Nyitány  3

Nyitány  4

tartalom

nyitány

Nyitány ............................................................ 3

A téli vizsgaidőszak
közepette ránk tört a
karácsony és a szilveszter. Ezek az ünnepek
amellett, hogy fontosak,
jelentősen visszavetik a
tanulási kedvünket. Így a
január 3-ára felvett vizsgát, vagy a szilveszteri
bulit követő regenerálódás közben, bűntudattal
küszködve adjuk le a
Neptunban, vagy gőzerővel kezdünk el felkészülni rá,
jegyzetekért és irodalomért kopogtatva a szaktársaink
virtuális és valós ajtaján. A szilveszter ezenkívül összekapcsolódik az újévi fogadalmakkal. Fogadalmak, melyek egy pár hónap után a feledés homályába vesznek,
és melyekre legyintünk:, „Majd jövőre!”. Mondván,
ráér az a nyelvvizsga, nem is kell túlzásba vinni azt az
edzést, és különben is mi szükségem van arra, hogy
aszkéta életmódot folytassak? Én azért bízom benne,
hogy az igazán fontos fogadalmakat, ha csak részben
is, de betartjuk.
Január hónapja idén nem csak az újesztendő kezdetét jelenti, hanem egy új olvasószerkesztő, Szepessy
Stefi, színrelépését is. Ezúton is szeretném megköszönni Lapinskas Ilonának a TátKontúrnál végzett
olvasószerkesztői tevékenységét, mellyel hozzájárult
a lap működéséhez, hibátlan nyelvhelyességéhez és
sikeréhez.
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I. TáTK Emberi Jogi Nap – A
definíción túl
„Értéknek kell tekinteni az emberi sokféleséget. Eközben a legfontosabb mércét az emberi jogok jelentik, amelyek a kisebbségekre
éppúgy érvényesek, mint a többségre. Csak az érdemel elismerés
helyett kritikát, aki ezeket nem tartja tiszteletben.” – Lutz Van
Dijk
2014. december 4-én került megrendezésre az ELTE
TáTK NT SzHÉK szervezésének közreműködésével az
I. Emberi Jogi Nap a Lágymányosi Campuson. A rendezvény fő céljának azt tekintette, hogy bebizonyítsa,
az emberi jogok nem csupán elvont ideák, hanem a
mindennapok fontos részét képezik, és igyekeznek
jobbá tenni világunkat.
Az emberi jogok kialakulása hosszú múltra vezethető
vissza. Időszámításunk előtt Perzsia első királya, Nagy
Kürosz (II. Kurus) volt feltehetőleg az első személy, aki
kimondta, hogy az embernek joga van megválasztani a
saját vallását, és meghirdette a faji egyenlőséget. Rendeleteit egy agyaghengerre jegyezték fel akkád nyelven,
ékírással. Ezt a Kürosz-henger néven elhíresült ókori
feljegyzést tekintjük ma a világ első emberi jogi okiratának. Nagy Kürosz rendelkezéseinek gondolati pillérjei
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában is fellelhe-
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tőek. Az emberi jogok eszméje ezután tovább terjedt
Babilonból Indiába, Görögországból Rómába.
A legnagyobb korai hatást a történelemben a Magna
Charta (Nagy szabadságlevél) idézte elő, amely az angol
alkotmányjog-történet kiindulópontjaként is tekinthető.
1215-ben íratták alá Földnélküli János angol királlyal. Eb-

ben a dokumentumban olyan jogokat jegyeztek le, melyeket később az univerzális emberi
jogok közé soroltak. A következő irat a Jog
Kérvénye (Petition of Right) volt, amelyet az
angol parlament fogalmazott meg 1628-ban.
Az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát 1776-ban hagyta jóvá a Kongresszus, melyben
két témakör került hangsúlyos pozícióba, az egyéni szabadságjogok és a forradalom joga. Az eszmék, melyeket
megfogalmazott, nemzetközileg nagy hatást gyakoroltak
az államok ideológiai beállítottságára.
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát 1787ban írták alá, a Bill of Rights (1791) tartalmazta az alkotmánymódosító törvényeket. Ezen dokumentumok határozták meg a kormány főbb szerveit és azok feladatait,
valamint az állampolgárok alapvető jogait.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1789-ben keletkezett. „A Nyilatkozat kimondja, hogy minden polgárnak
biztosítani kell a szabadság, a tulajdon, a biztonság s az elnyomással szemben való ellenállás jogát. Kijelenti, hogy a
törvény szükségessége abból ered, hogy»az egyes ember természetes jogainak gyakorlása más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagjai számára
ugyanezen jogok élvezetét biztosítják. Ezért a Nyilatkozat
úgy tekinti, hogy a törvény a közakarat kifejezése a jogegyenlőség előmozdítása céljából, és csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga.”
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1945-ben
alakult meg, ezután 1948. december 10-én fogadta el az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, melynek napja azóta az emberi jogok világnapjává vált.
A korábban felsorolt dokumentumok mind fontos
lépések voltak az emberi jogok társadalomba való beépülésében. A TáTK-n megrendezett Emberi Jogi Nap kiváló
lehetőséget adott arra, hogy ezeket megismerhessük, és
különböző nézőpontokon keresztül betekinthessünk az
emberi jogok összetett világába, és felfedezzük múltját,
jelenét.
Az előadások négy helyszínen zajlottak kora délelőttől egészen este 7 óráig. A karon tanuló vagy éppen
végzett hallgatókon kívül számos oktató vett részt a
programokon mint előadó. Például a választójog aktuális
kérdéseiről az USA-ban és Kelet-Közép-Európában Unger
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Anna Róza és Balogh László – a Politikai és Nemzetközi
Tanulmányok Intézetének oktatói –tartottak előadást.
A rendezvényen külsős előadók is részt vettek, például
Kolosi Péter, az RTL Klub programigazgatója a médiaszabályozásról beszélt, de képviselte magát az Amnesty
International civil szervezet is, mely a világ legnagyobb
emberi jogi mozgalmának része.
A prezentációk különböző témákon keresztül mutatták be az emberi jogok sokféleségét. Szó esett például az
alkotmányozásról, a fiatalkorú fogvatartottak jogairól,
a gyűlölet-bűncselekményekről vagy éppen az emberi
jogok konceptualizálódásáról a jól ismert Harry Potter
könyvek varázslóvilágában. Az előadások alkalmával a
hallgatóságnak is lehetősége volt hozzászólni, vagy éppen további kérdéseket feltenni az adott témához kapcsolódóan. Végül az este egy jótékonysági bulival záródott, a belépőjegyekből befolyt összeg egészét a BÁRKA
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ hátrányos
helyzetű gyermekeinek segítésére fordították.

A kar I. Emberi Jogi Napja tartalmas programokkal
hívta fel a figyelmet az emberi jogok fontosságára, és
nem kizárt, hogy a jövőben még több hasonló jellegű
rendezvénnyel szélesíti majd a hallgatók tájékozottságát.
Takács Eszter
Források:
I. Emberi Jogi Nap programja (http://tatk.elte.hu/
aktualis-hirek/egyetemi-hirek/3316-i-tatk-emberi-joginap-a-definicion-tul − Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
Sz. n. (É. n.) : Az emberi jogok rövid története (Együtt
az Emberi Jogokért szervezet honlapja, http://www.
humanrights.com/hu/what-are-human-rights/briefhistory/declaration-of-human-rights.html − Utoljára
megtekintve: 2014. december 30.)
Van Dijk, L. (2010): A szerelem és a szex története. Laurus
Kiadó, 173. o.

Kiút helyett csapda? − a
közmunkáról a Hilscher
Szalonban
A közmunkáról szólt a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
által szervezett november 26-ai Hilscher Szalon, ahol Lakner Zoltán politológus beszélgetett Molnár Györggyel, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének kutatójával.
A beszélgetés témájául szolgált többek között a Molnár György
vezette kutatásról publikált cikk, melyet a 444.hu jelentetett meg,
s amely által sok emberhez eljutott a közmunka jelenét bemutató
tanulmány. Összefoglaló az eseményről.
A rendszerváltással létrejött tömeges munkanélküliség
problémájára az eddigi kormányok különböző megoldásokat próbáltak keresni. Kezdetben a nyugdíjrendszerbe
terelték az embereket a korkedvezményes nyugdíj és a
rokkantnyugdíjazás által, de ez nagyon megterhelte a
nyugdíjkasszát. A közmunkaprogramok bevezetését látták megoldásnak.
A második Gyurcsány-kormány „Út a munkához”
programja 2007-ben már dolgozott a közmunkarendszer
kiépítésén. Ekkor a túl magasan megállapított bér az el-

sődleges munkaerőpiaccal szemben ellenösztönzőként hatott, és túl nagy terhet jelentett
az önkormányzatok számára az összeg kigazdálkodása.
Molnár György szerint ennek a programnak az alapja az volt, ami manapság is a közmunkának: az emberek „elfelejtettek dolgozni,
majd mi megtanítjuk őket”. A program ezzel a
fajta hozzáállással 2007-ben is inkább a kisebbséggel kapcsolatos előítéletek melegágyaként működött, mintsem hogy megoldást nyújtott volna a nagymértékű munkanélküliség kezelésére.
A jelenlegi kormány ígéreteként szerepelt a teljes
foglalkoztatás megteremtése, mely fő eszközének a közmunkát tekintik.
2011-ben a közfoglalkoztatás lényegesen lecsökkent,
így sok helyen az éhhaláltól kezdtek félni, ennek hatására
a kormány megkétszerezte az erre fordított összeget, és
egy sokkal intenzívebb program indult be.
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A kutató kitért rá, hogy az eddigi kormányok a közmunkát mindig a tartós munkanélküliek lustaságára,
munkatapasztalataik hiányára építették, mely nem
helytálló gondolat. A kutatásból is kiderült, hogy ennek
nincs valóságalapja.

”
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A legtöbben naphosszat dolgoznak, csak éppen a feketemunka világában. Ez azért is káros, mert magas a
kizsákmányolás veszélye, például nem fizetnek bért az
elvégzett munkáért cserébe. Mindemellett azzal, hogy az
embereknek közmunkát kell végezniük, elesnek a „feketézés” lehetőségétől.
Molnár a munkaerőpiacra való visszatéA legtöbben naphosszat dolgoznak, csak éppen a feketemunka
résnek más akadályait is látja a munkahelyek
világában. Ez azért is káros, mert magas a kizsákmányolás veszélye,
számán kívül. A szegények nagy része nem például nem fizetnek bért az elvégzett munkáért cserébe.
tud gondoskodni a lakása fűtéséről, ritkán
jutnak húshoz, nem rendelkeznek tartalékokkal, jelentős tartozásokat halmoznak fel, egészségügyi ál- szöröse lesz az őstermelők által megtermelt áruknak,
lapotuk nem megfelelő.
és ha a későbbiekben a helyi konyhákra a közmunkáTávolabbról nézve a számok azt mutatják, hogy négy- ban termelt zöldségek kerülnek, az a helyi termelők
szer nagyobb annak az esélye, hogy a közfoglalkoztatott életben maradását veszélyeztetheti.
újra visszatér majd a közmunka világába, mint annak,
Molnár elmondta, hogy a kutatásban kétféle közmunkamorállal lehetett találkozni.
Az egyik modell, ahol próbálják a szegények jövedelmét maximalizálni: ha lehetőség van feketemunkára,
akkor egy-egy napra máshol is vállalhatnak munkát az
emberek a közmunkában töltött idő helyett.
A másik modellben „szívatásra és csicskáztatásra” játszanak. Itt a maximális függés fenntartása a cél, ami a
választások környékén igazán fontos. Említette, hogy
volt olyan közmunkás, aki jelöltette magát a választáson,
ezért kirúgták a munkájából.
A kutatásban a munkakörülményekre is kíváncsiak
voltak. Pontozni lehetett, hogy milyen feltételeket biztosítottak számukra. Ebből kiderült, hogy bizonyos hehogy a munkaerőpiacon helyezkedik majd el.
lyeken a WC, az étkezési lehetőség, a pihenési lehetőség
Ugyan a közmunka kevesebbet fizet, de a munkaerő- mind adottak a munkavállalók számára, míg máshol ezek
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piachoz képest itt nagyobb az esély a munkavégzésre,
így a racionális döntés: a közfoglalkoztatásban maradás.
Azoknak a száma, akik a közfoglalkoztatás után munkához jutottak alig 10% körül van.
A közmunkások fele alacsony végzettségű, 3-4%-uk
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a többi szakmával, érettségivel. Tehát nem csak
a legalacsonyabb végzettségűek munka- és
életesélyei romlanak. Mindezek mellett a
munkanélküli járadék 3 hónapra csökkent,
ehhez képest az átlagos elhelyezkedési idő
6 hónap (30%-uknál inkább 6-9 hónap).
Azzal, hogy jelenleg kötelező elfogadni a közmunkát, ahelyett, hogy képzést
nyújtanának, vagy több időt adnának az
embereknek a munkakeresésre, a munkanélküliek munkaerőpiaci helyzete romlik.
Emellett nincs elégséges idő állásinterjúkra járni, amíg az emberek nyolc órás közmunkára
vannak kötelezve.
Felvetődött a beszélgetés alatt az „értelmes közmunka” végzésének kérdése is. A kutatás során kiderült,
hogy a közmunkában előállított élelmiszerek ára több-
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az alapvető dolgok egyáltalán nem állnak rendelkezésre.
Több településen megfigyelhető, hogy akik korábban
az önkormányzatnál feladatokat láttak el, azokat közmunkásként foglalkoztatják a továbbiakban, a korábbi
bérük feléért.
Ezen túl az iskolából kikerültek közül sokan első
munkahelyükként a közmunkát jelölték meg. Ez nagyban rontja a későbbi munkaerőpiaci pozíciójukat.
Molnár szerint a közmunka abban az egy esetben
jelenthet valódi alternatívát és kilépési lehetőséget az
elsődleges munkaerőpiacra, ha vidéken szervezik meg
a munkáka
. Példaként említette az útépítéseket, a folyóparti
munkákat, mikor több tíz, száz kilométerekkel távolabb folyt a munkavégzés, és a környéken más munkalehetőségekkel is találkoztak a dolgozók. Ilyenkor
a helyszínen lehetőség volt a váltásra, így többen ab-

bahagyták a közmunkát, és tovább dolgoztak a helyi
cégeknél. De nem ez a fő irányvonal.
Összefoglalva: a kutató szerint a közmunka inkább
csapdahelyzetet teremt, mintsem megoldást a tartós
munkanélküliségre és integrációt az elsődleges munkaerőpiacra.
Kis Diána
Forrás:
Horváth Bence (2014): A közmunka csapdába zár, és újraépíti a feudalizmust. (444.hu hírportál, http://444.
hu/2014/11/04/a-kozmunka- csapda ba-zar-es visszahozza-a-feudalizmust/ − Utolsó megtekintés: 2014.
december 30.)

Mire jó a honorácior státusz?
Más karokról szeretnél kurzusokat hallgatni? Nem fedi le a teljes
tudományos érdeklődési területed az alapszakod? TDK dolgozatot
írnál, és ehhez más, speciális ismeretekre van szükséged? Mindezt
a kredittúlfutás terhe nélkül? Bemutatjuk a honorácior státuszt.
Egy korábbi számban már volt lehetőségetek olvasni a
honorácior státusz pályázatról, melyet minden félév végén hirdetünk meg, és amivel a következő félévben teljesítendő kurzusok kredittúlfutás terhe nélküli elvégzésére
lehet pályázni.
Ahogy azt tudjátok, a hat féléves alapképzésben
résztvevő hallgatóknak 180 kreditet kell kötelezően
teljesíteniük az abszolváláshoz. Ennek a kreditmen�nyiségnek a 10%-át, azaz 18 kreditet lehet felhasználni
olyan kurzusok elvégzésére, melyek kielégítik a hallgató
tudományos érdeklődését, közelebb vihetik szakmai orientációja felé. Ezért a plusz 18 kreditért nem kell fizetni,
mindenkinek a rendelkezésére áll a szabadon választható krediteken túl.
Vigyázni kell, ugyanis ebből a plusz 18 kreditből vonódnak le azok a tárgyak, melyeket elhagy vagy nem teljesít a hallgató.
Ha valaki túllépi a rendelkezésére álló 198 kreditet,
úgy a szociális munka alapképzési szakon kreditenként
6700 Ft-os, a többi alapképzési szakon kreditenként
4800 Ft-os térítési díjat kell fizetnie. Ennek maximalizált összege a hallgatói normatíva 50%-a, azaz 59 500

Ft. Ezért felhívjuk a figyelmeteket, hogy érdemes számolgatni a mintatantervetekben
az eddig teljesített és teljesítendő krediteket,
nehogy kicsússzatok a rendelkezésetekre álló
keretből.
És most jön a honorácior státusz lényege!
A honorácior státusz célja, hogy azok a hallgatók, akik
a saját szakjuk által nyújtott ismereteken túl is érdeklődnek aziránt, amit tanulnak, vagy a szakos tanulmányaikat valamilyen speciális ismerettel szeretnék kibővíteni,
pályázat útján erre lehetőséget kapnak.
A honorácior státusz lényege, hogy az ezt elnyerő
hallgató az egyetem bármely karán elvégezhet tárgyakat
a kredittúlfutással járó többletfizetési kötelezettség terhe nélkül – vagyis nem kell aggódnia a 10%-os kredittúlfutás miatt. Például, ha egy szociológus szakos hallgató
jobban el szeretne mélyedni a szociálpszichológiában, a
Pedagógiai és Pszichológiai Karon lehetősége van számára érdekes tárgyak elvégzésére.
Nem ritka, hogy egy nemzetközi tanulmányok szakos hallgató az Állam- és Jogtudományi Karon felvehető politikatudományi tárgyakkal szeretné bővíteni
tudását. Az sem probléma, ha valaki a szakjától teljesen
eltérő tudományokban szeretne jártasságot szerezni:
a honorácior státusszal rendelkező hallgató a Természettudományi Karon akár a sejtgenetikáról, meteorológiáról is tanulhat, a plusz krediteket pedig nem kell
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megfizetnie, még ha túl is lépte a rendelkezésére álló
198 kreditét.
A státusz elnyerésének feltételei: az adott hallgató
jogviszonyban álljon az egyetemmel, alapképzésben
vagy egységes, osztatlan képzésben rendelkezzen legalább egy lezárt félévvel, vagy mesterképzésben foly-

szükség, valamint az elvégzendő kurzusok listáját, amelyen szerepelnie kell többek között a tanegység nevének,
kódjának és a tanszékvezető aláírásának is.
A kutatási tervben a hallgatónak személyes motivációira, jövőbeli terveire kell kitérnie, specifikusan pedig
arra, hogy miért szükséges számára a honorácior státusz
keretében elvégzendő kurzus teljesítése.
A félév végét követően a honorácior státuszú
hallgatónak egy beszámolóban kell összefoglalnia
az elvégzett kurzusokból származó tapasztalatokat, illetve, hogy azok mennyiben segítették elő a
hallgató tudományos munkáját, szakmai előmenetelét. Ebben a beszámolóban lehetőség van a
honorácior státuszt meghosszabbítani egy újabb
félévvel.
Ha bármilyen kérdésed van a honorácior státus�szal kapcsolatban, keresd Mogyorósi Pálmát, a TáTK
HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottságának
elnökét a tanulmany@tatkhok.elte.hu e-mail címen,
vagy Smid Lilla Rékát, a Bizottság tudományos referensét
a tudomany@tatkhok.elte.hu e-mail címen.
Továbbá ajánljuk figyelmedbe a HKR ide vonatkozó
részét: http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf 3032. oldal, 27/A § - 27/E §; valamint a 234. oldal, 445. §.
Mogyorósi Pálma

Társ(adalom) tudományok
sorozat III. rész
A pénz bűvkörében – rabul ejt a numizmatika
Mi a pénz? Csereeszköz? Életcél? Munkabér? Vagy talán csak a
szükséges rossz? Bármelyik megfogalmazást választhatjuk, de
mindegyik téves lesz. Téves, mert abban a mondatban, meghatározásban nem lesz benne a legfontosabb tulajdonsága: hogy nincs.
Persze ez így egy kissé meredek. Az alatt, hogy nincs azt
értem, hogy nem egy olyan létező dolog, mint a morzsák
a gallérodon a reggeli zsemle után vagy az emberszag a
„kombinón” napszaktól és időjárástól függetlenül. Inkább
egy fogalom, mint a szabadság vagy az erkölcs, csakhogy
ezt éppenséggel nap mint nap használjuk.
Még szemléletesebb az, ha elképzeljük, hogy megjön
a fizetésünk vagy az ösztöndíjunk. Csak gondoljunk bele,

hogy az örömtánc kíséretében sebtében bekapott (minket egyébként a nagyon is közeli
éhhaláltól megváltó) pizzaszelet okozta jobb
közérzet minek is köszönhető?
Egyedül annak, hogy a számlánkra került
néhány jel. Meg annak, hogy még sikerült elkúsznunk a
legközelebbi pizzaboltba. A sanyarú sors pedig az, hogy a
sok bankkártyás fizetésnek hála ezek a jelek nyom nélkül
eltűnnek – előbb, mint gondolnánk.
A pénz fogalmát viszont lehet egy teljesen másik –
sokkal kézzelfoghatóbb – síkon is értelmezni. Ez az új
papír tízezres, a zsebünkben kallódó húszforintos és a
perselyben gyűlő vasak síkja. Lehet őket gyűjtögetni,

Fotó • michiganquarterlyreview.com

tassa tanulmányait, valamint, hogy tanulmányi, tudományos eredményei alapján érdemes legyen a státusz
elnyerésére.
A státusz elnyeréséhez a pályázónak kutatási tervvel
ellátott pályázatot kell benyújtania, melyről a kar illetékes bizottsága dönt. A pályázáshoz csatolni kell egy
pályázati lapot, melyhez a szakigazgató aláírására van
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széfben őrizgetni, sorsot húzni velük. És természetesen fizetni. Már a Krisztus előtti 3. század óta. Ekkor
jött ugyanis „divatba” a pénz mint csereeszköz használata Európában. Korábban is használtak már drágaköveket, értékes fémeket pénzként, de ekkor még csak az
értékhalmozó szerepére ismertek rá, mint manapság az,
aki gyémántot vagy aranyat vesz. A vele való kereskedést nagyjából 2300 éve folytatja az emberiség, nálunk
Európában a kelták jóvoltából.
Bár jobb esetben minden nap akad
a kezünkbe egy-két érem vagy papiros,
nem biztos, hogy valóban látjuk is.
Ezalól szerintem egyedül az a helyzet képez kivételt, amikor meglátunk
a földön egy elejtett ötforintost. Lehajolunk érte, felkapjuk, nézegetjük,
mikor verték, a zsebünkben tartjuk,
hátha csatlakozik hozzá egyszer egy
nagyobb tesó. Ilyenkor egy pillanatig
talán nem a pénznek mint értéknek
örülünk, hanem magának az érmének, amelyik elveszett, de most menedéket talált a zsebünk alján nyíló lyukon keresztül a
kabátbélésünkben.
Talán ez az, amit egy vérbeli numizmatikus naponta
átélhet. Ez a történeti segédtudomány ugyanis az érmékkel és a pénz történetével foglalkozik.

rajzi területek és korszakok pénzforgalmáról, pénzgazdálkodásáról és külkereskedelméről gyűjtött információk révén a gazdaságtörténeti kutatásokban is fontos
szerepet játszik. A pénzek, érmék mint kisplasztikai
alkotások vizsgálatával viszont már a művészettörténet
foglalkozik.
A szakirodalom a reneszánszig vezethető vissza: a
kor embereinek az ókori Rómáért és a görögökért való

rajongása a példaképeik fizetőeszközeire is kiterjedt.
Az antik pénzek első, tudományos igényű feldolgozása
Joseph Hilarius von Eckhel munkája 1792-ből (Doctrina
numorum veterum). A szakma igazán a 19. században
indult fejlődésnek, sok egyéb mellett a Numismatic Society of London is 1836-ban alakult. Az érméket
katalogizálva azóta múzeumokban
Lehajolunk érte, felkapjuk, nézegetjük, mikor verték, a zsebünkben
találhatjuk meg, ha egy valóban átfogó képre
tartjuk, hátha csatlakozik hozzá egyszer egy nagyobb tesó.
vágyunk, akkor a British Museumot ajánlom.
Magyarországon az I. Ratio Educationis
Bővebben pedig a pénzek felirataival és ábrázolásai- (1777) nyomában a 18. század vége óta oktatnak az
val, készítésük történetével és a régebbi korok gazdasági egyetemen numizmatikát. Valójában azonban csak a 19.
században emelkedett tudományos rangra ez a terület,
életében betöltött szerepükkel.
és azóta is aktív.
Mit csinál tehát egy numizmatikus?
Kérdés persze, hogy a jövő numizmatikusa mit fog
Mondhatnánk, hogy pénztárazik, de ez a pénz és a kezdeni az éteren átcikázó számokkal és papírokkal, de
könyvtárazás szavakból szőtt kifejezés lehet, hogy félre- ez legyen az ő baja.
vezetné a kóbor bámészkodókat.
Mi elégedjünk meg azzal a tudattal, hogy még csörFogalmazzunk inkább úgy, hogy katalogizál, kataló- gethettük a zsebünkben az aprót, és hajtogathattunk pagusokba foglalja az egyes korszakok pénzeit, és egy-egy pírrepülőt ötszázasból. Én azt javaslom, hogy az ínséges
éremlelet példányait pedig ezen katalógusok alapján ha- egyetemi évek ellenére tegyünk félre egy-egy példányt
tározza meg. Ilyenkor többek között a pénz olyan dimen- minden forgalomban lévő bankóból, ha másért nem, hát
zióit veszi nagyító alá, hogy mikor verték, valószínűleg emlékbe.
hol lett forgalomba hozva, milyen lehetett a korabeli
Czájlik Rita
értéke, illetve, hogy hol találták meg, tehát földrajzilag Források:
mennyit „utazott” az érme.
Numizmatika. In: Magyar Nagylexikon, Akadémiai
A leletek elemzésén túl ez a tudomány az egyes földKiadó, 1994-2004.

”
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A legmélyebb csend rejtélye
mit keres az ember ott, ahol még a madár sem jár?
Sok különböző, furcsa vagy éppen izgalmas embert hordott már a
hátán a Föld. Nem mind szeretjük ugyanazt a fagyit, nem mindenki kék szemű, és máshogy állunk az alternatív színjátszó csoport
Ibsen-értelmezéséhez is. Így természetes, hogy mind más és más
kihívások elé állítjuk magunkat (bár feleslegesen, mert támadnak
azok maguktól is…). Ki a nyílt víz mélyén kutat elsüllyedt kincsek
után, ki a hosszútávfutás endorfinadagjában hisz, más pedig a
magasból lepillantva éli át élete nagy pillanatait. Gyönyörű, varázslatos pillanatok lehetnek ezek! De mit csinál az ember önként
a sötét, nedves, sáros föld alatti járatokban?
Nos, erre a kérdésre nincsen egyértelmű és minden más
lehetőséget kizáró válasz, még a barlangászok között
sem.
Van, akinek a lent megbúvó cseppkövek, ásványok
adják a motivációt, más a fizikai kihívásért van oda, de
akad olyan is, akit a felfedezés hajt. Ugyanis azt már
nagyjából tudjuk, hogy miképpen néz ki a Föld felszíne,
erről már csak kevés újat lehet felfedezni. Ellenben a barlangok rendszere, tehát az, ami a föld alatt van, egyelőre
még kevéssé ismert, sok terület feltérképezetlen.
A barlangokról általában

Mivel már volt szerencsém néhány magyar barlanghoz
belülről is, így első kézből mondhatom, hogy borzasztó
nagy sötétség van bent. Többször kipróbáltam már, hogy

Fotó • peru.commscentral.net

milyen az, amikor a barlang egyik kisebb termében ülve
lekapcsolja mindenki a fejlámpáját és sötétség borul ránk.
Tud sötét lenni egy alagút meg a szobánk is éjszaka,
ha valami zörög odakint, de ehhez fogható vak sötétsé-

get még sehol máshol sem „láttam”. Az első
fél percben az ember még próbálja nyitogatni
a szemét, igyekszik fókuszt találni, de aztán
rájön, hogy teljesen fölösleges. Ahogy az
egyik érzékszervünk kiesik, a másik felerősödhet. Például a hallás. Mert amilyen sötét
van a föld alatt, ugyanolyan nagy csend is
lesz. De nem az a fajta, mint amilyen a „végre
leszálltam a 2-es metróról, és már hallok”, hanem egy olyan mély, teljes csend, ahol a szíved dobogása ágyúdörgésként visszhangzik,
egy vízcsepp hangja pedig csattanásként hat, ahogy a
sisakodon landol.
Ha jobban belemélyedünk a barlangkutatások
témájába, láthatjuk, hogy bizony nincsen két egyforma barlang. Vannak cseppkőbarlangok (ilyen a
Baradlabarlangunk is), lávabarlangok, víz alatti barlangok, és még sorolhatnám. A cseppkőbarlangok általában a legszebbek, tele vannak színes vagy éppen
szikrázóan fehér cseppkövekkel. Ezek úgy alakulnak
ki, hogy a barlangba a felszínről leszivárgó víz „hordalékként” magával ragad az útja során némi ásványt,
majd amikor egy vízszintes felületre ér, ahonnan már
lecseppenne, az ásványokat lerakja, és egyedül zuhan a mélybe. Így millió és millió vízcsepp közösen
épít meg egy a barlang plafonjáról lógó sztalagmitot.
Ezekhez a képződményekhez ezért tilos
hozzányúlni, hiszen ha ujjainkkal ös�szekoszoljuk a cseppkő finom felületét,
a következő vízcsepp már nem fogja
tudni letenni hordalékát, és így egyetlen mozdulattal évezredek munkáját
törhetjük derékba.
A barlangok szerkezetét általában a
víz munkálta, ezzel szemben a lávabarlangot egy másik erő formálta.
A kiömlő lávában üregeket képezhetnek a bennrekedt gázbuborékok,
ezek kis termeket formáznak, illetve a
már megszilárdult kérget könnyen áttörheti egy újabb lávahullám, aminek távoztával egy
kacskaringós alagút marad a kéregben. A lávabarlangok sokkal sérülékenyebbek, főleg a jelenleg is aktív
vulkáni területeken.
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A barlangász egy külön faj
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Egyrészt, mert jobban érdeklik a föld alatti, mint a
föld feletti események. Másrészt, mert teste számos
módon alkalmazkodik a „lenti léthez”. A barlangászáshoz
ugyanis nagy erő kell, például ha szintet kell mászni,
ügyesség, kúszótechnika a lapos járatokhoz és szellemi

mint 627 kilométer! Ehhez képest Európa a „csupán” 230
kilométeres Optimiszticseszkaja barlangrendszerrel nevezhet be a versenybe, ami Ukrajnában található. Magyarország leghosszabb (és talán legismertebb) barlangja
a Baradla-barlang, 25 kilométeres össztávval.
A szédületes csúcsoknak van egy másik vetülete is, a
mélység. Magyarország legmélyebb barlangja 254
méter mélyig ér le, ez az István-lápai-barlang. A világ legmélyebbje azonban ezt messze túlszárnyalja,
hiszen több, mint 2 kilométert lehet benne megtenni a Föld középpontja felé. És bár a barlangok
általában inkább üregekből, vízmosta járatokból
állnak, előfordul, hogy a barlangász hosszú kúszásmászás után egy hatalmas térben találja magát.
Ezeket hívják barlangtermeknek. Ezek közül a legnagyobb kiterjedésű az ún. Sarawak-terem a malajziai Lubang Nasib Bagus nevű barlangban, aminek
kiterjedése 700x400x70 méter. Gondoljuk el, mit
éreznénk, ha egy féreglyukból, amiben épp, hogy
elfértünk a hasunkon kúszva, minden centiért megküzdve egy olyan terembe toppannánk, aminek a tetejéig nem
ér el a lámpánk fénye…
Végezetül még egy fontos ismérve a barlangoknak,
ami bár minden barlangnál változik egy kicsit, alapvetően közös: a por és a sár. Ha vizes barlangról van
szó (vagy éppen a tavaszi olvadások idején vetjük bele
magunkat a sötét lyukakba), akkor számolnunk kell azzal, hogy minden, ami rajtunk van (az alsóneműket is

erőnlét. Ez az utóbbi azért is különösen fontos, mert
egy hosszú barlangrendszer hiába van letérképezve, a
barlangásznak a fejében kell, hogy legyen a térkép ahhoz,
hogy kijusson. Az alapfelszerelés egy pár jó gumicsizmából, egy nyugodtan összekoszolható overállból, sisakból
és fejlámpából áll. Ehhez jönnek még hozzá szükség
esetén a biztosítókötelek, karabinerek, a barlang ásására
való kéziszerszámok és olyan egyéb apróságok, amik a
barlangban való közlekedést biztonságosabbá teszik.
Akiknek a barlangászás még nem hangzik
elég extrémnek, csak gondoljanak bele a kö- ...egy olyan mély, teljes csend, ahol a szíved dobogása ágyúdörvetkezőbe: vannak olyan barlangász táborok, gésként visszhangzik, egy vízcsepp hangja pedig csattanásként
ahol az emberek több napig a barlangban él- hat, ahogy a sisakodon landol.
nek. Ez azt jelenti, hogy ott esznek (azt, amit
le tudtak vinni magukkal, mert odáig nem ér el
az ingyenes házhozszállítás), és ott alszanak a föld alatt, a beleértve) sáros lesz. De nagyon. Ha pedig inkább egy
teljes sötétségben. Persze a barlangászok is értik a módját, száraz barlangot óhajtanánk bejárni, ne felejtsük el,
hogy tevékenységük extrémitását növeljék. Ilyen például, hogy a por az bizony száll, és ezért nem érdemes egy
amikor nagy hegységekbe mennek fel, hogy majd onnan szűk résben, kúszás közben hasalva tüsszenteni, mert
egy kürtőn át a hegy belsejébe ereszkedjenek. Vagy a bar- egy ilyen akció után anya legyen a talpán, aki megismelangi búvárok ágazata, akik bár ugyanúgy a szűk réseken ri a gyerekét. De bármelyikfajta barlangba vezessen is
bújnak át a sötét csendben, de ezt még ráadásul víz alatt a sors, mindenképpen tervezzünk be utána egy alapos
teszik. Mindezt a felfedezésért, a természet szépségeinek fürdőzést, az nem fog ártani.
kutatásáért és önmagunk meghaladásának érzéséért.
Czájlik Rita

”

Barlangrekordok

A világ eddig felkutatott leghosszabb barlangrendszere az USA Kentucky államában, a déli Appalache-hegység
alatt megbúvó Mamut-barlang, amely teljes hossza több,

Forrás:
A világ barlangjainak adatbázisa. (www.caverbob.com –
Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
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Black Friday
gátlástalan zsákmányvadászok vagy megfontolt vásárlók?
Fekete Péter helyett Fekete Péntek. A nap, mikor a világ másik felén emberek egymást eltaposva szemtől szemben, vérrel és verítékkel szerezhetik meg azt a tárgyat, ami „elvileg” boldogságukhoz
vezet. Vagy legalább elégedettséghez, elvégre nem kevés ellenféllel
kell szembenézniük ebben a kíméletlen harcban.
Sokan sokféle szemszögből vizsgálták a fogyasztást, a
fogyasztói kultúrát és a tömegpszichózist. Aki társadalomtudománnyal foglalkozik, sokat fog róla olvasni és
hallani.
Don Slater társadalomtudós így fogalmaz: „A fogyasztói kultúra megfogalmazás azt jelenti, hogy a modern
világban a legalapvetőbb társadalmi gyakorlatok és kulturális értékek, elképzelések, törekvések és identitások sokkal
inkább a fogyasztáshoz való viszonyon keresztül, illetve ahhoz képest határozódnak meg…”

Gold Rush

Fotó • aluratek.com

Talán ennél is konkrétabb Paul Ekins leírása: „Fogyasztói
társadalom egy olyan társadalom, ahol az egyre növekvő számú
árucikkek és szolgáltatások birtoklása és használata az elsődleges kulturális törekvés, ez az egyéni boldogsághoz, társadalmi
státuszhoz és nemzeti sikerességhez vezető legbiztosabb út.”
Sokan ezeknél jóval profánabb és negatívabb hozzáállást képviselnek a fogyasztással kapcsolatban. Az ismert
műsorvezető és kritikus Puzsér Róbert például azt mondja: „Nincs ilyen, hogy fogyasztói kultúra. Csak fogyasztás
van és kultúra… A fogyasztásnak a fogyasztói társadalomban nincsen kultúrája, csak mennyisége van. Mérőszámai, a
»több« és a »még több«.”
A Fekete Péntek – mint a javakért folytatott harc egy
konkrét, modern rítusa – kicsit talán olyan, mint Az éhe-

zők viadalának az a jelenete, mikor Katniss az
arénába lépve fegyvereiért rohan. Akár egy
verseny: érd el az áhított célt, és daráld le azt,
aki az utadba kerül! A cél pedig, mint tudjuk,
szentesíti az eszközt.
A Fekete Péntek kifejezést számos eseményre használták már a 19. század óta, de először az
1869-es pénzügyi válságot nevezték el így.
Majd 1966-ban a Philadelphiai Rendőrség a hálaadást
követő napnak a „fekete péntek” nevet adta. A kifejezés a
sűrű járműforgalomhoz kapcsolódott. Újabban a kereskedők és a média inkább arra utal a kifejezéssel, hogy a
kereskedők ekkor kezdenek a pirosból (a veszteség színe
a könyvelésben) átmenni a feketébe (vagyis nyereséget
termelni). A Fekete Péntekkel indul meg a karácsonyi
bevásárló szezon, ami hatalmas dugókkal, a belvárosi
boltokhoz siető vásárlók miatt tömött
járdákkal jár. A fogalom 1975-től kezdett
szélesebb körben ismertté válni.
Manapság a Fekete Péntek a hálaadás
napját követő első pénteket jelenti az
Egyesült Államokban. A 2000-es évek óta
ez a karácsonyi bevásárlási szezon nyitónapja. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november negyedik csütörtökére
esik, ezért a Fekete Péntek november 2329. közé. Elviekben nem hivatalos ünnep,
de elég sokan szabadságot vesznek ki erre
a napra.
A kereskedők már jóval a „fekete nap”
előtt elkészítik a karácsonyi dekorációt,
és nekilátnak a tömegek módszeres hergelésnek. Jó pár
évig a 6 órás nyitás volt az általános, de a 2000-es évektől
sokan már 5-kor, sőt hajnali 4-kor kinyitották mennyei
kapuikat a vásárlók előtt.
A lényeg, hogy a kereskedők az általuk forgalmazott
áruk egy részét brutálisan alacsony áron adják az eredetihez képest. Ebből következik a híradókban és a South Park
egyik epizódjában is látott hatalmas embertömeg, mely
ugrásra készen várja, hogy végre kitáruljanak az ajtók.
Elterjedt szokás a keményvonalas vásárlók között,
hogy sátorral érkeznek már a pénteket megelőző napon, minél nagyobb esélyt adva maguknak az áhított
tárgy megszerzésére.
A nyitás pillanatában a vásárlók elemi erővel csapnak

Fotó • beyondthecurls.com
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le a boltok által meghirdetett akciókra. A jó rajtpozíció
azonban nem elég, szemfülesnek és legfőképpen gyorsnak kell lenni, mert a legértékesebb árukból csupán kevés van kirakva.
Bizonyosan sok vevőnek van valamiféle terve. Akár
egy akciófilmben…
1.Bejutás előtt:

A verzió: sátrazás. Nem kényelmes, ám a sorban lévő
előkelő pozíciót így lehet a legbiztosabban tartani.
B verzió: sorban állás. A képlet egyszerű,
minél korábban érkezel, annál előrébb kerülsz.

kincsét egy másik vásárlótól, aki megpróbálta elvenni
azt. Ha még kíváncsiak vagytok, és nevetni is szerettek,
akkor melegen ajánlom a South Park Black Friday c. epizódját, amiről tényleg szuperlatívuszokban tudnék csak
írni (− Trónok harca rajongóknak külön csemege.).
Ha valakit nagyon elrettent „a test a test ellen” küzdelem az új Xboxért, akkor kihagyhatatlan számára a Kiber
Hétfő, a hálaadást követő első hétfő, mely a péntekhez
hasonlóan nagy leárazásokkal teli, viszont itt csak on-

2.Bejutás:

Jó, ha tudjuk, hogy hol van az üzlet, amibe
menni akarunk (például egy plázán belül), a
boltban a legértékesebb zsákmány már úgyis
könnyen elérhető és látványos helyen lesz. Mivel nincs belőle sok, ezért minél előbb oda kell
érni. Ha elestél, elbuktál!
3.Szerzés

Ha megvan a zsákmány, ne engedjük el egy pillanatra
sem, vadászhatunk még másra is, de minél előbb célozzuk be a pénztárat, ez lesz az ún. második sorban állás.
4.Menekülés

Jussunk ki az ostromlott területről, lehetőleg a zsákmánnyal együtt.
A legértékesebb áruk általában elektronikai cikkek,
ezeket akciózzák le a legradikálisabban.
Persze előfordul, hogy nem mindenki ússza meg ép

line lehet lecsapni az árukra. Általában nincsenek akkora
kedvezmények, mint azon a bizonyos pénteken, de azért
sok árut az ünnepi szezon legkedvezőbb árán kínálnak.
Ezt a kis szösszenetet Hankiss Elemér szinte már poétikus idézetével zárnám, illetve azzal, hogy kellemes
ünnepeket és jó vadászatot kívánok nektek!
„A fogyasztói társadalom egyszerre örök karnevál és haláltánc. Tele van örömmel és kiteljesedéssel, de működnek
benne a romlás és pusztítás erői is. Pedig az egyénnek ugyan
ki kell teljesednie, de azt is el kell fogadnia, hogy a másik kiteljesedése is ugyanolyan fontos, mint az övé.”

”

A nyitás pillanatában a vásárlók elemi erővel csapnak le a boltok
által meghirdetett akciókra. A jó rajtpozíció azonban nem elég,
szemfülesnek és legfőképpen gyorsnak kell lenni.

bőrrel a javakért folytatott háborút. Csak hogy néhány
példát említsek, 2008-ban az egyik New York-i Walmart
bolti alkalmazottját vásárlók taposták halálra, miután percekkel az 5 órai nyitás előtt beszakították az üvegajtót.
Ugyanezen a napon két ember meghalt, amikor a
vásárlók két csoportja között kialakult vita lövöldözésbe torkollott. 2012-ben két embert lelőttek a floridai
Walmart előtt egy parkolási vitában. A 2013-as év Fekete
Péntekén Las Vegasban lábon lőttek egy, az óriásképernyős tévéjét cipelő vásárlót, amikor az visszaszerezte

Aruwa Eszter

Forrás:
Hankiss Elemér (2014): Mintha újra egy
zátony felé sodródnánk. (http://hvg.hu/
kultura/20140818_mintha_ujra_egy_zatony_fele_
sodrodnank/ − Utoljára megtekintve: 2014. december 30.)
Ruddick, Graham (2014): Black Friday 2014 explained
− retailers gearing up for day of deals. (The Telegraph,
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/
retailandconsumer/11217839/Black-Friday-2014-Getready-for-the-biggest-online-shopping-day-in-history.
html − Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
Slater, Don: A fogyasztói kultúra körvonalai. [Ford.: Kacsuk
Zoltán.] Replika, 2005. 16 (51–52): 197–205.
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A Disney-mesék háttere
amikor még nem volt mindig happy end…
Sokunk életében a gyermekkor legfőbb jellemzője a gyurmán és a
kismotoron kívül a Disney-mesék végeláthatatlan sora. Bevallom,
a mai napig visszanézek egy-egy mesét, amin felnőtt a mi korosztályunk. Újranézve rengeteg érdekességre bukkanhatunk ezekben
a rajzfilmekben.
Számtalan cikk szól különböző összeesküvés-elméletekről, Walt Disney szabadkőműves múltjáról és a szexuális
utalásokról kedvenc gyermekkori történeteinkben. Most
azokat a furcsaságokat igyekszem felsorolni, amik nem
rugaszkodnak el ennyire a valóságtól, és alátámaszthatóak, ha egy kicsit utánanézünk.
Disney a bátyjával, Roy Oliver Disney-vel együtt alapította 1923. október 16-án a világ egyik legnagyobb
szórakoztatóipari cégét, a Disney Brothers Cartoon
Studiot. Ugyan 1928. november 18-án elkészült az első
Miki Egér mese, ám az első egész estés rajzfilm, a Hófehérke még váratott magára, csak 1937-ben jelent meg.

A köztes időszakban Disney filmes karrierje többször
megfeneklett, sokszor „lenullázódott”, és kezdett új életet több városban. De úgy tűnt, ez a nagyfilm meghozza
a várva várt sikereket. Ez így is lett, hiszen a bemutató
után mindössze fél év alatt a mese 2 millió dollárt hozott a cégnek, melyből megkezdték egy új stúdió felépítését. Sőt mi több elindultak a Bambi és a Pinokkió első
munkálatai is.
A siker öröme azonban hamar elillant egy váratlan
tragédiának köszönhetően, amely beárnyékolta Disney további életét is. Sikeres cégvezetőként 1938-ban
szülei házassági évfordulójára egy házat ajándékozott
édesapjának és édesanyjának. Akár happy end is lehe-

Fotó • img4.wikia.nocookie.net

Boldogan éltek, amíg meg nem haltak

tett volna a történet vége, ők boldogan éltek
új otthonukban, és büszkék voltak sikeres
fiukra. Egy éjszaka azonban probléma támadt a fűtési rendszerrel. A hibásan csatlakoztatott gázkazán Disney édesanyjának
halálát okozta, édesapja kórházba került.
Disney soha nem dolgozta fel igazán édesanyja halálát,
magát hibáztatta. Hivatalos dokumentáció nem készült,
de egyes feltételezések szerint a mesegyáros korábban
maga próbálta megjavítani a meghibásodott fűtést.
Több forrás szerint valószínűsíthető, hogy emiatt árvák
a főszereplők történeteiben, meséiben pedig saját vesztesége tükröződik.
Pszichológiai okai is vannak ennek az észrevételnek.
Kisgyermekként talán fel se tűnik nekünk, de valóban
majdnem minden hős árva a fantáziavilágban (és nemcsak a rajzfilmekben, gondoljunk csak Pókemberre, akinek még a nevelőszülei is meghalnak, vagy ott van példának Harry Potter is). Felmerül a kérdés,
hogy miért is van ez így? Mint tudjuk
a filmek, és szinte minden, amit látunk,
befogadunk, érzékelünk, hatással van
ránk. A tündérmesék is – jobb esetben
– tanítanak nekünk valamit, adott esetben azt, hogy noha a mi szüleink élnek,
a lelkünk mégis egyedül van, és így, ebben a magányos állapotban kell megküzdenünk az elénk kerülő nehézségekkel.
Valójában tanító szándék van emögött,
és egy kis segítség a jövőre nézve, mert
mi sem okoz nagyobb örömet, mint az
önerőből elért sikereink.
Talán köztudott az a tény, miszerint
a legtöbb Disney-film a Grimm testvérek meséiből készült, kisebb-nagyobb korrekciókkal. A fivérek azonban történeteiket korántsem gyermekeknek szánták,
tele voltak horrorisztikus részletekkel. Később maguk
is adtak ki olyan könyveket, amelyekben javított, kevésbé félelmetes történetek szerepeltek. Csak egy pár
példát említve a rémtörténetek közül: Hófehérke és
a herceg összeházasodnak, meghívják az esküvőre a
gonosz királynőt, de büntetésként vörösen izzó vascipőben kell táncolnia addig, amíg meg nem hal. Pán
Péter egy gonosz gyerek, akin átok ül, soha nem nőhet fel, azok a gyerekek, akik vele vannak, azért nem
lesznek idősebbek, mert megöli őket. A Hamupipőke
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Meséink sok titkot és érdekességet rejtenek, megéri
figyelmesen nézni és az eredetükre is rákeresni, az ember sokszor el se hinné, miket talál…

Csodák palotája

történetben, amikor a herceg körbejárja a királyságot,
hogy megtalálja az üvegcipő gazdáját, a Grimm-mese
szerint a mostohák saját lábukat megcsonkítva próbálják elhitetni az uralkodóval, hogy őket keresi. Bár A
kis hableány eredetileg Andersen meséje, de ez sem a
„boldogan éltek, amíg meg nem haltak” szófordulattal zárul. A sellő az eredeti történet végén szemtanúja, hogy
a herceg egy hercegnőt vesz feleségül, ezért kap egy
kést, amivel megölheti a férfit, de ő nem bírja szerelmét
meggyilkolni, ezért a tengerbe ugorva hullámmá változik. Pocahontas viszont élő személy volt, a harminc
törzs felett uralkodó Wahunsonacock gyermeke, akit
az angolok csak „powhatan főnök” néven emlegettek. Az
angolok túszul ejtették a lányt, és az indiánokkal való jó
viszony érdekében hozzáadták egy John Rolfe nevű dohányültetvényeshez, akinek szült egy gyermeket, majd
később himlőben meghalt.

Várady Zsófi
Források:
10 Disney mese sötét eredete (http://www.kisalfold.hu/
ezmilyen/10_disney_mese_sotet_eredete/2378528/ −
Utoljára megtekintve: 2014. december 30.)
Sz. n. (2010): Borzalmak és tündérmesék. (Múlt Kor történelmi portál, http://mult-kor.hu/20100813_borzalmak_es_tundermesek?print=1 − Utoljára megtekintve:
2014. december 30.)
Walt and Mum. (http://www.findadeath.com/Deceased/d/
disney/floradeath.htm − Utoljára megtekintve: 2014.
december 30.)
Oromaner, Marc (É. n.): Why Disney Characters and
Superheroes Are Usually Orphans.
(http://thelaymansanswerstoeverything.com/2012/06/
diary-of-a-layman-26-spring-why-disney-charactersand-superheroes-are-usually-orphans/ − Utoljára megtekintve: 2014. december 30.)
Tarján Tamás (É. n.): 1614. április 5. John Rolfe és
Pocahontas esküvője.
(Rubicon
Online,
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1614_aprilis_5_john_rolfe_es_pocahontas_
eskuvoje/ − Utoljára megtekintve: 2014. december 30.)

Popkultúra
avagy van-e recept a jó popszámra?
A zene az életünk része. Reggel vele kelünk, este vele fekszünk.
Bizonyos dallamok azonnal beleragadnak szürkeállományunkba,
és akár napokon keresztül dúdolunk néhány sort. Számos előadó
óriási sikernek örvendhet, néhányukat nem lehet a ranglista csúcsáról letaszítani, míg mások egy sláger után a feledésbe merülnek.
Hogy lehetséges ez? Mi lehet a siker titka?
„Neked van olyan együttes, akiért annyira odavagy?
Akikkel már álmodtál? Egy banda, akinek minden dalszövegét kívülről tudod? Számok, amik életed periódusaihoz
köthetők? Amikre sírtál vagy nevettél? Dal, amit egy bizonyos időszakban annyit hallgattál, hogy ha behunyod a
szemed, érzed még az akkori illatokat is? Van olyan zene,
amit annyira szeretsz, hogy már az boldogsággal tölt el,
ha valahol meghallod? Amiről egyszerűen azt hiszed, hogy
azért íródott, hogy belőled érzéseket váltson ki? Énekes,

akiért rajongasz? Akinek szerelmes vagy a
hangjába?”
Utóbbi kérdések Leiner Laura magyar írónő tollából kerültek ki. A válasz a többség
számára egy egyértelmű igen. A zene meghatározó szerepet játszhat életünk bármely
momentumában, legyen az akár egy édes
pillanat vagy egy keserű csalódás.
A zene más és más oldala ejti rabul a szíveket, vannak,
akik a lágyabb dallamokat kedvelik, míg mások a harsányabb, egészen kemény hangokat. Napjainkban azonban
a túlnyomó többség – talán a média hatása miatt is – a
popkultúra szerzeményeit hallgatja rendszeresen.
A popzene terjedése az Amerikai Egyesült Államokból
indult el a 20. század derekán. Ekkortájt kezdtek tudatosan figyelni a lehetséges célcsoport(ok) változó igényeire,
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és annak formálására. A technikai fejlődés ezt lehetővé
is tette, ami megmutatkozott a gyártás, a terjesztés és
az eladás különböző szakaszaiban. Igyekezték a fiatalabb
korosztályok érdeklődését még inkább a zene irányába

fordítani. A szórakoztatóipar új utakat nyitott meg a fiatal fogyasztók kialakuló popkulturális szokásai előtt.
A zene globalizációja is bekövetkezett az 1950-es
évektől, és mára már a rádió, a televízió és az internet segítségével a zeneszámok elérhetővé váltak bárki számára.
Lovasi András (a Kispál és a borz és a Kiscsillag együttesek
frontembere) nyilatkozott egyszer a popzene alakulásáról, és foglalta össze lényegre törően a jelenség mivoltát:
„A popzenének éppen az az egyik szerepe, hogy segítsen leválni a szülőkről. A tinédzserek általában már csak lázadásból
sem azokat a számokat hallgatják, amelyeket a szüleik, az
a stílus szerintük lejárt. (...) A popzene közösséget is alkot,
megkülönböztet a más ízlésű csoportoktól, és a kialakult kis
közegedben is a saját helyedre rak.”
A popkultúra robbanásszerű terjedésével számtalan
zenekar alakult meg. Akár az 1900-as évek felétől lehetne sorolni a jól ismert előadók listáját, de az igazán meghatározó nevek, akiknek kultusza a mai napig
él, az 1980-as években kerültek színpadra.
Így hát egy-egy dallam az egyik ember számára fülsüketítő ricsaj
Michael Jackson neve mindenki számára
lehet, míg a másik boldogan ugrál a dinamikus zeneszóra.
ismerősen cseng. Az 1980-as évek elejére
kiemelkedő alakja lett az amerikai popzenének és popkultúrának. Személye azért
is különleges, mert sok későbbi afroamerikai előadó
Sam Smith neve nem olyan régóta került be a köztuszámára nyitotta meg a siker útját, ugyanis ő volt az datba, de a rádiók folyamatosan adják a dalait. Mindös�első fekete előadó, akinek videoklipjeit rendszeresen sze 22 éves, és biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben
játszotta a Music Television (MTV). Számára a „Billie még sokat fogunk hallani róla, ha legalább olyan jó daloJean” című dalhoz készített klip jelentette az áttörést, kat alkot, mint a „Stay with me”.
majd ezután következett a „Beat It” és a „Thriller” című
A női előadók közül Alecia Beth Moore, azaz Pink, a
dalok klipje.
maga szókimondásával és lázadásával olyan slágereket
A női frontvonalon Madonna volt, aki szintén a ír, melyeket nem lehet megunni. Dalai felüdülést jelennyolcvanas években futott be. New Yorkba költözé- tenek a millióféle „én szeretlek, és te nem szeretsz” sablosekor még táncos karrierjével foglalkozott, majd több nos szerelmi melódia között.

”
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Kezeket fel az égbe szépen…

együttesben is énekelt, de végül szólókarrierje tette világhírűvé. Koncertjeire a mai napig is milliók kíváncsiak.
A teljesség igénye nélkül számos név felsorolható
még, többek között Whitney Houston, Kate Bush és az
együttesek, mint például a Modern Talking, a
Pet Shop Boys és a többiek.
Az 1990-es évektől pedig már beszélhetünk a „modern kor” zenéjéről, melynek legnagyobb képviselőire nagyon jól emlékezhetünk.
Kinek nem lapul egy-egy CD Kylie Minogue,
Britney Spears vagy Beyoncé repertoárjából? A
Spice Girls „Wannabe” slágerét meghallva egyből táncra perdülünk a mai napig.
Nem feledkezhetünk meg kedvenc posztereinkről sem, amelyek között biztosan akad
egy helyes Robbie Williams fotó, a Backstreet
Boys fiúk ”lányok szívét azonnal rabul ejtő” kisfiús vigyorát és a Coldplay komolyságát megjelenítő fénykép. Ezen előadók többsége még a mai napig a
zeneipar koronázott királyai és királynői.
Az új évezred zenei felhozatala sokszínűségét tekintve határtalan. A férfi előadók közül a legikonikusabb
Justin Timberlake, aki még az 1990-es évek 'N Sync nevű
fiúbandájában indította el karrierjét, mára pedig igazi
popikonná nőtte ki magát. Zenei karrierje virágzik, dalai a toplisták élén szerepelnek, ráadásul a filmiparban
is megmutatta magát különböző hollywoodi filmekben,
nem kevés sikert aratva.
James Blunt brit énekes kitűnő hangi adottságával és
szerény természetével ásta be magát a hallgatóság emlékezetébe. Nemrég Budapesten is koncertet adott, az
egyik online hazai hírportál kritikusa ilyen mondattal illette, ami – minden elfogultságot félretéve – igaz is lehet:
„Blunt az a klasszikus, érzelgős popénekes, aki valószínűleg
még a zöldségeshez is magával viszi a gitárját.”

Fotó • ksmlifecoaching.com
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Taylor Swift is megtalálta a maga stílusát. Egyénisége
mindig megjelenik alkotásaiban, de képes volt arra, hogy
maga mögött hagyja a countryzenét, és igazán fiatalos, a
21. század hallgatóságához tökéletesen passzoló popzenét közvetítsen.
Az együttesek közül a fiatal lányok kedvence, a One
Direction az angol X-Faktor felfedezettje pedig igazi kultuszt teremtett magának. Habár a dalaik valószínűleg
nem lesznek igazi nagy slágerek 50 év múlva, akkor is
elképesztő, hogy milyen sikereket érnek el világszerte.
Az amerikai Imagine Dragons alternatív-rock együttes
olyan energiákat tud felszabadítani egy-egy daluk által,
hogy munkásságukat nem lehet figyelmen kívül
hagyni. A fiatal előadók neveit napestig lehetne
sorolni még, ugyanis a lista gyakorlatilag végtelen…
Napjainkban óriási népszerűségnek örvendenek a különböző tehetségkutató műsorok,
melyekből folyamatosan kerülnek ki a frissen
népszerűséget szerzett tehetséges, fiatal énekesek és együttesek. Úgy tűnik, hogy a zene szeretete nem múlik el. Fiatal zenészek ezrei keresik
a lehetőségeket, hogy megélhetésük alapvető
forrását a zenei karrierjük jelentse. Azonban a
siker amilyen könnyen jöhet, olyan könnyen el
is veszhet.
Sok olyan zenészt és együttest ismerünk,
akiket nyugodtan nevezhetünk „egyslágeres”
előadóknak. Ki nem bulizott még a Las Ketchup Asereje
vagy az O-Zone Dragostea Din Tei slágerére? A többi szerzeményeik azonban elvesztek valahol a szürke ködben…
A slágerlisták élén maradni minden előadó számára nehéz feladat. Folyamatosan újat alkotni, és közben a saját
egyéniséget, egyediséget megtartani, a zenei piac versenyében bennmaradni nem kis fejtörést okoz a dal- és
zeneszerzők számára. A töretlen sikernek nagy az ára.
De vajon mi kell egy jó dal megalkotásához? Tartalmas
vagy sablonos szöveg? Komoly zenei háttér vagy éppen
néhány akkord megszólaltatása?
A zene hallgatóságának ízlése eltér. Az emberek különböző egyéniségéből adódóan ugyanarról a dologról
különböző vélemények létezhetnek. Így hát egy-egy dallam az egyik ember számára fülsüketítő ricsaj lehet, míg
a másik boldogan ugrál a dinamikus zeneszóra.
A dalszövegeket vizsgálva azt is megfigyelhetjük,
hogy a legtöbb dal mondanivalójának fókuszában az
élet nagy kérdései és az emberi kapcsolatok állnak. Ezek
között is vannak, akik igényesebb keretek között, mások
pedig a gondolatok szimpla (sokszor primitív) megfogalmazásával és a refrének végtelen ismétlésével adják át a
zene által közvetített üzeneteket. A hangszerelés szintén

nem elkerülendő kérdés. A hangszerek típusai, hangzása sajátos stílust biztosíthat a zenészek számára. Minél
többféle hangot szólaltatnak meg, annál egyedülállóbbá
válhatnak, de persze van, aki az egyszerűség, az akusztikus előadás híve. Hogy melyik az ideális? Egyedül a hallgatóság döntése.
Az előadók lehetnek makulátlan külsejűek vagy kevésbé jó megjelenésűek, a hangi adottságok elvárása sem
feltétlenül szükséges már. A médiának azonban óriási
szerepe van egy-egy tehetség pályafutásának felvirágoztatásában. A zenei csatornák, rádiók és az internet közvetítő szerepe létfontosságú.

Ha nincs út, építs magadnak!

A sikerhez vezető út habár rögös, bizonyos tulajdonságok elengedhetetlenek, nemcsak általánosan a zenészek
számára, hanem a hétköznapi egyének számára is. Nekünk, embereknek meg kell tanulnunk beletörődni abba,
hogy nem lehetünk egyformák, vigyáznunk kell saját
egyedülállóságunkra, és elfogadnunk azt, hogy nem felelhetünk meg mindenkinek. A továbbiak pedig a jövő titkai…
Takács Eszter
Források:
Leiner Laura (2013): Bábel, Ciceró Könyvstúdió 191.o.
Sajó Dávid (2014): Több tiszteletet a férfiaknak! (index.
hu,
http://index.hu/kultur/zene/2014/10/28/tobb_
tiszteletet_a_ferfiaknak – Utolsó megtekintés: 2014.
december 30.)
Sz. n. (2009): Lovasi András: „A lányaim után megyek”.
(Marie Claire magazin, http://marieclaire.hu/Riporter/2012/lovasi_andras_lanyaim_utan_5838 − utolsó
megtekintés: 2014. december 30.)
Sz. n. (É. n.): A popzene és a könnyű zenei élet története.
(http://vivalamusic.mindenkilapja.hu/html/22141383/
render/popzene-es-konnyu-zenei-elet –Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
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Svédország: a bevándorlók
Eldorádója?
Észak-Európa − részben méltatlanul − nem a gyönyörű természeti adottságaival hívta fel magára a világ figyelmét. A skandináv
modell csendes, ám annál nagyobb gazdasági és társadalmi sikere
csak a közelmúltban vált olyan híressé, hogy minden kontinensről
tömegesen induljanak el „fázni” a szerencsét próbálók. Ennek okait
és következményeit fejtegetem országokra bontva nyilvános adatok és rengeteg magyar bevándorló szubjektív beszámolói alapján.
Svédország

Miből lett a jelen?

Svédországban soha nem alakult ki az Európára egykor jellemző és annak mai viszonyait is részben meghatározó feudális rendszer. Ha rabszolgatartás volt is, csak
elenyésző mértékű, és azt is törvényesen eltörölte Magnus Eriksson király 1335-ben, így az emberek többsége
szabad parasztként élt az első ipari forradalomig aktuális
uralkodóik védelmében. A modern, mai svéd állam a 16.
század elején alakult ki, amikor elszakadtak a Dán Királyságtól, és a reformáció hatására a katolikus államvallást
a máig meghatározó lutheránusra váltották. Ma több,
mint négy évszázada léteznek független államként, hos�-

Gazdaság, mobilitás és a „hasznos állam” társadalmi tapasztalata

A svéd gazdaság exportorientált és diverz piacgazdaság. Csúcstechnológiát alkalmaznak, legfőbb nyersanyagforrásuk a fa és a vasérc, illetve a lehető legkor-

szerűbben használják a vízenergiát. Gazdaságuk alapját
a kereskedelem és a szolgáltató szektor képezi, ám az
adottságokhoz mérten fejlett a mezőgazdaságuk és az
iparuk is. Közlekedéshálózatuk kitűnő, jól kiépített és
igényesen kivitelezett. Környezetvédelemben Európa
élén járnak.
A stabil, erős és sokoldalú gazdaságnak köszönhetően
a svédeket nem viseli meg a széles bázisú és magas adó,
különösen, mert tudják, ebből a forrásból finanszírozza
az állam nagyvonalú jóléti rendszerüket.
Szinte minden releváns feladatot a központi hatalom
és a helyi önkormányzatok látnak el, nem bízzák népük
anyagi biztonságát más, magánkézben lévő szervezetekre.

Fotó • regi.1000ut.hu

A néhány udvariassági bevezető sort mindannak a
szépségnek szentelem, amiért Svédország a jólét mázától függetlenül is egy csoda, teljes önkénnyel, egy igényesebb utazási magazin alapossága vagy retorikai fogások
nélkül, a tényeket fantáziátlan pontokkal zárva olyan
piciben, hogy szinte a markomban elfér:
Fehér éjszakák, éjféli nap. Lappok népviseletben,
nem a turisták kedvéért. Épített környezet és természet
ritka szimbiózisa. Walpurgis-éji örömtüzek, boszorkányszombat, régi, pogány örömök. Sok-sok víz.
Még több erdő és sokféle erdő, tele mindenféle helyes, vad és szőrös állattal. Gazdag, tündérmese-jellegű mitológia. A halászfaluk egyszerű emberei, édes, naiv vagy átszellemült
lassúságuk. Annyi szép hajó. Hajnalban őzek
mászkálnak a belvárosokban.
Mindez fontos.
És most összekötés nélkül ugrok mindarra,
amit a délebbiek nagyobb része akar, és amit
legalább ugyanannyira igyekeznek megóvni
tőlük a svédek.

szabb-rövidebb ideig fennálló kereskedelmi
uniókat formáltak csupán más országokkal,
ma is főleg gazdasági előnyök miatt létesítenek nemzetközi érdekszövetségeket. A napóleoni háborúk megkímélték a Királyságot, a
két világháborúban pedig mindkét oldallal
kereskedelmi kapcsolatban álltak, így megtartották semlegességüket. A tizenkilencedik
században erősen protekcionista gazdaságpolitikát folytattak, nagyon hamar felismerték az oktatás jelentőségét, valamint még az EU-csatlakozás után is következetesen ragaszkodtak autonóm monetáris politikájukhoz.

Fotó • www.filmkolonia.hu
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Közép-európaiakból erős szkepszist, ha nem cinizmust válthat ki, amit a svéd államfők, nagykövetek
meglepően gyakran ismételgetnek, amikor a gazdaság, a politika és a szociális helyzet triászáról kérdezik őket; állításuk szerint erős bizalmi viszony van az
állam és állampolgára között. A svéd egyén szövetségesként tekint a svéd államszervező rendszerre és
viszont, mert a történelem során megtanulták, hogy számíthatnak egymásra, és
így válnak csak igazán hasznossá is egymás számára.
A frissen leváltott konzervatív Mérsékelt Párt több, mint fél évszázadig volt hatalmon, az ágazati szakszervezetek erősek,
és a középosztály önszerveződő civil mozgalmai hatalmas tagszámokat jegyeznek.
A javak újraelosztását univerzális és
egalitárius elvek vezérlik.
Az állam gondoskodik a munkaerőpiacról átmenetileg kilépni kényszerülőkről, ám arról is, hogy
a visszalépés olyan extra előnyökkel járjon az érintettek
számára, amitől a munka vonzóbb lehetőség marad az
eltartottságnál. A dolgozó pedig magas adót fizet, amivel
az egyszerűen és jól kiépített kör bezárul. Minden svéd
állampolgár számára ingyenes az egészségügy és az oktatás, ráadásul ez az egyetemi képzésre és a mindenkori
taneszközök költségeire is vonatkozik. Így megvalósulhat az a délebbre csak utópisztikus vízió, amiben minden
társadalmi réteg számára adott a mobilitás lehetősége,
aminek korlátot csak az egyén szorgalma, tehetsége
szabhat.
Bevándorlóprobléma, árnyalt attitűdök

2012-ben a valamivel több, mint 9 500 000 svéd
lakosból körülbelül 2 500 000 volt külföldi hátterű. A
legnagyobb létszámban török, finn, iraki, iráni, jugoszláv, asszír és szíriai emberek kerestek új otthont a
Királyságban.
...a svédek artikuláltan liberális hagyománya mélyen
idegengyűlöletet, hiába borzolja is ezt a jelenük

A 2014-ben lemondott Fredrik Reinfeldt miniszterelnök 2006 óta büszkén referál országára befogadóként,
és állításában a korábbi tényállás alapján kevés volt az
álszentség. A hatvanas évek óta Svédország a nyugateurópai országokhoz hasonlóan fokozottan támogatta
a külföldiek letelepedését, mert az általuk kívánatosnak

tartott multikulturalitás mellett így nagy mennyiségű,
olcsó munkaerőhöz is juthattak. A hosszú távú társadalmi következményekkel azonban kevéssé vagy nem megfelelően számoltak.
Mind az állam, mind a „szerencsepróbálók” egy kézenfekvőnek tűnő folyamatot feltételeztek negyven éve: a
távolról érkező pár munkát vállal, és részesül a jólétből,

Ruben Östlund filmjéből: Play

a további generációk pedig már úgy élnek, mintha őseik
több száz éve is helyi lakosok lettek volna.
Nem lett igazuk.
Hiába tartotta helyzetét szerencsésnek az első generáció (egyértelműen óriási szakadék van aközött, hogy
valaki Svédországban vagy mondjuk Algériában szegény), a második és harmadik generáció már csak annyit
érzékelt, hogy az ország legalacsonyabb társadalmi osztályába született – a felemelkedés pedig paradox módon
itt sem egyszerűbb, mint bárhol máshol Európában.
A legfőbb probléma, hogy annak idején az állam
semmilyen formában nem segítette integrációjukat. Sok
fejlődő országból érkező munkavállaló például egyenesen analfabéta volt, ám csak az elmúlt néhány évben
ismerték fel a szükségességét műveltségbeli felzárkóztatásuknak. Ma például külön iskolákat üzemeltetnek a
bevándorlók számára, hogy azok elsajátíthassák a magasabb presztízsű munkahelyek megszerzéséhez szükséges
legalapvetőbb ismereteket.
Napjaink zavargásait többnyire ennek
elítéli az vesztesei kezdeményezik.
A kulturálisan is szegregált bevándorlók körében a munkanélküliség gyakran
hét-nyolcszorosa az őslakosok statisztikáinak. A helyieket komolyan megviseli a bűnözés és a
kihasználtság érzése, ám a legnehezebb felismerni, beismerni és főleg kiigazítani a rendszer ellentmondásos
elemeit. Valószínűleg minden külső fenyegetettség
ellenére kulturális tradíciójuk sérülékenységét tapasztalják a legérzékenyebben.

”
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Jelenleg a menekülteket, amiben csak lehet, támogatják, a bevándorlás mértékét viszont rengeteg különböző
módszerrel igyekeznek visszaszorítani. Amennyiben a
legalapvetőbb szükségletek kielégítésének költségei (egy
40 négyzetméteres, városi lakás egyhavi bérleti díja 350
000 forintnál kezdődik, a tömegközlekedés a magyar
ár háromszorosa, egy kiló kenyér nagyjából 800 forint)
nem lennének elég elrettentőek, a legkülönbözőbb bürokráciai nehézségekkel (EU-s papírok ide vagy oda) és
a munkaerőpiac komoly elutasításával kell szembesülnie
a letelepedni vágyónak. Az integrálódni vágyókkal szembeni előítéletek azonban nem olyan formatartók, mint
ezek alapján elsőre hinnénk, lévén a svédek artikuláltan
liberális hagyománya mélyen elítéli az idegengyűlöletet,
hiába borzolja is ezt a jelenük. Mindenképpen pozitív
példa a beszámolók alapján, hogy a legtöbb helyi panaszáradata elején leszögezi, minden negatívum, amit említ,
kizárólag a bevándorlók a beilleszkedést vagy legalább
a békés együttélést elutasító rétegére vonatkozik, nem
általánosítanak, muszlimoznak, törököznek, feketéznek
gátlástalanul. Ezen túl csak kezdeti fenntartásaik akadnak az új, nem őslakos (viszont szerencsés) kollégákkal
szemben: amint bizonyítottnak találják, hogy az szorgalmas, törekszik hozzáadni a közösséghez, örömmel
befogadják őt.
Politikai fordulat?

Mindezek tükrében valamivel kevésbé, ám az európai
tendenciákhoz mérve meglepő a 2014-es választási eredmény. Svédország ugyanis váltott – csak éppen jobbról
balra.
A Mérsékelt Párt középjobboldali koalíciójának
39,3%-át 43,7%-kal verte a baloldali blokk, élükön a szociáldemokratákkal.
A harmadik az erősen radikális, bevándorlóellenes
Svéd Demokraták párt, a szavazók 13%-a választotta
őket. Támogatottságuk ugyan az elmúlt néhány évben
kétszeresére nőtt, kétes hírük miatt az összes többi párt
elhatárolódik tőlük, így szövetségest nem találnának.
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Bonyolult problémákat örökölve, kisebbségi kormányzóként áll talán társadalomtörténelmi jelentőségű
válaszút előtt a regnáló svéd kormány.
Akárhogy is alakul, érdekes lesz. Történelmük során
többnyire felvilágosult, emberbarát és később kitűnőnek
bizonyuló utakat választottak, a legkevésbé sem lenne
meglepő, ha előállnának egy olyan megoldással, ami – ismét – az egész világ számára jó példát mutathat.
S ha így lesz, már csak az egész világnak kell szurkolnunk, hogy időben pillantson fel.
Kis szociológiai színes

A nemi egyenlőtlenség eltörlése - vagy inverz újratermelődése?
Genderkérdés tekintetében a személyes beszámolók
szerint a nő az új férfi, a régi férfi pedig valami furcsa,
körülírhatatlan semmiben lebegés.
Sokan említik a nők naturalista novellába illő viselkedését – például mindennapos jelenség a jól öltözött,
arisztokratikus arcú teremtés, amint két határozott,
de kecses lépés között a járdára köp. A humanista jellegű embereszmény ilyen szempontból az ókori görög
normákat juttathatja eszünkbe, és hiába vagyunk már
idősebbek, tájékozottabbak, tapintatosabbak (képmutatóbbak?), mint amikor először hallottunk kultúránk
meghatározó alakjainak evési szokásairól, hiába értjük,
miért szép a jelenség mögötti gondolatiság, megütközünk. Ez csak egy érdekesebb civilizációs finomság.
Nincs erős megfelelési kényszer, tehát mindenféle
torzító önbizalomhiány, így kipakolt hús, korrektoros
száj, általános „pornójelleg” sem. A nem alapú jövedelemkülönbségeket vagy az üvegplafon-jelenséget nem
jegyzik, még nyelvükből is régen kikopott már az összes
kifejezetten nemre utaló elem.
A férfiak többsége félénk, kényelmes, a kezdeményező készségük csekély, és a lovagiasság legalapvetőbb,
magyar kultúrában közhelyes nyomait sem találni viselkedésükben (nem meglepő, ha nem engedik előre az
ajtónál a nőket, mert ha ilyesmivel próbálkoztak is régeb-

Fotó • lolpics.se
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ben, a nők sértődötten rájuk vágták azt, révén ne higgye,
hogy nem tudnak egyedül bemenni egy ajtón). Gyakori
látvány utcákon a munkaidőben babakocsit toló, fiatal
apuka, a születésszám pedig nőtt, amióta az állami támogatás csak megosztott szülői szerepvállalás esetén érvényes a gyermek világrajövetelétől számított 16 hónapig.
A nemi egyenlőséget alapvetőnek tartják, és több
politikai párt is lobbizik a feminizmus jegyében inkább több, mint kevesebb sikerrel (bár konkrétan a
Feminista Párt idén nem került be a parlamentbe, az
egyik legnépszerűbb kis pártként tartják számon). A
férfiidentitás átalakulása új, nehezebben megválaszolható kérdéseket vet fel, melyek boncolgatásához
egyelőre kevés vagyok, a forrásaim egyéni meglátásai
pedig csak egy-egy oldalról járulhatnak hozzá az ös�szetett kép kialakításához.
Egy ölelés a pánszexuális genderqueernek is

Svédország vezetősége amint tehette, felszámolta az
LMBTQ közösségre nézve bármilyen szempontból kedvezőtlen klasszifikációt és törvényt, illetve általánosságban
ismerik és elismerik a pszichológiai kutatások releváns
eredményeit – 1972-ben a transzszexualitás, 1979-ben a
homoszexualitás, 2008-ban a transzvesztizmus került le
a betegségek listájáról.
1972-ben a világon elsőként legalizálták a
nemkorrekciót, ennek előfeltételeit azóta is finomítják,
enyhítik.

Egy 2006-os Európai Unióban végzett felmérés
szerint a svédek 71%-a támogatta az azonos neműek
közötti házasságot, és ezzel Svédország Európa legmelegbarátabb országának számít.
Akit anyaországában nemi identitása vagy szexuális
orientációja miatt üldöznek, itt menedékjogot kaphat.
A témakörben a diszkrimináció illegális csupán, viszont az ombudsmannal támogatva és mindenkire nézve,
ezért a „Heterók! Mocskos heterók mindenhol!” felkiáltás is
rossz ötlet Stockholm belvárosában. Súlyosabban értékelhetik egy bárdolatlan viccnél, hiába vagyunk egyébként a
világ legjámborabb nem- és orientációsemleges emberei.
Sólyom Kata
Források:
Sz. n. (2014): Sweden election: Social Democrats rule out
far-right pact. (BBC News Europe, http://www.bbc.com/
news/world-europe-29195683 − Utolsó megtekintés:
2014. december 30.)
Sz. n. (2014): The rise of the anti-immigrant Sweden
Democrats: ‘We don’t feel at home any more, and it’s
their fault’. (The Guardian, http://www.theguardian.
com/world/2014/dec/14/sweden-democrats-f lexmuscles-anti-immigrant-kristianstad − Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
Wikipedia: Immigration to Sweden. (https://en.wikipedia.
org/wiki/Immigration_to_Sweden − Utolsó megtekintés:
2014. december 30.)

Embermiriád
vajon mikor telik be a Föld?
"És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok
alá..." - Mózes.1.28. Betöltöttük. Nem abban az értelemben, hogy
akkor most ezt szépen abbahagyjuk, szólunk Pistának is, hogy ő is
hagyja abba, és várjuk a következő parancsot. Pista nem hagyta
abba, és nemcsak ő nem, de globálisan nézve senki sem.
Csupán az elmúlt 56 évben megduplázódott a létszámunk.
Négy éve, 2010-ben három lehetőséget prognosztizáltak
az ENSZ-nél:
1) az egész szépen megfordul
2) a népességszám stagnálni kezd
3) hasonló, ha nem nagyobb ütemben tovább
szaporodunk.

Vegyük sorra az eseteket, legjobbtól a
legrosszabbig. A globális szintű növekedés
fogyásba történő átmenete finoman szólva
valószínűtlen. Emlékszem még, a 2000-es
évek vége felé hatmilliárd volt az a bizonyos
bűvös szám, erre a napokban tudtam meg,
hogy mostanra, a „tízes” évek derekán már
közel hét és fél milliárdan vagyunk.
Ugye amikor túlnépesedésről van szó, akkor az embernek óhatatlanul is India, Kína, illetve Fekete-Afrika
jut az eszébe. Nem is véletlenül. Noha Kínában erősen
támogatják az egygyermekes családmodellt, és ha teszem azt, elütsz valakit, olcsóbban megúszod pénzügyileg, ha az illető belehal, mint ha túléli. Lehetséges, hogy
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ez utóbbi csupán városi legenda, de az interneten nem
egy videó kering, amin ez a jelenség valóban látható.
India szintén csak szaporodik és sokasodik, és bár
közben rengeteg informatikai szakembert termel ki
magából, emellett nem csupán az emberek, de a tehenek is sokasodnak. Ezek meg arrafelé ugyebár szentek,
de annyira, hogy ha az autóútra befekszik egy, szépen
megvárják, míg elkolbászol. Mindeközben emberek
éhen halnak.
Két legyet ütnének egy csapásra, ha megennék őket:
hát például lenne mit enniük, és drasztikus mértékben
csökkentenék az ország metánkibocsátását. A metánnak
van egy csúnya tulajdonsága, nevezetesen, hogy masszívan üvegházhatású, sőt, ne feledkezzünk meg arról, hogy
a rizstermesztésnek is mellékterméke, amiben India és
Kína a világelső.
Fekete-Afrikáról a legbeszédesebb statisztika a medián életkor. Úgy 20 év. Európában ez az érték 40 év, ami
csupán 10-15 évvel kevesebb, mint a Fekete-Afrikában

hogy csak képzett munkaerőt importáljunk-e. (Képzeljük el, hogy 2014 Magyarországán megpróbáljuk
beadni az ország népének, hogy behozunk párszázezer
indiait vagy afrikait, mert ez szükséges hosszútávon.)
Felvetődik a „multikulti” kérdéskör is, hisz gyakran az
első generációs bevándorló remekül beilleszkedik, de a
gyereke, a második generáció tizenéves kori útkeresése
közben óhatatlanul is az anyakultúra felé fordul, és akkor ott tartunk, hogy építsünk-e mecseteket Svájcban
meg, hogy nem tudjuk hány száz európai állampolgár
harcol az Iszlám Állam oldalán.
Van egy jelentős hatás még, ami a túlnépesedés
ütemének csökkentése ellen dolgozik: a vallások ereje.
Korábban már volt szó a hinduizmusról, ám a bolygón a
legtöbb hívővel büszkélkedő katolikus egyház követőit
sem kell félteni.
Vannak emberek, akik az élet szentségének nevében
azt mondják egy fekete-afrikainak, hogy ne használjanak óvszert. Ezt lehet szeretni, nem szeretni, ez így
van. Ugyanakkor nemhogy a túlszaporodás nem marad
abba, de amíg emberek eszerint élnek, addig a közösségek melegágyai lesznek az olyan vírusoknak, kóroknak,
mint a HIV. Az iszlám hit hasonló módon gondolkodik.
Ja, hogy 500 év múlva franc se tudja, hogy fogunk élni?
Addigra már úgysem leszünk itt...
Nem meglepő módon a további gyors ütemű növekedés elméletét épp azok a dolgok erősítik, illetve támasztják alá, mint amik a fogyatkozás lehetőségének
valószínűségét csökkentik.
Tegyük fel, tovább növünk, nem lassul az ütem. Felmerül a kérdés, mennyi a Föld befogadóképessége úgy
maximálisan? 9-10 milliárd?
Annyi biztos, hogy amíg növünk, ennünk kell, ami
már manapság több helyen bajosan vagy sehogy nincs
megoldva, ahol pedig megvan a technológia, hogy változás történjen, ott az emberek tüntetnek a használat
ellen, mert szerintük az veszélyes.
Huxley egy tanulmányában frappánsan úgy fogalmazta meg ezt, hogy nincs halálozásszabályozása az
embereknek. Míg a születésszabályozásról a vallások
annyit mondanak, hogy csinálj gyereket, addig azt nem
mondják, mikor illene meghalni, vagy egyáltalán, mi az
a pont, amikor már nem kéne tovább szaporodni. Nem
nehéz kimatekozni, hogy mi a valószínűbb: növekedés
vagy fogyás.
Elviekben elképzelhető, hogy a népességszám stagnálásba fog. Hasonlóan reális, mint az, hogy fogyni kezdünk, tekintve, hogy ugyanúgy a növekedési folyamat
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születéskor várható élettartam, azaz 50-55. Ezzel szemben a várható élettartam Európában 75-80 év. És dacára
a különböző járványoknak, vagy a korunk pestisének is
nevezett AIDS-nek, a népesség nem fogy, hanem nő. Egy
lehetséges megoldása volna a fentebb vázolt problémáknak, beleértve Európa elöregedését (és egy majdan eljövendő társadalmi katasztrófa bekövetkeztét), ha szépen
elkezdenénk mi, európaiak, bevándoroltatni ezeket az
embereket. Persze vannak ennek részletkérdései, mint
az egészségügyi ellenőrzések, vagy annak a kérdése,
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megállítása szükséges hozzá (vagy tömeges sterilizáció,
illetve óvszerosztás, néhány hadúr levadászása, és érdemi országépítés). Amit mondjuk nyilván „egyszerű”
elintézni például egy olyan Fekete-Afrikában, ahol a
nyugati orvosokról és a kórházakról középkori felfogásaik vannak az embereknek.
Sürgető és olyan globális probléma ez, ahol valóban
arról van szó, hogy a másik az autójával vagy a szent tehenével az én unokám életére is hatással van, és ehhez
képest nem áll rendelkezésünkre megoldás. És sajnos,
mint azt mondtam, Pista nem hagyja abba.
Bánhidi Bálint
Források:
Khosla, Simran (2014): These maps show where the
world’s youngest and oldest people live. (Global

Post,
http://www.globalpost.com/dispatch/news/
health/140904/map-youth-elderly-world-politicalunrest-economy-unemployment − Utolsó megtekintés:
2014. december 30.)
Pan, Kai (2010): Chinese Drivers Kill People They’ve
Hit Because Of Communism. (http://chinadivide.
com/2010/chinese-drivers-running-people-over.html −
Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
Sz. n. (2011): How many people can Earth support?
(livescience.com, http://www.livescience.com/16493people-planet-earth-support.html – Utolsó megtekintés:
2014. december 30.)
World Population Prospect: The 2012 revision. (Az
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának honlapja,
http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm −
Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)

Be motivated! Be positive!
miben segít a kineziológia és az agykontroll?
Motiváció? Boldogságprojekt? Agykontroll? Kineziológia? Titok?
Itt most mindenre választ kapsz!
Sosem felejtem el azt a napot, amikor az egyik barátom
felhívta a figyelmem Rhonda Byrne A Titok című könyvére. Még aznap elolvastam a könyvet, és a filmet is megnéztem (utóbbi Youtube-on is megtekinthető), azóta
pedig vallom, hogy más ember lettem.
Lehet, hogy túlzás, de merőben megváltozott az
életem és a világszemléletem is. Most biztosan sokan
mosolyogtok, és a túlzottan racionálisan gondolkodók
is továbblapoznak, de szerintetek valóban el kell fogadnunk a mókuskereket, azt, hogy reggelente felkelünk,
elmegyünk a munkahelyünkre vagy az iskolába, hazamegyünk, és minden kezdődik elölről?
Muszáj belefásulnunk az életbe, és hagyni, hogy elmenjen mellettünk, vagy érdemes kezünkbe venni az
irányítást és kicsit „dolgozni”, tudatosan megteremteni
saját világunk boldogságát? Szerintem érdemes, és el is
mondom, miért.
A Titok (The Secret) egy amerikai dokumentumfilm és
a film alapján készült könyv címe. A 2006-ban megjelent
és világsikert aratott film és könyv, mely számos országban megjelent az ún. vonzás törvényéről szól, azaz arról

az elképzelésről, hogy kellőképpen pozitív
hozzáállással mindent elérhetünk az életben.
Én személy szerint kötelező tananyagként tanítanám az iskolákban, mert elég csak körbenézni a buszokon vagy az utcán, és a valóság elszomorító. Rengeteg
negatív és depressziós ember él ma Magyarországon, az
adatok megdöbbentőek, de hiszem, hogy ha ez a cikk segít valakinek, már elindítok egy láncreakciót.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert az egyik
legjobb barátom kineziológus, és életem bármilyen krízisként megélt időszakában készséggel állt rendelkezésemre. Az ő tanácsai számomra mindig aranyat érnek.
A kineziológia jelentése: izomtesztelés, mely során
az izmok árulkodnak tudatalattinkról. A kineziológia
traumák (fóbiák, pánik, stressz) feloldásában vagy az
önmagunkról való tanulásban is segítségünkre lehet. A
„kinézis” a mozgásra utal, a „logosz” pedig a tudományra.
Megfigyelendő, hogy mikor valakivel rossz hírt közölnek,
akkor azt mondják neki, hogy foglaljon helyet, mielőtt a
hírt megosztják vele. De vajon miért van ez így? Azért,
mert az izmok elernyedhetnek, akár össze is eshet az
illető a lelki sokk hatására. Így reagál a test az érzelmi
veszteségre. Mint holisztikus gyógyító és személyiségfejlesztő módszer, a kineziológia is szervezetünk szabad
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energiaáramlásának biztosítását, az energiák útjában
álló akadályok feloldását célozza. A kezelés célja a jelenbeli és múltbéli stresszek feloldása, speciális korrekciós
technikák segítségével. Az energetikai kiegyenlítés testi,
lelki és szellemi kiegyensúlyozottságot eredményez.
Egészében véve a kineziológiai kezelés egy hatalmas
kaland, mely végigvezet minket életünkön, az önmegismerés és az önmagunkra találás útján.
„A gondolataink teremtő ereje nem csak a félelmeket és
a betegségeket képes létrehozni, hanem a harmóniát és a
gyógyulást is.” – vallja egy ismert kineziológiával foglalkozó terapeuta.

Kezdd el ma!

resztőóra nélküli, időzített ébredésre, élénkítőszer nélküli
felfrissülésre (például autóvezetéskor).
A fejfájások 90%-ának megszüntetésére, a migrének
gyógyszer nélküli elmulasztására, a minket foglalkoztató kérdések megválaszolására, memóriafejlesztésre,
gyorsabb és hatékonyabb tanulásra, a jó döntéshozatal
megkönnyítésére, céljaink elérésére, a fájdalom és vérzés
gyors uralására, szokásaink (például dohányzás, alkoholizálás, túlzott evés, lustaság, rendetlenség) akaraterő és
kínlódás nélküli megváltoztatására, szeretteink és barátaink szavak nélküli megsegítésére, a misztikusnak hitt,
ám valójában természetes és hasznos intuíció, avagy
megérző képesség rendkívüli fokozására. Az agykontrollt
négynapos tanfolyamon (két egymást követő hétvége)
lehet a legkönnyebben elsajátítani, melyet a diákok akár
már fél áron igénybe vehetnek. A tanfolyam végén pedig minden résztvevő arcképes, nemzetközi igazolványt
kap, amivel bármelyik országban minimális díj ellenében
megismételheti a kurzust.
Akinek nem lenne elég az agykontroll tanfolyam, főleg nekünk, egyetemistáknak hasznos még a villámolvasás- és tanuláskontroll tanfolyam is. Bővebben a www.
tanulaskontroll.hu oldalon tájékozódhattok, illetve a
már említett www.agykontroll.hu honlapon.
Ha egy picit is felkeltettem az érdeklődésed, első lépésként nézz rá a www.boldogságprojekt365.hu oldalra.
Küldetésünk és célunk, hogy boldogabbá és vidámabbá
tegyük az emberek hétköznapjait. Motiválni és inspirálni akarunk mindenkit, aki nyitott egy jobb és teljesebb
életre. Hisszük, hogy minél több embert sikerül napról
napra boldogabbá és motiváltabbá tenni, így válik a világ
egy jobb hellyé!
Hogyan tesszük? A Facebook-oldalunkon rengeteg
motivációs kép és videó között böngészhetsz, de ha „boldogságnagykövet” vagy, mint például én is, a honlapunkon fel is iratkozhatsz a levelezőlistánkra, ahol minden
reggel kaphatsz tőlünk egy elgondolkodtató, vidám és
persze motiváló e-mailt.
Útravalóként még pár tanács. Olvass, meditálj, jógázz,
gyere, és légy részese valami újnak, mert a boldog ember
egyben sikeres is. Boldognak lenni pedig klassz dolog!
Gálffy Anna
Források:
Boldogság Projekt 365 napon át. (http://www.
boldogsagprojekt365.hu – Utolsó megtekintés: 2014.
december 30.)
Mi az agykontroll? (http://www.agykontroll.hu/mi-azagykontroll-es-mire-jo − Utolsó megtekintés: 2014. december 30.)
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Ezt én is tapasztaltam, mert végre én is okleveles agykontrollos lettem. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy
mi is az agykontroll, és mire jó? Most megosztom veletek. Az agykontroll.hu oldal szerint: „A Stanfordi Egyetem kutatói szerint elménk képességeinek csupán mintegy
2%-át használjuk ki. A Silva-féle agykontroll egy tudományosan megalapozott, egyszerű, praktikus, könnyen elsajátítható önfejlesztő módszer, ami lehetővé teszi, hogy ennél
lényegesen nagyobb mértékben használjuk ki istenadta lehetőségeinket, s így sikeresebben oldjunk meg mindenfajta
problémát. Egyik fontos eszköze a relaxáció avagy lazítás,
ami egyúttal a bizonyítottan megbetegítő hatású stresszt is
levezeti. Az agykontroll nem vallás. Ateista ember ugyanúgy megtanulhatja elméje hatékonyabb használatát, mint
az istenhívő, ahogy világnézetétől függetlenül mindenki
megtanulhat például úszni is.”
Az agykontroll nem mágia, hanem elménk sokak által ma még kevéssé ismert, s emiatt kevéssé kiaknázott
képességeinek okos, tehát nem kishitű és nem fanatikus
használata, ami kiegészíti a cél elérése érdekében tett cselekedeteinket! Jelszava: egyensúly. A honlapon olvasható
továbbá, hogy mi mindenre lehet alkalmazni az agykontrollt: stressz levezetésére, alvászavar megszüntetésére, éb-
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BREAKTIME – életmentő
sorozatok a vizsgaidőszakra
„I don’t always watch series, but when I do I finish an entire season
in one day…” Ez a mondat már számtalan ember arcára csalt mosolyt, amikor az átvirrasztott éjszakára gondol, amit a kedvenc
sorozatának a nézésével töltött, és arra a sok órára, amit inkább
a tanulással kellett volna töltenie. Hoztam nektek pár sorozattippet, ha egy kis kikapcsolódásra vágynátok a vizsgaidőszak nehéz
heteiben
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Once upon a time

Az első sorozat, amit ajánlani szeretnék egy könnyed,
mesés történet, ami azoknak fog tetszeni, akik még mindig hisznek a boldogan élnek, míg meg nem halnak mesebeli világában.

Hannibal

A sorozat Thomas Harris regényeit filmesítette meg, amely egy profilalkotó FBI-ügynök, azaz Will Graham és egy pszichiáter, Dr.
Hannibal Lecter kapcsolatát dolgozza fel. Will
különleges képességei segítségével oldja meg
a gyilkosságokat, viszont az egyik nyomozás
során ölni kényszerül. A tette súlyosan megrázza, folytonos hallucinációk és rémálmok gyötrik, így
meglátogatja Hannibalt, aki azonnal elkezdi feltérképezni a páciense lelkivilágát. Az egyre erősödő barátságuk
miatt Will megkéri a doktort, hogy segítsen neki egy
igen brutális és kegyetlen gyilkosságsorozat kinyomozásában, amit persze Hannibal el is vállal.
A történet brutalitása egyben a zsenialitását is tükrözi, mert ez a sorozat kiemelkedik a thrillersorozatok
közül azáltal, hogy itt nem az áldozat személye az elsődleges, hanem az elkövetési mód, és mindaz, amit a
cselekmény során az áldozattal és annak maradványaival
elkövettek.

Poirot

Ha unod a hétköznapokat

A Once upon a time (Egyszer volt, hol nem volt) igazi
klasszikusokat dolgoz fel részről részre, mint amilyen a
Csipkerózsika, a Hófehérke és a hét törpe, a Piroska és
a farkas és más mesék egy kicsit modernebb és a megszokottól eltérő formában. Az események középpontjában Hófehérke áll, akinek a mostohája átkot bocsájt a
mesevilágukra, ami által elfelejtik a régi életüket, és új
emlékekkel térnek magukhoz egy Regefalva nevezetű
városkában.
Ahogy az a mesékben lenni szokott (és ez a sorozatban többször is elhangzik), a jó mindig győzedelmeskedik
a gonosz felett, így pár rész elteltével hőseink visszanyerik a régi emlékeiket, és az összes meseszereplő összefog,
hogy legyőzzék a gonosz királynőt. Ne higgyétek, hogy
itt a történet ellaposodik, mert innentől kezd csak igazán izgalmassá válni. A cselekmény előrehaladtával többek között olyasmikre is fény derül, hogy a Piroska és a
farkasból ki is igazából a farkas, a daliás herceg igazából
nem is herceg és, hogy ki segített igazából Fülöp hercegnek megmenteni Csipkerózsikát.

Egy kedves úr, akinek kifogástalan a modora, kellemetlenül érinti, ha franciának nézik, és a szürkeállománya sosem hagyja cserben a nyomozásai során. Ő
Hercule Poirot, Agatha Christie zseniális angol krimiíró
karaktere, akit David Suchet alakít már 1989 óta.
A sorozat az 1900-as évek Angliájában játszódik, ahol
Poirot különös halálesetek után kezd el nyomozni. Egyszer-egyszer betérnek az irodájába, és segítségét kérik
egy-egy rokon rejtélyes eltávozásának ügyében, de Poirot
általában vonzza a gyilkosságokat, így amikor a szállodába ér, ahol a vakációját kívánta volna eltölteni, a recepciós már izgatottan fut a nyomozó elé a hírekkel, miszerint
az egyik vendégüket az éjszaka folyamán meggyilkolták.
Poirot-nak nem marad más választása, mint fejére tenni
a kalapot, kezébe venni a sétapálcáját és működésbe hozni a szürkeállományát.
Aki olvasott már Agatha Christie regényeket, az sem
fog csalódni, mivel a könyvek jellegzetes vonásai és hangulata mind megtalálhatóak a filmben, David Suchet pedig tökéletesen alakítja Poirot kifinomult személyiségét.
Varga Viktória
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Veszélyes is lehet a közösségi
média?
a cyberbullyingtól az adathalászokig
A közösségi média az életünk különböző területeire egyre nagyobb
hatást gyakorol. Meghatározza a mindennapjainkat, az étkezési
szokásainkat, a barátságainkat és nem mellesleg a tanulmányainkat is. Furcsán nézünk azokra, akik nincsenek fent Facebookon,
vagy nem hallottak még az Instagramról.

a fenyegető üzenetek és a szexuális zaklatás
online formáit foglalja magába ez a jelenség.
A bántalmazó célja a másik megszégyenítése, megalázása és lejáratása. Azt gondolnánk, hogy az internetes zaklatás hatása
nem számottevő, de sajnos nagyon sok olyan
A közösségi oldalak forradalmasították a kommunikáci- hírrel kellett szembesülnünk az elmúlt években, amelyek
ós szokásainkat és a szociális életünket. Ha valami gon- fiatalok öngyilkosságáról vagy éppen mészárlási kísérledolat belénk szorult, vagy épp valami érdekeset láttunk, teiről szóltak, méghozzá a cyberbullying következtében.
másodpercek alatt több száz vagy akár több ezer emberVéleményem szerint egy másik nagy probléma, hogy
rel oszthatjuk meg élményeinket.
állandóan telefon, tablet vagy laptop van a kezünkben,
Lehetőséget adnak, hogy újra kapcsolatba lépjünk és néha észre sem vesszük a külvilágot. Az online kaprégi barátainkkal, ismerőseinkkel vagy akár új barátsá- csolataink fontosabbak az élő barátságainknál, a semgokat kössünk a világ bármely pontján élő személyekkel. miképpen nem építő jellegű játékok pedig elvonják a
Nem beszélve arról, hogy pár másodperc alatt bármit figyelmünket az embertársainkról. Ahelyett, hogy állanmegtalálunk az interneten.
dóan nyomkodnánk a kütyüket, felnézhetnénk inkább a
A számos pozitív tulajdonsága mellett nem kevés világra, és jobban figyelhetnénk egymásra. A személyes
negatívummal is jár a közösségi média jelensége. A kü- kapcsolatokat, a jó szavakat, egy kedves mosolyt nem
lönféle médiumok annyira nagy hatással vannak az pótolhatnak sem a különféle „smiley-k”, sem a „like-ok”.
Emellett nagy gondot okozhat nekünk, ha
túl sok személyes információt osztunk meg,
...állandóan telefon, tablet vagy laptop van a kezünkben, és néha
idegen embereknek szavazunk bizalmat onészre sem vesszük a külvilágot.
line (sokszor hibásan), és elfeledkezünk beállítani, hogy kik láthassák az adatlapunkat.
életünkre, hogy nagyon sokan már egy napot is alig bír- Oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert elég gyakori
nak ki anélkül, hogy megnéznék a Facebook-profiljukat, bűncselekménnyé vált a személyazonosság-lopás.
vagy posztolnának valamit Twitteren. Emellett az
Bármit csinálunk, nagyon fontos a mértékletesség.
okostelefonoknak köszönhetően bárhonnan figyelem- Ha képesek vagyunk megtalálni azt a bizonyos arany kömel kísérhetjük az ismerőseink legfrissebb posztjait, zéputat, akkor nem fogunk átesni a ló túloldalára, és nem
vagy tölthetünk fel saját bejegyzéseket.
válunk a közösségi média áldozatává. Használjuk okosan
Ez azonban nem segít az önértékelési gondokkal küz- ezeket a médiumokat, és legyünk körültekintőek!
dő embereknek. Aki például hosszabb ideje egyedülálló,
annak komoly lelki sérüléseket okozhat, ha az üzenőfala
Benda Fruzsina
tele van boldog párok képeivel, eljegyzési értesítésekkel Források:
vagy éppen kisbabafotókkal. Azoknak pedig, akik anyagi Ta, Q. Jenny (2014): What Impact Has Social Media Truly
gondokkal küzdenek, elég fájdalmas lehet látni, hogy az
Had On Society. (http://www.business2community.
ismerőseik éppen milyen autót vettek maguknak, vagy
co m / s o c i a l - m e d i a / i m p a c t- s o c i a l - m e d i a - t r u l y melyik meseszerű országban lógatják a lábukat.
society-0974685 − Utoljára megtekintve: 2014. decemA 21. század egyik új fogalma az úgynevezett
ber 30.)
cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás. Ez a jelen- Sz. n. : Mi a cyberbullying? (Kék-Vonal Gyermekkrízis Alaség egyre gyakoribb, és az összes közösségi oldalon találpítvány honlapja, http://www.kek-vonal.hu/index.php/
kozhatunk vele. Főként lejárató kommentek írását, kínos
hu/internetes-biztonsag/202-mi-az-a-cyberbullying
−
fényképek vagy videók megosztását a bántalmazottról és
Utoljára megtekintve: 2014. december 30.)
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