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Nyitány

Február elején már az összes kirakat tele van szívecskékkel, piros-rózsaszín díszletekkel, párnácskákkal, szalagokkal, rózsákkal, és lufiba „rejtett” plüssállatokkal. Ha mégsem találkozna
az ember lánya az állandó díszletekkel, akkor viszont egészen
biztosan valami farsangi beöltözésre utaló dologba ütközik
az utcán bámészkodva, legyen az álarc, Marilyn Monroe ruha
vagy Batman három évesekre szabott kosztümje. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nemsoká vége a télnek, s közeleg szerelmem, a tavasz. Még nem lehet érezni az illatát, de közelsége már valahogy átjárja a testemet. Vajon Valentin napon illene
megajándékozni a Tavaszt is? Hisz Ő még sosem okozott csalódást... Bár sosem tapasztaltam azt a filmbe illő tökéletes és felkavaró érzést vele kapcsolatban, hogy megmozdul a föld és valahogy semmi sem számít már, csakis mi ketten, vagy azt, hogy
ő lenne az ideális társ, hiszen sokszor szeszélyes és kiszámíthatatlan, valahogy mégis nem tudom nem szeretni őt. Minden
évben eljön, mégsem unom meg őt soha. A kedvéért még be
is öltözöm akár, hogy elűzzem hűvös bátyját, a Telet. S legyek
akár Macskanő vagy bűbájos boszorka karneváli hangulatban,
eszembe jut, hogy nem az az igazi szerelem, ami az álmok földjére visz és elszakít a valóságtól, hanem az, amikor a valóságban és jelenben tudjuk egymást szeretni az ugyancsak tökéletlen társammal. Idén is várlak, Tavaszom...
Balogh Mariann
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ZéTéeM

II. évfolyam 4. szám – 2010. február

Ott leszel!

ELTE TáTK Filmklub nyitó buli
2010. február, este 20:00 óra körül, Almássy tér, Budapest.

A padoktól nem messze egy fekete bőrkabátos alak közele-

Egy helyi térfigyelő kamera univerzumának perifériáin, a pa-

dik. Lassan, ingázva lépked, majd derékból elképesztő gyorsa-

doknál négy rejtélyes alak várakozik a sötétség leple alatt. Két

sággal csavarodik szinte minden irányba, mintha csak hangse-

köpenyes,egy szakállas és egy feltűnően alacsony. Néha egy-

bességgel süvítő pisztolygolyók elől hajladozna.

egy öngyújtó lángja fest halvány portrét a résztvevők vonásai-

– Jézus, Neó! Rád lőttek!!??
– Áááá, dehogy. Csak kicsit becsicsóztam. Voltam
egy helyen, ahol valami öreg feka nő állandóan azt
hajtogatta hogy „abszintot a kiválasztottnak”, meg
hogy kövessek valami macskát egy Filter nevű helyre.
Meg valami hülyegyerek buzerált egy kanalat…
– Szép helyen lehettél… bár te se vagy normális…
Minek télen napszemüveg? Na, mindegy. A hülye rákok meg mikor jönnek?
– Nem tudom, valahol még a kilencedik kerületben bolyonganak…
– Siessenek, mert lekésik a tombolát, meg lesz jelmezverseny is! Külön erre az alkalomra kifényeztem
ezt a bőregeres cuccot, elnyomtam rá vagy három
tubus Picobellót…
– Srácok! Igyuk meg, ami van, aztán menjünk be!

ról. Valamiféle lapos tárgyon vitatkoznak…
– Hé, Farkas! Milyen pálinkát hoztál? Fütyülős, kommersz?
Vagy valami házi? Vagy…
– Kuss. Igyál.
– Nem bírom annyira a rövidet… Körülbelül hány fokos?

Ja, meg valaki azt mondta, hogy lesz ezentúl rendszeresen valami filmes izé, és hogy ilyen elborult művészfilmek lesznek,
de nem tudom pontosan, majd megkérdezem Balu kapitányt.
– Egyszerűbb, ha megkeresed azt a füzetet, azt a tápkontúrt,
vagy mit… csak írnak benne valamit, hogy mi lesz ez és mikor…

Van olyan durva, mint a…
– Kuss. Igyál.
– Pillanat, csak…
– Kuss. Igyál. Nincs benne kriptonit, te gyökér. Különben
meg hogy lehetsz már megin’ akkora tirpák, hogy a farmerodra
veszed rá a piros fecskét?
– Hé, ez a munkaruhám! Különben meg teljesen vízhatlan
speedo a cucc!
– Farkas! Szupermen! Ne hagyjátok hogy a gyűlölet megvesse csíráit szívetekben! – mondta Yoda mester, és intelme hatására Farkasból egy nagy böffentés zuhant az éjszakába. A csizmája körül felhalmozódott köpésnyomokból tisztán tudni lehetett, hogy nem tetszik neki a szürke Bond. James Bond.
– Hallod, Farok! Úgy igyál, hogy ma nem tudlak hazavinni a
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Batmobillal… zéró tolerancia van. Így is nemrég volt egy gyorshajtásom, ami sokba’ volt.

Nándi

HÖKéletes

Amire figyelni kell

A szakdolgozatírás általános irányelvei és követelményei a
régi típusú osztatlan főiskolai/egyetemi képzés és szakirányú
továbbképzés hallgatói számára
A szakdolgozat olyan jelentős volumenű, önálló szakmai munkán alapuló tanulmány, amelynek témáját a szaktanszékek, illetve a hallgató kezdeményezésére a szak(ok) tudományterületéről jelölik ki. (Publicisztika, szépirodalmi szándékú írásmű, önvallomás, etikai vagy világnézeti hitvallás nem fogadható el szakdolgozatként!) A szakdolgozat tükrözi a hallgató tájékozottságát a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, és szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során, ezzel a hallgató dokumentálja, hogy elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit.

Tartalmi követelmények
Bevezető fejezet
• A téma megjelölése, a témaválasztás indoklása, a
munka célja
• A témával kapcsolatos fontosabb szakirodalom és kutatási eredmények áttekintése
• A szakdolgozó témával kapcsolatos hipotézise
• A feldolgozás módszere – a dolgozat felépítésének ismertetése
A téma fő- és al-, illetve közcímekkel tagolt elemző kifejtése:
• A tagolás történhet az egyes kérdéskörök, a kifejtés logikája vagy időbeliség szerint
• Az elemzés ajánlott struktúrája
• A téma elméleti keretbe való illesztése
• A feldolgozás során használt fogalmak értelmezése,
definiálása
• A hipotézis megerősítése vagy cáfolata (empirikus
vizsgálati anyag elemzése, logikus érvelés összefüggésrendszerbe helyezése, a szakirodalom főbb állításai a szakdolgozat jellegének megfelelően)
Összefoglalás
• Következtetések
• Az eddigi kutatási eredményektől való eltérés (vagy
azok megerősítése)
• A témában rejlő további kutatási lehetőségek

Formai követelmények
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Tartalomjegyzék (a dolgozat elején)
A dolgozat belső tagolása, az egyes fejezetek, alfejezetek stb. számozással való elkülönítése
Hivatkozások (a lap alján, szöveg közben stb.)
A dolgozat befejezése után következnek a mellékletek, függelékek, dokumentumok. (Táblázatok a szövegben is elhelyezhetők!) Amennyiben több van belőlük, számozott formában, a forrás megjelölésével.
A témával kapcsolatos hivatkozott fontosabb irodalom szerzők szerinti ábécérendben való felsorolása
(szerző, cím, kiadó, a megjelenés helye, a megjelenés
éve, folyóiratoknál a folyóirat száma)
2,5 centiméteres margók, a kötésnél 3,5 centiméter
1,5-es sortávolság
12-es betűméret (Times New Roman)
Oldalszámozás jobb oldalon alul

•

Minimum 40 oldal tartalmi rész + a mellékletek, függelékek stb.

Záróvizsgával kapcsolatos információk:
A záróvizsga bizottság előtt történik, és két részből áll:
• Szakdolgozat megvédése
• Szóbeli vizsga
• Egyetemi szociális szakok esetén: a hallgató által kihúzott tétel alapján
• Szociológia szak esetén: a konzulens és a hallgató által választott két témakör alapján a vizsgázó egy tételt
kap, amelyet a bizottság elnöke a bizottsággal konzultálva a vizsgázás helyszínén, a vizsga megkezdése előtt
jelöl ki. A hallgató kérésére a bizottságnak felkészülési
időt kell biztosítania.
• Politológia szakon: a hallgató által kihúzott tétel alapján
• Egyéb szakok esetén: a bizottság által feltett kérdés
alapján
Záróvizsgajegy az alábbi három jegy számtani átlagából áll:
• Szakdolgozat
• Védés jegye
• Szóbeli vizsga jegye
Diploma minősítése:
• Szakirányú továbbképzési szakon (Európa tanulmányok, szociális menedzser, szupervízor): NINCS
• Kiegészítő szociális munkás és kiegészítő szociálpolitika szakon: záróvizsgajegy
• Szociális munkás, szociálpolitika és szociológia szak
esetén: szigorlati jegyek (minden jegy egyszer számolva) és záróvizsgajegy (kétszer számolva) számtani átlaga
• Politikaelmélet és kulturális antropológia szak esetén:
szigorlati jegy(ek), szakdolgozat jegye és záróvizsgajegy (védés + elméleti kérdés) számtani átlaga
• Általános szociális munkás szak esetén: szakdolgozat
jegye, szóbeli 1 (szociálpolitika komplex) jegye, szóbeli 2 (szociális munka elmélete és gyakorlata) jegye és
szigorlati jegyek számtani átlaga
Nemzetközi tanulmányok szakon:
A záróvizsga jegye az alábbi három érdemjegy számtani átlagából áll:
• szakdolgozat jegye (az opponens által adott érdemjegy)
• védés jegye (a záróvizsga-bizottság előtt a hallgató az
opponensi bírálattal szemben megvédi dolgozatát,
erre ötfokozatú érdemjegyet ad a bizottság)
• elméleti tétel jegye (a hallgató az általa kiválasztott
egyik modul tételei közül húz, erre a tételre adott érdemjegy)
Oklevél (= diploma) minősítése az alábbi három jegy számtani átlaga:
• szakmai szigorlat jegye (NT4.03) egyszer számolva
• záróvizsgajegy kétszer számolva
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Változatlan

Mi, mostantól,

Beszámoló a januári
Küldöttgyűlésről
cemberi pótválasztásoknak köszönhetően 6 új taggal bővült:

Bemutatkozik az ELTE TáTK
Nemzetközi Tanulmányok
BA Szakos Hallgatói
Érdekképviselet

Lendvai Gábor (társadalmi tanulmányok BA), Czinderi Kris-

Mint tudjátok, minden tanévben történik valami új. A

tóf (szociálpolitika MA), Merész Gergő (egészségpolitika MA),

2009/2010-es tanévben végre az ELTE „színeiben” járhatunk

Bagyinka Krisztina (nemzetközi tanulmányok MA), valamint

nemzetközi tanulmányok alapképzésre. A szak nagyon nép-

Jankovszki Eszter és Péterfi Barbara (nemzetközi tanulmányok

szerű, divatos, ám egészen januárig valami hiányzott. Öröm-

BA). Ezúton is gratulálunk nekik!

mel jelentem, hogy ennek vége, hiszen megalakult a Nemzet-

bizalom

értetek

Az új év 21. napján összeült a TáTK Küldöttgyűlése, amely a de-

A demokrácia és legitimitás jegyében a „megújult” Küldött-

közi Tanulmányok BA Szakos Hallgatói Érdekképviselet!

gyűlés szavazott, hogy a HÖK elnökét és elnökségét tovább-

A ti szavazataitok alapján megválasztott öt fiú és öt lány január

ra is támogatja-e – a szavazás egyhangúlag megerősítette Pálffy

19-én megkezdte munkáját.

Dorottyát elnöki pozíciójában.

Szeretnétek pontosan tudni, hogy kik azok, akik mostantól se-

A HÖK elnöke és elnöksége minden félév végén beszámo-

gítenek nektek eligazodni a tanulmányok, ösztöndíjak, pályá-

lási kötelezettséggel tartozik az addigi munkáról a kar megvá-

zatok útvesztőiben, és emellett kulturális programokat és fer-

lasztott hallgatói képviselőinek. Így ez volt a következő napi-

geteges bulikat is szerveznek nektek? Íme:

rendi pont, s a Küldöttgyűlés „nem” szavazat nélkül elfogadta
a féléves beszámolókat. Az utolsó napirendi pont szerint felállt

Csánicz Viktória Alexandra – Elnök

egy Alapszabályt módosító ad hoc jellegű bizottság, melynek

Bokodi Márton – Alelnök

feladata a következő félévben a HÖK Alapszabályának felül-

Szöllősy Ádám – Rendezvényszervező

vizsgálata, s egy új választási rendszer kidolgozása lesz. Ez már

Márton Péter – Rendezvényszevező, Kommunikációs felelős

mindenképpen időszerű – elsősorban a választások összehan-

László Krisztina és Péterfi Barbara – Tanulmányi felelősök

golása és a legitimitás miatt. A bizottság megválasztott tagjai:

Arató Márk és Lobenwein Lolita – Külügyi felelősök

Kökényesy Orsolya, Czinderi Kristóf, Schultz Antal, Pálffy Do-

Mészáros Ádám – Gazdasági felelős

rottya és Nyíri Tihamér. Eredményes munkát kívánunk nekik!

Jankovszki Eszter – Jegyző

Petrik Csilla

Ez a tíz ember mostantól azon lesz, hogy segítse a kapcsolattartást köztetek és a Hallgatói Önkormányzat között, bármilyen
ügyben képviselje a szakos hallgatókat,és hogy még jobban
felpezsdítse a szak tudományos és kulturális életét.
Ha segítségre szorultok, kérdésetek, ötletetek van, keressetek
minket bátran, vagy látogassátok meg weboldalunkat a www.
szhektatk.webs.com címen!
Lolita
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A művészetpszichológia már régóta foglalkoztatja az embereket.
Az ókor óta kíváncsiak arra, hogy a művész tevékenységéből miként születik az alkotás, és annak hatását, erejét mi okozhatja. Feltűnővé vált a művészi életmód különbsége az átlagoshoz képest,
valamint az eltérő gondolkodás- és szemléletmód. Sok művészetpszichológiai elmélet született az ókor óta, de egyik sem magyarázza hiánytalanul, pontosan a lélektani eltéréseket a művészek és
a hétköznapi emberek között, ugyanis ez szinte lehetetlen feladat.
Ennek oka az, hogy a művészek nagyon különböznek egymástól,
tehetségük más-más alkotásmódban merül ki, munkájuk eredménye mindig egyedi, tehát belső tulajdonságaik között nagy eltérések vannak, így nem lehet belőlük általánosítani.
Az ókori Görögországban többek között Szókratész, Platón és
Arisztotelész foglalkozott az alkotás lélektanával. Szókratész az
alkotást az isteni lelkesültségből eredeztette. Platón is hasonlóképpen vélekedett, aki a művészt a tudóssal, a filozófussal állította szembe, így próbálta kiemelni a művészi tulajdonságokat
a többi közül. Az összehasonlításból azt a tanulságot vonta le,
hogy a filozófusban is megvan az alkotás mániája, de emellett a
tudatosság is, míg a művészben az értelmi belátás hiányzik, ez
okozza a legfőbb különbségeket. A művész és a tudós lélektanának összevetésében Platónnak sok követője akadt. Arisztotelész is átvette az alkotó és tudós közti ösztönösség–tudatosság ellentétpárt, de ő csak az írói tehetséget magyarázta vele.
Két csoportra osztotta az írókat, az egyikbe a gazdag fantáziával, nagy beleélőképességgel rendelkező, ösztönösen alkotó
művészek kerültek, a másikba pedig a jó megfigyelő- és emlékezőképességű, tudatosan író tudósok. A görögök úgy vélték,
hogy egyes betegségek is szerepet játszhattak az alkotás folyamatában (például Homérosz epilepsziája), melyeket szent betegségeknek tartottak.
A későbbiekben, a XVIII. században Gerard, angol esztéta
és Kant is foglalkozott a platóni összehasonlítással. Mindketten élesen elhatárolták egymástól a tudóst és a művészt, szinte egymás ellentéteként állították be őket, de a zsenialitást jellemzőnek találták mindkét embertípusra. Kant szerint a tudományos munkák világosak, megfontolhatóak és alkotójukat a
tudatosság jellemzi, míg a műalkotások a művészi zsenialítás
öntudatlanul működő öntörvényei által jönnek létre. Schiller
pedig az arisztotelészi csoportosítást felhasználva alakította ki
költőtípusait: a naivat és a szentimentálisat. Ezzel megteremtette az első alkotástipológiát. A naiv művész az igazi tehetség,
ösztönös és nyugodt, természetszerűen alkot. Viszont a szentimentális alkotó erőltetett tudatossággal dolgozik. Schiller valószínűleg e csoportosítással fejezte ki a Goethe és közte feszülő ellentétet.
A XIX. században Belinszkij, orosz pedagógus is visszatért
a művész és a tudós összehasonlításához, de ő nem a korábban megállapított különbségeket (ellentétes viszonyulás az érzelmekhez, eltérő munkamenet stb.) tartotta meghatározónak,

hanem az értelem és a fantázia eltérő alkalmazását. Belinszkij
szerint a tudósnak, annak ellenére, hogy elsősorban az értelmét használja a logikai érveléshez, szüksége van a fantáziára az alkotáshoz, míg a művészt főleg a fantáziája segíti a világ
bemutatásához, de munkájához az értelemre is szükség van.
Belinszkij az alkotás folyamatát a tudatos és a tudattalan folyamatok kölcsönhatásai alapján több fázisból álló tevékenységként írta le. Az első szakaszban fellépő alkotási szükség a művészben lehet tudatos és tudattalan, az alkotásnak lehet célja, de akár céltalan is lehet. Az alkotási szükségből létrejön egy
eszme, amit a művész igyekszik érzékeltetni. A második fázisban az alkotó előtt világossá válik az eszme, amit a harmadik
szakaszban mindenki számára láthatóvá tesz, formába önt. E
folyamat legfontosabb része az ihlet megjelenése.
Lombroso pedig ahhoz az ókori görög feltevéshez tért vis�sza, hogy a lelki betegségek is szerepet játszhatnak az alkotásban. Az ösztönösség, a spontaneitás kiegészítőjének tartja
a hallucinációkat és egyéb lelki rendellenességeket, erről egy
hosszabb tanulmányt is írt Lángész és örültség címmel.
A XIX. és a XX. század fordulójának tájékán a francia filozófus, Bergson is szembeállította az átlagos, racionális megismeréssel a művészi vizionálást, intuitív érzékelést. Az intuíció
a művészeknél ösztönként működik, ez a legfontosabb eszközük, aminek segítségével saját valóságukban élhetnek. Dilthey
(szintén filozófus) állítása szerint a lelket nem lehet kísérleti és tapasztalati úton kutatni, hanem a kultúrtörténeti művek,
például a műalkotások átélésével, intuitív megértésével lehet megragadni. A Dilthey-féle szellemtudományi iskola tanításaiban jelenik meg az intuitív megismerés módszertana.
Baumgarten szerint az ihlet korántsem olyan misztikus dolog,
mint azt hitték. Szerinte az elragadtatás, a felhevülés indítja el
a művész képzeletét. Az elragadtatás állapotának létrejöttét a
külső hatások is segíthetik, ha az egyén fogékony rá.
Az 1910-es években, az avantgárd törekvések idején több
új művészeti irányzat alakult ki, melyek a művészetpszichológia megújulásához vezettek. Megindult a dadaista mozgalom
1916-ban, Zürichben, aminek követői tagadtak minden szabályt, lázadtak az örök elvek ellen, cselekvéssé, az élet szerves
részévé kívánták átalakítani a művészetet. Botrányokat csaptak
műveikkel, melyekben az értelmetlenséget használták kifejezőeszközként. A másik fontos, a művészetpszichológiát megbolygató avantgárd irányzat a szürrealizmus. A szürrealista alkotók a pszichikai automatizmus segítségével fejezték ki műveikben az emberi gondolkodás működését. Hangsúlyozták Freudra hivatkozva az elfojtott tudatalatti szerepét, igyekeztek azt
felszabadítani az ész korlátozása alól, ezért a szürrealista művekre jellemző a gátlástalan önkifejezés. A XIX. századig érvényes művészetpszichológia tanainak jelentős része megdőlt a
XX. században az új irányzatok miatt, ez is bizonyítja, hogy milyen nehéz helyes elméleteket felállítani ezen a téren.
Hajdu Miklós

F otó : W illam H alsey P hotography

Az alkotás lélektana
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Mi a megoldás?

A gazdasági válság egy Nobel-díjas közgazdász szemével
A média nyakra-főre közöl híreket a
pénzügyi
összeomlásról. De vajon hogyan látják
a kérdést az igazán
hozzáértők? 2009.
december
4-én
Magyarországra látogatott Robert F.
Engle közgazdász,
hogy előadást tartson az ELTE Társadalomtudományi
Karán a krízisről..
Sokak számára ez
egy unalomig ismételgetett téma,
viszont aki eljött és végighallgatta Englet, igen meglepő és új ismeretekkel gazdagodhatott.
Alapállítása szerint az értéktőzsdéken jegyzett részvények
és vagyoneszközök árát szinte lehetetlen pontosan megjósolni. Természetesen léteznek olyan (általa is kidolgozott) előrejelzési módszerek, amelyekkel viszonylagosan meg lehet határozni az árfolyamkilengéseket. Alapesetben ezek által meglehetősen reális képet kaphatunk a várható kockázati tényezőkről, viszont felmerül a kérdés, hogy e módszerek mennyire alkalmazhatóak egy gazdasági válság esetében. A meglévő statisztikai mutatók miért nem jelezték előre a pénzügyi összeomlás veszélyét, és mi az, amin változtatni kell a gazdasági fellendülés érdekében?
A folyamatos árfolyamkilengések a tőzsdék természetes reakciói a részvényeket érintő hírekre. A kockázatok megítélésekor döntő szerepük van, s nagyban befolyásolják a részvények
árait is. Az előrejelzési mutatók a válság kitörésének időpontjában már pontosan mutatták a magas volatilitást (árfolyamkilengéseket), viszont a korábbi időszak „kockázatmentesnek tűnő”
vállalkozásai, befektetései ekkor már meginogtak, s egy vis�szafordíthatatlan folyamat kezdődött el. Engle a válság okaihoz
kötötte azt is, hogy sok biztosító és bank érdekelt volt a magas
kockázatvállalásban, felelőtlenül vállaltak át tetemes mennyiségű hitelt, pedig a valóságban tőkehiányosak voltak. A kockázati besorolások hirtelen negatív változásával senki sem számolt, és a pénzintézetek egy része elhallgatta a csődhelyzetet,
továbbra is prémiumokat osztogatva.
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A pénzügyi krízis jeleként a befektetések hirtelen magas
kockázatúvá váltak, általánossá vált a bizalmatlanság, a meglévő részvényektől csak nagy veszteséggel lehetett megszabadulni. A bankrendszerek összeomlását pedig a fedezet nélküli
hitelfelvevők fizetőképtelensége húzta a mélybe, ennek köszönhetően csak az USA-ban több mint ötven bank ment csődbe a
2009-es év folyamán. A befektetők bizalmatlansága azt eredményezte, hogy manapság megnőtt a rövid távú beruházások támogatottsága, az emberek pedig hajlamosak egy-egy hír
után pánikszerűen megszabadulni részvényeiktől, ezzel is destabilizálva a pénzrendszereket.
Engle szerint a pénzügyi biztonságot több szempontból
kell megteremteni. Kockázatcsökkenést lehet elérni, ha a bankok biztos lábakon álló vállalatok részvényeit, államkötvényeket, aranyat vásárolnak. A legfontosabb viszont a szemléletváltás. Összehangolt pénzügyi szabályozásra és szigorításokra van
szükség.
Új szempontok alapján kell nézni a kockázathoz való viszonyt. Az előadás során a professzor ezt egy fiatal csimpánzfiú
példájával szemléltette, aki egy nagyon magas fára mászott fel
apró bogyókért. Ezt tekinthetjük személyes kockázatvállalásnak, hiszen megvan az esély: ha nem manőverezik elég ügyesen, akkor leeshet, és végzetesen megsérülhet. Rendszerszintű a kockázat abban az esetben, ha ez a csimpánzfiú az utolsó „mohikán”, s ha leesik, akkor egy állatfaj fog eltűnni az élővilágból. Nálunk, embereknél, ilyen rendszerszintű kockázatnak
minősülnek a terrorcselekmények, a háborúk, az etnikai villongások és a globális felmelegedés.
A pénzügyi rendszerek tehát nagyban függnek a biztonságpolitika eredményességétől és a klímaváltozás elleni küzdelem
hatásosságától is. Engle szerint emiatt muszáj bevezetni a széndioxid kibocsátást sújtó adót minden országban, mert ezáltal
bevételhez jut az államkassza és az emberiség jövője is pozitívabban alakul. A magas olajárak pedig pont ebbe az irányba
terelhetnek minket, hiszen takarékosságra, az alternatív energiák használatára ösztönöznek mindenkit.
Zárszavában elmondta, hogy a befektetők mindenképp vegyék figyelembe a hosszú távú kockázati tényezőket, és semmiképp se vállaljanak most túlzott kockázatot, mert a tőzsdék
még mindig sérülékenyek. Viszont az általa javasolt módszerekkel már rövid távon is érzékelhető lesz a fellendülés.
Kréta
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Szárnyalhat-e a Feketerigó*?
Függetlenné válik-e végre Koszovó?
A függetlenség kikiáltása óta először tartottak helyhatósági választásokat Koszovóban idén novemberben, melynek tétje nem
volt kisebb, mint az ország intézményrendszerének működőképessége és a demokratikus szavazás megbízhatóságának bizonyítása. Az egykor szerbiai autonóm tartomány arra számít, hogy
a szavazás hitelesíteni fogja szuverenitását, s további államokat
ösztönöz majd arra, hogy elismerjék.
2008. február 17-én Koszovó egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét, amelyet azóta a világ hatvanhárom állama, közöttük az
Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió huszonkét tagállama, valamint Bosznia-Hercegovinán és Szerbián kívül a Nyugat-Balkán minden állama elismert. A lépést ellenző vagy tartózkodó országok legfőbb kérdése továbbra is az maradt: vajon Szerbia szuverenitáshoz vagy Koszovó önrendelkezéshez
való joga válaszolja meg inkább az elszakadás törvényességét.

Önrendelkezési jog, szuverenitás
Az önrendelkezési jognak két fontos tartalmi összetevője van;
az egyik a népeket megillető egyenjogúság elve, ami azt jelenti, hogy egyik nép sem uralkodhat a másik felett, illetve hogy
elutasítja a fajok felsőbbrendűségének elvét. A másik a népek
szabadságának elve, ami azt jelzi, hogy a népek szabadon határozhatják meg politikai rendszerüket, önálló államot alakíthatnak, s gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket szabadon biztosíthatják. A történelem folyamán azonban a nemzetek önrendelkezési jogának gyakorlatával szemben legtöbbször a nagyhatalmi stabilitás és egyensúly elve érvényesült.
A jog gyakorlásának különböző formái vannak: létrejöhet
egy szuverén, független állam (ez az eset a leggyakoribb), társulhatnak, egyesülhetnek más országokkal vagy elnyerhetik a
tagállam státuszát. A formai szabály mindössze annyi, hogy a
hatalom demokratikusan legyen legitimálva, vagyis a nép szabad és tisztességes választással fejezze ki akaratát.
Vajon Koszovó élhet-e az önrendelkezés jogával? Látszólag egyértelműnek tűnik, hogy igen. Az Emberi Jogok 1966‑os
egyezségokmányai ugyanis már egyértelműen kimondják,
hogy „minden népnek joga van az önrendelkezésre”. Ennek ellenére a volt szerb miniszterelnök és ismert alkotmányjogász,
Vojislav Koštunica azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi nemzetközi (szokás)jog értelmében az önrendelkezés joga csakis az elnyomott népeket illeti meg. A koszovóit azonban nyilvánvalóan nem, hiszen a terület nemzetközi fennhatóság alatt áll, és
nem szerb uralom alatt. Azok az államok, amelyek nem ismer-

ték el Koszovó függetlenedését, pontosan attól félnek, hogy ha
a tartományt az önrendelkezési jog alapján nyilvánítják függetlenné, akkor ez hivatkozási alapul szolgálhat más nemzeti kisebbségeknek is. Ez pedig a saját országuk szuverenitásának és
területi integritásuk sérthetetlenségének ártana. 1970-ben az
ENSZ pontosan hasonló okból hozta létre az „államok baráti
kapcsolatait” szabályozó nemzetközi jogi elvekről szóló nyilatkozatát, amelyben azt rögzítette, hogy „korlátlan önrendelkezési joggal csak a gyarmati vagy más idegen uralom alatt lévő
népek élhetnek”, de erre hivatkozva nem szabad ösztönözni
vagy támogatni az olyan törekvéseket, amelyek „szuverén és
független államok teljes vagy részleges felosztására, területi integritásuk és politikai egységük megsértésére irányulnak”. Világosan látszik tehát, hogy a deklaráció a status quo fenntartását tartja elsődlegesnek, egyetlen egy kivétellel: „ha egy állam
kormányzata nem képviseli faji vagy más jellegű diszkrimináció
nélkül az egész lakosságot, a jogaiban sértett nép akár az egyoldalú elszakadáson is gondolkodhat”. A bengáliai, eritreai, horvátországi és boszniai háborút követően azonban a nemzetközi közösségnek tudomásul kellett vennie, hogy a status quo fogalma időről időre változik (paradox módon). Bár a tagállamok
nem hivatkoztak arra, hogy a változások az önrendelkezési jog
miatt történtek meg, mégis elismerték az újonnan létrejött államokat. Elviekben ugyanis az állami szuverenitásnak kellene elsőbbséget adni az önrendelkezési joggal szemben, ám a gyakorlatban mégis esetről esetre döntöttek. Így fordulhatott elő,
hogy Koszovó függetlenségét számos ENSZ-tagállam elismerte, míg mások – az ENSZ Alapokmányára, a Helsinki Záróokmányra, egy sor más nemzetközi egyezményre és az 1244. számú biztonsági tanácsi határozatra hivatkozva – nem fogadták el
az egyoldalú bejelentést. Szerbiának szuverén államként joga
van ugyanis saját területi integritásának megőrzéséhez, mert
az Alapokmány is kimondja, hogy „más államot nem lehet rákényszeríteni szuverén jogairól való lemondásra”.
Hogy Koszovó szuverénné válik-e? A szuverenitásnak nincsen nemzetközi jogi meghatározása, ezért jelentését nehéz
pontosan megfogalmazni. Ám vannak olyan szükségszerű tulajdonságai, amelyek nélkül nem gondolható el. Ilyenek például a függetlenség, autonómia, önrendelkezés, integritás, illetve korlátlanság, kizárólagosság, egységesség, felelősségre vonhatatlanság. Sokan ma is azt a – hatvanas években népszerűvé vált – változatot fogadják el, amely szerint „…szuverénnek csak az az állam tekinthető, amely tevékenységének minden területén, elhatározásának minden vonatkozásában füg-
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* A Koszovó név „Kosovo Polje” vidék nevének lerövidült változata, amelynek jelentése „Rigómező” . A szerb „kos” szó ugyanis
magyarul (fekete)rigót jelent.
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getlen.” Ez a fogalommagyarázat korunkban már idejétmúltnak számít, hiszen folyamatosan növekszik az államok közötti interdependencia, főleg, ha a gazdasági, katonai, politikai
integrációs szervezeteket nézzük (ENSZ, NATO, EU stb.). Legjobb azonban, ha a nemzetközi jog által használt „fikciót” fogadjuk el, amely szerint „a jogilag alávetett helyzetben nem
lévő állam szuverén”. Koszovót vizsgálva elmondhatjuk, hogy
bár az államok döntési jogát a gyakorlatban sok tényező korlátozza, a függetlenség – a szuverenitás külső oldalaként – az állami lét egyik legalapvetőbb fontosságú kritériuma. Következésképpen, tisztán jogi értelemben véve, egy állam vagy független, vagy nem minősül államnak. S akkor talán azon sem árt elgondolkozunk, hogy a koszovói tartományt a nemzetközi igazgatás korlátozott vagy ellenőrzött függetlenségben tartja-e.

Megoldási kísérletek
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 2008. október 8-ai döntése alapján sikerült a függetlenség megítélésének kérdését
politikai útról jogira átterelni. A hágai Nemzetközi Bíróságot
kérték föl, hogy foglaljon állást Koszovó függetlenedésének
megítélésében. Bár az ICJ (International Court of Justice) véleménye csak „tanácsadó” lehet, nem jár semmilyen jogi kötelezettséggel, a döntés lassíthatja a szakadár tartomány elismerését nemzetközi szinten.
2008. október 17-én a Nemzetközi Bíróság hat hónapos határidőt adott az ENSZ-tagállamoknak, hogy nyilatkozatot tegyenek, hogyan látják a február 17-én egyoldalúan kinyilvánított koszovói függetlenség jogszerűségét. Harmincöt állam élt
a lehetőséggel a határidő lejártáig. Mivel először fordul elő,
hogy a bírói testület egy terület elszakadásának jogosságáról
dönt, nyilván óriási hatással lesz a most meghozott határozat.
Belgrád szeretné, ha Hága a nemzetközi joggal ellentétesnek
minősítené a függetlenség kikiáltását, s ezzel rákényszerítené
Pristinát, hogy tárgyaljanak Koszovó státuszáról (amire jelenleg
egyáltalán nem hajlandó).
Most, hogy a „játszma” a Nemzetközi Bíróság kezében van,
nemcsak Szerbia, hanem a világ is időt nyert. A mostani helyzetben kirajzolódni látszik néhány kompromisszumos megoldás mind a szerbek, mind az albánok számára. Borisz Tadics
még szeptember 30-án bejelentette, hogy ha Szerbia számára minden lehetőség kimerül, hogy megtartsa Koszovót, akkor Belgrád célja Koszovó felosztása lesz. A területi megosztás képzete nem új keletű, hiszen már korábban is felvetették
politikusok, hogy Szerbiának el kellene fogadnia Pristina függetlenségének kikiáltását, de azzal a feltétellel, ha az Ibar-folyó
mentén Észak-Koszovó szerbek lakta területeit a szerb államhoz csatolnák. Ezt a lehetőséget ellenben az albánok mereven
elutasítják, s az Európai Parlament sem támogatja. Egy másik
verzió lehetne a hongkongi példa, amely itt alkalmazva azt jelentené, hogy Szerbia határa nem változna meg hivatalosan,
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és Koszovót sem lehetne független államnak tekinteni, de szabad, önálló tartományként működhetne, akár egy „állam az államban” (gazdasági szerződéseket, megállapodásokat köthetne más országokkal, tagja lehetne nemzetközi szervezeteknek
– kivéve az ENSZ-t), csak önálló külpolitikája és saját hadserege nem lehetne.
A jelenlegi helyzetben azonban úgy tűnik, ezek a megoldási javaslatok egyik félnek sem tetszenek. Koszovó köszöni szépen, de nem kér Szerbia ajánlataiból. Belgrád eddig azt
az autonómiát ajánlotta Pristinának, amit 1989-ben Miloševics
eltörölt. Ugyanakkor a szerb alkotmány kimondja, hogy Szerbia autonómiákat hozhat létre, de népszavazással akár meg is
szüntetheti azokat. Jól látható, hogy a jelenlegi jogi szabályozás elég ingoványos talajon mozog, s a koszovói albánok ezt a
„lényegi autonómiát” eleve elutasítják, még akkor is, ha Borisz
Tadics úgy véli, Szerbia elnökeként az ország két autonóm területének, a Vajdaságnak és Koszovónak is elnöke. Szerinte meg
kell várni a hágai bírók döntését, s ha meghozták ítéletüket, akkor Szerbia is kész lesz tárgyalni a lehetséges kompromisszumokról (s a vajdasági statútumot látva biztosak lehetünk benne, hogy Belgrád engedékenyebb lenne).
A területi felosztás gondolata pedig számos újabb nehézséget hordoz magában. Ha az újonnan létrejövő állam is „szétszakad”, az komoly aggodalomra adhat okot nemzetközi szinten. Ez egy olyan lehetőséget hordozna magában, melyre hivatkozva az etnikai alapon motivált elszakadási törekvések legalitást nyernének, s félő, hogy szeparatista mozgalmak indulnának el a világon mindenütt. Ha ezt a kisebbségi területet az
„anyaországhoz” csatolnák, az beláthatatlan következményekkel járna. (Gondoljunk csak bele, e logika mentén haladva Magyarországhoz visszacsatolhatnák a Felvidéket, a Vajdaságot
vagy Erdélyt…) Véleményem szerint elképzelhetetlen, hogy
Hágában erre az álláspontra jussanak. Sokkal valószínűbbnek
tartom, hogy elismerik az ország függetlenségét, ám a kisebbségi jogok védelmét megerősítik az új államban.
Balogh Mariann
Felhasznált irodalom:
A beavatkozás tilalma (www.eduline.hu/segedanyagtalalatok.aspx/letolt/2579 – Utoljára megtekintve: 2010. 01. 26.)
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Európai Tükör, XIII. évfolyam, 12. szám (2008. december), pp. 95-103.
Tarics Péter: Albán kártya. Kötélhúzás Koszovó jövőjéről. In: Magyar Demokrata, XI. évfolyam, 48. szám (2007. november 29.), p. 23.
Valki László: Megilleti-e Koszovót az önrendelkezés joga? In: Élet és irodalom, 2008.01.25., p. 3.
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A félhold és a csillagok  
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Törökország útja az EU-csatlakozás felé
Bár a folyamat vége még korántsem látszik, egyre jobban kikristályosodni látszik a lehetősége annak, hogy a százötven éves hódoltság után újra közelebbi kapcsolatba kerüljünk Törökországgal – persze egészen más kontextusban. A déli ország az Európai
Unió jelenlegi három tagjelölt országának egyike.  
Az EU-ba bármely olyan ország felvételét kérheti, amely tiszteletben tartja a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság elvét, valamint az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat. A tagság kérelmezése azonban csupán az előszobája a
hosszadalmas tárgyalási és egyezkedési procedúrának. A kérelmezési indítvány Tanácshoz való benyújtását ráadásul a gyakorlatban mindig az EU-val kialakított szilárd, kétoldali kapcsolat előzi meg. Amennyiben egy ország benyújtja a csatlakozási kérelmet, egy sor értékelési eljáráson kell átesnie – a tagállamnak sok tekintetben meg kell közelítenie a közösségi célokat (a
csatlakozási tárgyalások szempontjából a közösségi jogszabályokat tárgyuk szerint harmincöt fejezetbe sorolják, mint például „Szociálpolitika
és foglalkoztatás” vagy „A tőke szabad mozgása”). Az Uniónak jelenleg
három tagjelölt országa: Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, illetve Törökország. Utóbbi, noha csatlakozása még erősen a
homályos jövőbe veszik, egyre közelebb kerül ahhoz, hogy végre felvételt nyerjen a közösségbe.

A török és a tehenek
Törökország Uniós csatlakozásának
gyökerei elég messzire nyúlnak vis�sza. Formális csatlakozási kérelme az
– akkor még – Európai Közösséghez
ugyanis 1987-es keltezésű. Ezt a kérelmet azonban az Európai Tanács
– tekintettel a törökök gazdasági és
politikai helyzetére, kapcsolatukra
a görögökkel, továbbá a ciprusi válságra – csupán 1999-ben, Helsinkiben ismerte el hivatalosan. A tárgyalások megkezdését pedig végképp
nem siették el – 2005-ben ültek először asztalhoz a felek. Jelen állás
szerint legkorábban 2013-ra várható,
hogy a törökök az Európai Unió hi-

vatalos tagjaivá váljanak. Ez persze az optimista, ankarai álláspont. A borúlátók (vagy realisták?) nagyjából 2020-ra datálják
a csatlakozást.
Vajon mi hátráltatja ennyire a tárgyalásokat? A válasz többrétű. Azon túl, hogy Ausztria és Franciaország népszavazást
szeretne tartani a török csatlakozás kérdéséről, a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a beindított reformok egyre lassulnak.
Az egyik legnagyobb hátráltató tényező pedig a törökök harminc évnél is hosszabb ideje tartó, véresen komoly konfliktusa a ciprusi görögökkel.
Törökország csatlakozásának potenciális hatásaival kapcsolatosan erősen megoszlanak a vélemények. A támogatók
egyik fontos érve, hogy az ország régiós hatalom, amelynek
„bekebelezése” stratégiai szempontból kiemelten fontos volna. Mindezt erősíti gazdasági pozíciója, valamint az is, hogy a
NATO második legnagyobb hadseregével bír. Földrajzi fekvése
pedig kifejezetten kedvező – külkapcsolatai nagyot lendítenének az Unió geopolitikai helyzetén is. A pro érvek felsorakoztatásában mind Svédország, mind az Egyesült Királyság élen jár,
de támogatja a felvételt Barack Obama amerikai elnök is.
Másfelől problematikus, hogy a 71 milliós gigaállam az EU
második legnagyobb tagállamává válna – képviselőinek száma a demográfiai előrejelzések értelmében 2020-ra meghaladná a német képviselők számát az Európai Parlamentben. Arról nem is beszélve, hogy Törökország nagy része Ázsiában fekszik, ami eleve problematikussá teszi felvételét a közösségbe
(főleg azért, mert Marokkó jelentkezését éppen földrajzi fekvése miatt utasították vissza). Nicolas Sarkozy francia elnök nyomatékot adott azon véleményének, miszerint „Törökországnak
nincs helye az Európai Unióban”, hiszen a határtalan bővítgetés
„az európai politikai egység lerombolását kockáztatja”. A markáns ellenzők között a franciák mellett a németek és az osztrákok
is jelen vannak, de külön érdekesség, hogy az Eurobarometer
2006-os felmérése szerint az Unió lakosságának 59 százaléka
nem kívánja Törökország csatlakozását (amiben szerepet játszhatnak gazdasági indokok is, így például a „beáramló és munkánkat elorzó török vendégmunkás” xenofób sztereotípiája). A
gigászok harca közepette a törököknek csupán arra kell figyelniük, hogy nehogy két szék közé és az asztal alá essenek, mint
az a bizonyos felrúgott Mehemed...

A Nyugat-Balkánnal kapcsolatos stratégia
A Nyugat-Balkán országainak gazdasági és politikai stabilizációját az EU az úgynevezett stabilizációs és társulási folyamat révén segíti fokozatosan elő. Ennek értelmében a délkelet-európai országok szabadon végezhetnek exporttevékenységet az
EU egységes piacán, sőt, akár pénzügyi támogatásban is része-
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sülhetnek. Következő lépésként az Unió a stabilizációs és társulási megállapodást köti meg a kiszemelt országgal, kölcsönös
jogokat és kötelezettségeket teremtve ezzel a felek között. A
megállapodás az alapvető demokratikus elvek tiszteletben tartására, továbbá az EU egységes piacának főbb elveire helyezi
a hangsúlyt, valamint olyan reformokat követel meg a nyugatbalkáni országoktól, amelyek felkészítik azokat az uniós szabványok átvételére. Így kezdődhet meg integrációjuk az Európai Unió gazdaságába. A folyamat hosszú és komplikált, de ez
lehet a garancia arra, hogy a csatlakozni szándékozó országok
megfelelően felkészültek legyenek a tagállami szerepvállalásra – mind politikailag, mind pedig gazdaságilag.
Az EU stratégiájának további fontos eleme, hogy célzott
pénzügyi támogatást nyújt mind az előcsatlakozási fázisban
lévő (azaz tagjelölt), mind a potenciálisan tagjelölt országoknak (ez utóbbi státusszal jelenleg öt állam
bír). Teszi ezt azért, hogy segítse a politikai reformokat: az intézményi hálózat kiépítését, a
jogállamiság megerősítését, valamint az emberi jogok előtérbe helyezését – hogy a többiről ne is beszéljünk. Törökország ezen az
IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance)
névre keresztelt előcsatlakozási eszközön
keresztül tömérdek forráshoz jut az Unión
keresztül, hisz csak a 2008–2010-es időszakra 1758,8 millió eurót irányoztak elő a számára. Az összeg azért is ilyen magas, mert az ország a támogatás
mind az öt komponensére jogosult. (Ezek: átmeneti támogatás
és intézményfejlesztés, határokon átnyúló együttműködés, regionális fejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, illetve vidékfejlesztés.) Csatlakozásuk sikeréhez azonban nem elég az anyagi
források megléte és optimális felhasználása – mélyreható kulturális és attitűdbeli változásokra is szükség van. Talán ez a dolog nehezebbik része...

A multikulturalizmus új dimenziói
Magyar fül számára talán meglepő lehet, hogy annak a Törökországnak, amelynek lakosai 99 százalékban az iszlám vallást gyakorolják, szekuláris az alkotmánya – az országnak nincs
hivatalos államvallása. A korábban jelentékeny hányadot kitevő görög és örmény keresztények, valamint az izraelita valláshoz tartozók száma az Oszmán Birodalom első világháborút követő összeomlásakor erősen megfogyatkozott. A dolog
pikantériája, hogy csatlakozása esetén Törökország lenne az
első, többségében iszlám vallású ország az Unióban, ami érdekes kulturális konfliktusokat és (jog)harmonizációs folyamatokat indukálhatna a közösségen belül.
A török alkotmány elismeri a szabad vallásgyakorlathoz való
jogot, a vallási közösségeket pedig védelmébe veszi, azonban
azt is kimondja, hogy ezek a közösségek nem szólhatnak bele
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a joggyakorlatba – nem szerveződhet tehát például párt vallási alapon. Érdekes – és az iszlámmal kapcsolatos sztereotípiákra jól rácáfoló – adalék, hogy a köztársaság fennállásától egészen 2008-ig tilos volt állami épületekben, iskolák és egyetemek területén muszlim fejkendőt vagy egyéb, szimbolikus vallási ruházatot viselni. Az erre vonatkozó törvényt azonban ekkor a hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja eltörölte.
Konfliktusra adhat okot az Unióval a török büntető törvénykönyv híres-hírhedt 301-es cikke is. Ennek értelmében aki
megsérti a „török nemzetet, a Köztársaságot vagy a Nagy Török Nemzetgyűlést, az hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható”. Az EU a tárgyalások megkezdése óta
többször is kritikával illette a paragrafust, különösen akkor,
amikor ez alapján a Nobel-díjas író, Orhan Pamuk ellen vádat
emeltek – mivel az elismerte az örmény népirtás tényét. A nyo-

más hatására 2008-ban végre enyhítettek némileg a törvény
szigorán, de a cikkely a továbbiakban is kirobbanó konfliktusok forrása lehet.
Az európai ember számára különösen érdekes az iszlám országok nőkkel kapcsolatos politikai-kulturális beállítottsága. Ezt
jól alátámasztja az is, hogy az EU a nők jogainak tiszteletben
tartását a csatlakozás sine qua nonjaként definiálta Törökország
számára. Az uniós állapotfelmérések azonban meglepő módon általában véve kielégítőnek találták a törökök nőkkel kapcsolatos rendelkezéseit – csupán néhány kiegészítést tartottak
szükségesnek (ide sorolható például, hogy a házastársak csupán 2001 óta, uniós nyomásra számítanak egyenlő feleknek).
Természetesen azonban hosszú éveknek kell még eltelnie
ahhoz, hogy a jogban lefektetett normák kulturális normákká
avanzsáljanak. Ralf Dahrendorf mondta a magyarországi rendszerváltás kapcsán: „Egy politikai rendszert hat hónap alatt le
lehet váltani, egy gazdasági rendszert hat év alatt át lehet alakítani, a társadalmihoz hatvan év kell.” Ez a folyamat, az európai
és ázsiai kultúrkör konvergenciája a legproblematikusabb talán Törökország Európai Unióhoz való csatlakozása kapcsán. A
kardinális kérdések még megoldásra várnak, de a folyamat már
beindult. Csak le ne térjen a megfelelő pályáról...
Egri Gergő

Veszélyes vidékek
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Szomália múltja és jelene

Egy bukott világ. Egy ország, melyben az államkudarc uralkodik.
Az anarchia mindenhol jelen van. Ahol nincsen béke. Ahol folyamatosak a konfliktusok ember és ember között, és nincs megbocsátás. Ahol bármit meg lehet tenni. Ahol nincs kontroll. És ahol
közben sok ezren szenvednek és halnak meg… a világ talán legveszélyesebb része…
Szomália egy viszonylag nagy kiterjedésű, nagyon szegény ország Kelet-Afrikában. Az „Afrika szarván” elhelyezkedő ország
(ha még lehet egyáltalán így nevezni) napjainkban a figyelem
középpontjába került, mivel számtalan probléma alakult ki itt
az idők folyamán, és ezek erősen befolyásolják a nemzetközi világot.
Ezen a területen sokféle nemzet él, és nézeteltéréseik, háborúzásaik a történelemben nagyon régre vezethetőek vissza.
A gyarmati korban az északi részek brit gyarmatok voltak, míg
a déli vidékeken az olaszok vetették meg a lábukat. Ekkoriban
a népek nemcsak egymás ellen, hanem a gyarmatosítóik ellen
is harcoltak. A terület 1960-ban egyesült, és nyerte el függetlenségét Brit Szomáliföld és Olasz Szomáliföld összecsatolásakor. De hiába lett független, természetesen, mint ahogy ez a
gyarmaturalom alól felszabadult államoknál lenni szokott, nem
találta meg a békét és a harmóniát, folyamatosak maradtak az
összetűzések. Az éhínség és a rossz életkörülmények megmaradtak.

Az 1970-es években egy ideig a szocializmus nyert teret az
államban. A szocializmusra jellemző stílusban irányították az
országot, tehát államosítás folyt, és az irányítás centralizáltan,
felülről történt. A hetvenes évek közepétől a kilencvenes évek
végéig Etiópiával folytatott háborút, de ez csak még nagyobb
romlásba és szegénységbe taszította a már amúgy is szétszabdalt területet. Szomáliának nem voltak szövetségesei, míg Etiópia sikeresen együttműködött a Szovjetunióval és Kubával,

így maga mellett tudhatta támogatásukat. Szomáliának így esélye sem volt. Az addigi rendszer megbukott: mind az irányítás,
mind a gazdaság.
1990-ben újabb polgárháború kezdődött, egyes északi területek kikiáltották függetlenségüket (nem sok sikerrel), de
mindenhol folytatódtak az ellenségeskedések. A fosztogatás,
drogkereskedelem, fegyverkereskedelem és banditizmus állandósult. Egyre nagyobb hatalomhoz jutottak az ott élő hadurak is, akik folyton szították a konfliktusokat egymás között.
Hatalmuk a mai napig töretlen, és tevékenységükkel megakadályoznak minden stabilizációs kísérletet. Történtek ugyanis
olyan próbálkozások az ENSZ és egyéb szervezetek részéről,
hogy Szomáliát újra egységesítsék, és megpróbáljanak egy működő állami rendszert kialakítani, de ezek mindig bukással végződtek a számtalan konfliktusforrás miatt.
A klánok és hadurak csatározása csak az egyik megoldatlan
tényező a sok közül, mivel számtalan probléma és nézeteltérés akad, melyeket semmilyen másik állam, szervezet vagy szövetség nem tudott megoldani. A helyzetet bonyolítják az iszlám erők is, akik 2006-ban magukhoz ragadták a hatalmat, és
dzsihádot (szent háborút) hirdettek a területen élő eltérő vallásúak ellen. De ez sem sikerülhetett, mivel nemsoká megbuktak
a szervezeteik. Az USA is beavatkozott ellenük. A kalózkodás
is súlyosan visszahúzza a megbukott államot, mivel a kalózok
a jobb megélhetés érdekében nem csak az ott élőket támadják meg, hanem bármilyen más nemzetiségű hajót is,
ezzel veszélyeztetve a nemzetközi kereskedelem biztonságosságát. A kalózkodás ellen az ENSZ Biztonsági Tanácsa is harcol. A terroristák is felfedezték maguknak ezt a világot, ahol viszonylag akadálytalanul tudnak tevékenykedni. Ez nagyon veszélyes a világ egésze
szempontjából, mivel a terrorizmus táptalajra talált, és
képes megerősödni. A terrorizmus pedig a világ szinte minden államának az ellensége, mivel fenyegeti az
együttműködést és a nemzetközi békét.
A mai napig nem született megoldás, hogyan lehetne ezt az államot demokratizálni és biztonságos övezetté tenni. Létrehozni benne legalább azokat az alapvető funkciókat és szerveket, amelyek után államnak
lehetne nevezni, és képes lenne ellátni alapvető feladatait. Habár az ENSZ és minden nagyobb hatalom érdekében áll, hogy
békét teremtsenek, mégsem képesek erre. A megvalósítás még
az utókorra vár, de minél hamarabb kéne cselekedni, mivel a
konfliktusok nem zárulnak le az egyes államok határain, tehát
mindenki fenyegetve van!
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Hvernig ert þú, Ísland?

Egy skandináv ország kilábalása a csődből
Valamivel több mint egy évvel ezelőtt tele voltak a hírportálok

mire az ingázó dolgozók pénze hazaérkezik otthonukba, már

az Izlandról szóló rémhírekkel: tömeges munkanélküliség fe-

feleannyit sem ér, mint előtte.

nyeget, eltűnnek az alapvető élelmiszerek a boltok polcairól, a

Izland egyik lehetséges útja a gödörből való kimászásra egy

pénzüket befektetők nem látják újra megtakarításukat. Aztán a

esetleges EU-csatlakozás lenne, de ennek tavaly őszi támoga-

pánik elcsendesedett, és Izland még mindig nem tűnt el a Föld

tottsága mostanra jelentősen lecsökkent, így könnyen elkép-

színéről. Úgyhogy nézzük csak meg, mi történt vele azóta!

zelhető, hogy egy csatlakozásról szóló referendumon a lakosság leszavazná a függetlenség feladását. Bár a gazdasági mutatók nem sok jóval kecsegtetnek. Az ország 65 milliárd eurós
tartozást halmozott fel, 14 százalékos a GDP-hiány, a korona értékének visszaállítására kicsi az esély a közeljövőben, a munkanélküliség idén őszre pedig már 8 százalék fölé emelkedett.
Három nagy bankot a válság elején államosítottak, de az általuk okozott adósságokat is még évtizedekig nyögheti az állam.
És bár Izland a csatlakozás legtöbb kritériumának már jelenleg
is megfelel, és gyorsított eljárás keretében akár 2012-ben tagja lehetne az Európai Uniónak, felmerülhetnek vitás kérdések,
amelyek miatt az ország a csatlakozás ellen dönthet. Ilyen lehet
például a halászatról szóló jelentős nézetkülönbség a sziget la-

Az Atlanti-óceán északi részén található szigetország nem
először néz szembe súlyos pénzügyi problémákkal. Az utób-

kosai és az EU között, de mégis a függetlenség feladása az, amitől az állampolgárok a leginkább ódzkodnak.

bi évtizedekben elég jól vették az elébük görbülő akadályokat:
a túlfejlesztett halászat vagy a geotermikus energia kihasználása miatti válságok ellenére is rövid idő alatt Európa egyik legszegényebb államából a világ ötödik leggazdagabb országává
küzdötték fel magukat az OECD kimutatása szerint. 2007-ben
pedig az ENSZ a világ legfejlettebb államává kiáltotta ki Izlandot, olyan mutatók alapján, mint a várható élettartam, az oktatás vagy az életszínvonal. Izland lakossága mindössze 320
ezer fő körül mozog, a munkanélküliségi mutató pedig a válság előtt olyannyira alacsony volt, hogy azt még mérni is nehéz volt. Mikor tavaly ősszel az egyik bank elbocsátotta 550
reykjavíki munkatársát, a munkanélküliek száma ezzel majdnem megduplázódott. Ha pedig a béreket nézzük, azok ke-

A helyzet nem túl rózsás, de az izlandi emberek hozzáállá-

let-európai szemmel már-már irreálisan magasak – Izlandon

sa példamutató. Nem keseregnek a történteken, hanem opti-

objektív szempontból gyakorlatilag nem élnek szegény em-

mistán tekintenek a jövőbe. Ezt mutatja az idei baby boom is:

berek. Így, bár valóban mély válságba süllyedt az ország, lakói

az újszülöttek száma a 2007-es adatokhoz képest 8 százalékos

olyan biztos háttérrel rendelkeznek, hogy képesek átvészelni a

növekedést mutat, és számítások szerint december végéig el-

legsötétebb időket is. A vendégmunkások viszont már nincse-

érhetik minden idő legmagasabb születési számát. Az izlandi-

nek ilyen biztonságos helyzetben. Az izlandi korona rengete-

ak tehát úgy állnak a helyzethez, hogy majd csak lesz valahogy,

get vesztett értékéből, a valutaváltást, valamint a külföldi szám-

és „akármi is történjen, egy szép országunk mindig lesz”.
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lákra, bankokba való utalásokat pedig korlátozta az ország. Így

Nagyrőczei Anna

R. I. P.

Jim Morrison, Kurt Cobain, Ian Curtis, Elliott Smith és Jay Reatard.
Mi a közös bennük? Azon túl, hogy egyikük sem használt túl gyakran fésűt, a válasz az, hogy mind kiváló zenészek voltak, és mind
fiatalon, népszerűségük csúcspontján dobták be a törölközőt.
Morrison és Cobain tagjai az elhíresült Club 27-nek is, vagyis
azon zenészek csoportjának, akiket 27 éves korukban ért utol a
halál. Ezen klub névsorát erősíti még például Janis Joplin vagy
Jimi Hendrix is. Úgy tűnik, nem árt óvatosnak lenni, ha rajongók milliói ordítják a dalaid szövegeit, és közeledsz a 27-hez. És
hogy miért patkoltak el ilyen fiatalon? Valószínűleg nem végkimerültség miatt. A halál oka általában tisztázatlan maradt, és a
zeneimádók körében elindultak a pletykák, találgatások és összeesküvés-elméletek.
Jim Morrison a legendás The Doors énekese volt. Amolyan
kiismerhetetlen, intellektuel típus. Botrányos viselkedésével
mindig felhívta magára a figyelmet, a lányok pedig bálványozták. Sokak szerint ő volt az egyik első igazi rocksztár. 1971-ben
barátnője, Pamela Courson holtan talált rá fürdőkádjában, Párizsban. A hivatalos jelentések szerint szívroham okozta halálát. Testét viszont soha nem boncolták fel, és ezzel okot adtak a
találgatásoknak. Mivel holttestét csak nagyon kevesen látták, és
szűk körű szertartás keretében temették el, egyesek azt feltételezték, hogy valójában nem is halt meg, csak el szeretett volna tűnni a világ elől. Ma is felröppennek kósza hírek a golyóbis minden tájáról, miszerint látni vélték őt. Egy nemrég megjelent könyv szerzője viszont azt állítja, hogy Morrison egy éjszakai bár vécéjében vesztette életét heroin túladagolás következtében, és testét csak a nagyobb botrány elkerülése miatt vitték vissza a lakásába.

Kurt Cobain milliónyi tinédzser kedvence és példaképe
volt világszerte, de a hírnévvel nehezen birkózott meg. Zenekara, a Nirvana új stílust teremtett, és fiatalok tömegeit ösztönözte arra, hogy gitárt vegyenek a kezükbe. Cobain sem vetette meg a drogokat, 1994-ben elvonókúrára ment, ám április elsején megszökött, és hazarepült Seattle-be. Néhány nappal később a garázsa padlásán főbe lőtte magát, holttestét csak három nappal ezután találta meg egy villanyszerelő. Állítólag az
R.E.M. Automatic for the People című albumát hallgatta az ön-
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gyilkossága idején. A halála körülményei azonban máig nem
tisztázottak, sokan feleségét, Courtney Love-ot hibáztatják, illetve vádolják amiatt, hogy túlságosan hajtott Cobain örökségére. A Nirvana énekese búcsúlevelet is hagyott, amiben például a következőket írja: „Túl hosszú ideje nem érzem már a
zene hallgatásának vagy csinálásának izgalmát. Túlságosan is
szeszélyes, hangulatember vagyok. Nincs már nyugalmam
többé, és úgy érzem, jobb kiégni, mint elbújni.” Hamvait április 5-én a Wishkah folyóba szórták.
Ian Curtis az manchesteri Joy Division énekese volt. Kevés
olyan zenekar létezett, amelynek ilyen erős kisugárzása és atmoszférája lett volna, és ebben nagy szerepe volt Ian Curtis
személyiségének is. Állandó depresszióval küzdött, amit súlyosbítottak az egyre gyakrabban rátörő epilepsziás rohamok.
Előadásmódja, összetéveszthetetlen színpadi mozgása lehengerlően hatott a koncerteken. A Joy Division a semmiből indult,
de hírnevet szerzett, és épp amerikai turnéra készült, amikor
az indulás előtt két héttel Curtis felakasztotta magát. A zenekar azonban halála után is felejthetetlen maradt, és post-punk
bandák tucatjait inspirálta.
„Nem létezhet mennyország, amelyben ne szólna Elliott
Smith zenéje.” – olvastam egy kommentelő véleményét a
YouTube-on. Smith kivételes tehetségű énekes-szövegíró volt.
Dalait körüllengi valamilyen meghatározhatatlan homályosság, zenéje keserű és zseniális. Éveken keresztül depresszióval,
alkoholizmussal és drogfüggőséggel küzdött. 2003 októberében egy veszekedés alkalmával barátnője magára zárta a fürdőszoba ajtaját, majd sikolyt hallott, és mikor kilépett, Smith-t
egy késsel a mellkasában találta. Azonnal hívta a mentőket, ám
a zenész a kórházban életét vesztette. 34 éves volt. Eredetileg
öngyilkosságként vizsgálták halálát, ám soha nem sikerült kizárni, hogy esetleg Smith mégsem önkézzel vetett véget életének.
A fiatalon meghalt zenészek csoportjának legújabb tagja
a néhány héttel ezelőtt, 29 éves korában elhunyt Jay Reatard
(eredeti nevén Jimmy Jay Lindsey Jr.). A zajos garázsrock zene
egyik legnevesebb képviselőjét holtan találták memphisi otthonában, állítólag álmában érte a halál. Karrierje csúcsán állt,
2009-ben nagysikerű lemezt adott ki, és folyamatosan turnézott. Hiperaktív, életteli emberként emlegették, tele volt tervekkel és új ötletekkel. A halálának oka jelenleg még ismeretlen, de a legfrissebb hírek szerint a memphisi rendőrség gyilkosság miatt nyomoz az ügyben.
Ők öten mind fiatalok voltak, és természet adta tehetségek. Különleges szemmel látták a világot, és olyan dallamokat
és szövegeket alkottak, amelyek nélkül ma szegényebb lenne
a zenei világ. Nagy veszteséget jelent korai haláluk, de így legalább örökre fiatal és erőteljes zenészekként maradnak meg
az emlékezetünkben. És hát, ki tudja? Ha nagyon elszomorodnánk, engedjük szabadon a fantáziánkat, és képzeljük azt, hogy
talán csak el akartak tűnni a figyelem középpontjából, és a mai
napig mennyei dalokat írnak a szobájuk magányában.
Nagyrőczei Anna
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(a-) V, mint (anti-) Valentin-nap

Igen! Megint eljött az idő, hogy az aranyszárnyú Puttók, Ámorok és Cupidók megszállják a boltok polcait, lehet venni gyertyát, bögrét, mozijegyet, és minden mást, amit egyébként is
meg lehetne venni. De miért pont február 14-én indul be mindenki, miért ilyenkor jön a görcs – mint egy mini karácsony –,
hogy te jó ég, még nem vettem semmit Valentin-napra? Nem
így kéne mennie a dolgoknak. Kezdődjék hát a Valentin-napmészárlás!
Tizenhárom évesen, amikor már tisztában voltam vele, hogy
a télapó valójában a szomszéd bácsi jelmezben, kétezres órabérért, amikor rájöttem, hogy a húsvéti nyuszi nem tojhat tojást, mert akkor húsvéti tyúk lenne, ekkor lépett életem terebélyesedő folyamába a szerelem és az új őrület, a Valentin-nap.
Egy évvel később már készültem. Legújabb farmeromban és
kedvenc ingemben a gimi kapujánál, kis, saját kézzel készített
ajándékommal vártam szívem hölgyét, aki akkor 11.-es volt, és
természetesen nem kecsegtetett túl sok reménnyel, de a február 14. mindent esélyt és elképzelést felülírt, így bátran álltam és
vártam. Aztán megjelent a lépcsőfordulóban, tipikus filmes‑lassított antré, meglátott, felém küldte A Mosolyt, én fogadtam AZ
idióta vigyorgással, ami a mindenemet megbénító Mosoly testi megnyilvánulásainak a koronájaként kiült az arcomra. Remegő kézzel nyújtottam a kis ajándékom, Ő meglepődött, megint

Néhány variáció, hogy miért is szeretjük
annyira a Valentin-napot (mert ugye nem is
biztos az eredete)
•

•

•

•

Valentin római pap volt, aki Claudius császár üldöztetése alatt vértanúként halt meg i. sz. 269-ben vagy
270-ben. Valentin Terni püspöke volt, aki Rómában
halt meg vértanúként.
Valentin fiatal keresztényként élt a keresztény vallás üldöztetése idején. Hitéért elfogták és börtönbe
zárták, majd halálra verték 269. február 14-én. Amíg
börtönben volt, a legenda szerint üzeneteket küldött
a barátainak: „Ne felejtsétek el Valentint! ” és „Szeretlek benneteket! ”.
Egy másik történet szerint Valentin pap volt, aki titokban párokat adott össze, ellenszegülve ezzel
Claudius császár törvényének, amely átmenetileg
megtiltotta a házasságkötéseket.
Valentint bebörtönözték, mert megtagadta a pogány istenek imádását. A börtönben barátságot kötött a börtönőr lányával. A legenda szerint imájával
gyógyította meg a lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, amelyet így írt alá: „A Te Valentinod”.
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jött
A
M o s o l y,
nyomott
egy puszit
jobbra, aztán balra,
és a válasz:
„Óóó,
de
drága vagy,
bárcsak a barátom is ilyen
lovag lenne…”.
Hát,
köszönöm…
Tényleg… Persze ezután hápogás,
most akkor hogyan mondjam
el, hogy én tulajdonképpen meg
akarom hódítani, és Ő lehetne, aki megmutatja, mi az igazi szerelem? Mondanom sem kell, nem sikerült. Talán erre az időpontra tenném, amikor végérvényesen szakítottam a Valentin-nap tiszteletével.
Manapság egy kedves üzleti fogásnak tartom, ilyenkor
a rózsát kétszer annyiért veheti meg az ember, a legények
kétségbeesetten topognak az ajándékboltokban, hogy a
liliom illatú gyertyát, vagy azt az édes kis bizsut vegyék-e
meg, vajon tetszik majd neki? Ezzel még nem is lenne baj,
de láttam már vitát kirobbanni azon, hogy tetszik vagy
nem. Haladjunk tovább! Megjelennek a különleges Valentin-napi kedvezmények, „egyet fizet, kettőt vihet” akció, milyen romantikus!
Az a baj az egésszel, hogy aki romantikára vágyik, az
nem csak az év egy napján fog romantikázni, akit pedig
egyáltalán nem érdekel, nem ezen a napon fogja máshogy gondolni a dolgot. Itt megjegyezném, Tisztelt Uraim,
hogy amennyiben a kedves párjuk azt állítja, hogy Őt sem
érdekli a Valentin-nap, az K-I-Z-Á-R-T dolog! Persze, mert
nem érdekel, de azért mégis a szerelmesek napja van, és
nézd, a barátnőm is mit kapott a pasijától… Itt pedig azt
jegyezném meg, Tisztelt Hölgyeim, amennyiben ajándékot kapnak választottjuktól, ne legyenek restek meghálálni, ugyanis az Úriembernek komoly teljesítmény megoldani az ajándékot, és kéretik mosolyogni rájuk, amikor átnyújtják a kis csomagot. Olyankor A Mosoly későbbi Valentin-napok sorsát döntheti el.
dudi
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Irány Pécs!
Szervusz, Kedves Olvasó!

színére… Amikor Quimby koncerten a sátorban úgy éreztük,
mintha zuhogna az eső – a párának köszönhetően…

Remélem, ebben az ünnepélyes pillanatban, amelyben kezed-

De nem hagyom elragadtatni magam, térjünk a lényeg-

be veszed a TátKontúrt, épp a Pécs felé robogó vonaton ülsz…

re! Milyen programok miatt érdemes lenézned Pécs városába

Ugye, igen? Ha véletlenül nem ebben a helyzetben vagy, ak-

2010-ben? (Figyelem! Ez csupán ízelítő a sokszínű programkí-

kor olvasd el a cikket, s meglátod, fejvesztve rohansz majd a

nálatból!)

vonatállomásra!
•

Március 15. – április 12. Pécsi Tavaszi Fesztivál

Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa. Ez óriási lehetőség

•

Április 21–24. Pécsi Egyetemi Napok

a városnak, és persze Magyarországnak úgyszintén. Már 2006

•

Június 3–12. Pécsi Országos Színházi Találkozó

óta folynak az előkészületek, hogy Pécs megvalósítsa a pályá-

•

Június 12.–augusztus 10. Pécsi Szabadtéri Játékok

zatban előírt feltételeket, hogy az „európai mércével mérve is

•

Június 17–19. Fishing on Orfű – az Alterfeszt

jelentős programsor egyaránt szolgálja a kultúraszerető közön-

•

Július 13–18. EFOTT

ség igényeit, valamint a város hosszú távú érdekeit” – írja Szalay

•

Július 31. Goran Bregovic koncert

Tamás, a Pécs2010 Menedzsmentközpont kulturális igazgatója.
Ha fellépünk a kulturális főváros honlapjára, megbizonyosod-

Ha Pécsett jársz, feltétlen nézd meg a zsinagógát, a dzsámit

hatunk arról, hogy valóban siker koronázza négy év munkáját.

a Széchenyi téren, a Megyeházat, a székesegyházat és az óke-

Miért is szereted/nem szereted Pécset?

resztény temető épületegyüttesét, amelyet az UNESCO Világ-

Én azért szeretem, mert egyetemi város lévén pörgős, fiata-

örökségi Bizottsága 2000 decemberében felvett a Világörök-

los hangulata mindig érezhető. Legemlékezetesebb számom-

ség listájára.
És persze a Pécsi Tudományegyetemet, s annak egyik klub-

ra az a négy nap, amit két éve a Pécsi Egyetemi Napokon töltöttem. Sosem feledem a megnyitó délutánját, amikor a Szé-

ját!

chenyi téren minden egyetemista fejvesztve ordította saját intézménye nevét, miközben a karok képviselői jelmezben, kellékekben gazdag előadással igyekeztek meggyőzni mindenkit,
hogy az ő társaságuk a legjobb. Amikor utcazenekar vezetésével az egész tömeg ujjongva vonult végig a városon a PEN hely-

Irány Pécs!
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Ki a felelős?

Egy összeesküvés-elmélet vázlata
Tele van a kultúránk, az irodalmunk negatív utópiákkal. A klas�szikus modell szerint legtöbbször egy szűkebb csoport érdeke irányítja a világot, valamiféle kizsákmányoló, elnyomó, túlzottan autoriter világrenden keresztül. Ki ne emlékezne mondjuk a Szép új világ steril szabályozottságára, vagy netán az 1984
propagandájára, soha véget nem érő háborújára? A legtöbben
úgy gondoljuk, hogy ezekhez hasonló, globálisan elnyomó
rendszerek csupán könyvek hasábjain, filmkockákon, illetve
zárt elmék sötét mélységeiben virágozhatnak. Ez így nem teljesen igaz, állítja a Zeitgeist című film. Mi magunk is, mindan�nyian egy ilyen rendszer részei vagyunk, ebben a pillanatban
is, olyan rabszolgák vagyunk, akik maguknak adnak otthont, illetve magukat ruházzák, etetik és látják el. Itt vannak fölöttünk
gazdáink, akiknek többek között fegyvere a hitel, s tölténye a
kamat.
Ma a világban forgalomban lévő pénz legnagyobb része bankokban teremtődött, egészen pontosan a semmiből,
mindössze egy kis indulótőke kellett hozzá, ami ráadásul még
csak nem is a bank tulajdona, hanem az embereké, akik betették a pénzüket…
Tegyük fel, hogy most nyitja meg kapuit egy új bank. Az újdonsült befektetők összedobtak rögtön 1111,12 dollárt, és letétbe helyezték a bankban. A bank által kiadható kölcsönök nagyságát a résztartalékra vonatkozó törvény szabályozza, méghozzá 9:1 arányban. Ez azt jelenti hogy gyakorlatilag a bankban
elég, ha csak a kiadott pénzmennyiség tíz százaléka van letétbe helyezve. Hogy miért? Mert egészen kicsi a valószínűsége
annak, hogy mindenki egyszerre vegye ki a pénzét. A fiktív példánkban a fent említett 1111,12 dollárral a fiatal bankunk most
már 10 000 dollárnyi hitelt tud az ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Tegyük fel, hogy ezt a pénzt felveszi egy szimpatikus
fiatalember. Valószínűleg nem sokkal később letétbe helyezi
egy másik bankban. Ott ez a 10 000 dollár, mivel a bank tartalékainak része lesz, egy újabb, 90 000 dolláros hitelre nyújt lehetőséget. Gyakorlatilag minden egyes dollár a saját értékének
kilencszeresét hozza létre a bankok szövevényén keresztül. Az
igazán szép ebben a rendszerben az, hogy valószínűleg az ös�szes bank szimbiózisban él a többivel, tehát szinte olyan, mintha egy nagy bankon ment volna végbe az egész folyamat, egy
helyre juttatva az összes hasznot.
A rendszer igazi mozgatója a kamat. Minden hitelbe adott
pénzt visszafizetendő kamatra adnak. Lényegében ha minden létező pénzt vissza kell fizetni kamatostul valakinek, akkor a forgalomban lévő pénznél mindig több a visszafizetendő
pénz. Éppen emiatt kell időről időre újabb pénzt létrehozni,
természetesen azt is kamattal. A forgalomban lévő pénz men�nyisége a rendszer kezdete óta folyamatosan növekszik, függetlenül a gazdasági teljesítménytől, ennek következménye a
pénz vásárlóerejének csökkenése, az infláció. A folyamatosan
értékét vesztő pénz, illetve a kifizetendő kamatok együtt tartják
forgásban a mókuskereket.
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A köznapi emberek mindennapjait teljesen a pénztől való
függés határozza meg. Vannak, akik elvesztik a harcot és így
a vagyonukat. Ez a lényege az egésznek. Eladósítani embereket, vállalatokat, gyárakat, cégeket és nemzeteket. Egy egyszerű kölcsön az IMF-től, és könnyedén tönkre lehet tenni országok gazdaságait, hogy aztán a létrehozott adósság miatt azok
kénytelenek legyenek eladni erőforrásaikat. Természetesen az
adott országnak nyújtott hitelből is nagyrészt azon cégeknek
jut, akik a hitelezővel egy társaságban vannak, hogy a pénzből közösen építsenek gyárakat, vagy fejlesszenek infrastruktúrát, melyek által termelt hasznot aztán öncélúan a saját terveik megvalósítására fordíthassák, a területen élő lakosság igényeivel minimálisan vagy egyáltalán nem törődve. A folyamatos eladósodás miatt az emberek küzdenek majd a megélhetésért, a vagyonuk esetleges elvesztése miatti félelem által vezérelve. Könnyedén lehet, hogy valamely nagyvállalatnál talál
némelyikük munkát, alkalmazottként, mérsékelten kevés fizetéssel. Nem nehéz észrevenni hogy ezen tényezők milyen kiszolgáltatottá teszik a társadalmat egy kis létszámú, zárt csoport számára.
Ezen társaságnak megvannak a maga kiforrott módszerei.
Először gazdasági úton próbálnak hatni az adott ország kormányának lefizetésével, hogy az magas összegeket vegyen fel hitelbe, kellő mértékű adósságba taszítván azt az uralomhoz. A
legtöbb esetben ez elég. Ha ez mégsem működne, akkor ott
vannak az orgyilkosok. Ők vagy lázadást szítanak és azáltal buktatják meg a kormányt, vagy likvidálják őket. Ez történt többek
között 1981-ben Ecuadorban, ahol Jamie Roldos miniszterelnököt tették el láb alól egy repülőgép-szerencsétlenség által.
Nem sokkal később a két koronatanú meghalt autóbalesetben… Ha az orgyilkosok nem járnak sikerrel, akkor jön a hadsereg. Erre a legjobb példa Irak. Husszein nem hagyta magát
megvesztegetni, nem tudták megöletni, jött a katonaság. Ha ők
sikerrel járnak, akkor utánuk már viszont az építkezési vállalatok jönnek.
Ezekkel a módszerekkel ki lehet építeni egy birodalmat feltűnés nélkül. Sőt. A seregek sokszor békefenntartó szerepkörben végzik tevékenységüket, miközben a propaganda miatt
a nép kitalált terroristáktól fél. A modern tömegkommunikáció eszközei is minden eddiginél hatékonyabb kommunikációt biztosítanak egy nagy kiterjedésű birodalom kiépítéséhez,
fenntartásához, illetve a közvélemény manipulálásához.
Rengeteg történet szól totalitárius rendszerekről, diktatúrákról, titkos társaságokról, elnyomásról, holott mindeközben
napjaink társadalmában fejlődött ki szép lassan egy egész bolygónkat átölelő oligarchia, amelynek az egyik legfőbb cinkosa a
ma uralkodó monetáris rendszer. Adósságspirálba juttatni mindent és mindenkit, privatizálni, profitot maximalizálni, felvásárolni, uralkodni… Több ma a világon a rabszolga, mint valaha,
amivel pedig szép lassan láncra verték őket, az nem más, mint
a globalizáció.
Nándi

Interkultúra

Én vagyok a felelős!
Egy összeesküvés beismerése

A világban forgalomban lévő pénz valóban a semmiből lett, de
ha gyorsan belepillantunk a pénz rövid történetébe, ez egyáltalán nem is meglepő. Pénznek sok mindent neveztek az idő
folyamán, de három dologban minden előfordulása megegyezett: 1.) létező javak (tárgyak és szolgáltatások) egymáshoz viszonyított árarányát nagy pontossággal kifejezte; 2.) uniformizált volt és nem romlott el/meg, így lehetett benne vagyont felhalmozni és végül 3.) széles körben elfogadott általános csereeszköz volt, ami szükségtelenné tette a közvetlen cserét. Pénzzé tehát sosem a reális formája tett valamit, hanem az ehhez
a formához kapcsolódó tulajdonságok. A világ előrehaladtával
eljutottunk oda, hogy a pénzek java része ma már nem is ölt fizikai formát, megmarad annak a tulajdonsághalmaznak, ami a
lényegét adja.
Mikor egy új bank megnyitja kapuit, a tőke, amit a tulajdonosok összedobnak, és a betétei nem mások, mint nem korrodáló, univerzálisan felhasználható egyenértékek. A bank pénzteremtése ott kezdődik, hogy ennek a bankba betonozott értéknek a többszörösére vállalnak fizetési kötelezettséget, amit
hitel formájában visszaeresztenek a gazdaságba. A valódi fizetés persze soha nem következik be, a kötelezettségvállalás pedig ugyanolyan pénzzé válik, mint a bankba helyezett betétek és tőke. A pénztulajdonságok közül az első kettőt örökölte attól a pénztől, amiben megfogalmazták a kötelezettséget,
a harmadikat – a társadalmi elfogadottságot – a bizalom adja.
Ha jobban megnézzük a pénz keletkezését, láthatjuk, hogy az
szükségszerűen el is tűnik, amint a hitelt visszafizetik, és ezzel lemondanak a bank kötelezettségvállalásáról. A fent említett bizalom épp innen származik: nem az idők végezetéig tart,
csak az adott pénz (adósság) életciklusának a végéig, azon túl
történhet bármi a bankkal.
Az állításnak, hogy minden dollár a saját értékének kilencszeresét éri, ilyen körülmények között nincs sok értelme: a
pénz teremtését nem sokszorozódásként érdemes felfogni.
Sokkal szemléletesebb, ha a semmi (vákuum) kettébontásaként gondolunk rá, amiből anyagot és antianyagot – két létező,
de újra elkeveredve egymást kölcsönösen megsemmisítő entitást – alkotunk. A kettejük közti feszültség áramlást hoz létre,
ami az allegóriában a gazdaság motorjának tekinthető.
A forgalomban lévő pénz mennyisége a rendszer kezdete
óta folyamatosan növekszik, de épp a pénz keletkezési módja
miatt nem lehet ez független a gazdaságtól és a társadalomtól.
Még akár kormányok is nyomtathatnak színes papírfecniket,
ha mindezt nem az igényekkel összhangban teszik, akkor a
nyomtatványok elvesztik pénztulajdonságaikat. A korrekciót
maga a rendszer viszi végbe: ha egy gazdaságban a hagyományos pénzfunkciók (csere, vagyontartás) betöltésére 100 ban-

kóra van szükség, a kormány kiadhat újabb 100 bankót, az áruk
közti cserearányokat ezzel nem borítja fel, így a termékeknek is
csak a pénzben kifejezett ára változhat. Az egyetlen fontos különbség, hogy ez az árváltozás a pénzben tárolt vagyonokat értékeli le – épp olyan mértékben, mint amilyenben az új bankó megjelent.
*
Ezek mellett a definíciók mellett nehéz különösebb jelentőséget tulajdonítani annak a kijelentésnek, hogy a köznapi ember
mindennapjait a pénztől való függés határozza meg. Az ember
tevékenységét a tevékenység fontossága határozza meg. Ez a
fontosság adja az értékét, amit legegyszerűbb általános értékmérővel mérni (ha már arra lett kitalálva). Az, hogy ezt az értékmérőt pénznek nevezzük, még korántsem jelenti, hogy bármilyen érdek is fűződhetne mindenki (emberek, vállalatok, gyárak, cégek, nemzetek) eladósításához és tönkretételéhez.
Az eladósodáshoz először is kölcsönre van szükség. A kölcsönt valaki adja, akinek van pénze, de nincs jó ötlete, és valaki felveszi, akinek nincs pénze, de van egy jó ötlete. A kölcsön
önkéntes, és a felek azért mennek bele, mert mindenki jól jár
vele, ha az ötlet megvalósul és a hasznát mindkét fél élvezheti.
A Világbank (IMF), amikor épp nem árvák könnyeit palackozza
a New York-i központjuk alatti hidegháborús luxusbunkerben,
ilyen hitelező feladatokat lát el az országok szintjén.
Kölcsönt azonban nem lehet a végtelenségig adni, az eladósodásnak gátat szab a kihelyezni való pénz és a jó ötletek
véges száma. Az adós tönkretétele pedig eléggé ellentmondásos célnak tűnik egy olyan szituációban, ahol az összes kockázatot a hitelező állja.
Rengeteg történet szól totalitárius rendszerekről, titkos társaságokról, rejtett elnyomásról, holott az elnyomás nyílt és régről gyökeredzik. A logika vasakarata bilincsbe zárja a paranoiáinkat, Occam borotvája lemetszi a titkos összeesküvéseket, és
nekünk nem marad más, mint ez a világ, ahol legfeljebb a vágyaink rabszolgái vagyunk. Az enyémeknek néha még annak
sem kellek.
Telek Ádám
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Miután elfoglaltuk szállásunkat, nézzük, mi az, amit érdemes megnézni! Kiindulási pontként menjünk el a főtérre, ez a
Rynek Glówny. A tér nagyon hangulatos: közepén helyezkedik
el a Posztócsarnok (Sukiennice), valamint az egyik sarkán található a Mária-templom, ami impozáns látványt nyújt, mind kívülről, mind belülről. A térről számos utca nyílik, melyeken érdemes végigsétálni, és betérni a számos kocsma, étterem valamelyikébe. Az egyik ilyen sétálóutca a Gródzka, amely elvisz
a Wavelhez. Itt található a Székesegyház, valamint a királyi vár.
Továbbá az egykori királyi udvart is megnézhetitek, sőt, a
királyi palota lakosztályaiba is betekintést nyerhettek. Ha szeretnétek oda ellátogatni, érdemes
időben érkezni, mert csak limitált számú jegyet adnak ki a palota termeinek látogatásához. Innen nincs messze a zsidónegyed,
a Kazimierz. Érdemes megnézni a
zsinagógákat, valamint bolyongani
a nagyon hangulatos, zegzugos kis
utcákban, majd a Plac Nowyn (a városrész főtere) kiválasztani a nekünk
szimpatikus melegszendvics-árust,
és elfogyasztani egyet ebből a helyi
specialitásból. A standard kiindulási
pontunkra visszatérve, induljunk el a
Mária-templom felől induló Florianska
utcán, ami a helyi Váci utcá-

Fotó :

Még sosem készítettem útleírást, de egyszer mindennek eljön
az ideje. Az egésznek az apropóját a sajnos már tradicionálissá váló október 23-i kődobálás helyetti négynapos krakkói túránk adja, amelynek keretében méltó módon töltöttem nyolcad magammal a hosszú hétvégét.
Ha rövid akarok lenni, öt pontban tudnám megfogalmazni,
hogy mi az, amiért érdemes ide jönni.
1. Több évszázados kulturális örökség.
2. Jó sörök, olcsón.
3. Finom vodka, olcsón.
4. Gyönyörű nők, amerre a
(férfi) szem ellát.
5. Mert ne üljünk otthon,
amikor ilyen közel van hozzánk!
De mivel ez egy útleírás,
nézzük hát bővebben, mit kínál a krakkói utazás! Először
is, döntsük el, hogyan utazunk. Van olcsó buszjárat
Budapestről (oda-vissza kb.
9000 forint), de érdemes
autóval nekivágni, pláne ha megfelelő létszámban vagytok. Gyönyörű
tájakon visz az útvonal:
nagyszerű látványt nyújt
a Tátra, láthatjátok például a „Kelet-Európa
Aspenjének” is nevezhető Donovalyt.
Azzal viszont számoljatok, hogy
amint átértek lengyel területre, elfogy alattatok az út. Az egykori határtól megkezdődnek az útépítések, és Krakkó külvárosáig
gyakran csak araszolni lehet.
Szállást tudtok foglalni online, valamelyik hostelben. Érdemes próbálkozni az egyetemi kollégiumok valamelyikével
is, mivel jóval olcsóbb, és elegendően felszerelt ahhoz, hogy
kényelmesen álomra tudjátok hajtani a fejeteket a kint töltött
néhány nap alatt. A belváros gyalog is gyorsan megközelíthető, ugyanakkor érdemes a tömegközlekedést használni, mivel
sűrű és gyors. Akár busszal, akár villamossal pillanatok alatt elérhető a város bármely pontja. Az éjszakai járatokat viszont érdemes előre megnézni, mert nem közlekednek túl gyakran. A
jegy nagyon olcsó, főleg, ha van nemzetközi diákotok. Ennek
ellenére próbálkozhattok blicceléssel, ugyanakkor ellenőr bármikor lehet a járatokon, és a helyszíni 100 zlotys bírság valószínűleg megterheli a pénztárcát.

bazylek 100

Úticél: Krakkó

Ajánló
koncert volt), valamint az óvárosban az Awaria, és a Re-Club.
Számomra kedves hellyé azonban a Jazzrock vált, amely egy
tipikus pinceklub (mint a legtöbb egyébként Krakkóban) kis
táncparkettel, rengeteg szép lánnyal, elfogadható árakkal és
nagyon jó rockdiszkóval. Ajánlom mindenkinek! A klubok
zenei kínálatában főleg az elektró különféle válfajai jelennek
meg, ugyanakkor aki mondjuk a nyolcvanas évek zenéire akar
táncolni, az is megtalálja a neki való helyet.
Láttuk már a várost, voltunk bulizni, de még nem ettünkittunk! Természetesen sör és vodka kombinációja ajánlatos. Mindkettőből rengeteg van, így csak néhányat említek
meg. Sör: Zubr, Lech, Tyskie, Zywiec, Okocim, Tatra; vodka:
Zubrówka, Wyborowa. Kóstoljátok meg a helyi alkoholkultúra részét képező italokat is, mint pl. Tatanka (Zubrówka–
almalé), Krupnik (nagyon finom mézes pálinka), valamint a
Mad Dog‑ot se hagyjátok ki, ami nem más, mint vodka, málnaszörp és tabasco keveréke. Bizarr, de olcsó. Kollégiumi bulikban akár „kettőt fizet – egyet kap” akcióban is megtalálható, 5
zlotyért, úgyhogy óvatosan vele. Ha megéheztünk, akkor a drágább éttermek helyett együnk inkább valamelyik kebabosnál,
rengeteg van belőlük a városban (a legjobb a Czysta utcában, tényleg!), vagy kóstoljuk meg a helyi melegszendvicset, a
zapiekankát. Mindkettő olcsó, és nagy adagokat adnak. Az éttermek viszonylag drágák, úgyhogy inkább használjuk a kollégiumi menzákat. Viszont a helyi specialitásokat itt is érdemes
kipróbálni: a zsureket (savanyú leves), a bigos-t (káposztás valami) és a pirog-ot (olyan, mint a derelye, de inkább sós, mint
édes). Ha helyi ételt akartok enni, számítsatok tetemes men�nyiségű krumplira, káposztára, céklára, amit a lengyelek mindenhez esznek. Szinte minden sarkon van perecárus, egy–két
zlotyért nagyon finom perecet kapni.
Beszéljenek végül a számok!
Távolság Budapesttől: 409 km.

domb a város feletti hegyen, ahonnan egész Krakkó belátható). Egyébként könnyű elveszni a belváros utcácskáin való sétálás közben, megunhatatlan. Muszáj javasolnom, hogy a focirajongók tekintsék meg a helyi elsőosztályú csapatok (Wisla
Kraków és FC Cracówia) stadionjait, mivel a két klub pályái gyakorlatilag egymás mellett vannak. Viszont vigyázzunk, nehogy
helyi rangadó legyen, mert ilyenkor a két szurkolótábor rendszerint összecsap a stadionokhoz közeli parkban!
Szórakozóhelyekben sincs hiány a belvárosban, valamint
a Kazimierzben sem. A belvárosban mindenképp be kell ülni
egy sörre a Bull Pub nevű helyre. Ez egy tradicionális angol
kocsma jellegű lokál, drága Guinness-szel, viszont megfizethető lengyel sörökkel. A pub szelleme magával fog ragadni titeket. A belvárosban rengeteg bulihely van, szinte egymást érik.
Ha táncolni akartok, akkor a Piekny Pies (magyarul: Szép Kutya), a Pauza, a Midgard, a Lubu-Dubu vagy a Carpe Diem klubokba érdemes betérnetek. Beülős-koncertes helynek ott van
az Alchemia a zsidónegyedben (ottjártunkkor épp Kiscsillag

Utazási idő: 6 óra.
Benzinköltség: kocsival, ha 4 fő utazik benne, kb. 5000 forint fejenként oda-vissza. (Ha nem muszáj, ne tankoljatok Lengyelországban, mert jóval drágább a benzin, mint itthon!)
Költőpénz: 4 napra 300–400 zloty (kb. 20–25 ezer Ft).
Szállásdíj: helyfüggő.
Sör: teszkóban: 3–4 zloty, szórakozóhelyen/kocsmában:
6-7 zloty.
Vodka: teszkóban: literes Zubrówka 40 zloty, szórakozóhelyen/kocsmában: 5–7 zloty/feles.
Kaja: kebab: 8–10 zloty, zapiekanka: 4–6 zloty, kolimenza:
10 zloty, étterem/pizzéria: minimum 25 zloty.
Utazás helyben: busz-/villamosjegy: 2,50 zloty (ha van
nemzetközi diákod: 1,35 zloty).
Belépők: múzeumokba, templomokba 6–15 zloty.

Fotó :
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nak felel meg. Végigsétálva rajta eljutunk a Flórián kapuig, a középkori várfal maradványaihoz, valamint itt található a lerombolt várfal helyén épített Planty park is, illetve a középkori városhatárt képező Barbakan erődítmény.
Ezek a kötelező jellegű látnivalók. Viszont van egy-két látványosság, amit még érdemes megnézni: a Collegium Maius (a
Jagelló egyetem épülete, ahol két óránként órajátékot is hallgathatunk), a botanikus kert, a Visztula partja (sétához kiváló),
a Czartoryski múzeum (itt látható Da Vinci Hermelines hölgye),
valamint a Kopiec Kosciuszki (egy mesterségesen kialakított
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Erőszakik
In Bruges – belga-brit, 2008. Rendezte és írta: Martin McDonagh.
Szereplők: Colin Farrell (Ray), Brendan Gleeson (Ken), Ralph
Fiennes (Harry), Elizabeth Berrington (Natalie), Eric Godon (Yuri).
107 perc.
Már az elején nem árt leszögezni, hogy az In Bruges címének
magyar fordítása (Erőszakik) félrevezető lehet sokak számára,
ugyanis ez a film egyáltalán nem a Halálos fegyver-féle vígjátékokhoz, hanem tragikus hőseivel és finoman megrajzolt jellemrajzaival a dráma műfajához áll közelebb. Martin McDonagh
filmje egyszerre tartalmaz humoros epizódokat és komor hangulatú jeleneteket, amelyeket mindvégig beleng a címben szereplő város különös, olykor túlvilági hangulata.
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Két ír bérgyilkosnak Bruges-ben kell megszállnia, azonban, hogy miért is kell a belga városban tartózkodniuk, azt maguk sem tudják. Kénytelenek várakozni keménykezű főnökük,
Harry (Ralph Fiennes) telefonhívására. A két társ szöges ellentéte egymásnak mind fizikai, mind lelki értelemben. Fő különbségük Bruges városhoz fűződő viszonyukban ragadható meg
leginkább: Ken (Brendan Gleeson) az ötvenes éveiben jár, nagy
termetű, és vonzódik a kultúra iránt, így képes feltérképezni a
hely nevezetes történelmi épületeit és csónakázni a keskeny
csatornákon, míg a nála fiatalabb Ray (Colin Farrell) makacsul
vonja ki magát mindenféle turisztikai látványosság megtekintése alól, helyette inkább egy filmforgatáson megismerkedik egy
nővel, és egy törpével is barátságot köt. Nemcsak két eltérő városnézési szokás, hanem két különböző világnézet
ütközik: a történelem, a múlt iránt vonzódó, azt tiszteletben tartó, valamint a jelennek élő, carpe diem
életfelfogásban hívő személyé. Így tehát a filmben
Bruges-nek különösen fontos szerep jut, rajta keresztül ismerjük meg a két férfi gondolkodását, és szimbolikus, történelmi gyökerei miatt a város a történetet is egy példázattá emeli.
Rayről később kiderül, hogy egyik küldetése során véletlenül egy gyerek életét ontotta ki, amely tett
súlyos terhét azóta is a vállán hordja, és fény derül
arra is, hogy Harry megbízására a két férfi azért tartózkodik Bruges-ben, hogy Ken végezzen társával a
gyermek megölése miatt. A történet második fele ettől a ponttól kezdve a rezignált hangulatú városnéző túrából egy izgalmas üldözéssé válik, azonban a
direktor itt is megőrzi az első részt végigkísérő filozofikus tartalmat. McDonagh rendezéséről kétségkívül állítható, hogy nem egy megszokott akciómozi,
és nemcsak azért, mert hősei templomokat és kiállítótermeket is meglátogatnak, hanem mert erkölcsi és
létkérdéseket is folyamatosan egymásnak szegeznek.
Egy Bosch-festmény kapcsán még az addig passzívan
viselkedő Ray is a purgatóriumról kezd a maga módján filozofálni, míg a később Bruges-be utazó Harry
az elvekhez való ragaszkodásról vall.
A három bűntárs között feszülő konfliktus
mindhármójukat egy ördögi körbe sodorja, Brugesben töltött napjaik vég nélküli szenvedéssé válnak. A
gyilkosság miatt szenvedő Ray számára pedig – akárcsak egy Bosch-festmény – a különös város szokatlan
alakjaival, fura hangulatával és a férfi szívét nyomó teherrel maga válik a purgatóriummá.
Szabó Dénes

Keljünk végre fel!
Ki ne emlékezne a OneRepublic első dalára, a lüktető
pop slágerre, amely Apologize néven látta meg a napvilágot Timbaland aprócska közreműködésével, immáron három évvel ezelőtt? Ez a közös feldolgozás olyan nagy sikernek örvendett, hogy Timbaland 2007-es Shock Value című lemezére is felkerült, persze egy általa átírt változatban. A sikert fémjelzi a világszerte hét millió példányban eladott kislemez. Egy amerikai website szerint azon kevesek közé tartozik a zenekar, akik elérték a három millió legális letöltést
(az Apologize-on kívül még egy ilyen dalról tudunk eddig).
A 2009-es év végén a banda piacra dobta új albumát, amely
a Waking Up címet viseli. A korong tizenegy számmal gazdagítja zenei gyűjteményünket, melyek közül az All The Right
Moves című szerzeményt kislemez formájában is megvehetjük.
A Coloradóban verbuválódott „rock” banda sikeresen írta
meg első lemezének „egyhangú” folytatását, hiszen a Waking
Up egy hanggal sem különbözik legelső albumuk, a Dreaming
Out Loud dalaitól. Ugyanúgy találkozhatunk U2-s bevezetésekkel, és már a Coldplay-es hangzáson sem kapjuk fel
a fejünket, hogy „hm-hm, ez ismerős nekem valahonnan”.
A Good Life-nál pörgősebb számra ne számítsunk, hiszen már ez is jóval túlmutat a zenekar melankolikus amerikai hangulatán, amit korábban megszokhattunk tőlük. Ha lazulós-tanulós-háttérben szóló számot szeretnénk hallgatni, kattintsunk a Lullaby feliratra, és máris egy napsütötte, madárcsiripelős réten találhatjuk magunkat, feledvén, hogy közben a hideg télben ücsörgünk.
Az album összességében egyben van. Pozitív, hogy az előző
anyag hangszerelését sikerült felülmúlniuk, ám a számok változatosságával még lesz dolguk a következő lemezig.
Ancsa
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Újra hódító úton
a moldáv Enrique
Iglesias…

Épp, hogy kifutott a „numánumájé”; az O-Zone tagjai szóló
karrierbe kezdtek, és közülük Arsenium látszik befutónak, aki
Rumadai dance című számával újra döngeti a nemzetközi hírnév kapuját – valószínűleg sikerrel.
Miről is van szó? Adott egy srác Moldáviában, akinek szülei
nem tiltottak meg semmit: 15 évesen népi zenekar, majd iskolai fellépés, majd operaénekes szárnybontogatások (bár valljuk be, aki már hallott tőle számot, annak azért itt cinikus mosolyra húzódik a szája…), majd pár év énektanárnál, és irány az
O-Zone és a „numanuma”.
A formáció három tagjának találkozása és szárnyalása egy
kicsit a véletlen művének tűnhet, azonban anyagilag megalapozta a tagok szóló „karrierjét”. Arsenium is belevágott hát,
maga mögött hagyva ezt a néhány szép évet, hogy egyedül hódítsa meg a zenei piacot.
És a hódítás eszköze nem más, mint a Rumadai dance. A
szám erősen slágergyanús, hiszen dallama fülbemászó és tartalmazza azon kifejezések majdnem mindegyikét, amelyek
szavatolják a biztos sikert. A kifejezéscsokor néhány darabja
a teljesség igénye nélkül: „the rythm of the night”, „everybody
dance”, „I feel so high”, „you turn me on”, „till the morning light”,
és helyszűkével küszködve nem sorolnám fel az egész dalszöveget. A szám erősen hajaz a korábban már említett Dragostea
Din Tei-re, de mivel van benne angol szöveg, valamint francia
és spanyol is, így a nóta verhetetlen.
A másfél milliót meghaladó nézettségi arány a legismertebb
videómegosztó portálon mindenképp igazolja a feltevésemet,
miszerint egy slágergyanús dalról van szó. Itt érdekességképpen megjegyezném, hogy a kommentek között szép számmal találunk magyar bejegyzéseket is, és bár a gyűlölködő rész
nem maradhat ki, sokan pozitív visszajelzéssel véleményezik a
videóklippet.
dudi
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Sugar! – színes, trendi és finom
„Mi lenne, ha a jól megszokott formákat újraterveznénk, hogy
ne mindig ugyanaz a háromszög nézzen velünk szembe a tányérról?” – olvashatjuk a Sugar! cukrászda honlapján. Nos, Horváth Eszter, stylist újratervezte, s olyan cukrászművészetet tárt a
tradicionális dobostortához szokott magyar édességkedvelők
szeme elé, amilyet még soha nem láttunk. Történt ez mintegy
nyolc évvel ezelőtt, amikor még senki nem tudta, mit jelent a
dizájncukrászat. Ma már hallhatunk róla a rádióban, tévében,
és a leginkább Barbie kezei közül kiszabadult játéksütikre hasonlító nyalánkságokat egyre többen kóstolták és szerették
már meg.
A Sugar!-ba belépve egy mesevilágban találod magad, ahol
a falakat, a székeket és az asztalokat is cukorkák díszítik, de még
a mosdóban is a nyalókák uralják a terepet. Ebben az óriás mézeskalács-palotára hajazó épületben aztán szívrohamot kap
az ember fia/lánya, amikor meglátja az édességkínálatot. Torták, sütik, muffinok, mignonok közül válogathatsz, melyek színpompásak, szépek, és ami a legjobb, isteni finomak is! Amikor nagy nehezen sikerült kiválasztani, hogy milyen csodával
tömöd meg a pocakodat, és a formabontó bútorzatra lehuppanva el is fogyasztottad desszertedet, belevetheted magad
abba a candyshopba, amelyhez hasonlóról még csak a Harry
Potterben olvashattál: színes golyók, bogyók, nyalókák, csokik,
gumicukrok várják, hogy hazavidd őket huginak/öcsinek.

A Sugar! már két budapesti üzlettel várja az édesszájúakat (a VI. és a IV. kerületben), és olyan extra szolgáltatásokat
is nyújt, mint a szülinapi, esküvői, vagy business party szerviz,
az ünnepekhez igazodó tortaválaszték vagy a megvásárolható ajándéktárgyak tömkelege. Az árak pedig alig különböznek
egy színvonalas cukrászdáétól. Ha felhőtlen szórakozásra, vagy
egy jó adag, kalóriákban számolható boldogságra vágysz, irány
a Sugar!
Vera

A labdázás új dimenziója
Az 1960-as években történt meg az eset, hogy két nemzet feltalált egy játékot. Az egyik, név szerint az Egyesült Államok elkeresztelte floorhockey-nak, a másik, Svédország az innebandy nevet adta ugyanennek a találmánynak.
Elsődleges céljukként a jégkorongot szerették volna elszakítani a
„jég” jelzőtől. Teret akartak engedni azon játékosok számára, akik
nem érzik annyira a korcsolyázás örömét, mint kanadai társaik.
A floorball nevet 1986-tól használják, amikor is megalakult a
Nemzetközi Floorball Szövetség.
A svéd, svájci és finn alapokon nyugvó nemzetközi szervezet alapításának idején 51 taggal számolhatott már.
Magyarország
három
évvel
később
találkozott ezzel a sporttal. Rögvest meg is kapta hazánkban a frappáns „palánklabda” elnevezést.
A floorballt öt mezőnyjátékos és egy kapus játssza. A pályát
elfoglaló játékosok egy kivételével (ez pedig a kapus) rendelkeznek egy-egy könnyű szerkezetű szénszálas ütővel.
Kezdetben főleg a fiataloknak tetszett meg annyira a sportág, hogy csapatokba szerveződve küzdjenek meg egymás
ellen
szabadidejükben
egy
kézilabdapályán.
Lendvai Gábort kérdeztem a sportág rejtelmeiről, aki a Hall-
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gatói Önkormányzat irodájának elengedhetetlen eleme,
és öt éve a Rudas Floorball Team tagja. A szövetség lelőhelye Dunaújvárosban található. Csapatuk az OB1/B kategóriában küzd meg kéthetente az ország jobbnál jobb csapataival. Szervezetük napjainkban már 50 főt számlál.
Hetente két–három alkalommal járnak le a helyi sportcsarnokba edzeni másfél–két óra hosszára a csapattagok.
Minden tréning alkalmával jut idő egy harminc perces futásra. A
további egy–másfél órában a lövő és passzos blokkokat kombinációs percek váltják fel, amikor is a játékhelyzeteket gyakorolják. Ritkán akad rá eset, hogy egy egész edzést végigjátszanának.
Egy-egy játékidő tartama háromszor húsz perc, mialatt öt plusz egy játékos cserélődik a pályán.
A floorballban egy úgynevezett sort cserélnek, csakúgy, mint a
jégkorongban. Ezáltal a floorballosok két–három percnél többet nem szoktak eltölteni a pályán. A játék így gyors és dinamikus, ami azt eredményezi, hogy a résztvevők hamar elfáradnak.
Aki kedvet kapott ehhez a sporthoz, azt bármelyik budapesti egyesület tárt karokkal fogadja, hiszen utánpótlásra mindig
mindenhol szükség van.
Ancsa
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Képregény

Farsangi Kvízió
1.

2.

A farsang csúcspontjának,
a karneválnak mi a
hagyományos magyar neve?
a, farsangi mulatozás
b, a farsang lelke
c, a farsang farka
A 16–17. században
miért tiltották a farsangi
mulatságokat?
a, a bujaságot szimbolizáló
szokásaik miatt
b, a harsány színeik miatt
c, az emberek erkölcstelen
viselkedése miatt a karnevál
alkalmával

3.

Minek volt a szezonja a
farsang?
a, keresztelő
b, esküvő
c, temetés

4.

A farsangtemetés időpontja?
a, farsangvasárnap
b, farsanghétfő
c, húshagyó kedd

5.

Mivel kezdődik a farsang?
a, vízkereszttel
b, hamvazó szerdával
c, húsvétvasárnappal

6.

Mi a „pampuska” jelentése?
a, speciális farsangi kosztüm
b, farsangi fánk
c, disznóhús

7.

Mit kevertek a beteg állatok
gyógyszerébe farsangkor?
a, habcsókot
b, az első farsangi fánkot
c, Mari nénit

8.

Minek a mája hoz szerencsét
ekkortájt?
a, Mari nénié
b, egy fekete tyúké
c, egy lila tyúké

9.

Mikor kezdődik a böjt?
a, hamvazószerdán
b, hamvazókedden
c, hamvazómikuláskor

10.

Mi a hamvazószerda másik
elnevezése?
a, kövércsütörtök
b, kenyértörő szerda
c, szárazszerda

11.

Mit takar a „bodag” kifejezés?
a, ez a hamvazószerda
harmadik elnevezése
b, ez egy lepényféle
c, bádogtetőt jelent

12.

Fejezd be a következő
farsangi nóta utolsó sorát!
Agyigó, agyigó fassang,
fassang,
A konkóját letiporjuk, a
buzáját felemeljük  
a, Agyigó, agyigó fassang,
fassang!
b, A kontoját letiporjuk, a
farsangi fánkot megeszüvénk!
c, Jöjj el, kedves Télapó!

13.

Nyitra megyében a farsang
előtti vasárnap neve:
a, tananaj
b, hipihupi
c, talimuki
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megnövekedett számú gyalogos között battyogni és mosolyogni, beszélgetni és köszönni. Amint elértem a 4–6-os villamos vonalára, láttam, hogy egy kósza 6-os közeledik. Gondoltam, miért ne próbáljam ki. Mire a Móriczról elért abba a megállóba, ahol én álltam, jobban hasonlított egy indiai film vonatjára, mint eddig valaha. A „tömeg” szó nem elég kifejező az ös�szepréselődött emberkupac leírására. Azért én mégis felpas�szíroztam magam, hátha testi, lelki élményekkel gazdagszom a
Blaha Lujza térig. Számításaim ismét bebizonyosodtak, hisz az
emberek nyugodtan tűrték egymás aurájának közös metszetét,
a szájszagot, a táskákat, egymást. Megértőek voltak, ha valaki
meglökte a másikat, akkor a sajnálkozásra egy kedves mosoly
volt a válasz. Mindenki segített a másiknak le- és felszállni, és
érdekes módon senki nem tolakodott, az agressziót segítségül
híva. A Blaha Lujza térnél leszálltam, és a metró helyett a gyaloglást választottam a végére is. Utamat végül is 50 perc alatt
teljesítettem, ami közel sem mondható rossz részidőnek eme
„gyorsasági” szakaszon, hisz normál reggelen, normál dugóban
sem lettem volna jobb 40 percnél. Azért, ahogy a rendelő várójába értem, gyorsan visszapofozott a sor és az instant beszélgetések a „magyar valóságba”.
Orvos után a munkahelyemre már metróval mentem, ahol
nem kis meglepetésre az ellenőrök árgus szemei sem figyelték
a bérletem érvényességét. Majd ismét gyalog fel a hegyekbe.
Végiggondolva a reggeli kis kalandot, boldogan és energiákkal
körülvértezve ültem le a napi munkámat elvégezni. Történt valami, ami kicsit megbolygatta, felrázta Budapest életét. Az emberek jártak, mosolyogtak, beszélgettek. Aztán később már közösségeket formáltak az internet megfelelő oldalain, önkéntes
taxi- és tömegközlekedési szolgáltatók jelentek meg és az üzletek is korrekt módon folytak, esetleges barter ügyletek jöttek
létre. Az is meglepő számomra hogy nem volt olyan, aki hirtelen vagyonszerzéstől indíttatva kezdett volna bele bármilyen
vállalkozásba, kihasználva esetleges helyzeti előnyét. Valahogy
egy kicsit egymásra találtunk, és az ismeretleneket is szívélyesen fogadtuk – úgy, mint a bocsánatkérést. Az olyan kérdések,
mint „Szia, helló, merre mész, elvigyelek?”, ezekben a napokban nem a tíz millió forintot meghaladó autók tulajdonosainak
voltak a privilégiumai, és végre a Thököly úton nem csak hivatásszerűen stoppoltak a lányok (és a fiúk).
Aztán persze, ahogy haladt előre az idő és a sztrájk, a média nem kis befolyásának is köszönhetően az emberek türelme is végessé vált, és a buszra való feljutás esetenként verekedésbe torkollott. Egyre több volt a szitokszó és az átkozódás,
kényelmetlen lett a változás. Hál’ Istennek, meg tudtak egyezni (nem akarom tudni, hogy ki mennyit kapott a megegyezésért): mindenki visszaülhetett a buszon, villamoson a szokásos
helyére, és bámulhatott üveges, semmitmondó, reményvesztett képpel kifelé az üres járdákra, ahol nem látott mást (már
ha fogta a kintről érkező jeleket), csak az agresszív autósokat és
az üres járdát, ahol már csak én gyalogolok magányosan… De
nem baj, tudjuk jól, minden csoda három napig tart!

igazmondo . hu

Még mielőtt bárki azt hinné, ez a cikk nem arról fog szólni, hogy a mostani BKV-sztrájknak volt-e értelme, hogy a menedzsmentnek vagy a szakszervezeteknek volt-e igaza, esetleg
a politika állt-e a háttérben. De nem is arról, hogy az átértékelt,
megváltoztatott kollektív szerződést elemezzük. Sőt, a BKV értelmetlenül nagy kiadásai és a jegy árának és a szolgáltatás minőségének az összehasonlítása sem fognak szóba kerülni.
Nemrég – sztrájk előtt – éppen egy készülő internetes oldalra kellett írnom a magyar tömegközlekedésről, külföldieknek.
Próbáltam igen-igen kritikus szemmel nézni, és latba vetve külhoni tapasztalataimat összehasonlítani Budapesthez hasonló
metropoliszok tömegközlekedésével. A közhiedelemmel ellentétben nem írhattam rosszat, hisz Budapest felszíni közlekedése (éjszakai járatostul) az európai átlag felett van – szerintem
és a megkérdezett külföldiek java része szerint is. Igaz, a metróhálózat és az agglomerációs közlekedés, plusz az itt elhelyezendő parkolók közel sem hasonlítanak a tökéleteshez. Szóval
ilyen „élmények” után következett a közizgatás.
Pont a sztrájk első napján, még munka előtt, nekem a Keleti pályaudvarnál rendelő orvosomat kellett meglátogatnom,
ami – tudván, hogy én Kelenföldön lakom – komoly kihívásnak
ígérkezett (normál esetben problémámat megoldja a jó öreg
7-es vagy a fiatalabb testvére, a 173-as). Mivel szerencsésnek
mondhatom magam, többfajta utazási metódus közül is válogathattam, de én megmaradtam a gyaloglásnál. Végre az életemben először hoztam egy szerencsés döntést, hisz amint kiértem a Fehérvári útra, érzékelhettem, hogy a kocsisor – avagy
a forgalmi dugó – feltételezhetően a Camponáig, vagy talán
egészen Érdig állt. Ha már így alakult, gondoltam, követem
közterület-fenntartó barátomat, és a villamossíneken gyalogolok, jelezvén sorstársaimnak, hogy létezik egy harmadik lehetőség az út jobb és bal oldalán kívül. Egy arany középút…
Eme 20 perces gyaloglás alatt a Móricz Zsigmond körtérig több elismerő pillantást kaptam, azon sofőröktől, akik szomorú szemekkel konstatálták azt, hogy a lábaim nagyobb hatásfokkal dolgoznak, mint az ő X 5.75 A16 Z9, 278 lóerős nagyon csajozós, státuszszimbólummal bíró csodajárgányuk. Azt
sajnos viszont én regisztrálhattam gyors empirikus kutatással,
hogy a nagyon nagy autókban még mindig magányosan, egyedül üldögéltek az emberek (ne felejtsük el hogy ekkor már/
még Bochkor és Boros közös szórakoztató műsora sem lendíthette fel napjuk elejét). Az viszont, hogy a járdán haladó gyalogos, rolleres, biciklis emberek sűrűsége megtriplázódott, már
jelezte, hogy elkezdődött valami. Mondhatnám, a mára már
kultikusnak nevezhető bëlga performance A gyaloglás vége
című slágerének azon szövegrészlete, amely szerint „2001 a
jogsim éve, a gyaloglás vége”, ideiglenesen értelmét vesztette.
Szóval legnagyobb örömömre a kevésbé tehetősek, vagy a racionálisan gondolkodó emberek kitódultak a járdára, és gyalogoltak.
Gyalogoltak, méghozzá – ahogyan én láttam – boldogan. Furcsa volt számomra, hisz hírhedten a magyar a legszomorúbb tömegközlekedő széles e világon. Jó érzés volt a
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