egy fűzött példányban.
Ne felejtsük el, hogy a záróvizsgára külön kell jelentkezni
a TH honlapjáról kinyomtatott űrlapon! Ennek határideje, ha
júniusban szeretnél záróvizsgázni, március 15., ha januárban,
akkor október 15. A záróvizsgára történő jelentkezés feltétele a
szakdolgozat leadásának!
A záróvizsga az egyes szakokon eltérő részekből állhat
– van olyan szak (például a társadalmi tanulmányok BA),
ahol csak a szakdolgozat védéséből áll, míg más szakokon
(például szociális munka BA) egyrészt a szakdolgozatot
kell védeni, másrészt egy adott tételsorban szereplő tételekből kell szóban vizsgázni. Az mindenhol érvényes, hogy
az opponens, illetve a bizottság által feltett kérdésekre válaszolni kell – ezt hívják a szakdolgozat védésének. Az ös�szes szakra vonatkozó részletes szakdolgozati és záróvizsga-követelményeket megtalálhatjátok a TH honlapján, a
http://coospace.tatk.elte.hu/to/zv/ címen.
Végül, de nem utolsósorban, hadd hívjam fel a figyelmeteket még valamire: a szakdolgozatnak szigorúan a saját szellemi
terméketeknek kell lennie, azaz nem lehet benne plágium! Ez
azt jelenti, hogy bármilyen, másoktól átvett gondolatot, fogalmat, szövegrészletet, tényt vagy adatot, amelyet felhasználtok a
szakdolgozatban, megfelelően le kell hivatkozni. Ehhez alapul
vehetitek a http://coospace.tatk.elte.hu/to/plagium.pdf címen
elérhető TáTK általános útmutatót, illetve kérjetek segítséget
a konzulensetektől! A nem megfelelő vagy elmulasztott hivatkozás következményei súlyosak lehetnek. Egyrészt, a fentebb
leírt folyamat bármelyik stádiumában (konzulensi feltöltés,
opponensi bírálat, záróvizsga) érvényteleníteni lehet a szakdolgozatot plágium esetén, másrészt pedig az fegyelmi eljáráshoz is vezethet, amelynek még súlyosabb következményei
lehetnek.
Figyeljetek tehát a határidőkre, tartalmi-formai követelményekre és a hivatkozásokra, hogy a szakdolgozattal és a záróvizsgával zökkenőmentesen zárhassátok le a képzéseteket!
Czinderi Kristóf
a Tanulmányi és Tudományos Bizottság elnöke
ELTE TáTK HÖK
tanulmany@tatkhok.elte.hu

HÖKéletes,Terítéken a tudomány

2011. február 14-én tartotta az ELTE Szenátusa az év első ülését.
A hallgatók számára a legfontosabb hír az, hogy a Szenátus elfogadta a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) módosítását, és így a dokumentumba bekerült a juttatási alapkar fogalma. Ez a szabályozás rendelkezik arról, hogy ha egy hallgató egyszerre több karon is folytat
tanulmányokat, akkor melyik kartól jogosult tanulmányi ösztöndíjra, rendszeres, valamint
rendkívüli szociális támogatásra. Az új szabályt a HKR 97/A. §-a tartalmazza.
A TáTK számára jelentős hír az is, hogy a Szenátus támogatta Örkény Antal tanár úr kinevezését a Szociológia Doktori Iskola élére, valamint delegálását az Egyetemi Doktori Tanácsba.

Helyreigazítás: A TátKontúr előző lapszámában Boros tanár úr
nevét – helytelenül – két s-sel írtuk. A tévedésért elnézést kérünk!

A francia, az argentin,
a magyar – és a nyugdíj
Az elmúlt évben látott, franciaországi nyugdíjreformmal kapcsolatos zavargások – amelyekről a TátKontúr hasábjain is
olvashattatok tudósítást – igazolják, hogy a nyugdíjkérdésbe
való beavatkozás, a különböző nyugdíjrendszerek különböző
reformkísérletei, változtatásai, bárhogyan merüljenek is fel, világszerte könnyen indulatokat és ellenállást válthatnak ki. De
hogyan is épül fel egy nyugdíjrendszer, mitől jó vagy rossz, miért kell átalakítani? És hogy illeszkedik ebbe a gondolatkörbe a
magyar nyugdíj „újabb” megreformálása, mi az, amit szinte
tehetetlenül nézünk végig?
A társadalombiztosítás finanszírozásának három formája
lehetséges: megvalósítható köz-, magán-, illetve vegyes
finanszírozással. Ezen túlmenően, a nyugellátás szempontjából releváns biztosítási rendszerek felépítésének szintén
három típusa lehetséges, ezek a típusok a kötelezettségek
és hozzájárulások hosszú távú egyensúlyban tartásának különböző módozatait valósítják meg. Az alapvető különbség

közöttük, hogy alkalmaznak-e – és ha igen, milyen formában – a folyó kiadások fedezésére valamilyen vagyoni tartalékképzést, vagy sem. Részben az előzőekből következik,
hogy egy nyugdíjrendszer több, mint társadalombiztosítási
nyugdíj, hiszen az előbbi kiegészülhet kötelező, illetve önkéntes magánnyugdíj-biztosítással, sőt, akár állampolgári
jogon járó alapnyugdíjjal is. Tőkefedezeti rendszerben a
befizetett járulékokból tőkealapot képeznek, ami a mindenkori nyugdíjba vonulók nyugdíjának finanszírozására
szolgál. A várományfedezeti rendszer a korábbi befizetések,
vagy egyéb módon már felhalmozott tőke hozadékából
fedezi a kiadásait, tehát alapvetően időbeli újraelosztást
valósít meg. Ennek megfelelően a tőke hozadékától függ,
hogyan alakulnak a kifizetések, így a rendszer meglehetősen érzékeny az inflációra, gazdasági és politikai ingadozásokra. Ilyen rendszer volt jellemző a második világháború
előtt Magyarországon, de a háborús pusztítás következtében megsemmisült a részben ingatlanban fekvő felhal-

7

mozott vagyon jelentős része, míg a tőke
másik részét az infláció értéktelenítette el,
így az működésképtelenné vált. A vagyonvesztés miatt ellehetetlenült pénztárak helyébe olyan rendszert kellett állítani, amely
azonnal képes kifizetésre, nincs szükség
felhalmozási időszakra, Európában ekkor kerültek bevezetésre a felosztó-kirovó
(vagy pay-as-you-go-nak, PAYG-nak nevezett) nyugdíjrendszerek. Ez a típus a folyó
bevételekből fedezi a folyó kiadásokat,
tehát nem képez tartalékot, a mindenkori
aktív generációk befizetéseiből tartja el a
mindenkori nyugdíjasokat, ilyen a magyar
nyugdíjrendszer első pillére is. Egyszerű
bevezethetőségével szemben hátránya, hogy az aktív népesség arányának és foglalkoztatottsági szintjének változása
könnyen felboríthatja a kassza egyensúlyát, így a rendszer
finanszírozhatatlanná válhat. Az erre mutató tapasztalatoktól és aggályoktól vezérelve kezdődtek meg a különböző
nyugdíjreform-törekvések szerte a világon.
Az 1980-as években Dél-Amerikában, elsőként Chilében
kezdődött meg a PAYG rendszer felszámolása/átalakítása, amelynek keretében az állami felosztó-kirovó rendszert
kötelező, tőkésített magánnyugdíj-alapok váltották fel, a
gyakorlatban is megvalósítva ezzel a neoliberális ideológia
tételeit. Magyarország számára azonban az 1997-es reform
során, amely a második pillért alkotó magánpénztárakat hozta létre, Argentína vált mintává, nem kis részben a Világbank
nyomásának is köszönhetően. 1994-ben Argentínában egy
vegyes típusú rendszerre tértek át, melyben a felosztó-kirovó
állami nyugdíjrendszer mellett hozták létre a magánnyugdíjalapokat. Úgy tűnik, a magyar-argentin párhuzam napjainkban is folytatódik. 2001-re Argentína csődközeli helyzetbe
került, ekkor nyúltak elsőként a nyugdíj-megtakarításokhoz.
Bár az argentin folyamat hosszabb pályán jutott el a magánnyugdíj-pénztári vagyon 2008-as államosításáig, Magyarországhoz hasonlóan ott sem volt nagyobb tiltakozás.
Hazánkban a szinte választási lehetőség nélküli helyzetben
az emberek többsége nem tett nyilatkozatot (tudniillik arról,
hogy lemond majdani állami nyugdíjáról, és a magánnyugdíjpénztárban marad), ezáltal a magyar nyugdíjrendszer
második pillére egy-két hónap alatt csaknem „elsorvadt” az
állami nyomás hatására. Ezek után többé-kevésbé értelmét
veszti a kérdés, kinek a tulajdonát képezik a (14 hónapra az
államkasszába átirányított) magán-nyugdíjpénztári befizetések, melyek egyébiránt az Alkotmánybíróság 2003-as határozata értelmében a pénztártag tulajdonában állnak, és megilleti őket az alkotmányos tulajdonvédelem.
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Terítéken a tudomány

A társadalombiztosítás bölcsőtől a sírig tartó gondoskodást nyújt az állam polgárai számára, és ebben kiemelkedő
jelentőséggel bír a nyugdíjrendszer, amelytől azt várjuk,
hogy idős korban pótolja a munkából származó jövedelmet, és tegye ezt olyan mértékben, hogy megakadályozza
az időskori szegénységet, nyomort. Hogyan tudná ezt megvalósítani egy olyan rendszer, amelynek kiszámíthatatlansága, instabilitása a kilátások bizonytalanságát, a jövőbe
vetett bizalom megrendülését eredményezi? A sokat kritizált 1997-es nyugdíjreform által létrehozott hárompilléres
rendszer elmúlt hónapokban látott átalakításával a legfőbb
probléma nem is az, hogy még annak kiteljesedése előtt
gyökeres változtatásokat hajtanak végre rajta, hanem hogy
ez teljes egészében a társadalom részvétele nélkül, kevéssé
a nyugdíjrendszer jobbá tétele, mint inkább a költségvetés
lyukainak befoltozása céljából valósul meg, sok lényeges
kérdést megválaszolatlanul hagyva.
Kiss Diána
Felhasznált irodalom:
Augusztinovics Mária: Mit reformáljon a nyugdíjreform? (w3.
enternet.hu/vativati/augusztinovics-nepszabi2006.doc –
Utoljára megtekintve: 2011. február 12.)
Czúcz Ottó (2003): Szociális jog I. Budapest: Unió Kiadó
Feneketlen lyuk nyelte el a magyar utat bejáró argentin nyugdíjakat (http://www.origo.hu/uzletinegyed/
hirek/20101130-magannyugdijpenztarak-allamositasaargentin-magyar-parhuzamok.html – Utoljára megtekintve: 2011. február 12.)
Müller, Katharina (2000): A magyar nyugdíjreform politikai
gazdaságtana. In Augusztinovics Mária (szerk.): Körlép
reform után – Tanulmányok a nyugdíjrendszerről. Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány

Kül-Ügyes

Diákélet a ködös Albionban…
Bizonyára te is hallottad már ezt a kifejezést, de honnan is
ered? Az egyik magyarázatot Sárközi Mátyás adja meg „Albion köd nélkül” című könyvének leírásában, miszerint a szókapcsolat a parti mészkőszirtek fehérségére utal. A másik megoldás az áramló köd, amely akár 100-300 méter magas tartós
réteget is képezhet! És lássuk be, ez igazán jellemző Angliára.
A vizsgaidőszakban találkoztam egy barátnőmmel, Fázinnal,
aki ugyan magyar, de immár másodéves a délnyugat-angliai
University of Surrey egyetemen, Guildfordban. A Chemical
Engineering szakra jár, és szívesen mesélt egy kicsit az ottani
életről…
TátKontúr: Többségében milyen nemzetiségűek járnak az
egyetemre?
Mikle Fázin: Rengeteg külföldi van, nagyon sok a görög, és az
indiai indiaiak is nagy arányban képviseltetik magukat. Illetve
feltűnő még a malajziaiak jelenléte is.
  TK: Hű, igazi olvasztótégely. És hogy jöttök ki egymással?
MF: A külföldiek általában jól viszonyulnak egymáshoz,
de – a saját osztályomból kiindulva – az angolok próbálják
saját identitásukat megerősíteni azzal, hogy egy kicsit elkülönülnek a nem brit/nem angol emberektől. Azt nem tudom,
érted-e, mi a különbség a British és az English között?
  TK: Fogós kérdés, hadd találgassak. Köze van Nagy-Britanniához?
MF: British az, aki mondjuk nem angol, walesi nemzetiségű,
hanem például második generációs UK-béli indiai srác, akit
már itt nevelnek fel, viszont kevert kultúrában. Alapból két
nyelven beszél, viszont a bőrén, a viselkedésén kitűnik, hogy
nem angol. Természetesen a skótok kikérik maguknak, hogy
ők nem angolok, hanem skótok, és lehet, hogy kijavítanak, de
még mindig jobb, mert ha kapásból britnek nevezed őket, azon
lehet, hogy megsértődnek. Nem teljesen az a jelentése, mint régen, és nem feltétlenül negatív, de mivel se nem English, se nem
Scottish, se nem Welsh, egyszerűbb új kategóriát nyitni. És ha
már itt tartunk, olyan is van, hogy „BBC”.

miért néznek rá furcsán. Viszont olyan régóta él itt, hogy
nincs akcentusa, csak egyszerűen elszigetelte magát az itteni indiai kapcsolataival.
  TK: Mi nemrég még élet-halál harcot vívtunk a vizsgáinkkal, ez nálatok hogyan néz ki?
MF: Az órarendünkhöz hasonlóan a vizsgarendünket is előre összeállítják, ezért nem dönthetem el, hogy egy könnyűvel
kezdem-e bemelegítésként, és hogy ne egymás nyakán legyenek a nehezebbek. Ezek általában 1,5-2 órás vizsgák, viszont
írásbelik. Fontos, hogy nem számít, melyik szemeszterben, de
ha megbuksz, akkor augusztus végén és szeptember elején van
összesen 2 hét az utóvizsgára, és azon át kell menni. Persze,
ha nem érted el a 40%-os határt, és nem úgynevezett core
module, amit muszáj teljesíteni, akkor 32-39%-ra kaphatsz
compensationt. Így legalább a kreditek meglesznek, ha a százalékok nem is. Maga a vizsgaidőszak általában két hét január
végén, persze nem fér be mindenki két hétbe, ezért általában
három. Mondjuk, sok szaknak nincs félévi vizsgája, csak év végén, de akkor is olyan 5-6.
  TK: Suli, vizsgák, de a szállásokról még nem is beszéltünk.
Milyen lehetőségek vannak? Sokan laknak koleszban?
MF: A koleszt általában az első évre mindenkinek igyekeznek
biztosítani, aztán jön az albérlet. Legalábbis, ha angol vagy
uniós polgár vagy, mert mi kevesebb tandíjat fizetünk, mint az
overseas diákok (például nigériai vagy maláj), és ezért nekik
tartják fenn a szobákat, illetve az elsősöknek. A szobák 98%a egyszemélyes, így a kritikus pont inkább a konyha. Gyakran
egész koszos, mert senkinek sincs kedve a másik után takarítani, illetve az angolok mosogatás címén mosószeres vízben átöblítik a tányérokat, és kirakják száradni… Az ázsiaiak minden
este főznek, míg az európaiak úgy hetente háromszor. Kicsit kínos, hogy a kolesz légterét nemcsak a főzés közben születő ordibálások, de a készülő ételek illata is betölti. A konyha ugyanis
mindössze két kicsi ablakot bír felmutatni, amiket esetenként
elfelejtenek kinyitni.
  TK: Milyen az egyetemi élet?

  TK: És az mi?
MF: Azt jelenti, hogy British Born Confused. Azokra használják, akik itt születtek, de a viselkedésük alapján látszik,
hogy más kulturális neveltetést kaptak. Például, amikor egy
indiai a Subwayben úgy rendel, hogy nem köszön és még
egy „please”-t sem bír kimondani, aztán csodálkozik, hogy

MF: Minden este van valami. Az egyetemen van egy nagyobb
klub, a RUBIX, meg van egy kisebb hely, a Living Room, meg a
Chancellors, amely igazából étterem is, és ott stand-up comedy
meg quiz & curry nightokat szoktak tartani. Ezek nagyjából
egymás mellett vannak, szóval még enyhén illuminált állapotban is könnyen át lehet menni egyikből a másikba. Sok a témás
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parti, így van hupikék törpikés, dzsungeles, de a múltkor például volt egy „öltözz kedvenc gyümölcsödnek” buli. Meg persze
ott az összes sportklub, mint az Ultimate Frisbee, a lányrögbi,
a menő kosárlabda klub, mindenféle foci dolgok (soccer), és
persze az egyéb Societyk ivógyűlései, illetve a kocsmalátogató
kör a városban.

MF: Könnyű volt belerázódni, leginkább a jegyzetelés volt nehéz, mert rengeteg olyan szót használtak, amelyeket azelőtt
nem hallottam még, de a tanárok erre előre felkészültek, és nagyon segítőkészek voltak. Sokan előre odaadják egy úgynevezett handoutban, amiről az órán szó lesz, és arra jegyzetelünk,
utána pedig abból tanulunk.

  TK: Egyéb csoportszerveződések is vannak?
MF: Az iszlám vallásúaknak például van közös ima délben,
amikor ebédszünetünk is van, de van önkéntes klub, drámaklub, sakk-kör, meg például Nigerian Society, ahol a nigériaiak
találnak egymásra, vagy van ilyen a litvánoknak is. Nekünk
még csak a Facebookon van.

  TK: Jól érzed magad kint?
MF: Igen, élvezem. Tetszik, hogy van szomáliai származású
és Srí Lanka-i barátnőm, hogy a török srác magyarázza el az
iszlám vallást, míg az angol tőlem kér segítséget a német házijához.

  TK: Nehéz volt a kezdet, amikor az első előadásokra beültél?

Érdekes bepillantás volt! Azt hiszem, ezek után többen is
kedvet kaptunk egy kis kiruccanáshoz a külhoni egyetemekre.
Tit

Egy megkésett forradalomról

Egyiptom tökéletes mintapéldája a Pitrim A. Sorokin által
felvázolt immobil társadalmaknak, ahol az elit létszáma
alacsonyabb, mint ami az összes magas
társadalmi pozíció betöltéséhez elégséges
lenne. Az eddig vezető szerepet élvező
hadsereg ugyan képes volt irányítani és működtetni a rendszert, viszont rengeteg kielégítetlen ambíciókkal rendelkező embert
zárt alsóbb társadalmi rétegekbe – azokat az
iskolázott, fiatal egyiptomiakat, akik munkahely hiányában kénytelenek voltak együtt
nyomorogni azzal a közel negyven millió (!)
honfitársukkal, akik se írni, se olvasni nem
tudtak. Ez a fiatal egyiptomi értelmiség lett
az elégedetlen tömegek vezére is, amit leginkább az bizonyít, hogy kezdetben az in-

10

terneten (pontosabban a Facebookon és a Twitteren) szerveződtek meg a tüntetések. S pont ezért alakulhatott úgy
az internet történetében először, hogy egy teljes országot
lekapcsoltak a hálózatról, megnehezítve ezáltal a további
szervezkedést és a külvilággal való kapcsolattartást. Végül
e példátlan intézkedésekkel (kijárási tilalom, a hadsereg
felvonultatása, a tüntetők megfélemlítése) sem sikerült
megakadályozni, hogy a lázadás elérje végső célját. A forradalomnak azonban voltak külső szereplői is, nevezetesen a
nyugati demokráciák, amelyek meglepő módon nem mertek, vagy nem akartak nyíltan kiállni az egyiptomi tüntetők
oldalán, még akkor sem, amikor már szinte elkerülhetetlennek tűnt az eddigi rendszer összeomlása.
Az amerikai diplomáciát szemlélve komolyan dilemFotó • index.hu

Az elmúlt hónapokban jelentős figyelmet fordítottunk a közel-keleti és észak-afrikai térségre, sokakat szinte teljesen váratlanul ért a régió fellángolása és az évtizedek óta fennálló
diktatúrák bomlása. E jelenség értelmezésénél az arab
országok sajátos társadalmi berendezkedésén kívül nagyon
fontos szerepet kapott a nyugati demokráciák külpolitikájának
kínos lelepleződése. Nemcsak arról van itt szó, hogy Hoszni
Mubarak, az egyiptomi diktátor évtizedeken keresztül amerikai támogatással tudta megőrizni a hatalmát, hanem arról a
hintapolitikáról is, amelyet az USA a forradalom alatt tanúsított – európai szövetségeseivel karöltve.

Fotó • nepszava.com

mába kerülhet az ember, még akkor is, ha nem rendelkezik különösebb történelemtudással. A világ legnagyobb
demokrácia exportőreként emlegetett országnak, amely
a közelmúltban (is) számos háborút folytatott nem különb
diktátorokkal szemben, mint Mubarak, valahogy elkerülte
figyelmét az a 80 milliós Egyiptom (is), ahol rendszeresen
sérültek alapvető emberi jogok, nem létezett sajtószabadság, és szinte teljesen ismeretlen fogalom volt a demokrácia. Az uralkodót hatalmába juttató és legitimitását őrző
hadseregre viszont dollármilliárdokat szántak az amerikai
költségvetésből. A sort pedig nyugodtan folytathatnánk:
Franciaország még ENSZ-csapatokat is felajánlott a tunéziai
forradalom elején a mára elűzött diktátornak. Az egyiptomi
válság kezelése azonban még cinikusabb volt az amerikaiak
részéről, amikor „politikai reformnak” értékelték a Mubarak
kormány átalakulását – leváltottak két minisztert. Úgy tűnik,
az amerikaiak megelégedtek volna egy lassú és bizonytalan
kimenetelű átmenettel is, de az események irányítása kicsúszott a kezük közül. A felkelők kitartóbbak voltak, Mubarak
pedig – a fokozódó nyomásnak engedve – lemondott.

A Nyugat így viszont komoly slamasztikába került: okkal
vívhatta ki az arab népek haragját, amikor nem állt ki mellettük sem az elmúlt évtizedekben, sem akkor, amikor az őket
is megillető szabadságjogok kiharcolásakor nem fogalmazott meg egyértelmű álláspontot demokratikus törekvések
mellett. A Fehér Ház közleményeiből egyértelműen az derült ki, hogy nagyobb prioritást élvez a stratégiai (gazdasági
és katonai) kapcsolatok fenntartása, amely a rezsim gyengülésével most bizonytalan helyzetbe került. Lehullt a lepel: az
amerikai külpolitikában fontosabb szempont a saját érdekük biztosítása – a jelenlegi világrend fenntartásával –, és az
antidemokratikus rendszerek elleni, vagy épp távoli országok és népek zsarnokaival szembeni harc csupán maszlag.
Ebben a pillanatban egy még komolyabb kérdés is felmerül:
joga van bármely országnak is korlátozni az egyiptomi nép
demokratizálódását, csak azért, mert gazdaságilag ebben
nem érdekelt? A válasz egyértelmű (lenne). Az évtizedekig
tartó nyugalom most megszűnni látszik a térségben, és ezzel
veszélybe került a legalább annyira fontosnak tartott katonai

Fotó • billhustle.com
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status quo is. E válságot szemlélve alapvető kételyek merülhetnek fel bennünk, hiszen biztonságérzetünket olyan zsarnoki rendszerek pénzelésével tudtuk csak elérni, amelyek
ellen elvileg küzdünk. Önmagában már csak az is arcpirító
felfedezés, hogy az európai és amerikai befolyás nemcsak
gazdasági, de politikai szinten is nagyon erős a harmadik világ országaiban, amivel legalább olyan függésben tartjuk a
fejletlen országokat, mint a gyarmatosítás idején.
Az egyiptomiak most megnyertek egy csatát, a helyzetük
viszont továbbra is sok aggodalomra ad okot. Hiányzik ugyanis a jól szervezett demokratikus intézményrendszer, egyedül
a Muzulmán Testvériség tekinthető komolyabb politikai formációnak, amellyel szemben viszont gyanakvóak a nyugati
hatalmak. Bár Mubarak uralkodása alatt kifejezetten reformista nézeteket vallottak, mégis üldözte őket a rendszer. Jó kérdés, hogy az elmúlt hónapok történései alapján a szélsőséges
iszlám mozgalmak előretörnek-e, vagy pedig alaptalanok az
ehhez kapcsolódó félelmek. A tét viszont nagy, hiszen a hatalom továbbra is a hadsereg kezében van, amely bár megígérte,
hogy hat hónapon belül elkészül az új alkotmány, s demokratikus választások lesznek, addig még rengeteg fordulat történhet. S egy olyan országban, ahol a hatalomhoz és tekintélyhez
szokott katonai vezetők irányították eddig az életet, nem lehetünk biztosak a zökkenőmentes politikai átmenetben.
Kréta
Felhasznált irodalom:
Aczél Endre: Másnap, Egyiptomban (http://nol.hu/
velemeny/20110215-masnap__egyiptomban – Utoljára
megtekintve: 2011. február 21.)
Egyiptom lángokban (http://index.hu/kulfold/2011/01/28/
egyiptom_langokban
–
Utoljára
megtekintve:
2011. február 21.)
Lovas István: Az arab 1848 (http://mno.hu/portal/764154 –
Utoljára megtekintve: 2011. február 21.)
Magyari Péter: Recsegnek az öreg arab diktatúrák
(http://index.hu/kulfold/2011/01/29/recsegnek_
az_oreg_arab_diktaturak – Utoljára megtekintve:
2011. február 21.)
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Tábornokok köztársasága
Egyiptom a 20. század első felében Nagy-Britannia gyarmata volt, a brit hadsereg csak 1954-ben vonult ki. 1952-ben
menesztették a britekhez hű Farouk királyt, majd 1953-ban kikiáltották az Egyiptomi Köztársaságot. Ennek miniszterelnöke, majd később elnöke Gamal Abden-Nasszer tábornok lett, a forradalomban nagy szerepet játszó „szabad
katonatisztek” csoport vezetője. Ő érte el 1954-re az akkor 72 éve az országban állomásozó angol csapatok kivonását. Az arab szocializmus szellemi vezéralakja volt, hozzá köthető az 1956-os szuezi válság, amely a Szuezi-csatorna
államosítása miatt robbant ki, és átrendezte a közel-keleti hatalmi viszonyokat, a Szovjetunió javára. 1958-ban Szíriával közösen létrehozta az Egyesült Arab Köztársaságot, Szíria 1961-es kilépése után még tíz évig ez volt Egyiptom
hivatalos neve. Egyiptom igyekezett a Szovjetuniótól és a Nyugattól is távolságot tartani, de a szuezi válságban való
szovjet szerepvállalás miatt gyakorlatilag az utóbbi szövetségese lett. 1961-ben Jugoszláviával és Indiával megalapította az el nem kötelezett országok mozgalmát. Nasszer halála után, 1970-ben Anvar Szadat, a korábbi alelnök lett
Egyiptom elnöke. Nyugat-barát politikát folytatott, 1972-ben hazaküldött 20000 szovjet katonát. Ennek ellenére
Egyiptom főszervezője volt az 1973-as Izrael elleni jom kippuri háborúnak, amely szovjet és amerikai beavatkozás
miatt ért véget. 1976-ban felbontotta a szovjet-egyiptomi barátsági egyezményt, majd az 1978-as, Camp Davidben aláírt egyezmény után 1979-ben történelmi békét kötött Izraellel, de épp emiatt 1978-ban kizárták Egyiptomot
az Arab Ligából. Szadatot 1981-ben szélsőségesek meggyilkolták, utódja a korábbi alelnök, Hoszni Mubarak lett.
Mubarak folytatta elődje Nyugat-barát politikáját, de emellett elérte, hogy 1989-ben visszavegyék Egyiptomot az
Arab Ligába. Regnálása alatt a békéért cserébe az Egyesült Államok pénzzel és technológiával támogatta országát.
Mubarak fiai korrupciós botrányokba keveredtek, a legutóbbi időkig mégis úgy tűnt, fiatalabbik fia fogja követni
a hatalomban. Az 1990-es években gazdasági reformok mentek végbe az országban, a lakosság nagy része ennek
ellenére létminimumon, vagy az alatt él. Az általános elégedetlenség miatt lázadás tört ki, amely 2011 februárjában
távozásra kényszerítette Mubarakot, majd a katonaság átvette a hatalmat.
Soma

Egy fecske nem csinál nyarat?
Az elzavart Ben Ali tunéziai elnök eredetileg Kairóba menekült
volna magángépén, de az egyiptomi forradalom miatt módosult a terv: a jelenlegi állás szerint Hoszni Mubarak egyiptomi
elnök is felszáll a gépre, és együtt repülnek tovább. Eközben
becsekkol: Ali Abdullah Szaleh, Abdel-Azíz Buteflika, II. Abdullah, Moammer Kadhafi, VI. Mohammed…
Az értelemszerűen tüntetőpárti vicc remekül foglalja ös�sze a térség országainak aktuális problémáját. A tunéziai
diák, Mohamed Bouazizi 2010. december 17-i öngyilkossága ugyan egyelőre csak a tuniszi rezsimet égette fel
maradéktalanul, a majd’ három évtizede regnáló Hoszni
Mubarak 2011. február 11-én lemondott tisztségéről, a
környező, szintén messzemenőleg antidemokratikus országokban pedig futótűzként terjed a rebellis hangulat.
Muszáj mérlegelni: az észak-afrikai arab népek által kirobbantott Jázmin-forradalom pozitív kimenetelével a
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térség legnagyobb politikai-kulturális átrendeződésének
lehetünk szemtanúi, aminek nemcsak regionális, de világpolitikai implikációi is tagadhatatlanul óriásiak! Az izraelipalesztin békefolyamat, az iráni kérdés, a térségbeli amerikai szerepvállalás csupán néhány ezek közül. Anélkül,
hogy elbagatellizálnánk Egyiptom vezérszerepét a régió
sorsának általános alakulásában, érdemes egy pillantást
vetni a térség többi diktatúrájára is. A status quo alapján
gyakorlatilag mindegyik állam egy kaptafára megy: 10-től
30 százalékig terjedő munkanélküliségi ráta, igen szerény gazdasági teljesítmény, irdatlan mértékű korrupció,
20-30 év körüli átlagéletkor és minimum 10 éve regnáló
diktátorok. A hozzávalók adottak, a tunéziai recept alapján pedig könnyedén elkönyvelhetnénk a térség autoriter
dominóinak egymás utáni bedőlését. A régiót egyaránt
sújtó problémakomplexum ellenére is kérdéses azonban,
hogy a méretükben, stabilitásukban és szövetségeseik mi-
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nőségében jelentősen eltérő államok képesek lennének-e
a szimultán rendszerváltásra. A forradalom rapid terjedésével egyelőre úgy tűnik, a tunéziai fecske igenis egymaga
csinál nyarat.
Algéria példája jól mutatja, hogy a környező diktatúrák földrajzi közelségükből adódóan elsőként sínylik
meg a tuniszi rendszerváltó kedély vírusjellegét. Algírban jelentős tömegek tüntetnek a 11 éve hatalmon lévő
Abdel-Azíz Buteflika elnyomó rendszere ellen, főként
az országban uralkodó elviselhetetlen életkörülmények
miatt. A 35 milliós, az átlagot tekintve nagyrészt munkanélküli huszonévesekből álló társadalom a tunéziai és
egyiptomi mintát követve a Facebook és a Twitter segítségével próbálja koordinálni és megszervezni a tüntetéseket, és így lemondásra kényszeríteni a 73 éves elnököt.
Algéria jövője Európa számára rendkívüli fontosságú: az
ország Európa gázellátásának 1/5-ét adja, így elképzelhető, hogy az EU is áldozatul esik az Egyesült Államok
esetében látványos retorikai anomáliákat előidéző elvi
csapdának: a demokratikus berendezkedés és az emberi
jogok mint nyugati exportcikkek sulykolása egy megkérdőjelezhetetlen imperatívusz, a gazdasági kapcsolatokhoz elengedhetetlen stabilitás záloga azonban az ancien
régime megtartása lenne.
A Tunéziával keletről határos Líbiában ugyancsak fejfájást okoz a régióban rendkívüli sebességgel hódító forradalmi kedv. A világon is páratlan módon 41 éve regnáló
Moammer Kadhafi viselkedése tökéletesen illusztrálja mély
aggodalmát. Ő volt az egyetlen a környező országok vezetői közül, aki már a tuniszi fejleményekre is tévébeszédben
reagált, amelyben kifejtette, hogy fél a tunéziai forradalom
miatt, és hogy nem áll ki „egykori barátja”, Ben Ali mellett,
mert nem akar a tunéziai nép érdekeivel szembemenni. A
30 százalékos munkanélküliséggel sújtott országot 4 évtizede rendkívüli elnyomással irányító elnöknek valószínűleg
van mitől tartania.
Az epicentrumtól távolabb eső Jordániában szintén
utcára mentek az emberek a rezsim silány teljesítménye
elleni tiltakozásul. A folyamatos tüntetések hatására II. Abdullah király új kormányt nevezett ki, amivel egy időre sikerült lecsillapítani a háborgó kedélyeket. A Jordán Hasemita
Királyság pártfogói február 8-án egy petícióban hívták fel
a király figyelmét arra, hogy szeretnék csökkenteni a király palesztin származású feleségének politikai befolyását.
Egy potenciális forradalmi felfordulás az országban több
problémát is felszínre hozhat: noha az ország 6,5 milliós

népességének 70 százalékát palesztinok alkotják, Jordánia 1994-ben aláírta a békeszerződést Izraellel (Egyiptom
mellett az egyedüli arab állam, aki ezt megtette), ami miatt
az arab országok előszeretettel kritizálják az ammáni vezetést. A forradalmi lendület és az arab országok nyomása
könnyen megpecsételheti az 1999-től regnáló II. Abdullah
sorsát, és teret adhat egy Izrael-ellenes rendszer berendezkedésének.
„Jemeni forradalmat az egyiptomi forradalom után” – töltik
meg Szanaa utcáit is a rendszerváltó hangok. A rekordmértékű, 35 százalékos munkanélküliséggel küzdő államban
már-már polgárháborús állapotok uralkodnak, miután a
tüntetők összecsaptak a rendőrökkel a 32 éve uralkodó Ali
Abdullah Szaleh elnök azonnali lemondását követelve. A
jemeni elnök nem sokat teketóriázott: bejelentette, mandátumának 2013-as lejárta után nem jelölteti újra magát,
illetve fiára sem próbálja továbbörökíteni a posztot.
Végül pedig, visszafogottabban ugyan, de Marokkóban
is érződik a változás szele. A rezsim stabilitására kevésbé
lehet panasz, a 11 éve uralkodó VI. Mohammed országában
relatíve alacsony az infláció és 10 százalék alatti a munkanélküliség, így egyelőre kevésbé inog meg a rendszer. Ettől
függetlenül gesztusjellegű intézkedéseket – élelmiszerárcsökkentés – tett az udvar a nép felé, jelezve, hogy a forradalmi veszélyt Rabatban is észlelték.
A térség országainak állapotát és a népek töretlen lelkesedését látva a világ nyugati fele óhatatlanul az észak-afrikai rezsimek diktátorelitjének kisöprésében reménykedik.
A sikeres rendszerváltás lehetősége jogosan merül fel, bár
az alternatíva mibenléte még kérdéses. A térségben megizmosodott iszlám erők mindenesetre már készülődnek:
február 9-én az Al-Kaida dzsihádra szólította fel a térség
tüntetőit, Hasszán Nasrallah Hezbollah vezér pedig az Izraellel lepaktáló Egyiptom és Jordánia iszlamizálását tűzte ki
célul. Kairóban Hoszni Mubarak egyedüli komolyan vehető
alternatívája a Muszlim Testvériség pártja. Az iszlám pártok
természetesen nem a demokratizációt tekintenék legfőbb
feladatuknak, de ne feledjük, hogy a hatalomutódlási harcok épphogy csak elkezdődtek, a tüntetők pedig nem az
iszlamista pánarab eszme megvalósítása miatt mentek utcára, hanem a tűrhetetlen életkörülmények elleni tiltakozásul. Van okunk bizakodni: a régió immanens gyengeséggel
küzdő diktatúráiban erősen jelenlevő nyugati politikai és
főképp gazdasági lobbitevékenységek, illetve nyomásgyakorlások komoly változásokat tudnak eszközölni. Elvégre
láttunk már ilyet 1989-ben!
Peragovics Tamás
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III. évfolyam, 8. szám – 2011. március

Fókuszban az elnökség

Magyarország az Európai Unió Tanácsának soros elnöke
Mindenféle urbán legenda kering az EU-elnökség körül, igazából
a hétköznapi használat sokban eltér a tényleges felállástól. Lássuk
hát, miről is van szó.
2011. január 1-jén Magyarország vette át Belgiumtól az Európai Unió Tanácsának hathavonta rotáló soros elnökségét,
melynek jelmondata „Erős Európa” lett. A „trió elnökség” Lis�szaboni Szerződésben rögzített feltételeinek megfelelően
Spanyolország, Belgium és Magyarország 18 hónapra szóló
közös programot hirdetett meg, amely körülbelül 80%-ban
behatárolja az egyes elnökségek mozgásterét. Az elnökség
a Tanács vezetését jelenti, a Bizottságot és a Parlamentet
pedig intézményesen nem befolyásolja ez az elnöki poszt.
A közérthetőség kedvéért gyakran nevezik ezt az időszakot
„EU-elnökségnek”, bár valójában ilyen pozíció nem létezik.
Az elnökségi feladatok központi eleme az EU csúcstalálkozóinak megszervezése (Európai Tanács ülések), illetve a
soros elnökséget vivő tagállam képviselőjének kell ellátnia az
elnöki feladatokat a Miniszterek Tanácsának minden ülésén.
Mivel ez utóbbi feladatkör tartalmazza az ülések napirendjének kialakítását, a sorosan elnöklő tagállam lehetőséget kap
arra, hogy érdemben befolyásolja, mivel foglalkozik az Európai Unió az adott félévben.
Vannak azonban olyan témakörök, jogszabály-alkotási folyamatok, melyek több éven keresztül is eltartanak. Ezekkel az
ügyekkel az elnökséget adó tagállamnak szintén foglalkoznia
kell. Magyarország esetében a gazdasági irányítás struktúrájának
kialakítása és az Európa 2020 versenyképességi stratégia megvalósítása alkothatja az elnökségi program gerincét. A magyar
elnökség fő prioritásai a munkahelyteremtés és a romastratégia,
a közösségi politikák, mint víz- és energiapolitika, a schengeni
övezet bővítése (Románia és Bulgária), illetve az Európai Unió
bővítése (Horvátország és Izland) köré szerveződnek.
A magyar elnökség időszakára esik az újabb hétéves uniós költségvetés összeállítása. A 2013 és 2020 közötti pénzügyi
terv kialakítása folyamán az EU intézményeinek azt kell majd
eldönteniük, hogy politika alapú költségvetést vagy költségvetés alapú politikát akarnak-e. A legnagyobb vita a regionális politika és az ehhez kapcsolt kohéziós pénzek jövője
körül várható, illetve az energiapolitika következő időszakra
vonatkozó stratégiai tervezése is kiemelt fontosságú. Magyarországot Lengyelország követi majd az elnöki poszton, így a
magyar és a lengyel adminisztráció különösen fontos együttműködése is előtérbe kerül. A lengyel elképzelések egybevág-
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nak a magyar javaslatokkal, így az EU kül- és energiapolitikája
nagy valószínűséggel keleti irányba tolódik majd el. Közép- és
Kelet-Európában a tagállamok szinte mindenhol 80% fölötti
mértékben függenek az orosz energiahordozóktól. Az Unió
„zászlóshajójaként” aposztrofált Nabucco projektben Magyarország kiemelten érdekelt, hiszen egyrészt a projekt megvalósításán dolgozó konzorcium hat tagja közül az egyik a Mol
Nyrt., másrészt a főleg azeri gázt szállító vezeték elosztópontja
Magyarországon és Ausztriában lesz majd.
A magyar EU-elnökség arculatát a Budapest által elsődleges prioritásként kezelt vízpolitika adhatja. Az EU 2000-ben
elfogadta a Víz Keretirányelvet, amely a vízgazdálkodás és a
vízminőség problémáira igyekszik megoldást találni. Az Európai Parlament képviselői 2010 januárjában állást foglaltak
arról, hogy uniós keretek között jöjjön létre a Duna-menti
országok együttműködése, a Duna-stratégia, ennek jóváhagyására elnöklésünk idején kerül majd sor.
A magyar adminisztráció kiemelt fontosságot tulajdonít a
kiegyensúlyozott szomszédságpolitikának, ám ezzel nagyon
óvatosan kell majd bánnia. Románia és Bulgária schengeni
csatlakozása egyelőre kérdéses, hiszen egyik ország sem teljesítette az előírt feltételeket még, és fejlődésük is elmarad a várakozásoktól. Magyarország összekötő szerepe és lobbipozíciója
többszörösére nőtt, az erdélyi magyarság érdekében és a jó
viszony fenntartása végett támogatja Romániát, ugyanakkor a
kisebbségi kérdések terén mindenki óvatosságra int, hiszen a
semleges elnöki pozícióban való túl erőszakos politika könnyen
visszaüthet az ország térségbeli és összeurópai megítélésére.
A rendezvények többsége vidéken (Gödöllő, Debrecen,
Balatonfüred, Eger stb.) zajlik majd, hogy a delegációk mozgása
ne bénítsa meg Budapest közlekedését. A fő helyszín a gödöllői
királyi kastély lovardája és barokk istállója lesz. Összesen mintegy 35-40 000 főt várnak a szervezők ebben a félévben. Azon
túl, hogy igen költséges (körülbelül 50 milliárd forintba kerül
majd), számos pozitív gazdasági hozadéka lesz az elnökségnek.
Magyarországra irányul majd a figyelem, és ez jótékonyan hat
majd a turizmusra és a szállodaiparra egyaránt.
Az elnökségi stáb körülbelül 800 főből áll, alapkövetelmény az angol és a francia nyelv kiváló ismerete, illetve előnyt jelentett a korábbi EU-s tapasztalat is. A kevésbé
tapasztalt stábtagok mintegy másfél éves képzésen vettek
részt, amely a nyelvi kvalitásoktól a tárgyalástechnikáig számos területre kiterjedt, hogy aztán Magyarország képviselői
semmilyen helyzetben ne jöjjenek zavarba.
Teller Rita

Interkultúra

A hálózat markában

Fotó • drprasanna

Az MLM, azaz más néven „multi-level marketing” avagy
„hálózati kereskedelem”, egy értékesítési-vállalkozási forma,
melynek lényege, hogy a termék vagy szolgáltatás értékesítése
a vállalattal alvállalkozói szerződésben lévő értékesítők vagy
hálózatépítők által történik. Az MLM-rendszer alapötlete azon
a felismerésen alapul, hogy egy elégedett vásárló a terméket
valószínűleg örömmel fogja ajánlani az ismerőseinek is, s ezáltal a termék egyre népesebb közönséghez eljut, így a rendszer a beszervezett tagok kapcsolati hálóján keresztül valósítja
meg az értékesítést.
Az átlagos dolgozó minden egyes eladott termék után bizonyos százalék jutalékot tudhat magáénak, valamint ezen
felül még a hálózatban újonnan maga alá szervezett tagok
megköttetett üzletei után is jár jutalom, s a bevételének ezt
a részét nevezzük passzív jövedelemnek. Ha az
illető passzív jövedelme már elég a megélhetéséhez, akkor már gyakorlatilag nem is szükséges
dolgoznia, elég pusztán a maga alá épített hálózat
erózióját csökkentenie.
Az MLM-rendszer lényegében a hagyományos
kereskedelem alternatívájaként jött létre, és a fent
említett passzív jövedelem rendszere miatt elég
hamar igen nagy népszerűségre tett szert, viszont
a magas életszínvonalról szóló ígéretek s a sikertörténetek mögött rengeteg csalódott, reményvesztett ember áll, akik a relatíve gyors meggazdagodás helyett szinte mindenüket elvesztették.
A karrier minden esetben ugyanúgy kezdődik. Egy
régi ismerős megkeres egy remek munkaajánlattal, ami másodállásban is végezhető, és természetesen egy nagyszerű
lehetőség. Ezután a delikvenst elcsábítják egy személyes
konzultációra, mely a legtöbb esetben egy előadást takar, és melynek során az illető tájékoztatást kap a munka
természetét illetően. Ám általában innentől kezdődnek
a problémák. A legtöbb esetben ezen előadások alatt a
kereskedelmi forma elmagyarázásán túl (ami legrosszabb
esetben is fél óra alatt megoldható) hatalmas adag manipulációt is kap a delikvens. Szinte minden ilyen cégnél bevett
szokás, hogy a prezentáció vége felé közeledve a huzamosabb ideje ott dolgozók sikertörténetét ismerhetjük meg,
jönnek a csodálatos mesék x-ről és y-ról, akik alig egy év
alatt középvezetők lettek, és már szinte dolgozniuk sem
kell, hisz a jutalékokból bőven telik mindenre, autóra, nyaralásra, bulikra… Tudomásom van olyan prezentációról is,

amelyből majd egy órát tett ki a stáb mallorcai nyaralásának
bemutatása. Ezután a legtöbb esetben kezdetét veszi az újdonsült munkavállaló „képzése”, és általában ez heti 2-3 alkalmat takar, legtöbbször körülbelül egy hónapig, s bizony
a prezentációk nagyobb része itt is a fent említett arányban
tartalmazza az alkotóelemeket. Miután a szerencsétlen
delikvens már 2-3 hetet is eltöltött az új barátai között, általában akkortájt szokták tájékoztatni a munkakezdéshez
szükséges kiadásokról, legyen az egy pénzügyi államvizsga,
oktatási anyag, vagy termékértékesítéssel foglalkozó MLMcég esetén mondjuk egy borsos árú kezdőcsomag. Az
esetek többségében, ha ezt nem sikerül bizonyos idő alatt
eladni, akkor vissza kell szolgáltatni a cégnek, ám hogy az
illető visszakapja-e a kezdőcsomag árát, az cégenként, de
sokszor még irodánként is változó. És itt kezd érdekes len-

ni a kép. Az MLM-rendszert a közönséges piramisjátéktól
egy dolog különbözteti meg, és az pedig a termék. Amíg
egy MLM-cégnél a hálózatépítés lényegében az értékesítés
formája, addig a piramisjáték egy zárt rendszer, ahol a felül
lévők pénze az új belépők „pályakezdési költségeiből” származik. Véleményem szerint viszont minden MLM-cég rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy a piac hanyatlásával
maga is egy piramisjátékká váljon, s innen aztán már nehéz
eldönteni, hogy ez a jelenség pusztán egy véletlenül létrejövő „kisiklása-e” az adott cégnek, vagy netán egy rendszerszinten tervezett „biztosíték”.
Az MLM-cégekkel a fent tárgyaltakon kívül még egy súlyos probléma is akad. Még ha abból is indulunk ki, hogy
a vállalat nem piramisjáték, és becsületes módon bánik a
dolgozóival, illetve ügyfeleivel, akkor is fennáll a szociális
kár okozásának veszélye. Mivel az értékesítés a dolgozók
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szociális hálóján keresztül történik, ezért elengedhetetlen
az, hogy az illető elkezdje ajánlgatni az általa forgalmazott
dolgot a barátainak. Na, mármost, a barátságnak egy nagyon fontos eleme a kölcsönös tapintat. Ha Pistit nem érdeklik az űrhajók, akkor Józsi nem fogja fárasztani őt velük,
mert Pisti a barátja, és ő tiszteletben tarja Pisti érdeklődési
körét. Ám az új munkával mindez megváltozik, hiszen onnantól kezdve, hogy a termék informális reklámozásától
függ a dolgozó jövedelme, nyilvánvaló, hogy boldog-boldogtalannak propagálni fogja azt. Őszintén szólva, senkinek sem az álma, hogy olyan ismerősökkel legyen körülvéve, akik állandó jelleggel fogyasztásra kívánják buzdítani,
ráadásul egy jóérzésű emberben a másik fél visszautasítása
egyáltalán nem kelt kellemes érzést, éppen ezért tűnhet az
a legésszerűbb megoldásnak, hogy akkor ne találkozzanak

olyan gyakran. Sok esetben már a beszervezésnél akadnak
problémák. Ha például az új delikvens még nincs teljesen
tisztában a munka kockázataival, viszont a barát már átlátja
azokat, s próbálja lebeszélni pajtását a szerinte kockázatos
üzletről, akkor az könnyen úgy érezheti, hogy nem hisznek
benne, vagy hogy az álmaitól próbálják megfosztani.
A hazai MLM-ek közül én személy szerint a pénzügyi tanácsadással foglalkozókat világíttatnám át elsőnek. Kiderült
ugyanis, hogy az általam legalaposabban vizsgált pénzügyi
tanácsadással foglalkozó cég már az alapszlogenjében foglaltakat sem tudja teljesíteni! A „mi megkeressük önnek a
legjobb befektetési lehetőséget a piacon” című mondat
már ott kudarcot vall, hogy a nagyobb bankok egy része
nem ismeri el a céget hivatalos partnerként, és nem fogad
tőle ügyfeleket, illetve nem ad jutalékot! Ezáltal a piacnak
csak egy bizonyos szegmense áll rendelkezésére az ügyfélnek, és ez általában a tanácsadó céggel együttműködő
maroknyi (általában fiókkal alig rendelkező, ismeretlen,
kisebb) bankot jelent! A német cég magyar konkurense pe-
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dig legtöbbször egy magyar biztosító termékét ajánlgatja.
A dolgozókat tekintve továbbá sokszor sajnos az ügyféllel
szemben nem a maximálisan támogató magatartás érvényesül, hanem inkább az önzés, nevezetesen hogy nem
a legmegfelelőbb csomagot kapja az ügyfél, hanem azt,
amely a legtöbb jutalékot hozza a lógó belű dolgozónak.
Az üzletkötőkre vonatkozó szabályok közül pedig előszeretettel felejtik el közölni az egyik legsúlyosabb tételt, ami
pedig nem más, mint a visszaírás rendszere. Nevezetesen,
ha valaki egy megkötött szerződést két éven belül visszamond, akkor az üzletkötő köteles visszafizetni a teljes jutalékát! No, de azért ha nem lenne pénze az illetőnek, akkor
ott van az úgynevezett sztornó tartalék, ami azt jelenti, hogy
ebből 10 százalékot jóváírnak. Tehát, ha például én kötök
egy üzletet, amiért kapok 100 000 forint jutalékot, akkor
abból végül kézhez kapok körülbelül 50 000 forintot, mert,
ugye, ne felejtsünk el adózni, és ha ezt visszamondják, akkor végül 90 000 forintot kell visszafizetnem a tanácsadó
cég felé! Igaz, hogy ha jól végzem a munkám, akkor ezt a
faktort a minimálisra lehet csökkenteni, ám az elvi lehetősége még mindig ott lebeg annak, hogy amit én az előző két
évben megkerestem pénzt, annak körülbelül a kétszeresét
kell visszafizetnem! Továbbá, még arról is általában elfelejtenek szólni, hogy a 25 ezres vizsga mellé egyébként ahhoz,
hogy dolgozz, még legkésőbb az év végén ki kell váltani egy
vállalkozói igazolványt, ami körülbelül 30-40 ezer forintot jelent! Ha valaki esetleg már időközben döntene úgy,
hogy mással szeretne foglalkozni, akkor annak a kilépés
sem egyszerű. Felmondás esetén, ha az illető esetleg elfelejti leadni a céges igazoló kártyáját, akkor akár ötszázezer
forintos büntetésre is számíthat, ha pedig távozáskor nem
adja le az összes megköttetett üzlethez tartozó okiratot, akkor ez a bírság már kettő millió forint. Nem hinném, hogy
ezeket a szankciókat valóban minden esetben alkalmazzák
a munkatársak, viszont a forrásomul szolgáló fórumon ezt
az információt az illető a saját tulajdon szerződéséből másolta ki. Természetesen ezekről szintén elfelejtettek szólni
az én ismerősömnek is, mint ahogy három hét képzés után
még azt sem tudta, hogy mikor állhat majd leghamarabb
munkába, és hogy mikor kapja majd meg az első fizetését.
A legközelebbi találkára egyébként már rengeteg információval felfegyverkezve engedtem el, amit Google barátomnak köszönhetek, és mint azt utólag megtudtam, nem
kis fejfájást okozott az „oktatójának” a kényes kérdéseivel,
mire megmondta, hogy ilyen feltételek mellett ő nem kíván
dolgozni. Viszont egészen eddig a pontig őt is hajtotta az
az érzés, hogy ha már eddig eljutott, nem szabad feladni…
egy tipikus MLM-cég pontosan erre épít. Minden szinten
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épphogy csak annyit juttat a dolgozónak, hogy az még úgy
érezze, egy kicsit több munkával már meg fogja érni neki.
A fentebb leírt technikák sajnos nem csak erre a cégre
jellemzők, bár véleményem szerint talán ők még inkább
beletartoznak a „piramiskodós” MLM-kategóriába azáltal,
hogy lényegében termékük sincs, csak kapcsolataik. Ezen
felül még gazdagságról, sikerességről és luxusautókról
szóló történetektől hajtott fiatalokból képzik tanácsadóikat, akik az esetek nagy többségében igazából csak egy
füzetecskét olvasnak fel – csaknem szóról szóra – az ügyfeleknek, amelynek a legnagyobb részét hangzatos vállalati
szlogenek alkotják arra vonatkozóan, hogy milyen jó ez a
cég, és hogy milyen jól jár a delikvens, ha itt köt üzletet. Az
én személyes kedvencem egyébként az a hasonlat, amely a
cég tanácsadó tevékenységét pontról pontra összehasonlítja egy orvos gyógyászati tevékenységével, a céget a doktorként, a tanácsadást pedig a gyógyszerként aposztrofálva.
Az ismerősöm jóvoltából hozzájutottam a munkavállalók
anyagaihoz is, amelyek szintén tartalmazzák ezt a briliáns
hasonlatot, és még egy tucat más manipulatív fogást is, a va-

lóban hasznos információk pedig valami iszonytatóan lebutítva vannak megjelenítve, nagy valószínűség szerint azért,
hogy a bonyolultság azért mégse szegje kedvét az esetleg
szerényebb értelmi képességekkel rendelkező jövendőbeli munkatársaknak sem. Több internetes fórum, valamint a
Wikipédia állítása szerint is, az MLM-rendszerben dolgozó
cégekhez beszervezett egyének 99,9%-a soha nem realizál
profitot.
Nándi
Felhasznált irodalom:
A multi-level marketing kritikája (http://hu.wikipedia.org/
wiki/A_multi-level_marketing_kritikája – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
Multi-level marketing (http://hu.wikipedia.org/wiki/Multilevel_marketing – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
OVB (http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9126975 –
Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)
The Truth about Multi-Level Marketing (http://www.mlmthetruth.com – Utoljára megtekintve: 2011. január 23.)

Az utca embere válaszol

Fotó • tátkontúr

Mi jut először az eszedbe, ha azt mondom: március 15.?

Molnos Ádám – nemzetközi tanulmányok BA, I. évfolyam
Március 15-ről állandósuló élmény
a megszokottnál is korábbi kelés,
a kényelmetlen öltöny magamra
erőltetése, majd ha ezzel megvolnék,
rohanás az ünnepélyre, amelyről
természetesen azért kések el, mert
otthon hagyom a kokárdát. Szerintem
nekem van a legtöbb kokárdám a
világon, mert minden évben újat kell
vennem.

Nagy Marianna – társadalmi tanulmányok BA, III. évfolyam
Apa szülinapja két nappal előtte, történelmi pillanatok, tavasz kezdete,
friss levegő, zene, tombolás, pezsgés,
ufók, tartós tej szavatosságának lejárati
ideje.

Oláh András – nemzetközi tanulmányok BA, I. évfolyam
1848. március 15-e üzenete számomra:
nemzeti öntudat, hazafiság, önrendelkezés, a sajtó és a véleménynyilvánítás
szabadsága, a nemzet szuverenitása –
olyan eszmék, amelyek minden helyzetben szentek és sérthetetlenek egy
igaz demokrata számára.
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Az emlékezés emlékezete
március

15. története a megemlékezések tükrében

Március 15. és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
történetét sokan megírták, azzal az általános és középiskolai történelemórákon eleget találkoztunk már. Ezúttal nem
szeretném a jeles napok történéseivel fárasztani az olvasót,
ehelyett a forradalom utóéletére kívánok koncentrálni, arra,
milyen jelentést hordozott március emléke különböző korszakok számára. Kossuth Lajos, egy nem sokkal halála előtt tett
nyilatkozatában egy olyan múlt emberének mondta magát,
amelynek jövendővé kell válnia. Mi, a jövendő emberei ma is
lépten-nyomon a forradalom emlékezetébe ütközhetünk. S
még csak külön megemlékezésekre sem kell ehhez ellátogatnunk, a márciusi ifjak öröksége mindennapi életünk szerves részévé vált, olyannyira, hogy már észre sem vesszük. Hogy egy
ideillő példával éljek, lapunk januári számának hátlapján „Mit
várunk a felsőoktatási törvénytől?” címmel 12 pontos hallgatói
követeléssel találkozhatunk. Kísért a múlt?
Amit Kossuth az események hevében csak megérzett, azt
Lord Acton már a 19. században történészi szemmel fogalmazta meg. „A múltról szóló tudás – így Acton – elsősorban
gyakorlati dolog, olyasvalami tehát, amely a jövőt alakító
hatalom és tevékenység eszköze.” A múltról szerzett tudásunk tehát sohasem tökéletesen objektív, még kevésbé
végleges; az elmúlt korokból azt őrzi meg csupán a jövő
emlékezete, amiből saját vágyaihoz, eszményeihez kovácsolhat érzelmi és politikai tőkét. Az emlékezet kérdése
nem redukálható az egyéni pszichére, az individuális emlék ugyanis nélkülözné a jelentést. A jelentéstulajdonítás
mechanizmusa, mely definíció szerint nyelvi aktus, nem végezhető el más személyek ellenőrzése, azaz az emlékezet
társadalmi keretei nélkül. Mivel pedig ezen keretek a társadalmi áramlatoknak és trendeknek megfelelően állandó
mozgásban vannak, az emlékezetben megőrzött múlt képe
sem statikus, hanem a jelen szükségleteihez igazodóan dinamikus jellegű. Talán Keith Jenkins fogalmazta meg ezt a
legtalálóbban, amikor kijelentette, hogy egyetlen múlt létezik, de ez számos elbeszélhető történelmen keresztül juthat el a jelenbe. S hogy végre az eredeti témához is visszatérjek, ezek után már senki sem csodálkozhat azon, hogy a
nyugodtnak és megszakítottságoktól mentesnek aligha nevezhető 19. és 20. századi magyar történelem során milyen
sok jelentésréteg rakódott a márciusi eseményekre. Március 15., talán éppen ígéreteinek beteljesületlensége folytán,
a nemzet egyik legjelentősebb mítoszává vált.
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A mítoszteremtés hagyományát maga a szabadságharc
indította útjára, hiszen már ’49 márciusának idusán megemlékeztek az egy évvel korábbi eseményekről, a nemzet
felkelésének dicsőségét átérezve pedig krónikásokat bíztak
meg, hogy történésük közben, in action örökítsék meg a
szabadcsapatok hősi tetteit. A nagyszabású felkelés leverése után természetesen a fennálló rend megkérdőjelezésének számított március 15. megünneplése, a családi körben tartott megemlékezések a bécsi abszolutizmus elleni
passzív ellenállás részét képezték, a hatalom pedig érthető
módon igyekezett a számára kellemetlen emléket kigyomlálni a nép kollektív emlékezetéből. Nem jártak sikerrel.
Az ’50-es évek folyamán, ha jobbára burkolt módon is, de
mind nagyobb nyilvánosságot kapott a forradalom emléke,
1860-ban pedig immár előre beharangozott megemlékezésen ünnepelhetett a főváros lakosságának negyede (!).
A hatalom kivezényelt emberei a Kerepesi temető előtt a
tömegbe lőttek, az összecsapásoknak egy halálos áldozata
is volt, Forinyák Géza joghallgató. (Bár nem tartozik az ünnep történetének lényegéhez, a rend kedvéért meg kell
jegyezni, hogy nem ő március 15. utóéletének egyetlen
halálos áldozata, 1928-ban két embert sebesített meg halálosan egy véletlenül szétrobbanó, a megemlékezési ceremónia részét képező ágyú.) Az emlékezés mártírja csak
még inkább rendszerellenes színt kölcsönzött a március 15-i
tömegrendezvényeknek, amely hangulat a kiegyezés után
is továbbélt, hiába próbálta a honi vezetőréteg nagy része
április 11-re mint a politikai kompromisszumkeresés példájára hivatkozva kibékíteni egymással a magyar és az osztrák
’48-verziót. A világháború kitörésekor aztán ismét márciusra került a hangsúly, ezúttal persze a toborzás apropóján,
a Tanácsköztársaság 1919-es hatalomátvételekor pedig már
Petőfi méltó örököseként tekintett magára.
A megkezdett hagyományt, azaz március 15. emlékének elnyomása helyett annak legitimációs bázisként való
kiaknázását folytatta Horthy rendszere is. 1927-ben ennek
megfelelően nemzeti ünneppé nyilvánította a forradalom
napját (egyben megfosztotta eme titulustól április 11-ét). A
hivatalos emlékezetkultusz azonban nem a pesti eseményekre, hanem Világosra és Aradra helyezte a hangsúlyt,
ami jól illeszkedett a Trianon utáni nemzeti gyász és a revíziós gondolat légkörébe. Ez a nyíltan agresszív nacionalista
értelmezés aztán a ’30-as években egyre erősödő, s egyre
kevésbé burkolt antiszemita, náci- és háborúpárti színeze-
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tet kapott, ami már az értelmiség és a nép körében sem lelt
feltétlen visszhangra. A vesztébe rohanó országban a hatalom és a nép márciusa újfent szétválni látszott.
A háború utáni újjáépítés során természetesen Rákosiék
sem kerülhették meg ’48 felhasználását, merev ideológiai
keretükben a megkezdett hagyomány beteljesítőinek szerepében tetszelegtek, a Szovjetuniót (azaz a szabadságharc
egykori leverőinek utódállamát) pedig a magyar nép legfőbb segítőtársának állították be. Azt, hogy mennyire nem
nálunk választották ki az örökség használhatónak gondolt
elemeit, jól mutatja, hogy Kossuth elképzelését a dunai
népek együttműködéséről, melyet először propagáltak a
hazai kommunisták, elvetették, miután Moszkva kifejezte ezzel kapcsolatos ellenérzéseit. Ezt úgy mondták, hogy
az ötlet hamisnak bizonyult (sic!). Aztán a hatalom megszilárdulása után március 15. mintha elveszett volna a két
szocialista ünnepnap: március 9. (Rákosi születésnapja) és
április 4. (a „felszabadulás” napja) között, olyannyira, hogy
1951-ben rendes munkanappá nyilvánították. Nem is csoda,
ha ’56-ban a múlt századi forradalom megbecstelenített emléke legalább akkora erővel tört felszínre, mint a rendszerrel
való elégedetlenség – a két megmozdulás követelései között fellelhető hasonlóságok legalábbis elgondolkodtatóak.
Az emberek fejében össze is kapcsolódott egymással ’48 és
’56, nem úgy a hatalomra kerülő Kádárék képzetrendszerében, akik szívesebben meséltek egy ’48-’19-’45 folytonosságról. Az októberi megmozdulások emléke annak rendje
és módja szerint ki is került a nyilvánosságból, ám a már-

ciusi megemlékezések minden indoktrinált szocialista
felhang ellenére azért ’56-ról
is szóltak. Nem véletlen, hogy
a rendszer válságának időszakában egyre többen érezték
úgy, hogy a hivatalos megemlékezés után/helyett inkább
önállóan ápolnák a forradalom emlékét, mely aktus
szimbolikus jelentésében már
’56-ra is rímelt.
A rendszer pedig megbukott. Ma, a szabad világban
már nem érezzük minduntalan a hátunk mögött március
emlékezetét, s a nemzet történelme sem létezik már régi egységében. Pierre Nora, francia
történész szerint a megemlékezés korába léptünk, a múlthoz
való viszonyunk az emlékezet helyeiben ölt testet. Ilyen hely
1848. március 15. is, melyre a pártok megemlékezései mellett
az iskolai kommemorációk és a tömegkultúra produktumai
is emlékeztetnek. S ha már oly sokan próbálják megragadni
e nap jelentőségét, engedtessék meg nekem is egy értelmezési kísérlet! 1848/49 nem egy nemzeti múlt beteljesedése, nem is egy nagyszabású vállalkozás kezdete, hanem az
egyéni szabadság és a kollektív önmeghatározás igényének
egy összesűrített pillanatban való fellángolása, az igazi szabadságé tehát, mely korszaktól és nemzettől függetlenül az
ember lényegéhez tartozik. Ezt a tanulságot vonhatjuk le, ha
a forradalom emlékéből vagy történelméből nem is, de az
emlékezés emlékezetéből mindenképpen.
Sid
Felhasznált irodalom:
Gyarmati György (1998): Március hatalma, a hatalom márciusa: fejezetek március 15. ünneplésének történetéből.
Budapest: Paginarum Kiadó
Gyáni Gábor (2000): Emlékezés, emlékezet és a történelem
elbeszélése. Budapest: Napvilág Kiadó
Halbwachs, Maurice (1971): Az emlékezet társadalmi keretei. In Ferge Zsuzsa (szerk.): A francia szociológia.
Budapest: KJK
Nora, Pierre (2010): Emlékezet és történelem között.
Budapest: Napvilág Kiadó
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Hányféleképpen lehet meghalni?
Kérdezhetné őszintén Tutanhamon. És mit tett az orosz történelem egyik legkérdésesebb alakja, amiért ilyen véget érdemelt? Kérdések, melyeket máig homály fed.
Halála körülményeiről vált híressé Tutanhamon (i. e.
1341?–1324), aki fiatalon – a csontok összenövései alapján –,
17-19 évesen veszthette életét.
A fáraó múmiáját akkor érte az első megrázkódtatás,
amikor Carter és csapata feldarabolta, hogy kiemeljék a
szarkofágból. Az 1968-as röntgenvizsgálatok duzzanatot
mutattak a koponya hátsó részén, amelyet egy, a fejre mért
erős ütés okozhatott. A gyilkosságot azonban a 2005-ös
CT-vizsgálatok megcáfolták. Zahi Hawass ismertette azt az
új elméletet, miszerint a fáraó egy lábtörés komplikációiba
halt bele. A feltevés alapját az a lehetőség képezte, hogy az
addig elkényeztetettnek vélt fáraó személyesen is részt vett
egy vadászaton, ahol leeshetett a szekérről, eltörte a lábát,
s ez vérmérgezéshez vezetett. Márpedig a vadászidény megegyezett a halálának idejével, de a New York-i egyiptológiai
kiállítás kurátora a harci szekér védelmére kelt, mondván,
hogy azt a feltétlen biztonság és kényelem jellemzi, mindezt modern műszaki megoldásokkal biztosítva. Így a baleset
maximum akkor következhetett be, ha Tutanhamonnak
egészségügyi gondjai voltak, és elvesztette az egyensúlyát.
Tény és való, hogy felmenőinek köszönhetően az uralkodó egészségi állapotát farkastorok, csontelhalással járó Köhler-betegség, Oligodactylia (lábujjhiány) és bal lába esetében
a dongaláb jellemezte. Nem csoda, hogy a személyre szabott ortopédszandálok készítése már az ókorban elterjedt.
2010 februárjában debütált az új teória, miszerint a törés
következtében a fáraó csontszöveteinek vérellátása elégtelenné vált, és ezt tovább tetézte a malária, ami végül az immunrendszere összeomlásához vezetett.
Német kutatók júniusban adtak hangot annak az ötletnek, hogy az ifjú sarlósejtes anémiában szenvedett, ami a
lábdeformitásához hasonló jellegzetes csontelváltozással
jár.
Azonban novemberben Dr. Benson Harer már egy feldühödött vízilóval való fatális találkozás számlájára írta Tutanhamon halálát. Ezt alátámasztani látszik, hogy egy efféle
esés minimum nyaktörést eredményezett volna, és hogy
a fáraó szegycsontja, bordái és szíve is hiányoznak. Holott
szimbolikus szerepe miatt ez utóbbit, a többi szervvel ellentétben, a testben hagyták. Harer a kamrában azonosított
vadászjeleneteket is bizonyítékként kezeli, noha a támadás
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képe hiányzik. Nyilván derogált volna a fiatal uralkodónak,
de felvetődik egy fontos kérdés. Az illusztrációkat, Carterhez és Harerhez hasonlóan, a szó szoros értelmében kell
néznünk, avagy párhuzamot vonhatunk a XVIII. dinasztia
többi sírkamrájával, ahol a képsorok a Nap éjszakai utazásának tizenkét órájáról szólnak, egészen az újjászületésig?
Ugyanis a vadászjelenetnél a fáraó szigonyt vet egy láthatatlan lényre, ami a győzelmét jelképezi a mocsarak démona
felett. A démont pedig gyakran vízilóként személyesítették
meg, és bizony fel is tűnik egy ártalmatlanított változata, teret adva az újjászületésnek.
Igaz, elszánt fórumozók állítják, hogy a halálos csapást
Chuck Norris mérte Tutanhamonra egy vízilóbőr cipőben,
de ezt, bizonyíték hiányában, az egyiptológusok vehemensen cáfolják.
Tutanhamon sajnálatos helyzetét mutatja az is, hogy a
múmiák személyiségi jogai továbbra is vita tárgyát képezik.
2012 talán végre mégis békét hozhat számára, hiszen a tervek szerint a turisták csupán a sír egy másolatát tekinthetik
majd meg.
Szintén misztikus rejtély övezi Grigorij Jefimovics
(1872?–1916), avagy ismertebb nevén Raszputyin (züllött) halálát. Többek között sztárecnek (vándorremete) és szerzetesnek is nevezték, s először a cárevics, Alekszej megmentésével került előtérbe az orosz udvarban. Sok ellenséget
szerzett magának mind a szabadkőművesek, mind a jobboldali arisztokraták köréből, akik olyan híreket terjesztettek
róla, miszerint egy tiltott szekta tagja volt, amely éjszakai orgiákra csábította a népet, vagy hogy egy esetleges cár elleni
lázadás résztvevője. Nagy befolyása is ösztönző tényezőként
hathatott, noha a cár nem hallgatott rá, mikor közölte vele,
hogy amennyiben bekapcsolódik az 1914-es konfliktusba,
az csupán „katasztrófával, fájdalommal, egész óceánnyi
könnyel és túlságosan sok vérrel” járhat. Más kérdés, hogy
Raszputyin nem tudhatta, pontosan ki is támogatta a háttérből a Fekete Kéz nevezetű szerb mozgalmat…
Először 1911-ben próbált az életére törni egy szerzetes és
egy püspök, akik, egészen új értelmet adva a feszületnek,
azzal próbálták meg agyonütni. Meglepő módon, az ellene elkövetett második merénylet 1914. június 27-én történt,
amikor egy prostituált hasba szúrta egy késsel. Az akció kudarcba fulladt, bár a merénylő sikeresen szert tett egy beutalóra az elmegyógyintézetbe.
A sztárec mégis veszélyt jelentett, így Félix Juszupov
herceg, akivel korábban kimondottan közeli ismeretségbe
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kerültek, 1916. december 29-én éjjel késői vacsorára hívta
magához. A herceg ciános süteménnyel és borral itatta, de
hasztalan. Így a többi merénylővel történt rövid konzultáció
után pisztollyal tért vissza, s kérésére Raszputyin a falon függő kereszthez kezdett imádkozni, Juszupov pedig nem átallott őt hátba lőni. Az egyik merénylő, aki történetesen orvos
volt, arra a következtetésre jutott, hogy a szerzetes bizony
meghalt. Jóllehet, a gyilkosok ünneplését kicsit megzavarta, hogy áldozatuk menekülőre fogta a dolgot. Ők azonban
utolérték a kapunál, és többször hátba és főbe lőtték, majd
biztos, ami biztos elven bottal kezdték ütlegelni. Az újfent
holtnak nyilvánított Raszputyint vászonba csomagolták, s
végül egy, a Néva-folyón vájt lékbe csúsztatták. A boncolás
jegyzőkönyvének nyoma veszett, de állítólag vizet találtak a
tüdejében, ergo még lélegzett, mikor a vízbe dobták. Egyes
beszámolók szerint szexuális csonkításra is sor került, bár
a becses bizonyítékról később kiderült, hogy egy tengeri
uborka. A műgyűjtők még nem adták fel a reményt.
A szerzetest övező mítosz hozzátartozója a cári családnak szóló jóslata, miszerint ő maga 1917. január 1-jén már
halott lesz, de ha a gyilkosai nemesek lesznek, a cári család
két éven belül ki fog halni. Vajon ez jelentheti azt, hogy ha

parasztok ölték volna meg, a cári család megmenekült volna? Vagy csupán annyit tesz, hogy Raszputyin már tudott az
elkerülhetetlenről, s mindezt egy jóslat köntösébe bújtatta?
Értesülhetett-e a halálát szövögetők tervéről? Akárhogy is,
legendája tovább él a történelem lapjain.
Tit
Felhasznált irodalom:
Carter, Howard (1993): Tut-ankh-Amen koporsója és múmiája. Budapest: Százszorszép Kiadó
Desroches-Noblecourt, Christiane (1977): Tutanhamon. Budapest: Corvina Kiadó
Grigorij Jefimovics Raszputyin (http://hu.wikipedia.org/wiki/
Grigorij_Jefimovics_Raszputyin – Utoljára megtekintve:
2011. február 23.)
King Tut’s face unveiled to world (http://news.bbc.co.uk/2/
hi/science/nature/7077423.stm – Utoljára megtekintve:
2011. február 23.)
Vurm, Bohumil (2005): Európa titkos története III. Szekszárd:
Szigeti Kiadó
Cikkek Tutanhamonról: http://index.hu, http://www.multkor.hu (Utoljára megtekintve: 2011. február 23.)

Majd meglátják!

Konferencia a médiatörvényről
Február 10-én a Magyar Újságírók Országos Szövetsége „Szabályozott szabadság – 303 paragrafus a médiáról” címmel
rendezett konferenciát. A MÚOSZ Eötvös utcai székházában
összegyűlt, ismert és kevésbé ismert médiamunkások,
illetve a hozzám hasonló pályakezdők az új médiatörvény
rendelkezéseit kibontó/értelmező előadásokat hallgathattak
meg. Azt eddig is tudtuk, hogy a médiaszabályozás új
koncepciója számos hibát rejt magában, a félnapos
konferencia hozadékaként könyvelhetjük el, hogy ezen
megérzésünket szakmai érvekkel is felvértezte.
Elsőként dr. Vincze Ildikó médiajogász lépett a pódiumra, előadásában a rendszerváltás utáni médiaszabályozás
főbb állomásait járta végig, majd a Fidesz által előterjesztett „médiatörvény-csomag” problémáira tért rá. Ismertette a törvény(ek) ellen felhozott leggyakoribb kifogásokat,
bírálta a tartalmi követelmények túlzott általánosságát, a
közszolgálati médiumok függetlenségének nem megfelelő

biztosítását, a médiahatóság omnipotenciáját, a bírságok
és szankciók megsemmisítő nagyságát, az újságírói forrásvédelem tulajdonképpeni megszüntetését. Valódi újdonságot az előadás második része tartogatott, melyben Vincze
Ildikó a társszabályozás kérdését tárgyalta. A társszabályozás ideális esetben azt jelentené, hogy az érintett iparág
(esetünkben az újságírói mező) és a felügyeleti hatóság
(NMHH) közösen hozza létre az iparág működési szabályait. Az új médiatörvény rendelkezései azonban aránytalanul
kedvező alkupozícióba hozzák a felügyelő szervet, hiszen
a Médiatanács beleegyezéséhez kötik az újságírói etikai
kódexek elfogadását. A médiaszabályozás ezen paradigmája a társszabályozás kodifikálása helyett társvégrehajtói
szerepet oszt a szakmára, az újságírói önszabályozást pedig
burkolt öncenzúrává változtatja.
A konferencia második előadója, dr. Bayer Judit egyetemi
docens a médiaszabályozás európai kontextusába helyezte
a hazai fejleményeket. Elsősorban a médiatörvény és
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alapszik. A legsúlyosabb társadalmi problémákért nem a
média a felelős, s ezek a problémák nem oldhatók meg
pusztán jogi úton, pár paragrafus megváltoztatásával. A
kisebbségek elleni gyűlölködés például nyilvánvalóan nem
fog alábbhagyni olyan rendelkezések hatására, melyek
„bármely többség burkolt megsértését”
tiltják. Az ilyen gumikategóriák ráadásul
beláthatatlanul tág teret hagynak a
hatóság értelmező tevékenységének,
mely így bármely közlést szankcionálhat
annak közerkölcsbe ütközése miatt,
melynek ilyen jellege „a közfelfogás
szerint egyértelmű és vitathatatlan”.
Egyelőre a jogászok is csak annyit tudnak
mondani, hogy „majd meglátjuk”, mit hoz
a jogalkalmazás, azonban félő, hogy annak
milyensége kizárólag a hatóság belátásán
múlik majd.
Az utolsó előadó dr. Nehéz-Posony
Márton, a MÚOSZ jogi képviselője volt.
Nehéz-Posony témája, a forrásvédelem megváltozott
helyzete és az újságírók adatszolgáltatói kötelessége állt
talán a legközelebb az újságírók mindennapi gyakorlatához.
Az új szabályok szerint az újságíró forrása megnevezésére
és adatszolgáltatásra kötelezhető a nemzetbiztonság és
a közrend védelme, vagy kivételesen indokolt esetben
bűncselekmény felderítése vagy megelőzése céljából.
Azt, hogy mi számít kivételesen indokolt esetnek,
természetesen nem köti az orrunkra a jogalkotó. Majd
meglátjuk. Az együttműködést mindenesetre nem lesz
ajánlatos megtagadni, az eljárási bírság ugyanis 10 ezertől
25 millió forintig terjedhet.
Tovább nem is fejtegetném a törvények jogi finomságait,
akinek az érdeklődését felkeltették az előadások
felvillantott részletei, az a MÚOSZ honlapján megtalálja a
prezentációkat.
Fotó • elteonline.hu

az európai uniós jog közötti ütközéseket boncolgatta,
amely kérdés kapcsán a magyar kormány és az Európai
Bizottság között levélváltás is történt. Bayer hangsúlyozta,
hogy bár a média szabályozása nem része az EU
joganyagának, a magyar szabályozás sérthet olyan tágabb
elveket, mint a véleménynyilvánítás
és a tájékozódás szabadsága, a
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás
szabadsága, illetve ütközésbe kerülhet
az EU versenyjogi cikkelyeivel. Bár
komolyabb szankció nem várható
Brüsszelből, a figyelmeztetéseknek is
igen komoly súlyuk lehet, amit jól mutat,
hogy a kormány minden eszközzel
próbálja igazolni önnön tevékenységét,
s nem rest rámutatni a magyarhoz
hasonló médiajogi megoldásokra az EU
más tagállamaiban. Az előadó szerint
ezek a példák szövegkörnyezetükből
kiragadott részletszabályok, s bár nem
vitás, hogy összeollózható egy kvázi-médiatörvény az EU-s
országok rosszabb fajta intézkedéseiből, a magyarhoz
hasonló átfogó ellenőrző szerv az integráció egyik
országában sem jött létre. Aki mégis találna ilyet, annak
Bayer Judit jön egy sörrel.
Rövid kávészünet után dr. Polyák Gábor, a PTE adjunktusa
folytatta az előadások sorát, aki a magyar törvénycsomagot
a tartalomszabályozás általános elméletének fényében
vizsgálta. Abból a szólásszabadság harcosai által
lefektetett alapvetésből indult ki, hogy a közlés igazság- és
értéktartalmától függetlenül szabad és korlátozhatatlan.
Korlátozásra nem a közlés tartalma, hanem annak hatása
alapján van lehetőség, olyan egyéb értékek védelmének
érdekében, mint az emberi méltóság vagy a kiskorúak
biztonsága. Polyák szerint a szabályozás szükséges mértékét
tökéletesen ellátja a polgári és a büntetőjog, semmi szükség
külön médiajogi szankciókra, különösen nem a nyomtatott
és online sajtó esetében, melyek hagyományosan
nagyobb szabadságot élveznek az audiovizuális
médiánál. A média szinte kényszeres regulázási vágya
két tévképzeten, a jog és a média együttes túlértékelésén
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Források: Az előadások anyaga a http://emasa.hu/
oldalon található meg, a vonatkozó törvények a
http://mediajogfigyelo.hu/-n olvashatóak, csakúgy, mint az
EU és a magyar kormány levelezése.
Sid
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Deszkás művészet

Ed Templeton:The Cemetery of Reason
Talán a világ egyik legőszintébb kiállításának ad otthont e
hónapban a budapesti Ernst Múzeum, amely most bő egy hónapig Ed Templeton profi deszkás birodalma. A srác, aki leginkább Kalifornia külvárosaiban deszkázgatott, egy szép napon
úgy döntött, megörökít egy-egy momentumot a sportág körüli
életből, annak minden gyönyörével, fájdalmával, értékével,
avagy kiábrándultságával együtt.
Ehhez nemcsak évek szorgos kattintgatásaival, de különböző festői és szobrászati
eszközökkel is igyekezett hozzájárulni, és
ennek köszönhetően nem kis adag, nehezen feldolgozható művészeti anyag áll
már rendelkezésre a nagyérdemű számára, telis-tele a fiatalokat érintő társadalmi
problémákkal. A hatást nagyban növeli, hogy egyes képek
vagy motívumok, esetleg groteszk ábrák nem külön-külön,
szépen, gondosan elhelyezve tárulnak elénk, hanem kere-

tezett fotók, furcsa szoborfejecskék végeláthatatalan, egybenőtt egységeként.
Ennek létrehozásához a művész már napokkal előbb a
városba utazott, s feleségével közösen rendezték be a múzeum helyszínét. „Deanna és én mindig közösen csináljuk
ezt. Miközben feltesszük a képeket, zenét hallgatunk és
jól szórakozunk. Nem az a fickó vagyok, aki panaszkodik
ilyesmi miatt” – nyilatkozta az egyébként vegetáriánus,
straight edge deszkás. Mivel a képek egy
jelentős része szexuális tartalmú, vagy valamilyen formában a művész genitáliáival
foglalkozik, a kiállítást 18 év alatt nem ajánlják!
Nándi

Időpont: január 22.–március 20.
Helyszín: Ernst Múzeum, VI. ker., Nagymező utca 8.

Modern Csajkovszkij

Fekete hattyú (Black Swan) (2010)
Amerikai, rendezte: Darren Aronofsky
A New York-i Balettintézet A Hattyúk Tavát választja szezonnyitó darabként, amit ugyan sokszor látott a közönség, de nem
így. Thomas Leroy (Vincent Cassel), az intézet igazgatója és
a darab rendezője az új előadáshoz új hattyúkirálynőt keres,
mégpedig egy olyan lányt, aki el tudja játszani egyaránt a fekete és a fehér hattyút is.
Nina Sayers (Natalie Portman), akit a szintén balett-táncos anyja a születésétől fogva „fehér hattyúnak” nevelt,
megkapja az esélyt, hogy a premieren eljátszhassa a hat�tyúkirálynőt. Csakhogy nemcsak a saját egyéniségével kell
ellentétes karaktert alakítania, miközben a legtöbbet kell
beleadnia önmagából is, hanem a társulaton belül is küzdenie kell a rangjáért, mert egy újonnan érkezett táncos,
Lily (Mila Kunis), tökéletességével, gondtalanságával és
természetességével maga tökéletes fekete hattyú, tele szexualitással és csábítással, aki esetleg kiszoríthatja Ninát a
szerepből.

Darren Aronofsky (Rekviem egy álomért, Pi, A pankrátor) 5
Oscar-díjra jelölt új filmjében nemcsak a „balett-táncos útja”
található meg, hanem az eredeti orosz népmesemotívumok
is felfedezhetők, amelyekkel Csajkovszkij is dolgozott, amikor
megalkotta A Hattyúk Tavát. A mesébe illő, sokszor képzeletbelinek tűnő fekete-fehér színekkel játszó jelenetek tökéletesen tudják ábrázolni a szereplők lelkivilágát, és az eredeti zeneművekkel együtt tökéletes élményt nyújtanak a nézőknek.
Nina fejlődése mint balett-táncos történetünkben onnan indul el, hogy el kell kezdenie magáévá tudni a fekete
hattyút is, a fehér hattyú mellett. Amikor először találkozik
vele a sikátorban, akkor megijed, majd szépen lassan megszokja a jelenlétét, sőt, néha már-már el is felejti, hogy ott
van. Egészen odáig fajul a történet, hogy ő maga sem tudja,
mi történik körülötte, és a megőrülés határán van már, amikor elérkezik a premier napja. A gyerekkora óta mindennek
és mindenkinek megfelelni kívánó táncos kiválóra akarja
formálni mindkét hattyúját. A fehér mindig is ment neki, de
kérdéses, hogy ki (és milyen áron) fogja a fekete hattyút eljátszani a tökéletesség érdekében.
adam
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A vizualitás ereje

David McCandless: Az információ gyönyörű (2010)
Typotex Kiadó, 256 oldal
David McCandless művéről úgy írni, hogy a könyvet csak én
tudom közben lapozgatni, nagyon nehéz, mert pár szóban
elég lenne egy „nagyon szép, színes képeskönyv”, de ennél azért
több kell.
Először is, nézzük a szót: infografika. Az infografika egy
olyan grafikai terület, ahol a rajzot, a fényképet és a szöveget együttesen alkalmazzák. Azt kell tudni még erről a tudományról, hogy a kevés hellyel takarékosan bánik, és a megadott nagyságban többet mond el, mint a puszta szöveg.
Szinte a nap minden percében olvasunk, a
menetrendektől kezdve, az internetes oldalakon át,
a
tanulmányainkhoz
kapcsolódó könyvekig. Az én fejemben
felvetődött már a kérdés, hogy
miként tudnám ezt a sok információt
úgy rögzíteni, hogy a jövőben
bármikor fel tudjam használni. Első
számú segéd ebben, természetesen,
a
szem,
amely
az
összes
érzékszervünk közül a legérzékenyebb. Ezért én legtöbbnyire
színes szövegkiemelőket és tollakat
használok a tananyag feldolgozására,
de ezt a „spanyolviaszt” nem én
találtam fel. Sajnos, pedig bizonyára
meggazdagodhatnék belőle.
David McCandlessnek a színek
általi meggazdagodás sikerült, mert
a 2009-ben készült művében több mint 200 oldalon ilyen
formában küldi nekünk az információkat, olyan tényekről,
történésekről, melyeket – ha nem színesen, feltűnően
lennének ábrázolva – szerintem többségünk átlapozna.
Ugyanakkor meglepő és érdekes tényeket is közöl, például,
hogy „Mennyivel gazdagabbak a balkezes férfiak?” Elárulom
a titkot: 26%-kal, ám ez az adat a balkezes nőkre nem
vonatkozik. Arról viszont – sajnos – nincs információ, hogy a
balkezes nők ennél gazdagabbak vagy sem…
Az én abszolút kedvencem az „Azért szakítottunk,
mert…”, a „Mikor szakítunk?” és a „Hogyan szakítunk?”
oldalpár. Az első, „Azért szakítottunk, mert…” oldalon
nagyon mókás okokat lehet találni, hogy miért mennek szét
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a párok. A legnépszerűbb okok nagyobb betűvel és más
színnel vannak megjelölve, ezzel is mutatva a különbségeket.
Néhány szemelvény: „inkább a barátjának tartott”, „már
nem szeret”, „művészetfelfogásunk különböző volt”, „azt
mondta másoknak, hogy bolond vagyok”, és az abszolút
kedvenc erről az oldalról: „nem vágom eleget a lábkörmöm”.
Forrásként a Facebook, a Twitter és a Google van megjelölve,
a keresőkifejezés pedig: „we broke up because…”.
A
következő
ábrára
a
szerző
utal
a
http://www.ted.com/-on található The beauty of data
visualization című előadásában. A kérdése így hangzik:
„Mi az, ami évente kétszer megnő, egyszer húsvétkor
és aztán két héttel karácsony előtt, minden hétfőn egy
csúcsot ér el, és aztán nyáron egészen ellaposodik?” Én
először a csokira gondoltam, de
sajnos nem az. Az ábra azt mutatja,
hogy mikor szakítunk legtöbbször,
és ha jól meggondoljuk, van
benne ráció. Hiszen az emberek
kitakarítanak a tavaszi szünetre,
nagyon rossz hétvégéknek vetnek
véget hétfőnként, egyedülállóak a
nyár folyamán, és – a szerző szerint
– az egész év során a legrosszabb
nap:
karácsony.
Szórakoztató,
nemde? Az utolsó adat, amivel
bombázlak titeket, a „Hogyan
szakítunk?” kérdés, amelynek a
forrása egy 10 000 Twitterezőre
kiterjedő felmérés. Az 1975 előtt
születettek 74%-a személyesen,
16%-a telefonon, 4%-a e-mailben és Facebookon, 3%-a
pedig azonnali üzenetküldő rendszeren szakít. Az 1984
után születettek csupán 47%-a szakít személyesen,
30%-a telefonon, 4%-a e-mailben, 5%-a Facebookon és
14%-a azonnal üzenetküldő rendszeren. Azt hiszem, erre
mondanák szüleink és nagyszüleink, hogy „Bezzeg az én
időmben…”
A szerző sokat tréfálkozik az ábrák nyelvén, és ezzel
csinál kedvet ahhoz, hogy továbblapozzunk.
Akinek van kedve több, szemléletes infografikával
megismerkedni, látogasson el a http://infographics.blog.hu
oldalra. Kellemes nézegetést!
Ágota

Ajánló

Politikai feles

Szilágyi Ákos:A populista – A politikai varázsmese morfológiája (2010)
Élet és Irodalom, 219 oldal
Régen meghaladtuk már az egyeduralmat isteni elrendelésként legitimáló sötét középkor vallási fanatizmusát, s a világ
civilizáltabbnak mondott felén legalábbis a 20. század totalitárius vadhajtásait is magunk mögött tudhatjuk. A Habermas
által vizionált, szabad és racionális érvelésen alapuló polgári
demokráciát a késő modern korban új veszély fenyegeti: a populizmus.
Szilágyi Ákos szellemes és jól olvasható paródiájában a politikai populizmus nyelvezetének mélyére ásva
mutatja meg e beszédmód végtelen
korlátoltságát, sematikusságát, lebutítottságát. V. J. Propp A mese morfológiája című munkájának analógiájára
a politikai varázsmese alapsémáinak
feltárására, egyúttal azok parodisztikus kiforgatására törekszik. Szemünk elé tárja a 21. századi politika
szimbolikus valóságát, amelyben az
olyan felvilágosodás előtti hitbuzgalomra apelláló, irracionális elemek,
mint például a Jó és a Rossz örök
küzdelme vagy a gyógyító királyok
legendája, korántsem gyomlálódtak
ki, csupán a metafizikai szférából a
Föld légkörébe szálltak alá. Az angyal és a démon szerepében ezúttal
a demokratikus parlamenti pártok
lépnek színpadra (hogy kire melyik
szerepet osztják, az természetesen
attól függ, honnan nézzük); a gyógyító király pedig nem
más, mint a populista politikus, aki ezúttal nem kézrátétellel, és nem is a görvélykórt űzi ki az elébe járulók szervezetéből, hanem „hatalomátvétellel” tisztítja meg az ország
gazdaságát a különféle oligarcháktól, off-shore lovagoktól,
adócsalóktól.
A „látvány- és élménydemokrácia” politikai meséje kiállítási tárggyá teszi a politikai küzdelmeket, azaz a reprezentáció területére szorítja vissza a valóban égető kérdéseket, miközben az állam igazi működését eltakarja a közönség vadul
figyelő tekintete elől. „A demokratikus formák megőrzése

egyszerre hagyományőrzés és műsorszolgáltatás” – állapítja
meg szerzőnk. Persze e gigantikus reality show-nak nem
lenne keletje, ha nem ígérné azt, amire az ember minden
bizonnyal megjelenésétől kezdve a legjobban vágyott, nevezetesen minden társadalmi probléma és baj gyors, kön�nyű és végleges megoldását. A populista szónoklatokban a
legösszetettebb társadalmi/gazdasági kérdések válhatnak
egyszerű hatalmi problémává, az ország jóléte tehát végső
soron azon múlik, ki kerül hatalomra: a nemzet megalkuvó
megvezetője vagy a nép valódi akaratát kifejező forradalmi
pártalakulat. Éppen azért, mert a populizmus mindennemű probléma
lehető legrövidebb úton történő
megoldását ígéri, egyfajta „politikailag koholt szesznek” tekinthető. És,
hasonlóan a pult alatti féldecisekhez,
a politikai rövidital sem „gondjaiktólbajaiktól, hanem e gondok és bajok
tudatától, tehát józan eszüktől, emlékezetüktől, emberi méltóságuktól,
állampolgári szabadságuktól szabadítja meg élvezőit”.
A populizmus negédes dallama a
szó kunderai értelmében giccs, tehát
„a szar abszolút tagadása”. Azt hazudja, hogy a társadalom rögös útja
egy-kettőre véget érhet, ha a megfelelő emberek a megfelelő irányba
terelik. Nem ismeri fel, hogy a demokratikus államforma maga éppen
az úton levés igenlése, melyet az
egyetlen igaz célt s egyetlen helyes
utat hirdetők uralmának keserves
tapasztalata hívott életre. A populista hazugság igazságnak
álcázza magát, méghozzá igen sikeresen, hiszen ki ne hinne
szívesen egy tökéletesen boldog életben. „Ki mondta, hogy
az igazságot nem lehet hazudni, ha ez az igazság elég szép?”
Szilágyi Ákos könyve analitikus figyelemmel és tudományos igényességgel, mégis az ifjabb generációk számára
is garantáltan élvezetes stílusban tárja fel a jelen politikai
kultúrájának visszásságait. A közélet zűrzavarában jobban
eligazodni kívánók mellett így azoknak is jó szívvel tudom
ajánlani, akik eddig nem vették túlságosan komolyan a politikusok szónoklatait. Ezután sem fogják.
Sid
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Life is a…
Cabaret? Legalábbis a Centrál Színházban, ahol december végén mutatták be a Liza Minellivel híressé vált klasszikus film
színdarab-változatát.
A hivatalos műfaj musical, ám ennek ne dőljön be senki –
egy pillanatig sem a klasszikus, csillogó, elcsépelt színpadi
világ van jelen. Kliséknek itt helye nincs.
Mert bizony, már az első percben meglepődhet a kedves
néző: nincs semmi szerénység, szemérmesség, visszafogottság –
és ez remekül áll a darabnak, elvégre nagyrészt egy füstös berlini
lokálban játszódik. A térmegoldások ötletesek, a koreográfiák
látványosak, ami nem véletlen, hiszen a rendező Bozsik Yvette.

Nekem nagy meglepetés volt a szereposztás, mert egy
zenés darabnál az itthon megszokott ,,éneklős színészgárdára” számítottam, és – szerencsére – nem ezt kaptam. A
bárénekesnőként boldogulni próbáló Sally Bowles szerepe
kedvéért Marozsán Erika hazautazott Amerikából, az író
Cliff Bradshaw-t Simon Kornél és Csányi Sándor játssza, de
a személyes kedvencem egyértelműen a konferanszié szerepében sziporkázó Keresztes Tamás.
A Cabaret nem könnyed szórakozás, a zenés darab álarca mögött komoly emberi problémák, mély érzelmek
és a történelem is ott rejtőznek. Érdemes megfigyelni a
közönség reakcióit akár a sikamlós részeknél, de főleg akkor, amikor az egyértelműen náci jelentéstartalmú dal alatt
színpadi felszólításra ütemesen tapsolnak. Hátborzongató.
És amíg ezt meg lehet csinálni, úgy gondolom, hogy mindig
van helye egy ilyen darabnak, még ha nem is ez a központi
történetszál.
Mindenképpen érdemes jegyet váltani az előadásra, de
aki látni szeretné, az siessen, mert a darabot folyamatos teltházzal játsszák.
Kriszti

Végre, ki a szabadba!
Eseménynaptár

Március 15. Nyolc éves a PASO? Ünnepeljen, akinek ska-ra
áll a lába! Helyszín: Gödör.
Március 18. Ismét itt a Budapesti Tavaszi Fesztivál. 17 napon
keresztül 11 helyszínen várnak a legkülönbözőbb kulturális
programok. Érdemes szétnézni a http://www.btf.hu/-n bővebb információért.
Március 18. Szabadegyetemi foglalkozás a Sziklakórház
Múzeumban, Katasztrófavédelem új szabályozása. Besorozás a polgári védelembe? címmel.
Március 20. Még egy napig megnézhetitek a Fritzinger’s
COMIC JAM kiállítást. Képregények, animációk, karikatúrák. Irány a kArton Galéria!
Március 22. Szerdánként szabadegyetemi előadások a Tűzraktérben, Művészet és áldozat – Műalkotás elemzések címmel. A program ingyenes és bárki által látogatható!
Március 25. XI. Backpacker’s Spring Festival a Gödörben.
Hippikiller, Óriás, 30Y, Korai’s Banditos és hajnalig tartó bulik.
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Aki másnap nézne inkább körbe, azt a Kelet-Nyugat, a Marlboro Man, a Velőrózsák és a Vad Fruttik zenekar fogadja majd.
Március 31. Matt Damon és új filmje, a Sorsügynökség már
a mozikban!
Április 1. A Művészetek Palotájában ünneplik, hogy 30 éves
a Táncháztalálkozó. Kötelező a részvétel, ha szereted a népzenét.
Április 1. A Szimbiózis Klub (Ráday pince) 18 órától Rítusában él a nemzet? címmel tart beszélgetést a nemzeti ünnepekről kulturális antropológiai nézőpontból. Nekünk való.
Április 7. A Ráday pince ad otthont a Fekete Doboz Filmklubnak, ahol 19 órától Az Ellenzéki Kerekasztal története I-II.
című filmet vetítik.
Április 10. Ha nemcsak ismered A Keresztapa vagy a Rómeó
és Júlia zenéjét, hanem rajongsz is értük, akkor fél nyolctól a
Kongresszusi Központban a helyed, ahol Nino Rota filmslágereiből adnak koncertet.
Bara

