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A karácsonyi ünneplés
és szilveszteri koccintás
után nem maradt más,
mint a dobozban tikkadó mézeskalács halom és
a kukában heverő tarka
szerpentinköteg. Véget
ért a 2015-ös év, és az elmúlását jelző, pihentető
szünet is. A vizsgaidőszak folytatódik. Tollakkal, kiemelőfilcekkel a
zsebünkben rohamozzuk meg a könyvtárakat, kávézókat remélve, hogy az utolsó pillanatban minden szükséges tudást magunkba szippanthatunk, mielőtt szemtől
szembe kerülnénk az asztal túloldalán ülő tanárainkkal.
A januári TátKontúr amellett, hogy irányt mutat az
Erasmus útvesztőjében, izgalmas információkkal szolgál a XIX. Nemzetközi NATO-konferenciáról, Pléh Csaba
Széchenyi-díjas pszichológus és nyelvész Közép-európai
Egyetemen (CEU) tartott Társas hálózatokról szóló előadásáról és a nemzetközi klímacsúcs eseményeiről.
Az említetteken túl bepillantást nyerhettek a Star
Wars galaktikus világába - most egy kicsit másként,
politológus szemmel is. Ezen felül olvashattok a napjainkban oly sokat emlegetett véleménydiktatúráról.
Remélem a vizsgákról távozva örömmel vesztek le
egy-egy Kontúrt az állványról és sorait érdeklődve olvassátok. Továbbra is sikeres vizsgaidőszakot kívánok
a TáTK minden hallgatójának!
És ne feledjétek, ahogy a szilveszteri pezsgő bódító
hatása, előbb utóbb a vizsgaidőszak is véget ér, reméljük
az előbbinél kisebb fejfájást hagyva maga után.
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A kollégisták nagy
olvasztótégelye
A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium bemutatása
Az ELTE és az ország legnagyobb kollégiuma, melyben 1110 fő osztozik három épületen. Több ezren harcolnak azért, hogy bekerülhessenek
a KCSSK-ba - vagy ahogy az erasmusosok mondják, a „Dayka Gabor
utcába”. Jómagam is ennek a közösségnek a tagja vagyok, és nem volt
még olyan perc, mikor megbántam volna azt, hogy ide kerültem.
A kollégium a Budaörsi út mellett található, így a tömegközlekedés nem okoz gondot a diákoknak, hisz az Újbudaközpontra való buszozás 10-15 perc lehet. A KCSSK környékén rengeteg bevásárlóközpont, étterem és egyéb
szolgáltatás is található.
A kollégium A, B és C épületből áll: rendezett, és a biztonsági rendszer is fejlett. Minden lakó rendelkezik egy
mágneskártyával, ami a biztonságos belépést szolgálja.

Sikur Kristóf

Fotó • Tátkontúr

A B épület alatt konditerem, zeneszoba és egy mosógépekkel ellátott szoba is található. A konditerem és a zeneszoba használatáért féléves díjat kell fizetni, az összeg nem
horribilis, és megéri azoknak is, akik Schwarzeneggerré
szeretnék magukat gyúrni vagy a zeneszobában lévő elektromos zongorával szeretnék a zenetudásukat fejleszteni. Az
épület körül található kosár- és focipálya is, ezen felül a kis
tornateremben zajlanak a kettlebell és az aerobik órák.
A kolin belül is számtalan lehetőség várja a lakókat, például a Kultúr7 vagy a Budaörsi Napok.

A KCSSK-ban hat klub található, melyek
rendszeresen szerveznek többek között bulikat,
hamburger és hot dog árusítást. A klubokhoz
lehet csatlakozni, ahol mindenkinek megvan a
maga beavatási szertartása. Az ehhez hasonló
rendezvényeket érdemes látogatni, mert lehet,
hogy az illető ott találkozik élete párjával vagy életre szóló
barátokra talál.
A kollégium rendelkezik egy könyvtárral, melynek kihasználása több szempontból is kedvező. Egyrészt a kollégista hallgatók számára ingyenes a használata, másrészt itt
a lehetőségekhez képest olyan könyvek találhatóak, melyek
szükségesek a diákok tanulmányainak elvégzéséhez. Az
említetteken felül a könyvtár nyitvatartási rendje is a kollégisták napi időbeosztásához, életviteléhez alkalmazkodik, hiszen hétköznapokon este 10-ig tart nyitva.
A KCSSK-ban található az ELTE Music Pub is, ami
rengeteg bulinak és koncertnek biztosít helyet.
A kollégiumban minden emeleten van egy konyha, tanulószoba, ami tágas és csendes, hogy az ott
lakó diák nyugodtan tanulhasson hőn szeretett
jegyzeteiből a n közelgő vizsgákra. Szobaválasztékból sincsen hiány 1110 főnek. A szobák többsége
két ágyas, a fürdőszobán pedig másik két emberrel
osztoznak.
Ezen kívül vannak háromágyas szobák is közös
fürdővel és önálló egyszemélyes szobák az Erasmusos diákok számára. A koli jó állapotú bútorokkal van
felszerelve és az ablakok is hangszigeteltek, így a szomszéd óvoda és a Kelenföldi vasútállomás zaja nem zavarja az
itt lakókat. A koli teljes mértékben eltér a középiskolás kollégiumok sztereotípiájától, így a saját fürdőnkben nem kell
megijedni, ha leesik a szappan.
Problémák ritkán adódnak, de ha mégis, akkor többnyire
a mosógépek használatával kapcsolatosak.
„A KCSSK a Kollégisták paradiCSoma S Kánaánja.” Mindenféle
stílusú ember megtalálja a maga társaságát, barátját. Olyan élményekkel lesz gazdagabb, amik egy életen át elkísérik.
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Útmutató a külföldön
tanuláshoz
Erasmus pályázás, nemzetközi kalandok és a többi
Az alábbi cikket feltétlenül olvassátok el, ha érdeklődtök az Erasmus
iránt. Minden fontos felmerülő kérdésetekre választ kaphattok első
kézből Szabó Milántól, a Külügyi Bizottság elnökétől. Figyelem! A
cikk mellékhatása: azonnali kiutazás utáni vágy!
Előszó! Mi az az Erasmus?
Annyi mindenről szeretnék neked mesélni! De mielőtt
tovább szaladsz a szemeddel, van egy nagyon fontos dolog,
amit meg kell beszélnünk. Kőbe kell vésnünk, hogy mi az
az Erasmus ösztöndíj. Mivel az egész cikk erre épül, egyszerűen tudnod kell a már látszólag unalomig ismételt száraz
szöveget.
Az Erasmus ösztöndíj:
ӽӽ • Az Európai Unió által finanszírozott, minden hallgató számára elérhető nemzetközi ösztöndíj.
ӽӽ Az ösztöndíj minden hallgató számára elérhető: nem számít,
hogy államilag támogatott vagy önköltséges képzésre jársz.
ӽӽ Eltölthetsz egy szemesztert (öt hónapot) egy európai
partneregyetemen, vagy akár többet is, de öt hónapon túl már
nem kaphatsz pénzbeli ösztöndíjat.
ӽӽ A partneregyetemen ugyanúgy tanulsz, mint a többiek, és
ugyanolyan jogok illetnek meg, mint a többi hallgatót. Ugyanúgy vizsgáznod is kell, mintha itthon tanulnál.
ӽӽ Célországtól függően kapsz ösztöndíjat, és emellé kiegészítő támogatásokat is megigényelhetsz.
ӽӽ Tanulmányi célú mobilitás mellett pályázhatsz szakmai
gyakorlatra is, hasonló feltételekkel.
Ez így a leegyszerűsített leírása az Erasmusnak.Sok kérdésed van? Teljesen oké. Mindennel foglalkozni fogunk.
Menni vagy nem menni?
Még valamikor 2013 késő téli hónapjaiban viaskodott
bennem egy ötlet két oldala. Már nem emlékszem honnan
jött, csak jött, és valahogy magától értetődőnek tűnt, hogy
erről gondolkodnom kell. Pályázni szerettem volna Erasmusra.
Az Erasmus mindenhol szembejött, mindenhol hirdették.
Furcsa volt, mert megfoghatatlannak tűnt, és valahogy nem
is értettem a logikát mögötte. Mégis, megkerülhetetlenül

vonzott a gondolat: az Erasmusszal legalább egy
félévet tudnék külföldön tanulni, amihez kapnék pénzügyi támogatást is. Amennyire izgalmas volt eljátszani egy sikeres pályázat gondolatával, annyi kérdés tört fel belőlem. És éppen
ezért bizonytalan is voltam. Akkor még nem sejtettem, hogy
nyolc hónappal később ki fogok költözni Brno városába,
Csehországba egy Erasmus ösztöndíjjal a zsebemben.
Ha tudtam volna, hogy ténylegesen mit veszíthetek azzal, ha nem pályázom Erasmus ösztöndíjra, akkor gyorsabban döntöttem volna mellette. Az ilyen élmények valódi erejét azonban átadni egyszerű promóciókkal szinte lehetetlen.
Minden egyes pályázatot kérdésekkel kell kezdenünk.
Nekünk a TáTK HÖK Külügyi Bizottságában az a feladatunk,
hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk. Ez a cikk is erről
szól: igyekszem választ adni a kérdéseidre. Kezdjünk is neki,
van miről beszélgetnünk.
Az Erasmus pályázat anatómiája: fontos kérdések
és válaszok
Senki sem születik profi pályázatírónak. Sőt, ha nem teljesen érted a pályázat fogalmát, az is teljesen rendben van.
Ezt az utat mindenkinek végig kell járnia. Először is induljunk ki abból a lecsupaszított tényből, hogy szeretnél külföldön tanulni, hiszen izgalmas lehetőség, csupa olyan dolgot
tanulhatsz, amit esetleg itthon nem tudsz, számtalan nemzetközi barátságra tehetsz szert és még az önéletrajzodban
is fantasztikusan mutat. Egyelőre az aggályaidat ne is hozd
fel, csak ezt az egyet döntsd el. Induljunk ki ebből. Szerintem rossz hozzáállás, amikor azért nem szeretnél külföldön
tanulni, mert a felmerülő problémákból indulsz ki. Fordítsd
meg a folyamatot!
Ha tehát eldöntötted, hogy ezt szeretnéd, akkor itt az idő
egyesével beazonosítani a felmerülő problémákat és megoldást találni rájuk.
Hogyan kaphatom meg az ösztöndíjat? Milyen pályázatot kell leadnom? Mi a logika az egészben? Meg egyáltalán
olyan zavaros az egész, nem is értem, hogyan kell pályázni.
Az Erasmus pályázat egy feltételhez kötött támogatás,
de felfoghatod egyfajta egyezségként is. Ha szeretnél kül-
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földön tanulni, akkor kaphatsz hozzá pénzbeli támogatást,
cserébe teljesítened kell egy minimum kreditszámot (kinti
krediteket nézve) a külföldi egyetemen. Ahhoz, hogy megkapd ezt az ösztöndíjat, be kell tudnod bizonyítani, hogy
van egy terved, amit véghez akarsz vinni. Ez utóbbi maga a
leadandó pályázat, ami több dokumentumból is áll. Ez nem
csupán egyetemenként, akár karonként is eltérhet. Éppen
ezért ennek majd egy külön fejezetet szentelek később. A kiírásra kerülő pályázatban rengeteg útmutatást fogsz találni.
Ha így sem egészen érthető, bátran keress fel minket, a TáTK
HÖK Külügyi Bizottságot!

idegen nyelven fog zajlani az életed. Kell az aktív nyelvtudás. Nem kell tökéletesnek lennie, de tudnod kell használni
azt a nyelvet, amin tanulni fogsz. Ez elrettentően hangzik?
Ugyan, ne legyél túl szigorú magaddal. Egyszerűen csak
gondold át. Ha bizonytalan vagy, akkor – igen, tényleg csak
ismételni tudom magam - bármikor fordulhatsz hozzánk a
TáTK HÖK Külügyi Bizottságához, és segítünk felmérni a
nyelvtudásodat.
Ki fogom tudni fizetni ezt az egészet egyáltalán?
Célországtól függően kapsz ösztöndíjat. Az célországokat három csoportra osztották központilag a megélhetési
költségektől függően. Emellett több megigényelhető kiegészítő támogatás is van, ezek részleteiről majd az Erasmus
pályázási időszakban érdeklődhetsz. Addig is említés szintjén érdemes tudnod, hogy kaphatsz kiegészítő támogatást
a Tempus Közalapítványtól és az EHÖK-től is! A 2015 őszi
pótpályázóknak pedig egy TáTK kari kiegészítő szociális
Erasmus támogatás is elérhető volt, de ez még korántsem

biztos, hogy mindig elérhető lesz. Dolgozunk rajta.
Jelen cikk írásakor a Tempus Közalapítvány (ami az Erasmus pénzeket kezeli) a következő ösztöndíjösszegeket állapította meg a 2016/2017-es tanévre:
Alacsonyabb megélhetőségi költségű célországok (Bulgária,
Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia):
ӽӽ Tanulmányi célú mobilitás: 400 € / hónap
ӽӽ Szakmai gyakorlat: 500 € / hónap
Közepes megélhetési költségű célországok (Belgium, Ciprus,
Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland,
Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország):
ӽӽ Tanulmányi célú mobilitás: 450 € / hónap
ӽӽ Szakmai gyakorlat: 550 € / hónap
Magas megélhetési költségű célországok (Ausztria, Dánia,
Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, NagyBritannia, Norvégia, Olaszország, Svédország):
ӽӽ Tanulmányi célú mobilitás: 500 € / hónap
ӽӽ Szakmai gyakorlat: 600 € / hónap
Mi a helyzet az itthoni tanulmányaimmal?
Csúszni fogok az Erasmus miatt?
Ez egy összetett kérdés, amire a válasz leginkább rajtad múlik. Egy fontos aranyszabály, hogy
amíg Erasmuson vagy, addig az itthoni egyetemi
féléved aktív. Nem kötelező felvenned tárgyakat,
mert ilyenkor az Erasmus státusz miatt más szabályok vonatkoznak rád (részletekről érdeklődj a
Tanulmányi Hivatalnál). Ha nem veszel fel semmilyen órát,
vagy csak párat, akkor lehet, hogy csúszol, mert ezeket valamikor el kell végezned később. Ha Erasmusod ideje alatt
veszel fel órákat, akkor az előadások esetén nincs túl sok
tennivalód, hiszen azokon a jelenlét nem kötelező. Miután
visszajöttél az Erasmusról, vizsgázhatsz ugyanúgy. Ha felveszel olyan órát, amire kötelező bejárni, az oktatóval kell
egyeztetned, mert nem garantált, hogy engedi teljesíteni az
órát az Erasmus alatt. Összességében tehát a külföldi és itthon felvett tárgyaidból ugyanúgy kell vizsgáznod. Ez macerásnak tűnhet, de teljesen megoldható, rajtad múlik.
Tartok attól, hogy kint egyedül lennék. A beilleszkedés nehéznek tűnik, pláne az önállóság, nem
is beszélve olyan problémákról, mint a lakhatás
megoldása és egyéb felmerülő költözési gondok.
Nem vagy egyedül. Gondolj bele, hogy a kiutazók közül
mindenki ugyanabban a helyzetben van. Új világ, új lehetőségek. Ez az egyik varázsa az Erasmusnak. Mindig lesz mit

Fotó • www.stillstoked.com/

Ha külföldön fogok tanulni, akkor azt idegen
nyelven kell majd. Menni fog?
Kikerülhetetlen a nyelvtudás. A leadandó pályázatnál
be kell tudnod mutatni a Kari Külügyi Bizottságnak (ők
azok, akik bírálnak), hogy nyelvileg is megállod a helyed.
Fontos, hogy legyél őszinte magaddal, mert a kint használt
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Fotó • pbs.twimg.com

felfedezni. Sok egyetemi hallgató az Erasmuson találkozik
a teljes önállósággal először, de ez nem szabad, hogy megijesszen. A lényeg, hogy nem vagy magadra utalva. Közel
minden Erasmus kapcsolatokat ápoló egyetemen van ESN
szervezet, ami az Erasmus Student Network rövidítése. Ők
szervezik a mentorrendszert, akik a beérkező hallgatókkal
foglalkoznak. A mentorok segítenek a boldogulásban, kezdve az első lépésektől az utolsó napokig. Az ESN szervezetek további feladata a programok szervezése és az Erasmus
hallgatók összetartása. Szóval ne aggódj, mindig lesz, aki
foglalkozik veled!
Erasmus pályázás a gyakorlatban? Így bírálunk a
Társadalomtudományi Karon
Most pedig beszélnünk kell a száraz információkról.
Vagy ha úgy fogod fel, mint én: a kulcsokról a pályázat elnyeréséhez!
Egy tanévben kétszer van pályázási időszak. A rendes
pályázási időszak tél végére esik és belecsúszik a márciusba. Referenciaképpen: az előző tanévben a leadási határidő
március 11. volt. Az ekkor leadott pályázatokkal a következő tanév tavaszi vagy őszi félévére tudsz kiutazni. Ha nem
töltünk fel minden Erasmus helyet (általában ez a helyzet),
kora ősszel pótpályázást írunk ki, ekkor az adott tanév tavaszi félévében utazhatsz ki. Például akik most 2015 őszén
pótpályáztak, azok 2016 tavaszán utaznak ki. Ha szakmai
gyakorlatra mennél ki, akkor viszont bármikor pályázhatsz.
Tanulmányi kiutazás esetén egy előre megadott listából
választhatod ki, hogy hova szeretnél utazni, mivel ezeket a
kapcsolatokat a tanszékek közötti mobilitási szerződések
teszik lehetővé. Egy pályázási alkalomnál maximum három
egyetemet jelölhetsz. Szakmai gyakorlat esetén ilyen megkötés nincsen, a kapcsolat felkutatása, majd a szakmai gyakorlati fogadólevél beszerzése már a te feladatod.
A pályázat keretében leadandó dokumentumok listája a
pályázat meghirdetésekor kerül kiírásra, abban minden pontosan le lesz írva. Addig viszont ismerkedj meg a pályázati
pontrendszerünkkel. Ez más a tanulmányi kiutazásnál és
más a szakmai gyakorlatnál. Egy tanulmányi kiutazásnál a
maximum elérhető pont 90, míg a szakmai gyakorlatnál 75.
A tanulmányi kiutazás esetén az alábbiak érnek pontot:
Az utolsó két félév tanulmányi átlaga (ha elsőéves vagy, akkor csak az első félév):
ӽӽ 3,50 – 4,00: 5 pont
ӽӽ 4,01 – 4,25: 10 pont
ӽӽ 4,26 – 4,50: 15 pont
ӽӽ 4,51 – 4,75: 20 pont
ӽӽ 4,76 – 5,00: 25 pont

Nyelvtudás – maximum 25 pont:
ӽӽ Nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből: középfok 15 pont,
felsőfok 20 pont
ӽӽ Nyelvvizsga a célország nyelvéből, ha az eltér a tanulmányok nyelvétől: 5 pont, nyelvvizsga szintjétől függetlenül
ӽӽ Nyelvvizsga hiányában, de a tanulmányok nyelvén megírt
tanulmányi terv: maximum 20 pont
ӽӽ Nyelvvizsga hiányában az Erasmus nyelvén folytatott tanulmányok (pl.: érettségi vagy egyéb felsőfokú végzettség):
20 pont
Tanulmányi terv: maximum 25 pont
ӽӽ Ebben győzöd meg a bíráló bizottságot, hogy van egy terved. Ebben kell a nagy kirakósnak összeállnia. Ha szeretnéd
a lehető legjobb tanulmányi tervet összerakni, keress meg
minket e-mailen vagy személyesen. Segítünk összerakni egy
tökéletes tervet.
ӽӽ ESN ELTE mentori tevékenység (opcionális): maximum
5 pont
ӽӽ Szakmai tevékenység, (opcionális) maximum 5 pont
ӽӽ OTDK, publikációk, szakmai gyakorlat, demonstrátori
munka, szakkollégiumi részvétel és bármi, ami ide illeszkedhet és tudod igazolni.

ӽӽ Közéleti tevékenység, (opcionális) maximum 5 pont
ӽӽ Önkéntes munka, civil tevékenység, tankörök megtartása és bármi, ami ide illeszkedhet és tudod igazolni.
A pontrendszer azért fontos, mert ezzel tudjuk leírhatóvá tenni a pályázatok értékelését, illetve, ha azonos helyre
két vagy több hallgató pályázik, akkor a magasabb pontszámú nyeri el azt a helyet.
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Mindezek mellett a szakmai gyakorlati pályázat pontozása közel teljesen megegyezik a tanulmányi kiutazáséval
azzal a kivétellel, hogy annál nem ér pontot az ESN mentori, közéleti és szakmai tevékenység, illetve a tanulmányi
tervet munkatervnek hívjuk. A szakmai gyakorlat esetében
nagyobb a hangsúly az említett munkaterven, de ugyanúgy
ennek megírásában is tud neked segíteni a TáTK HÖK Külügyi Bizottsága.
Zárszó: merre tovább?
Ebben a cikkben igyekeztem minden fontosabb kérdéskörre kitérni és a leggyakrabban felmerülő aggodalmakra választ adni. Ha úgy érzed, hogy van még bőven mit kérdezned,
ne fogd vissza magad. Bármilyen pontján is járj az Erasmus
pályázati folyamatnak, mindig lesz ember, akinek a feladata
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többek között az, hogy segítsen neked.
Vannak kérdések, melyek megválaszolására itt nem jutott hely. Például a pályázat elnyerését követő időszak leírására. Ekkor már a kari nemzetközi koordinátorunk, Császár
Ivett segít téged tovább, aki minden a programmal kapcsolatos információról értesít. Ezt követően maga a kiutazás
következik, és így egy életre szóló kaland.
Ha bármi kérdésed lenne az Erasmus programmal kapcsolatban, írj a milanszabo.international@gmail.com vagy a
kulugy@tatkhok.elte.hu email címre.
Bármikor szívesen segítek és mesélek a pályázatról, akár
személyesen, akár e-mailen keresztül. A lényeg, hogy meg
kell tenned az első lépést.
Szabó Milán

Beszélhetünk-e
véleménydiktatúráról
Magyarországon?
Vélemény a sajtószabadság helyzetéről
A december meghatározó buzzwordje1 a véleménydiktatúra volt, ami
Kovács Ákos, Kossuth-díjas előadóművész egy interjúban elhangzott
kijelentéseinek következményeként került elő. A női princípiumot illetően sem vele, sem Kövér Lászlóval nem kívánok vitába szállni, mindenkinek a szíve joga eldönteni, hogy melyik évszázadot képzeli maga
köré. Probléma akkor alakul ki, ha ezt másokra is ki kívánja terjeszteni.

lágyabban fogalmaznak, eufemizálnak, esetleg konkrét ügyeket hagynak figyelmen kívül
munkáltatójuk kérésére vagy annak érdekében,
hogy az anyag publikálásából ne származzon
hátrányuk. A sajtószabadság helyzete az utóbbi években sokat romlott Magyarországon, de
megkérdőjelezni létét nem lehet.
Hasonló problémát jelent, hogy a társada1 A „buzzword” egy olyan szóra vagy kifejezésre utal, ami a médiában annyira divatossá válik, hogy
lom jelentős része vélt vagy valós félelmében
használata mindennapos lesz, és eredeti jelentésén túlmenően más, komplex jelenségekre utal.
- mely legtöbbször a munkahely elvesztését illeti
A kérdés, hogy vajon beszélhetünk-e véleménydiktatúráról - nem meri hallatni a hangját, kifejezni a véleményét. Jellemző kép a magyarországi tüntetésekről, hogy a legtöbben
Magyarországon?
A szólásszabadság legfontosabb ismérvei a szabad véle- mindig a nyugdíjasok vannak, mert nekik már „nincs veszménynyilvánítás és a cenzúra hiánya. A diktatúrákban álta- tenivalójuk”. Napjainkban tagadhatatlanul belengi a magyar
lában mindkét elv sérül valamilyen formában és mértékben. közéletet egyfajta félelem, amely az esetek jelentős részében
Magyarországon a rendszerváltás óta hivatalosan a fenti el- csak egy bizonyos álláspontot enged érvényesülni.
Ezen tények ellenére Magyarországon véleménydiktatúvek szentesített világában élünk, de a helyzet természetesen
ráról nem beszélhetünk, mert nyíltan nem hurcolnak meg
ennyire nem egyszerű.
Bár cenzúra hivatalosan nincs, az újságírók jelentős része embereket a meggyőződéseik miatt - ahogy Ákost sem bánél az öncenzúra eszközével , amely azt jelenti, hogy a vélemé- totta senki. Persze a véleménydiktatúra úgy is értelmezhető,
nyüket nem írják le abban a formában, ahogyan gondolják, hogy egyféle szemlélet kap csupán helyet azokon a felülete-
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teken és médiumokban, amelyek képesek a társadalom legnagyobb részét elérni. Erre jó példa lehet a menekültválság
kapcsán a kormány narratívája, mely a szemünk láttára vált
egyeduralkodóvá. Erre a nézőpontra viszont azért nem lehet hivatkozni a véleménydiktatúra vádjával, mert nem egy
totális médiumról beszélünk, sőt a nézettségi adatokból kiderül, hogy csupán a társadalom egy csekély szeletét éri el. A
hatása ettől függetlenül jelentős.
A közbeszéd alakításában azonban minden egyes állampolgár részt vehet, sőt, egy jól működő demokráciában a
többségnek illene is részt vennie. A magyar történelem nem
bővelkedik olyan időszakokban, mint a mostani, amikor
szabad lehetne a véleménynyilvánítás. Ebből következően
persze kialakult egy olyan társadalmi attitűd, amely a hallgatásra, a ki nem mondásra rendezkedett be. Ez kiegészülve a híres magyar pesszimizmussal egy olyan társadalmi
és politikai hátrányt jelent, amely mindennapi életünkre is

kihat, ami aztán a gazdaságban ugyanígy lecsapódik. A 21.
század nagy kihívása, hogy ezt a terhet levessük magunkról,
ehhez viszont félelem nélkül ki kell nyitnunk a szánkat, ha
úgy érezzük, valami nem úgy megy, ahogy kellene, és fel kell
erősítenünk azoknak a hangját, akikét kevésbé hallani.
Novák Zsombor
Forrás:
Mong Attila: Öncenzúra a magyar sajtóban. Élet és Irodalom, LVI. Évfolyam 16. szám. 2012. április 20. http://
mertek.eu/jelentesek/oncenzura-a-magyar-sajtoban (Utoljára megtekintve: 2016. január 4.)
Kalas Györgyi: Ismét lejjebb csúszott Magyarország a sajtószabadság ranglistán. Index.hu, 2015. február 12.
http://index.hu/kultur/media/2015/02/12/ismet_lejjebb_csuszott_magyarorszag_a_sajtoszabadsag-ranglistan/
(Utoljára megtekintve: 2016. január 4.)

Társas hálózatok,
csoportméretek, kreativitás
Pléh Csaba előadása a CEU-n
November végén Pléh Csaba Széchenyi-díjas pszichológus és nyelvész
előadását hallgattam meg a CEU-n. A professzor néhány új kutatási
eredményt mutatott be a kognitív pszichológia területéről.
Kognitív tudomány, kognitív pszichológia
A kognitív tudomány lényegében azon kutatási területeket foglalja magába, amelyek a megismerés mechanizmusait próbálják feltárni. Ennek megfelelően interdiszciplináris területről van szó, merít a pszichológia, a biológia, de a
filozófia módszereiből, megközelítéseiből is.
A kognitív pszichológia tehát a kognitív tudományon belül helyezkedik el, fő témája ugyanúgy a megismerés, s ezen
belül az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a gondolkodás, a
nyelv és a döntés vizsgálata.
Pléh Csaba e tudományok magyarországi képviselője, az
ELTE-n a kognitív pszichológiai doktori képzés, a BME-n
pedig a Kognitív Tudományi Doktori Iskola megszervezője,
Széchenyi-díjas, az MTA rendes tagja. Néhány főbb kutatási területe a pszicholingvisztika, a pszichológiatörténet, a
megismerés elmélete és a kognitív kutatás története.

Dunbar rétegzett társas hálózat elmélete
Pléh Csaba bevezetésként röviden kifejtette
Robin Dunbar evolúciós pszichológus híres, a
rétegzett társas hálózatról szóló elméletét. Szerinte a társas
csoportok minden tagja külön identitást hordoz, amit a vele
kapcsolatban állóknak észben kell tartaniuk, ezért a csoportok nagysága korlátozott, mivel nem tudunk 100-200 ember
tulajdonságainál többre emlékezni.
Az utóbb említett legnagyobb méretű csoporton belül
Dunbar megkülönböztet alcsoportokat is: először is a legszűkebb bizalmas csoportot, amely 3-5 főt foglal magába.
Elmélete szerint ennyi emberrel tudunk szoros érzelmi viszonyt ápolni. Az úgynevezett klikkek már 8-15 főből állnak:
ezek azok a barátaink, akikkel többé-kevésbé rendszeresen
tartjuk a kapcsolatot. Végül a 20-50 főből álló gangek azon
emberek körét jelentik, akiket fel tudunk hívni mondjuk egy
közös sörözés vagy buli szervezésekor.
Ezek a csoportparaméterek biológiailag meghatározottak. Ez megmutatkozik abban is, hogy bár a technológiai
fejlődéssel egyre inkább eltörlődnek a földrajzi korlátozások
a társas kapcsolatokban is, bizalmas ismerőseink, barátaink,
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sőt, távoli ismerőseink száma mégsem változik. Ennek oka
a kapcsolatok fenntartásához szükséges érzelmi energia, valamint az agy memóriakapacitásának végességében keresendő. A társas kapcsolatokhoz és az itt vázolt csoportméretekhez köthetően végzett kísérleteket az előadó.

összefügg az úgynevezett Google-hatással: ha tudjuk, hogy
valahol elérhető az információ, csak annak forrására emlékszünk, nem magára az adatra. Ugyanígy ha tudjuk, hogy a
telefonunkban vagy pl. a Facebookon fent vannak az összes
barátunk adatai, hajlamosabbak vagyunk elfelejteni azokat.

A mobiltelefon mint a kapcsolati háló jelképe
Pléh Csaba két általa végzett, mobiltelefonokhoz köthető
kísérlet eredményeit vázolta. Az első során az emberek egyik
csoportjától a mobiltelefonjukkal kapcsolatos kérdéseket
tettek fel a kísérlet előtt, míg a másik csoporttól a táskájukkal kapcsolatosakat. Ezt követően feladványokat töltettek
ki velük, amelyekben betűket kellett kiegészíteni értelmes
szavakká. Mindegyiknél kétféle szó lehetett a megoldás:
volt egy társas kapcsolatokhoz köthető és egy azokhoz nem
köthető megfejtés. Az első csoport tagjai jóval (20%-kal) nagyobb arányban egészítették ki társas kapcsolatokhoz köthető szavakra a megadott betűket. Mindezzel beigazolódott,
hogy a mobiltelefon használata, de már csak az említése is
aktiválja az agy társas komponenseit.
A második kísérlet során az alanyoknak fel kellett sorolniuk az összes barátjukat fejből, el kellet mondaniuk a
jellemzőiket, majd minden barátjukkal való kapcsolatukról
be kellett számolniuk (miket csinálnak együtt, hogyan vi-

A kapcsolatok száma és a kreativitás
Az előadás befejező része a kreativitás és a társas kapcsolatok közti összefüggést járta körül két elmélet bemutatásával. Kéri Szabolcs elmélete szerint minél nagyobb a kapcsolati
háló, annál inkább adottak a feltételek a kreativitáshoz, ám
ez csak a gyenge kapcsolatokra vonatkozik, a sok erős kapcsolat már hátráltatja a kreativitást. Jing Zhou a szervezetek
dolgozóinál megnyilvánuló kreativitás vizsgálatakor ezzel
szemben arra jutott, hogy a közepesen magas mennyiségű
gyenge kapcsolattal rendelkezők mutatkoznak átlagosan a
legkreatívabbnak, az annál kevesebbel vagy többel rendelkezőknél már csökken a kreativitás szintje. Azonban ez csak az
alacsony konformitású egyének esetében igaz, a magas konformitásúak esetében a kreativitás és a gyenge kapcsolatok
közti összefüggés lineáris, ahogyan azt Kéri is leírta.

Források:
Kognitív pszichológia szócikk. Magyar Virtuális
Enciklopédia. http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/
pszich_kog/kognitivpszi.htm (Utoljára megtekintve: 2015.
december 31.)
Cikkek
Pléh Csaba: Kognitív tudomány. Pléh Csaba weboldala.
http://www.plehcsaba.hu/Cikkek.aspx?catid=2 (Utoljára
megtekintve: 2015. december 31.)
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szonyulnak egymáshoz stb.). A fent már vázolt Dunbar-féle
elméletnek megfelelő eredmény született: a legközelebbi barátok száma kb. 5 fő volt, a barátok száma kb. 8 fő stb. Ezek
után megkérték az alanyokat, hogy vegyék elő a telefonjukat, és az alapján sorolják fel azon barátaikat, akiket kihagytak. Nem túl meglepő módon a legközelebbi barátok közül
szinte senki nem hagyott ki személyeket, azonban a többi
csoportból egyre növekvő számban igen. Ez a megfigyelés

Annak ellenére, hogy az előadásnak nem volt átfogó témája, csupán szemezgetett az elmúlt évek eredményeiből,
mégis jó alkalmat adott arra, hogy betekintést
nyerjek a kognitív tudomány és azon belül a
kognitív pszichológia módszereibe, kísérleti eljárásaiba, kutatási kérdéseibe. Rávett arra is, hogy
utánanézzek, kik ennek a területnek a jelentős
kutatói külföldön és Magyarországon, milyen
módon kérdőjelezte meg ez a szemlélet a 20. század második felétől a behaviorista pszichológiát,
és hogy a sokat emlegetett Noam Chomsky hogyan köthető mindehhez. Azonban ennek részletezése sajnos már csak egy következő cikkbe
férne bele.
Tomka Zsófia
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TDK-sokkal beszélgettünk
Az orvosmigráció alakulása 2009 és 2013 között
Sorozatunk januári részében Katona Eszterrel beszélgettem, aki
dolgozatával a 2015-ös OTDK-n a 3. helyezést érte el. Témája ma is
ugyanolyan aktuális, ha nem aktuálisabb, mint a vizsgált időintervallumban. Dolgozatáról és a kutatása közben felmerülő nehézségekről is
kérdeztem, valamint azt is elmondta, szerinte miért érdemes TDK-n
részt venni.
Pásztor Ágnes: Milyen szakon végeztél és jelenleg mit
tanulsz?
Katona Eszter: Katona Eszter vagyok, tavaly végeztem társadalmi tanulmányok alapszakon, jelenleg pedig az ELTE-n
tanulok survey statisztika mesterképzésen. Emellett az Angelusz Róbert Szakkollégium tagja vagyok két éve.

Fotó • Tátkontúr I. Katona Eszter

PÁ: A munkád köthető a tanulmányaidhoz?
KE: Igen, a Clementine Consultingnál vagyok szöveganalitikai gyakornok.
PÁ: Mesélnél röviden a TDK-dolgozatodról?
KE: Mivel kétszakos voltam, szerettem volna időben elkészíteni a szakdolgozatomat, mert tudtam, hogy egyszerre
kettőt írni elég nehéz lenne. Arra gondoltam, hogy először
jó lenne, ha írnék egy TDK-t, amit utána
kiegészítenék szakdolgozattá.
Megkerestem Simon Dávidot, akit konzulensemnek szerettem volna felkérni, tudtam, hogy egészségügyi témát szeretnék,
azt viszont nem, hogy pontosan mit. Meglepetésemre azt mondta, hogy meg szeretett volna keresni egy kutatásban való
részvételi lehetőség kapcsán. Ez az OTKA
kutatás épp az orvosmigrációval foglalkozott, így nagyon megörültem, hogy találkozott a téma és az elképzelésem egymással. Ezt követően elkezdtem olvasni a témával kapcsolatban,
összeszedtem néhány érdekességet, végül megkaptam az
adatbázist, amit az Egészségügyi Engedélyezés és Közigazgatási
Hivatal (EEKH) adott nekünk. A célunk az volt, hogy jobban
megismerjük az EEKH adatait, így egy általános képet kapjunk az orvosmigráció helyzetéről. Mivel a médiában is az
EEKH adataira hivatkoznak, amikor az orvosmigrációról írnak, kézenfekvő volt az internetes hírportálokat is vizsgálni.
PÁ: Akkor itt tulajdonképpen két módszerről is beszélhetünk?
Volt egy survey része a kutatásnak és egy tartalomelemzés
része is?

KE: Az EEKH egy közigazgatási intézet, ami hivatalosan gyűjti az orvosokat, akik hatósági bizonyítványt igényelnek, ami azért fontos, mert
ez a feltétele annak, hogy külföldön, a szakterületükön munkát vállalhassanak. Hatósági bizonyítvány nélkül nem vállalhatnak munkát az
egészségügyben.
Így tehát, visszatérve a kérdésre ez nem egy konkrét survey
alapú elemzés volt, mint egy kérdőíves kutatás, egy ESS vagy
egy TÁRKI-s adatbázis elemzése. Az EEKH-tól kapott adatbázis egy hatósági adatbázis, ezért másmilyen is volt, mint
amilyeneket addig a BA-n megszoktam, illetve amivel már
találkoztam korábban. Eredetileg sokkal jobban örültem volna egy klasszikus adatbázisnak, ahol foglalkozhattam volna
akár oksági kapcsolatok feltárásával is, de egyáltalán nem
bántam meg. Így is megpróbáltam behozni az összefüggések
vizsgálatát, különböző adatbázisokkal hasonlítottam össze
az enyémet.
A tartalomelemzés csak később jutott eszembe, hogy tulajdonképpen azt is megnézhetném, a téma kapcsán mi jelenik
meg a médiában. Ennek legfőbb oka, hogy nem volt egyszerű feladat elemezni az EEKH adatait. Sok átfedés volt benne,
és nagyon nehezen tudtunk a hivataltól
információt szerezni arra vonatkozóan, hogy mit is jelentenek pontosan az
adatok. Ennek kapcsán jutott eszembe,
hogy érdekes lehet megfigyelni, hogy a
médiában mit írnak a témáról. Végül is
mondhatjuk tartalomelemzésnek vagy
médiaelemzésnek ezt a módszert, amivel
kiegészítettem a dolgozatomat.
PÁ: Ezen kívül ütköztél vagy ütköztetek
más nehézségbe a kutatás során?
KE: Talán még azt lehetne kiemelni, hogy nagyon kevés adat
elérhető az egészségügyről. Nagyon nehéz olyan adatokat
szerezni, amelyek pontosak, amik olyan releváns információt
tartalmaznak, amiből bármilyen eredményt ki lehet hozni.
PÁ: Voltak-e előzetes hipotéziseid, és ha igen, mik voltak azok?
KE: A dolgozatomban vizsgáltam, hogy az orvosok, akik
hatósági bizonyítványt igényelnek az általánosan vonzónak
gondolt országokat választják-e. Itt persze azt is vizsgálni
kellett, hogy mitől is válik vonzóvá egy ország. Ezzel kapcsolatban természetesen voltak hipotéziseim, hogy mely
országokat preferálják.
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PÁ: És melyek ezek az országok?
KE: Az Egyesült Királyság, Németország és Svédország.
Ezeken kívül Ausztria is nagyon népszerű, de erre inkább az
ingázás jellemző. Ami még érdekes, hogy az Egyesült Arab
Emirátusok szerepe az évek során, tehát az elemzésemben
szereplő 2009 és 2013 közötti időszakban jelentősen megnövekedett.
PÁ: Volt esetleg olyan eredmény, amely érdekesebbnek
bizonyult a többinél, meglepő volt?
KE: Bár ez nem konkrétan eredmény, de a már sokszor
emlegetett pontatlanság talán. Az, hogy alig áll rendelkezésünkre adat, melyeket használhatnánk. Tulajdonképpen
nem lehet pontosan megtudni az adatokból, hogy Magyarországról hány orvos megy el külföldre.
PÁ: Ha tehetnél javaslatot arra, hogy miként javítsák a
rendszert, mi lenne az?
KE: Igazából mivel nemzetközi szinten sem egységesesek
az adatbázisok, minden országban vannak problémák, nem
csak itt. Ezért szerintem az lenne a legfontosabb, hogy az orvosok regisztrációja nemzetközi szinten legyen egységesítve.
Talán a bejövő orvosokat kellene regisztrálni, nem csupán a
kimenőket, mert őket, akik elhagyják az adott országot, sokkal nehezebb. Ha a bejövő orvosok regisztrációjára nagyobb
hangsúlyt fektetne minden ország, monitorstatisztikákkal
lehetne vizsgálni azt, hogy hányan érkeznek, ebből pedig
lehetne látni, hogy hányan hagyják el a kibocsátó országot.
Ha egy nagyobb szervezet állna az ügy mögé, és megszervezné az orvosok regisztrációját, az szerintem mindenképpen
megkönnyítené a hazai és a nemzetközi összehasonlítást is.
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PÁ: Szeretnél a jövőben még ezzel a témával foglalkozni?
KE: Persze, nagyon érdekesnek, rettentő fontosnak és aktuálisnak tartom. A kutatási oldalát nézve pedig azt látom,
hogy van még benne bőven lehetőség.
PÁ: Mik ezek a lehetőségek?
KE: Készítettünk egy adatbázist is, valamint interjúkat,
ezen felül még érdemes lenne vizsgálni az elvándorló orvosok motivációit, hogy miként gondolkodnak a témával kapcsolatban, hiszen a dolgozatom során ezt az aspektust nem
volt lehetőségem vizsgálni.
PÁ: És a TDK-d során gondolkodtál azon, hogy esetleg
interjúkat is belevegyél a dolgozatodba?
KE: Igen, bár az már nagyon sok lett volna. Csupán egy szűk
szeletet vizsgáltam, az interjúk pedig nagyon kitolták volna
a kutatás határait. Ezen felül az eredeti témáról is lehetett
bőven írni.
PÁ: Mit üzennél a jövendőbeli TDK-zóknak?
KE: Azt, hogy ne féljenek leadni bármit, amit írnak, hiszen
ez egy jó lehetőség arra, hogy több véleményt is megismerjenek a dolgozatukkal kapcsolatban. Sokat segített, hogy
bele tudtam építeni a szakdolgozatomba a TDK-n és az
OTDK-n kapott kritikákat, amik árnyalták a leadott munkámat. Ezen felül abban is segített a TDK-részvétel, hogy
fejlődjek, tudjam mi az, ami jobban megy, és mi az, ami
kevésbé. Összegezve szerintem ez egy nagyon jó lehetőség,
mindenképpen csak ajánlani tudom, hogy minél többen
kipróbálják magukat.
Pásztor Ági

„Nem jó, ha egy tudományos
szöveget bibliaként emlegetnek”
Interjú Bíró Judittal
Azt mondja tehát Adams, hogy megerőszakolásukkal a nőket állattá redukálják, magukévá
tehető húsként tekintek rájuk?
Nem tesz egyenlőségjelet a két jelenség közé,
hanem párhuzamba állítja azokat. Azt állítja, hogy a nyugati
társadalmakban a nőkkel való bánásmód nem csak, hogy hasonló az állatokkal való bánásmódhoz – akár többé-kevésbé
azonosíthatóan is, de a kettő – és a mondandóban ez volt
igazán újszerű – egymást erősíti. Adams szerint: miközben
természetszerűleg vágjuk le és fogyasztjuk el az állatokat,
és húsként tekintünk rájuk, mindeközben elfelejtjük, hogy

Bíró Judit habilitált egyetemi docenssel, az ELTE Kisebbségszociológia
Tanszék vezetőjével beszélgettünk az erőszakról, a bűnről és Carol J.
Adams Megerőszakolt állatok – lemészárolt nők című tanulmányáról.
Mi érzékelhető a köznapokban ebből a tanulmányból?
1990-ben jelent meg, hatalmas siker volt: szinte azonnal
köznapi és tudományos toposszá is vált újszerű – és nehéz –
tézise. Adams szerint az állatok lemészárolása annak érdekében, hogy el tudjuk fogyasztani őket – magyarán a húsevés
– párhuzamba hozható a nők megerőszakolásával, a nők szexuális alávetettségével, a szexuálpolitikával.
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korábban élőlények voltak. A szerző fontosnak tartja kiemelni, hogy az állatok levadászása hagyományosan maszkulin
tevékenység.
Adams írása tudományos szándékú, ugyanakkor megtalálható benne egy sor teoretikusan nem alátámasztott deklaráció, melyek sok esetben nincsenek érvelve és bizonyítva,
vagy éppen féligazságot fogalmaznak meg. Ilyen például
annak kiemelése, hogy az erőszak a férfiakhoz kötődik: a
férfiak erőszakoskodnak az állatokkal és a nőkkel. Egy ilyen
doktrína számomra az egész írást tudományosan megkérdőjelezhetővé teszi. „A hatalom érvényesítésének változatos módjai az erőszaktól a tudományos érvrendszerek megfogalmazódásáig” – fogalmaztam, amikor beválogattam ezt a tanulmányt

nista szerzők sem beszélnek és írnak ilyen végletes nyelven,
doktrinér módon. A tanulmány igazságai torzulnak és hitelüket vesztik azzal, hogy a szerző a legtöbb esetben nem
árnyalja a képet, nem képes szociológiailag adott csoportokhoz vagy kulturális mintákhoz kötni a vizsgált jelenséget. Általában véve az állatokat és az embert, a nőket és a férfiakat
említi – holott tudjuk jól, hogy egyik sem egynemű, sem társadalmi cselekvőként, sem a kulturális közösség tagjaként.

A megjelenés utáni visszhangon túl változott valamit a
nőkhöz való hozzáállás Adams kötetének köszönhetően?
A kritikák pozitívan írtak róla. Ez is a nyugati társadalom
egy sajátos csapdahelyzete: mivel Adams mondandójában
kulturálisan és történetileg sok megállapítás állDurkheim, a szociológiatudomány apostola mondta, hogy a ja meg a helyét a nők alávetettségéről és kiszolbűnelkövetés pontosan ahhoz kell, hogy a normalitás határai gáltatottságáról, ez nem teszi és tette lehetővé,
kialakuljanak – mert nincsenek határszegők, ha határ sincs.
hogy a lehetséges ellenérveket, a negatív kritikákat megfogalmazzák az ilyen típusú szöveggel
a kötetembe 1998-ban. Nem titkolt szándékom az volt vele, szemben. Sőt: sikerét és olvasottságát az is erősítette, hogy
hogy szembesüljenek az olvasók, s elsősorban a diákok egy tudományosan igazoltnak – azaz „igaznak” – lehetett tekintudományos diskurzus autoritásával, annak összes káros kö- teni általa a nők alávetettségét.
Kritikusai sokáig a vegán és a feminista kultúra bibliájaként
vetkezményével együtt.
emlegették a szöveget – bár nem tudhatjuk, hogy Adams valóban ennek is szánta. Akárhogy is: nem jó, ha egy tudomáSikeres Adams kötete?
Van utóélete. Adams 1990-ben berobbant a tudományos nyos szöveget bibliaként emlegetnek. Egy ilyen típusú írás
és civil köztudatba. Húsz évre rá minden változtatás nélkül nem disputát akar, nem az a fajta tudományos diskurzus,
újra kiadták az eredeti tanulmányt – ennek a hátterében az ami nyitott az ellenérvekre és kész társadalmi szakpolitikát
lehet, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy aktuális tár- alkalmazni a jelenség megváltoztatásáért.
sadalmi jelenségről ír.
Mi az, ami ma is hasznosítható a tanulmányból?
Számomra kortörténetileg érdekes, hiszen a kilencvenes
Húsz év alatt változott valamit Adams felvetése?
Nem tudhatom, hogy mi volt 2000-ben a kiadó célja – sok- években íródott. A Deviációk tanulmánykötetbe elsősorban
kal érdekesebb az, hogy még mindig van rá igény. Pedig ma állatorvosi lónak szántam: azt bemutatandó általa, hogy mik
már érzékenyítve vagyunk akár a köznapi, akár a tudomá- lehetnek a társadalomtudományos retorika hibái, és mitől
nyos, akár a politikai beszédmódra: a politikailag korrekt válhat hiteltelenné. Hogy miért nem lehet az életre érvényes
beszéd ma már kötelező. Adams megállapításait ugyanakkor stratégiákat kialakítani ezekből a teóriákból – peddig ez (is)
változtatás nélkül adták ki újra – pedig nagyon kíméletlen, lenne a dolguk...
merész és deklaratív. A férfiakat valójában homogén masszaEgyáltalán nem javasolt Adams érvényes stratégiákat?
ként mutatja be, akik számára kulturális hagyomány, hogy
állatokra vadásszanak, hogy állatokat nőként érzékeljenek, Nem ismerem ugyan a teljes munkásságát, de amennyire
és fordítva: akik elejtik, pincébe zárják, megerőszakolják és utánanéztem, ebből a szövegből nem született olyan stratégia, ami csökkenteni tudná a családon belüli erőszakot,
feldarabolják a nőket.
Véleményem szerint ez a nyelvezet ma már végképp kor- amely egyébként – nem én mondom először, de kevesen
szerűtlen. 2015-ben nem beszélhet így a tudomány, legyen mondjuk – nem kizárólag férfiakra súlyozott jelenség. A jeaz feminista-vegetariánus irányultságú is. A korai feminista lenség minél alaposabb feltárása még várat magára, nemcsak
önidentitású tudományos szövegek alaptézise az a kritikai a férfitársadalomra irányított fókusszal. Még mindig kevés
álláspont volt, cáfolva az állításuk szerint patriarchális ala- szó esik a gyerekekkel szembeni erőszaktevésről, amelyre, ez
pú tudományosságot, miszerint mindenféle – társadalmi, vitathatatlan, nem szerveződött rá olyan jelentős társadalmi
politikai, kulturális stb. – egyenlőtlenségnél károsabb és mozgalom, mint a nők elleni erőszakra. És fájdalom, nincseelnyomóbb jellegű a nemek közötti egyenlőtlenség, s ennek nek átfogó szociológiai vizsgálatok a lelki terror, a verbális
mentén vizsgálták tárgyukat. Napjainkban ma már a femi- erőszaktevés megnyilvánulásaira.

”
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Miért többségében az jut el hozzánk, hogy férfiak tesznek
nőkkel erőszakot?
Ez a kulturális kód is - a test ereje a férfiakhoz kötődik.
Jó, ha kimondjuk ezeket a kulturális kódokat?
Úgy gondolom, igen. Mostanában az foglalkoztat, hogy
rosszul beszél az európai kultúra a bűnről. Nincs meg a
bűnbeszéd – amely nemcsak a szabadságától vagy éppen a
szabálykövetéstől irányított, hanem a bűnelkövetéstől meghatározott embert is képes megmutatni. A bűnelkövetőt
tettével azonosítjuk, s elfelejtjük, sőt, letagadjuk, hogy ő is
emberi egzisztencia
Nem is lehet a bűnt önmagában megszüntetni?
Durkheim, a szociológiatudomány apostola mondta, hogy
a bűnelkövetés pontosan ahhoz kell, hogy a normalitás határai kialakuljanak – mert nincsenek határszegők, ha határ
sincs. Praktikus és hasznossági alapú tézisből indult ki: azért
nincs bűnmentes ember, mert az ember nem csak a közössége tagja akar lenni. Megtanulja, mik követett közösségének
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értékei, de mindenkiben élednek a konszenzuálisan elfogadottaktól eltérő vágyak. És eljön a pillanat, amikor dönteni
kell: saját választást tegyen vagy kövesse a kijelölt, ám korlátozott viselkedések egyikét. Szocializációnkkal gyakorlatilag
pont azokat a személyiségjegyeket vetkőzzük le, amelyek
egyedivé tesznek minket. Mindig lesz bűn, erőszaktétel, szabályszegés – nincs okunk arra, hogy megfosszuk magunkat
az erre vonatkozó tudástól: attól, milyen az az ember, aki
másképp dönt, aki engedi a saját vágyait előretörni.
Jamriskó Tamás
A tanulmány magyarul a Deviációk c. tanulmánykötetben jelent meg (Szerkesztette: Bíró Judit. Új Mandátum
Könyvkiadó, Bp., 1998. pp. 94- 119.)
Eredetileg megjelent a Lumens.hu oldalán 2016. január 7-én: http://lumens.hu/2016/01/07/nem-jo-ha-egytudomanyos-szoveget-bibliakent-emlegetnek/ - Utoljára megtekintve: 2016. január 13.

XIX. Nemzetközi NATO-konferencia
A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (HYAC) tagjaként november 29-én
részt vehettem a XIX. Nemzetközi NATO-konferencián, melynek témája a védelmi és biztonsági adaptáció volt. A felszólalók részletesen
beszéltek a jövőbeli tervekről és a legnagyobb kihívásokról.
Jelenleg az észak-afrikai és a közel-keleti területeken a radikalizmus növekedése, a kedvezőtlen gazdasági, politikai
és demográfiai okok miatt nehezedik migrációs nyomás
Európára.
Ennek megoldása érdekében elsődleges feladatként kellene tekinteni a térség támogatására és stabilizálására, amit
a NATO partnerségi kapcsolatokon keresztül, a partnerországok biztonsági és védelmi fejlesztéseivel érhet el – hangzott el a konferencián.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke kiemelte: Magyarország támogatja a NATO fejlesztési terveit és a balkáni
együttműködést. Fontos, hogy a többi tagállam is hasonlóan növelje költségvetését, mivel jelenleg a NATO keretében
az Európai Unió biztonságát az Egyesült Államok garantálja. Aránytalanul kis szerepet játszanak az EU országai a
szervezeten belül az USA-val szemben.
Jelenleg mindössze Észtország, az Egyesült Királyság,
Lengyelország, Görögország és az Egyesült Államok évi
NATO-költségvetése haladja meg a 2%-ot, a többi tagállam jelentős lemaradással bír, köztük Magyarország
(0,9%) is. 2022-ig a cél a magyar NATO-költségvetés

megduplázása - jelentette ki Simicskó István
honvédelmi miniszter, azonban figyelembe kell venni, hogy ez még mindig az állami
költségvetés 2%-a alatt maradna, tehát a valós cél a 2% elérése és annak a hosszú távon
való fenntartása lenne. Fontos emellett a NATO egységek
fejlesztése és a katonai intézkedések összeegyeztetése is.
A konferencián több felszólaló is beszélt a walesi csúcson létrehozott készenléti akciótervről, aminek
célja, hogy a szövetség megtartsa magas szintű reagáló
képességét a gyorsan változó geopolitikai környezetben,
demonstrálja a szövetségesek közti szolidaritást, valamint megfelelő biztosítékot nyújtson a keleti tagállamok
számára. Az akcióterv két pillérből áll: biztosítási intézkedésekből (Assurance Measures), melyek célja a katonai
jelenlét és a védelmi képességek fejlesztése rövid távon
(pl.: a NATO négyről tizenhatra növelte a Baltikumban
őrjáratozó vadászgépek számát), valamint az adaptációs
intézkedésekből (Adaptation Measures), amelyek a szövetség hosszú távú transzformációját foglalják magukban
(pl.: a Nagyon Magas Készenlétű Összhaderőnemi Erő
létrehozása). Mikola István megjegyezte: a készenléti akcióterv implementációja jól halad a NATO-ban. Szükség
is van ezekre a lépésekre, hiszen 1990 óta leginkább napjainkban érezhető a biztonság hiánya: Kína még mindig
veszélyeket hordoz magában, a terrorizmust az elmúlt
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10 évben sem sikerült visszaszorítani, a párizsi támadás
egy új típusú kihívást jelent és Oroszország egyre aktívabb katonai tevékenysége is biztonsági kockázattal jár a
NATO-tagállamai számára – hangzott el a konferencián.
Bizonyos keleti tagállamok a biztonság hiányát tapasztalják, ezért közösen kell erőt demonstrálnunk - jelentette
ki Németh Zsolt a külügyi bizottság elnöke. A keleti kihívást
a NATO már tapasztalta, és elrettentéssel tudja kezelni, de a
valós probléma a déli kihívás, melyet a szövetség korábban
még nem tapasztalt, és emiatt kezelni sem tud. Kérdés tehát,
hogy az elrettentés doktrínája mennyire alkalmazható.
A walesi csúcs egyik eredménye az új felfogás szerinti
működés, a jövőben rendszeresen lesznek jelen szárazföldi
és légi csapatok a keleti szövetségeseknél. Az Egyesült Államok mellett csak Magyarország lövészszázada állomásozik
hosszabb távon a Baltikumban. Emellett jelenleg 370 magyar katona teljesít szolgálatot Koszovóban, és Afganisztánban sem csökkentjük jelenlétünket.
Történelmi időket élünk, ami egyben kihívást és lehetőséget is hordoz magában, ezért fontos, hogy a következő években

a szervezet tovább erősödjön. A walesi csúcson hosszú távú
döntéseket nem lehetett meghozni, így a varsói csúcsnak 28 ország véleményének összekovácsolása lesz az elsődleges feladata.
Ahogy Winston Churchill is mondta: „If we are together
nothing is impossible. If we are divided all will fail.”
Debrenti Á. Félix
Források:
Clark, Colin: China And NATO Talk Regularly: „Getting To
Know You”. Breaking Defense, 2012. január 31. http://
breakingdefense.com/2012/01/china-and-nato-talk-regularlygetting-to-know-you/ (Utoljára megtekintve: 2015. december 31.)
Pavgi, Kedar: NATO Members’ Defense Spending, in Two
Charts. Defense One, 2015. június 22. http://www.defenseone.
com/politics/2015/06/nato-members-defense-spending-twocharts/116008/ (Utoljára megtekintve: 2015. december 31.)
Mukics Gerely: A NATO védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont. http://www.mat.hu/hun/downloads/docs/NATO_
WM_2015_02.pdf (Utoljára megtekintve: 2015. december 31.)

A klímacsúcs lábjegyzetébe
Az alábbi írás egy jegyzet, ami a kommentár műfajába tartozik, ez pedig a véleményközlő műfajcsaládba. Kérem így olvasni.
Annak minden tökéletlenségével, kibontatlanságával és élcével együtt.

Megállapodtak a „nagyok”. Tapsoltak a többiek. A sikersztori elindult: megvédjük a Földet! Értem én, de mitől?
A légkör felmelegedését elősegítő gázoktól? A magas szén-monoxid-dioxid-trioxid kibocsátástól? A fröccsöntött Star Warsbabákat motorikusan vásárló rajongóktól? Vagy a Hobbit 4-től?
Szigorúan környezetvédelmi szempontból. A Földet nem kell megvédeni, a Föld, ami évcsilliókon át megvolt, változott, nincs
veszélyben. Fajok jöttek és mentek, s „az univerzum észre sem vette” – ahogy Dr. Manhattan dobná erre apatikusan. A Földet,
ha tényleg meg kell védeni, akkor azt saját magunktól, az embertől kell.
S ha ebben nyíltan vagy látensen egyetértünk, akkor jön a következő, kevésbé sem simogató kérdés: hogyan? Szóljunk az
indiaiaknak, hogy ne „népességrobbanjanak”? Az amerikaiaknak, hogy ne tolják a pénzt a hadiiparba? A kínaiaknak, hogy
lejjebb kellene vinni a szénfelhasználást és a turbó kommunizmust?
Nyilván meg kell egyezni egy kvótáról, amit majd mindenki szépen betart. Lesz addig úgyis még pár nagy polémia, kormányváltások, migráns-, menekült- vagy illegálisbevándorló-hullámok. Ha valakinek nem sikerül, majd ráfogja az előző ciklusokra. Problem solved. Az élelmesebbek majd eladják a kvótáikat azoknak, akik mégsem akarnák (pardon, helyesebben: tudnák)
betartani az egyezményt teljesen.
Ha valóban (nem vagyok klímaszkeptikus) elkezdene nőni az átlaghőmérséklet, akkor az nem a Földnek, hanem a humanoidoknak lenne probléma, más fajokkal együtt persze. Elindulna egy még nagyobb menekülthullám azokról a területekről,
ahol már nem igazán terem semmi. Talán háborúk is kirobbannának – meglepő módon (- dehogy): a vízért.
Mi lenne a vége? Az emberiség kimerül, nem lesz probléma a népesség magas száma, talán ki is hal a faj. A Föld? Az majd
új fajokat kap. Ahogy Darwin mondta: a legrátermettebb éli túl. Történt már ilyen nem egyszer. S „az univerzum észre sem
veszi”.
Jamriskó Tamás
Amennyiben úgy gondolod, hogy szívesen reflektálnál a jegyzetben felvetett kérdésekre, gondolatokra a tatkontur@gmail.com
e-mail címre várjuk a témához kapcsolódó, elgondolkodtató állásfoglalásodat!
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#ParisAgreement
Megmenthetjük a Földet?
Az eredetileg 12 naposra tervezett klímakonferencián minden igyekezet
ellenére nem sikerült megegyezni a Föld sorsáról. A 13. nap azonban változást hozott. A politikusok történelmi megegyezésről beszélnek.
A november 30. és december 11. között megrendezett párizsi
klímakonferencia fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
A Föld légköre a károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően egyre melegszik, és ezt már az emberiség a saját bőrén
is érzi. Ha a bolygó átlaghőmérséklete csak 2 Celsius-fokkal
növekedne, olyan éghajlati változások, természeti katasztrófák következnének be, amire az emberiség nincs felkészülve
- és valószínűleg nem is tud felkészülni. A folyamat visszafordíthatatlanná válna. A konferencia célja gátat szabni ennek,
egyszóval: megmenteni a Földünket.
A folyamat elején 186 ország javaslataiból, feltételeiből az
ENSZ klímaváltozással foglalkozó szerve (UNFCCC) egy hatékonysági tanulmányt készített. Az államok elkötelezettsége
ellenére ebből az derült ki, hogy nem elég a felajánlás, amit
az ügy érdekében tenni tudnak, a felmelegedés ugyanis meghaladná a 2 Celsius-fokot. A szerződésben ezért lefektették,
hogy a részes államok 2020-tól felülvizsgálják a vállalásaikat,
folyamatosan törekedve a hatékonyságra annak érdekében,
hogy a melegedés a 1,5 Celsius-fokot ne lépje túl. A megállapodás értelmében a század második felére teljesen fel kell
hagynunk a fosszilis energiahordozók felhasználásával. Ahhoz, hogy az országok finanszírozhassák a klímaváltozással
való harcot, 2020-tól évente 100 milliárd USD-ra lesz szükség
(a szerződés kitér ezen összeg fokozatos emelésére is). A fejlődő országok önkéntes alapon járulhatnak hozzá a projektek
megvalósításához tekintettel arra, hogy a globális felmelege-

dés elszenvedői leginkább ezen országok közül
kerülnek ki. Ez a megoldás igazságosnak tekinthető, hiszen nem ró aránytalanul nagy terhet a
szegényebb államok kormányaira.
Ugyanakkor az állami szféra egymagában aligha lesz
képes megállítani a felmelegedést. Ennek tudatában zajlott
a klímacsúcs helyszínén egy „Action Week” elnevezésű rendezvény is, melyen bankok és az üzleti szektor egyéb szereplői szerezhettek bővebb információt arról, hogy ők mit
tehetnek a bolygó érdekében.
Semmi sem tökéletes, ahogyan a szerződés sem lett az.
Azonban a kínai delegáció vezetője szerint ez a tény nem
tartja vissza őket a történelmi lépés megtételétől. Nick
Dearden, a Global Justice Now vezetője így fogalmazott:
„Felháborító, hogy sikerként könyvelnek el egy olyan megállapodást, ami aláássa a sérülékeny közösségek jogait, és szinte semmi
kötőerővel nem rendelkezik egy élhetőbb környezet létrehozása
érdekében.”
A szerződés aláírására 2016. április 22-én kerül sor New
Yorkban. Életbelépésének feltétele, hogy a szennyezés legalább 55%-áért felelős 55 ország ratifikálja.
Telek Szilvia
Forrás:
COP21 climate change summit reaches deal in Paris. BBC
News, 2015. december 13. http://www.bbc.com/news/scienceenvironment-35084374 (Utoljára megtekintve: 2015. december 14.)
More details about the agreement. United Nations
Conference on Climate Change. http://www.cop21.gouv.fr/
en/more-details-about-the-agreement/ (Utoljára megtekintve:
2015. december 14.)

Mitől japán Japán?
Japánban magyarként
Ez itt a „Mitől japán Japán” cikksorozatom második darabja, amiben kicsit

International University-n tanulok média szakon.

más vizekre evezünk, és egy interjút tárok elétek, amit egy volt csoporttársammal, Pecze Ágotával (21) készítettem, aki jelenleg Japánban tartózko-

CsD: Milyen volt maga a megérkezés, az első ta-

dik. Eddigi tapasztalatairól és nehézségeiről beszél nekünk, amiket megélt

pasztalatok megszerzése?

ebben a távoli országban.

PÁ: Az első dolog a jatleg. Nagyon durván. Eleve
hét óra időeltolódás volt, most már nyolc óra, és

Csontos Dávid: Mesélnél nekem arról, hogy hol tanulsz jelen-

egy repülőgépen aludni annyira nem könnyű. A reptéren vár-

leg és hogyan kerültél oda?

tak minket, kijöttek elénk diákok, ami nagyon sokat segített.

Pecze Ágota: Japánban vagyok ösztöndíjjal egy évig, vagyis nem

Naritára érkezett a gép, és onnan jöttünk be Tokió belvárosá-

egészen egy évig, szeptember elejétől augusztus elejéig. A Josai

ba. Az első éjszakát nem a végleges szálláson töltöttem, hanem
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egy hotelszobában. Nagyon furcsa volt, hirtelen nem is tudtam

nulók, N5-től N1-ig1 mindenféle szinten vannak. Elég nehéz

felfogni, hogy itt vagyok „millió” kilométerre otthontól. Először

azoknak a helyzete, akik még soha nem tanultak japán nyelvet.

idő kellett ahhoz, hogy tudatosítsam magamban: igen, Japán-

A kultúra is segített, azonban sok mindent csak most kezdek

ban vagyok. Nagyjából egy hónapig tartott, míg a jatlegem el-

megtanulni. Sokkal többet tanulok meg a személyes részvétellel

múlt. Addig nem tudtam aludni rendesen a nagy időeltolódás

a japán kultúráról, mint otthon könyvekből.

miatt, és állandóan levert, fáradt voltam.

Gondolkodásmódban sokat segített az ELTE-s képzésem. Tanultunk például arról, hogy a japánok nem mindig mondják ki azt,

CsD: Említetted az időeltolódást. Az otthoniakkal hogy sikerül

amit gondolnak, és hogy a chotto2 azt jelenti, hogy zettaini dame

megoldani a kapcsolattartást?

3

PÁ: Igazából elég nehezen. A legkézenfekvőbb, hogy írok egy

gondolkodás megértésében. Tehát nem ért olyan nagy kultúrsokk,

üzenetet a Facebookon vagy esetleg e-mailen, és amikor tudnak,

mintha nem tudtam volna semmit.

ennek ismerete sokat számított az itteni életemben és a helyi

válaszolnak. Real-time beszélni nagyon nehéz, a szüleimmel
hétvégén van rá lehetőségem.

CsD: A korábban hallottaknak megfelelően valóban angolul
válaszolnak még akkor is ha te tudsz japánul?

CsD: Hogyan épül fel a képzésed a japán egyetemen?

PÁ: Ez változó. Például tegnap voltam egy kávézóban, a hölgy

PÁ: Vannak a kötelező nyelvórák, összesen nyolc darab három

meglátott engem és a barátnőmet – szőke, kék szemű, európai

tanárral. Az említett órák mindegyikén mást csinálunk, más

lányok. Ennek megfelelően megpróbált angolul kommunikálni

könyvekből tanulunk, természetesen japánul. Ezen felül vannak

velük, és miután mondtuk neki, hogy tudunk japánul, és nyu-

az osztályfőnöki órához hasonló találkozások és az úgynevezett

godtan mondja úgy, átváltott japánra, olykor azonban automati-

global collage-ok - ezek angol nyelvű órák és választhatóak. Én

kusan angolul mondott néhány szót. Inkább azt mondom, hogy

választottam egy japán kultúráról, illetve egy a médiához kap-

elhiszik már, hogy tudsz japánul és úgy kommunikálnak veled.

csolódó, hollywoodi filmekről szóló órát. A kisebb tesztek mel-

Egy másik eset, amikor nagyon szeretnének angolul tanulni és

lett vannak különböző feladatok, beadandók. Alapvetően az

gyakorolni. Például a boltban odajött egy férfi, és elkezdett ango-

elvárás nagyon hasonlít az otthonihoz: ZH-kat és beadandókat

lul beszélni hozzám. Elmondta, hogy hol lakik, és hogy szeretne

írunk, előadásokat tartunk, ugyanúgy van vizsgaidőszak, mint

velem beszélgetni. A japán egyetemisták sokszor nem beszélnek

otthon, csak egy kicsit később. Az úgynevezett osztályfőnöki óra

folyékonyan angolul, ezért nem akarnak először velünk kapcso-

kapcsán volt egy kisebb kavarodás, nem tudtuk hogy kötelező-e

latba lépni, mivel félnek, hogy így nem tudnának kommunikálni

vagy sem. Végül kiderült, hogy be kell rá járni. Eleinte úgy volt,

velünk. Amikor megszólalunk az ő nyelvükön, nagyon megkön�-

hogy kapunk egy japán mentorpárt, akikkel programokat kellett

nyebbülnek.

volna szerveznünk, ami helyett most múzeumokat látogatunk.
Ezen a japánok és az ösztöndíjasok is részt vesznek. Például

CsD: A sokat emlegetett japán „szégyenkultúra” észlelhető?

voltunk már az Edo-Tokió Múzeumban. Ez egy edo-kori (1603-

PÁ: Abszolút. Az előző egy nagyon jó példa rá. Vagy például, ami-

1868) múzeum, ahol láthattunk épületeket és edo-korból való

kor hibáznak. Egyszer a tanárnő magyarázott egy nyelvtani sza-

tárgyakat. Nagyon érdekes volt.

bályt japánul, és az egyik csoporttársam nem értette meg először

Itt az oktatók nagyon közvetlenek, odajönnek hozzád, hogy

az órán. Utána a tanárnő kiadott feladatokat, hogy oldjuk meg.

minden rendben van-e, tehát nagyon-nagyon figyelnek rád. Meg

Erre mondta az illető, hogy hát sajnos ő nem tudta megoldani,

arra is, hogy ki milyen szinten van, például ha valaki a nyelvórán

mert nem igazán érti a leadott anyagot. Erre a tanárnő mondta,

valamiből erősebb, akkor mást tanítanak neki, hogy fejlődjön

hogy úristen, nagyon sajnálja, ne haragudjunk, és elkezdett haj-

abból is.

longani. Tehát eddigi tapasztalataim szerint igen, abszolút, ha hi-

CsD: Kint mikor van a vizsgaidőszak?

nem is fognak hozzá.

báznak, az a világ vége. Ezért inkább ha valami nem menne nekik
PÁ: Január vége felé kezdődik majd. A február már nem vizs-

Vannak már japán barátaim, és ők nyitottabbak, például ők oda

gaidőszak, de be kell majd mennünk az egyetemre különböző

mertek jönni hozzánk.

programokra. Kicsit más, mint itthon. Mivel itt Japánban egy
egyhónapos szünetet követően a vállalati, illetve az iskolai tan-

CsD: Tudnál valami japán sztereotípiát mondani, amivel talál-

évkezdés áprilisban van.

koztál a kintléted során, és aminek végül kiderült az ellenkezője?

CsD: Az, hogy japán szakon végeztél az ELTE-n mennyiben

N1 pedig a felső, majdnem anyanyelvi szint.

1 A japán nyelvi szinteket egy ötös skálán mérik: az N5 az alapfok, az

segíti a kinti életedet? Mind a nyelv, mind a kultúra és a gondolkodás szintjén.
PÁ: Nagyon sokat segít. A nyelv egyértelműen, mivel az itt ta-

2 Szó szerinti jelentése: kicsit. De jelenthet sok más mindent is a beszédaktustól függően.
3 Jelentése: teljeséggel nem.
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PÁ: Igen. Például azt tartják, hogy ha késik néhány percet a met-

PÁ: Valamit tud, valamit nem. Igazából leleményesnek kell lenni.

ró vagy bármilyen tömegközlekedési eszköz, akkor a sofőrt ki-

Ami nagyon jó, hogy általában 7 óra után az elkészült ételeket

rúgják. Ilyen nincs. Tapasztaltam, mindennap metróval járok, és

leakciózzák. Van egy hely, ahová mindig azért járunk, mert meg-

az egyik vonal a Shinjuku-line, az a fő metróvonal, ami átmegy

sütötték kora délután a húsokat és nem vették meg a japánok,

kb. az egész városon, nagyon pontos szokott lenni, de például a

ők nem is fogják, de mi igen. Semmi baja, és féláron elviheted.

Hanzomon-line, ahol átszállok, ott mindig késik három percet

100-200¥-ért már vehetek készételt, csak főzök hozzá rizst, és

a szerelvény.

jól is laktam. Tehát nagyon olcsón is meg lehet oldani, csak le-

Láttam olyan videót is, amiben a sofőr kiszállt, és végigment a

leményesnek kell lenni. A zöldségek nagyon drágák, például a

metrón vagy a vonaton, és mindenkitől bocsánatot kért. Nem,

paradicsom és a krumpli. Ami itt is honos és ők is használják

ilyen sincs. Bemondják mindig a késést és annak okát, már egy

az sokkal olcsóbb, de mondjuk a paradicsom, ami nem tartózik

másodperc esetében is. Tehát az említett bocsánatkérés nem fi-

hozzá a konyhához az drága. Míg otthon megveszel főszezon-

gyelhető meg, azonban a tájékoztatás mindenképpen jó.

ban 200 Ft-ért egy kilót, addig itt egy darabot.

Egy másik sztereotípia szerint a japánok nem szívlelik a külföldieket. Az én tapasztalatom szerint nagyon sok kedves japán

CsD: És a pékáru?

van. Két-három alkalommal is eltévedtem kezdetben. Ekkor

PÁ: Vannak pékségek, azonban azok is drágák. Ezenkívül min-

odasétáltam valakihez segítséget kérni, és mindig megnézték a

den pékárujuk édes, még a sós is és a kenyér is. Zsúrkenyér van,

telefonjukon a térképet, sőt, el is kísértek. Nagyon segítőkészek,

hatszeletes, illetve nyolcszeletes. Olyat szoktam venni, de min-

így ez az előítélet sem igazolódott be a számomra.

dig pirítósnak készítem el, mert egyszerűen nem tudom megenni, olyan édes így magában. Nehéz hozzászokni. Meg például

CsD: Térjünk át egy másik témára. Milyen ételeket tudsz kint

lehet venni péksütiket és hot dog kiflit, de az is édes. Vagy ma-

venni, akár készen, akár alapanyagként?

jonézes-hagymás táskát, az is édes. Alapvetően édesek a tészták,

PÁ: Tejtermékekből van tej, de az nagyon drága. Van például

és ez nagyon zavaró a számomra, mert jobban szeretem a sós

olyan, nem tudom, minek hívjam, olyan, mint a tej, de mégsem

dolgokat. Már álmodozom az otthoni kenyérről.

az… Kalcium és fehérje van benne, tejből van, de nem egészen
tej. Ez körülbelül 95¥ (yen), míg az igazi tej 300¥ (1 yen kb. 2.2

CsD: Az egyetemen hogy van megoldva az étkezés: van menza

forint – a szerk.).

vagy viszel magaddal?

A csirke nagyon olcsó 850¥-ből vehetsz két kiló csirkemellet, ol-

PÁ: Van, de olcsóbb itthonról vinni. Én vegyesen szoktam.

csóbb, mint otthon, mivel csirkét tudnak tartani. A tojás ugyan-

Az a baj, hogy a menza nem olyan változatos, mint nálunk. Tehát

olyan áron van, mint otthon, azonban itt nincs olyan, hogy S-es

nagyjából egy séma van. Általában van egy A menü meg egy B

tojás. Tehát csirke, tojás, tejtermék van. Joghurt is van, rendes

menü, meg mindig van valami tészta meg curry, ami mellé kér-

joghurt. Ezen felül van valami neonszínű dolog… Ugyanúgy,

hetsz salátát meg krumplit. A legtöbb épületben más a felhoza-

mint a „tejpótló” van „joghurtpótló” is, neonszínű és folyik, mint

tal. Az egyik épületben vannak levesek, 230¥-ért már veszel egy

a víz. Tejföl nincs, csak ilyen pici pohárban 300¥-ért. A sajt is

tál rament (japán tésztaleves), ami szerintem teljesen jó, és jól

nagyon drága. Igazából ugyanúgy lehet venni carbonara szószt,

is laksz vele. Általában azt látni a menzán, hogy a tanárok, az

spagetti tésztát, spagetti szószt, darált húst. A fűszerek európai

ott dolgozók mindig menzáról esznek, a diákok meg hozzák a

szemmel nézve érdekesek, lehet találni valami rózsaszín papri-

kis cup-rament (instant leves) és engedik rá a forró vizet, meg

kának nevezett téglaport. Sokkal jobban kifizetődő, ha megta-

hozzák a kis bentót (dobozos étel), és azt eszegetik. Mert sokkal

nulsz japán ételeket készíteni. Például udont4. 100¥-be kerül egy

olcsóbb. Ami viszont otthon nincs, az az ingyen fekete tea és

nagy adag udon tészta, és ahhoz már van eleve egy alaplé, bele-

zöld tea. Mindkét menzán. Tehát, ha nem is fogyasztasz, odasé-

raksz mondjuk egy szem tojást meg egy kis nagayagit (hosszú-

tálhatsz, és ihatsz forró teát.

kás hagymát), és kész is. Rászámolok kicsit, legyen 200¥, ami
mondjuk 400 Ft, és van egy laktató, finom ebéded. Készételeket

CsD: Mennyire van jelen az anime- és a mangakultúra a hét-

is lehet venni. Frissensült húsokat, krumplit, krokettet, bármit.

köznapokban?

Lehet sushikat venni, salátákat, húsokat rizzsel. Tehát lehet ké-

PÁ: Mindenhol, mindenütt, mindenen. Nagyon sok élelmiszeren egy

szen is, de a legolcsóbb mindenféleképpen az, ha főzöl.

adott animés szereplő van, vagy egy anime, amit reklámoz. Például
nagyon nagy kultúrája van a vocaloidoknak 5 Hatsune Mikunak6. Itt

CsD: Tehát az „európai ízlésű” ember sem hal éhen, tud találni
magának ételt, de azok a drágábbak.
4 Búzalisztből készült vastag tészta, a japán konyha egyik alapköve. Fehér

5 Egy énekszintetizátor program. A szoftver lehetővé teszi, hogy dalszövegek és dallamok bevitelével ének szülessen.
6 Egy virtuális személy, akinek a hangját egy hang szintetizátor alkal-

és rágós. Az udont leggyakrabban tésztalevesekben használják. Fogyasztása

mazással generálják. Több mint 100,000 dalhoz fűződik a neve. Nevének

evőpálcikával történik

jelentése: „az első hang a jövőből”.
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szokás a maszk, ha már köhögnek egy picit, rögtön maszkot

egy márkát animefigurával. Rila kuma8 abszolút, vocaloidok,

vesznek, hogy ha beteg, ne „cseppfertőzze” tele a környezetét, és

Nyanko sensi9 is. Kumamon10, annak is nagyon nagy kultúrája van.

például ezt is Hatsune Mikuval reklámozzák. Vettem egy kis sep-

Mint ahogy elképzeljük, ez a sztereotípia valós.

Csontos Dávid

rűt és lapátot, az is smiley-s, a kés is... Lehet venni animés pálcikákat. Nagyon sok figurabolt van a belvárosban. Akihabarában
aztán főleg. Nagy kultúrája van a gépnek, amivel halászni lehet

8 Egy plüssmackó cipzárral a hátán. Plüssként nagyon népszerű, de van

plüssöket, figurákat, azok is általában valamilyen anime- vagy

belőle sorozat is.

mangakarakterek. One piece7 mindenütt, Naruto annyira már

9 Egy szellem macska, ami a Natsume’s Book of Friends című mangában

nem, de azért jelen van. Mindenféle tárgyat reklámoznak, egy-

szerepel.

7 Japánban a jelenleg a legnagyobb eladásszámmal rendelkező manga.

10 Kyushu megye ügyetlen medve kabalája.

Réges régen egy messzi-messzi
galaxisban…
A Csillagok háborúja politológus szemmel

Fotó • static.filmtekercs.hu

Mint manapság mindenhol, itt, a TátKontúrban is meg kell jelennie
legalább egy cikknek a Star Wars filmekkel-kapcsolatosan a nagy nap,
azaz december 18-a után.
Azt hiszem, bátran kimondhatom, hogy legtöbben az előzménytrilógiát nem kedvelik annyira, helyette az elsőként
készített három részért rajonganak.
Most azonban megtudhatjuk, hogy miért is lehet igazán
érdekes és értékes az új trilógia. Tóth Csaba, politológus szerint ezek a részek politikai szempontból jóval hasznosabbak,
ugyanis a Csillagok háborúja előzménytrilógiáján keresztül
ráláthatunk arra, hogy hogyan válthatja fel egyszerűen a demokráciát a diktatúra. Hogyan is történik ez?

A régi rendszer, a demokratikus köztársaság a filmekben
nem tűnik elegendőnek. Erről beszélget Padme és Anakin A
klónok támadása című epizódban. Anakin nem érti, hogy
miért nem tudnak az emberek egyetérteni abban, hogy mi
lenne a jó a birodalom számára. Padme ez ellen egyszerűen azzal érvel, hogy nem mindenki akar kompromisszumot
kötni, mire Anakin azt mondja, hogy kellene egy bölcs ember, aki egyetértésre tudja kötelezni őket.
A köztársaságban a Galaktikus Szenátus működik, ahol

minden bolygó képviselteti magát, azonban ez
a szervezet nem képes döntéseket hozni, nem
tud lépeseket tenni, a tagok folyton vitatkoznak.
Tóth Csaba a filmbeli Galaktikus Szenátust a mai
ENSZ intézményéhez hasonlítja.
Mivel a szenátusnak elege van már ebből a döntésképtelenségből, hajlanak arra, hogy megválasszák Palpatine-t, aki
ezt a tisztséget „nagyon óvakodva” fogadja el és fogadkozik,
hogy amint a felhők elmúlnak a fejük felől, lemond a kancellári pozícióról. Ehelyett azonban a háborúra hivatkozva
extra jogosítványokat kér és kap is a béke megteremtéséhez.
„Így száll hát sírba a szabadság, tapsvihar közepette.” – jegyzi
meg ezt látva Padme.
Ismerős? Történelmi tanulmányainkból eszünkbe juthat
Róma, ahol a harcok miatt kinevezték Sullát diktátornak,
aki minden addiginál nagyobb jogköröket kapott, de idővel
önként mondott le erről a címről. Rajta kívül gondolhatunk
Hitler hatalomra kerülésére is.
És mi a helyzet a Jeditanáccsal? A jedik a nagyobb jóért
küzdenek, de tudjuk: a pokolba vezető út is jó szándékkal
van kikövezve. A tanács egy rendszeren kívüli szervezet, ami
„vérségi” alapon szerveződik, erős jogokkal bír – hadseregállítás, önálló missziók, bíráskodás. Alapvetően önállóan dönt a
tagok felvételéről is. Emlékezzünk vissza: a kancellár parancsára ugyan beveszik Anakint a tanácsba, de nem nevezik ki
mesterré és érezhetően bizalmatlanok vele szemben. Tehát
lényegében nincs olyan szervezet, ami irányítaná, befolyásolná őket. Nincsen felettük kontroll. A hatalommegosztás
elve sem érvényesül a tanácsban, hiszen ők maguk hoznak
törvényeket és szolgáltatnak igazságot, például amikor
Windu le akarja tartóztatni és kivégezni a kancellárt – vagyis megpróbálja. Hasonló a helyzet akkor is, amikor Anakin
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kivégzi Dooku grófot a kancellár sugallatára. A jedik nyíltan
nem vállalnak politikai szerepet, megvetik a politikát, felette állónak érzik magukat. Talán éppen ez a fajta gőg és
büszkeség vezetett ahhoz, hogy a támogatásukkal lett a sith
nagyúrból kancellár.
A nép mindezekből a politikai folyamatokból úgy tűnik,
nem sokat érzékel, csupán azt látja, hogy Palpatine véget vetett a polgárháborúnak – amit nem mellesleg ő robbantott ki.
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Tehát a Star Wars előzménytrilógiája kapcsán láthatjuk
a diktatúra kialakulását, az egész sorozatban pedig találkozhatunk érdekes politikusokkal is, mint Leia vagy Padme.
Azonban nem csak ezt a filmet lehet ilyen szemmel vizsgálni.
Érdemes lenne az említettek figyelembevételével újranézni a
Dűnét, a Star Treket, Az éhezők viadalát vagy akár a Trónok
harcát is.
A

Minden rohad, ami fénylik
Az új magyar sorozat nyomában
November 8-án elindult a magyar HBO harmadik saját gyártású
sorozata, az Aranyélet (korábbiak: Társas játék, Terápia). A sorozat
nyolc részét közel nyolcvan napon át forgatták a legkülönfélébb helyszíneken: budai luxuskörnyezettől kezdve egy lepukkant detoxikáló
kórterméig.
Az Aranyélet a finn Helppo Elämä című szériára épült, de „a
történet már teljesen önálló életet él, és csak nyomokban
emlékeztet az eredetire” – mondta Krigler Gábor, a sorozat
producere.
Valóban, az Aranyélet kegyetlen őszinteséggel szemlélteti a mai magyar valóságot, megmutatja, hogy milyen nehéz
az átlagembereknek boldogulni mindenféle alattomosság és
korrupció nélkül.
A sorozat legnagyobb tanulsága, hogy semmi sem az,
aminek látszik: a karakterekről, az eseményekről mindig
kiderül valami, ami fenekestől felforgatja a róluk alkotott
korábbi véleményünket.

A
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A történet alapvetően a Miklósi család életét mutatja be.
A családfő Miklósi Attila (Thuróczy Szabolcs) első ránézésre egy gazdag, középkorú férfi, aki boldogan él családjával
Buda egyik elit lakónegyedében, azonban idővel kiderül róla,
hogy különféle csalásokkal tartja fenn ezt a látszatot. Emiatt negatív szereplővé válhatna, de érezhető, hogy nem egy
„bűnöző alkat”, sőt igyekszik kiszabadulni ebből a mókuskerékből, amibe minden visszarántja őt.

Felesége, Janka (Ónodi Eszter) független,
erős nő, aki egy hajléktalan embereket segítő
alapítványnál dolgozik. Szegény, falusi családból
származik, éppen ezért fél attól, hogy elveszítik
mindazt, amire eddig szert tettek. Mindennél
jobban ragaszkodik a jómódhoz, még a férjénél
és a családjánál is jobban. Nagy figyelmet fordítottak például
a Miklósi ház kialakítására, hogy tükrözze Janka stílushiányát, azt, hogy mennyire a közvélemény, a média irányítja.
Lányuk, Mira (Döbrösi Laura) okos, jó tanuló, szorgalmas lány, aki nem érzi magát a családjába valónak, főképp
annak sötét háttere miatt. Emiatt máshol próbál kapcsolatokat, fogódzókat keresni, de ez nem sül el jól.
Fiúk, Márk (Olasz Renátó) Mira ellentéte, nem érdekli
az iskola, csak a lányok, a zene és a pénz körül forog a világa. Példaképének keresztapját, a maffiózó Hollós Endrét
(Anger Zsolt) tekinti, aki örömmel avatja be őt a munkája
rejtelmeibe.
Fontos szereplő még Attila testvére, Tibor (Lengyel
Tamás) is, akiről az egész család úgy véli, hogy egy rendes, jóravaló építészmérnök, apjuk szeme fénye, mégis
kiderül róla, hogy nem olyan, mint amilyennek eddig
mindenki hitte.
Az egész Miklósi család széthúz, nincsenek közöttük igazi kapcsolatok, nem kommunikálnak egymással.
Attila csak azzal foglalkozik, hogy megteremtse megélhetésüket, emiatt nem jut ideje arra, hogy meglássa,
mi is történik valójában a családjában. Jankát csak a
pénz és a luxus érdekli, a két testvér között pedig an�nyi az ellentét, hogy igazából a sorozat során talán csak egy
őszinte pillanatuk van mint testvérpárnak.
Az Aranyélet egy fordulatos, meglepő és izgalmas történetre épülő magyar sorozat, jó színészi alakításokkal és
komoly háttérmunkával. Bátran ajánlom mindazoknak, akik
eddig messziről elkerülték a magyar sorozatokat.

Ajánló  22

Szabadulás
A TátKontúr csapatépíteni megy
Az ember társas lény. Ezt tudjuk, ha még nem is feltétlenül saját tapasztalataink alapján, Elliot Aronson szociálpszichológus könyvéből.
Azért, hogy az emberek ne csupán a saját munkájukat, előrejutásukat,
eredményeiket hajtsák, s végre elkezdjenek közösségi szinten, csapatként dolgozni, tenni kell.

szobában és önállóan kezdett nyomokat keresni,
amelyek segíthetnek a rejtvények megfejtésében, így a kijutásban. Szinte minimálisnak tűnő
idő telt el, mire megindult a stratégia és az emberek közötti viszonyok változása: elkezdtünk
(teljesen ösztönösen) együtt dolgozni. Random
Bárhol is dolgozik az ember, mindenhol megnyilvánul a csa- kisebb csoportok alakultak ki, amelyek együtt keresték a
patépítés igénye, vagy a felsővezetőktől jön az ötlet - hiszen megoldást, hangosan gondolkodtak, együttműködtek.
Személy szerint engem nagyon jó érzéssel töltött, hogy úgy
ha kialakul az összhang, az emberek motiváltabbá válnak, az
éreztem, jó közösségben vagyok: persze mondják, hogy nincs
elvégzett munka minősége javul.
A Kontúr esetében mindez leginkább a szórakozás végett rossz ötlet, minden előbbre visz, de azért nyilvánvalóan voltak
merült fel. Korántsem erőltetett, sőt, kifejezetten családias később hibásnak bizonyult próbálkozások, de soha, egyetlen
hangulatban telt. Pont úgy, ahogy egy csütörtök estén talál- alkalommal sem hallottam senkitől leszóló, vagy akár csak egy
kozol a barátaiddal, mi is oldottan, jó kedvvel találkoztunk, “én megmondtam, hogy ezt nem így kell” megjegyzést. Mindenki igyekezett a legjobbat kihozni magából és a csapatból.
hogy kezdetét vehesse a kaland, a kihívás.
A kihívást teljesítettük mindannyian, kijutottunk a szoA Róbert Károly körúti panelház alagsorában, az Underpressure-ben Zsófi nevű kedves barátunk segítségével több, bákból mielőtt lejárt volna az idő. Mindez külön adott egy
mint tízen éltünk a lehetőséggel, hogy kipróbáljuk, milyen is győztes mosolyt, megkönnyebbülést, sikerélményt. Felszaegy igazi szabadulószoba Magyarország témában. Izgatottan badult hangulatban távoztunk, már nagyon vágytunk végre
érkeztünk, sokan voltak közülünk, akik ennek a fajta játéknak megérkezni, leülni egy sör mellé, beszélgetni. Érezhetően
közelebb hozta a szerkesztőséget a szabadulásos kihívás.
még semmilyen formájával nem találkoztak testközelből.
Összességében (és szerintem nem csak én vagyok ezA programötlet nagyon tetszett, kifejezetten egy ilyen
alkalomra való. Persze egy vacsora, egy kellemes sörözés zel így) gazdagabb lettem egy élménnyel, személyesebb
keretei között is beszélgethetsz olyanokkal, akikkel azelőtt viszonyba kerültem a szerkesztőséggel. Bármilyen baráti
társaságnak, családnak vagy csapatépítési lehetőségként
talán még nem volt alkalmad, de ez teljesen más.
Ketté osztottak minket, de a kihívás ugyanaz volt. Mivel bátran ajánlom. Változatosságot csempészett a csütörtök
időre megy a játék, ez még inkább motiválja a csapatokat. esténkbe, s adott valami mást, valami többet.
Bársony Lilla
Érdekes volt látni, ahogy az elején mindenki szétszéledt a

A Matuzsálem-összeesküvés
Regény az időskori szerepekről és azok eltűnéséről
„Festhetjük a hajunkat,
De egyvalamit nem változtathatunk meg.
Nem menekülhetünk magunk elől, magunk elől…
Furcsa, ahogy minden hanyatlásnak indul.
Segítsetek tehát az öregeknek.”
Jarvis Cocker: Segítsetek az öregeknek
Frank Schirrmacher (1959-2014) német újságíró, irodalomtörténész és esszéista volt.
A Matuzsálem-összeesküvés című művéért 2004-ben
megkapta az Arany Toll médiadíjat, és ugyanebben az évben

választotta meg a Medium Magazin az év újságírójának. Schirrmacher könyvében rendkívül
élesen fogalmaz, ezért rengeteg vitát váltott ki.
Igen érdekes olvasmány, ami azon túl, hogy irreálisan sokszor idézi a Gyűrűk urát és a Hobbitot
– méghozzá párhuzamba állítva a könyv tartalmával – bemutatja az öregedéssel kapcsolatos
kérdéseket, tabukat, vitákat, nézeteket. A műben szó esik a
demográfiai változásokról, az idősek munkaerőpiaci helyzetéről, nyugdíjazásáról, a nagyszülői lét eltűnéséről és az eutanáziáról, a támogató technológiai fejlesztésekről és az élet
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meghosszabbítására törekvő kutatásokról is.
A könyv címe a Biblia legidősebb alakját, Matuzsálemet
idézi, aki 969 évet élt egészségben –ahogy ő fogalmaz erős
és nemzőképes volt. Ez azért lényeges, mert a szerző az
időskori szerepvesztés alapját részben a nemzőképességnek,
ennek a biológiai alapfunkciónak az elvesztésében keresi.

Schirrmacher Matuzsálemet állítja példaként a mai idősödő
generáció elé, mégis ezzel egyidejűleg rámutat a különbségekre is.
Ahogy korábban említettem, a könyv ír a demográfiai
változásokról, arról, hogy egyre kevesebb a népességben a
fiatalok száma, ellenben egyre nagyobb az időseké, valamint
beszél arról is, hogy folyamatosan nő a születéskor várható
élettartam – persze az egészségben eltöltött idő ettől még
jelentősen eltér.
A generációk közül kiemeli a II. világháború után született
baby boom generációt, akik fiatalkorukban felforgatták a világot, és akik 2010 és 2030 között fognak nyugdíjba menni.
Schirrmacher azt gondolja, hogy ez a generáció idős korában
is éppolyan nagy változások motorja lesz, mint korábban.
A könyv szerint meg kell különböztetnünk a társadalmi
és a biológiai öregedést. Hiszen a munka világában jóval korábban, nagyjából 20 évvel előbb következik be az „időskor”.
Már az 1900-as években is megjelent ez a gondolat, amikor
elhangzott az akkor 56 éves William Osler elhíresült beszéde
Baltimore-ban, miszerint a 60 év felettieknek vissza kellene
vonulniuk a munkahelyi és politikai élettől. Általános sztereotípia, hogy már 50 év fele csökken a munkabírás. Ezzel
szemben Schirrmacher megemlít egy kutatást, mely bizonyította, hogy 80 éves kor alatt az idősebbek munkaképessége nem csökken. Sokan azt gondolják, hogy az öregedéssel
az ember kicserélődik, pedig ez nem igaz. „Stanley Kunitz,
Pulitzer-díjas költő az öregedéssel kapcsolatos kérdések
szakértője a „nyugdíj” szót „piszkos szóvá” nyilvánította.”
Hiszen ma már a nyugdíj nem úgy jelenik meg, mint régen,
egyfajta szociális jótettként, hanem súlyos diszkriminációs
eszközként.
Ez a foglalkoztatási helyzet a médiában fokozottan van
jelen. A tévében, reklámokban, filmekben nem találkozunk
idősekkel – kivéve a protézisragasztók és hasonló termékek
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reklámjaiban. 40 év feletti embereket – főleg nőket – szinte
egyáltalán nem foglalkoztatnak Hollywoodban. Nincsenek
minták, példák az idősek számára. 2003-ban azonban egy
kiéleződött vita alakult ki az idősek foglalkoztatásáról a médiában, ami némi változást ért el.
Korábban az idősek számára nagy jelentőséggel bírt az,
hogy a nyugdíj után főállású nagyszülőkké válhattak, de
ahogy Schirrmacher mondja, mi már nem leszünk a nagypapák és nagymamák nemzedéke, hiszen a rokoni kapcsolatok
közül elsősorban az unoka kezd eltűnni.
A könyv felidézi Thomas Mann népszerű művét, A varázshegyet, amiben egy magánszanatóriumban lévő haldoklót „vén pazarlónak” neveznek. Ezzel vezeti fel az eutanázia
kérdéskörét. Daniel Callahan, amerikai filozófus szerint a 65
éves kor előtt bekövetkezett halál idő előtti, de 65 év épp
elég a teljes élethez. Wolfgang Schivelbusch, kultúrtörténész
azt a jelen cikkben nem minősített kérdést tette fel, hogy
nem kellene-e halálra kötelezni az időseket, ahogy egykor
ezt a háborúba készülő katonákkal tettük. Ezek a gondolatok megjelentek a kutatások területén is, vizsgálták az
eutanázia költséghatékonyságát, melynek végeztével azt a
konzekvenciát vonták le, miszerint amennyiben leállítanák
az intenzív osztály gépeit, két napon belül a teljes egészségügyi rendszer pénzügyi gondjai megoldódnának.
Shirrmacher fontosnak tartja a pozitív önkép megtartását időskorban, mind a külső, mind pedig a belső tulajdonságok kapcsán. Napjainkban a külső fiatalításának igen
nagy a propagandája, ennek ellenére sokan megmosolyogják
azokat, akik fiatalabbnak próbálnak tűnni a koruknál. Nem
szabad engedni, hogy ez így legyen, mert egy ohiói longitudinális kutatás kimutatta, hogy azok, akik pozitív önképpel
rendelkeznek, és az öregedésről is pozitív képet alakítanak
ki hét és fél évvel élnek tovább. Meg kell változtatnunk a
jelenlegi társadalmi gondolkodást az öregedésről, hiszen
jelentősen meghosszabbodott az időskor, és ez a tendencia
folytatódni fog. Régebben az öregedés lassításával kapcsolatos kutatások fantazmagóriáknak tűntek, ma azonban már
gombamód szaporodnak. Muslicák és giliszták esetében már
sikerült megnövelni az élettartamot. Sőt, egyes elméletek
szerint bizonyos kor után csökken a betegségek száma.
A könyv szerint tehát a feladatunk az, hogy forradalmat
indítsunk, megreformáljuk az öregkorról kialakított nézeteket, és megmutassuk a jövő nemzedékének az „öregség
hatalmát” , mert „azzal, hogy mi, a jövő többsége, újra átgondoljuk öregedésünket, megváltoztathatjuk az egész társadalom
öregedéséről kialakított képét.”
A
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