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NYITÁNY
Aktuális lapszámunk olyan érdekes témákra
helyezi a hangsúlyt mint a jóga világa, melyet
sokan próbáltak már, mégis kevesen ismernek
mélyrehatóan. Hatha-jóga, Bikram jóga, Tantrajóga,
Power-jóga, Yoga Nidra, Vinyasza jóga, Nevető
jóga, Antigravity jóga. Mik ezek és hogyan járulnak hozzá a
harmonikus élet kialakításához? Ebben az útvesztőben kíván térképként
szolgálni legfrissebb lapszámunk.
Sok időt szánunk önmagunk „megismerésére”, akárcsak a számítógépes oldalak
algoritmusainak fejlesztői, akik mindig tudják, „mire van szükségünk”: fogyni
szeretnénk vagy egy új mosógépet vennénk? Érdekes, hogy a reggeli kávé mellett a
tegnap este keresett termékek sora villan fel előttünk laptopunk kijelzőjén. Egyszerű
mázli vagy valaki „kilesi” gondolatainkat, vágyainkat? A Facebook-algoritmus –
Hogyan olvas a gondolatokban? című cikkünk vázolja a sokszor rémisztő igazságot.
Januári számunk, a fent említetteken túl, bemutatja az etiópiai diáktüntetések jelen
állását és kibontakozásának okait, ezzel rávilágítva arra, hogy miként veheti át egy
sokszínű, összetett nemzet irányítását egy autoriter vezető. Végül, de nem utolsó sorban, a nyugdíjrendszer riasztó állapotába nyerhettek bepillantást Ternay Andrea cikkén
keresztül, melyből kiderül, miért is alakult ki ez a nem csupán időseket érintő helyzet
és miként reagál a veszélyre a politikai vezetés, illetve a társadalom. Ki, mikor, milyen
feltételek mellett és mennyi nyugellátásban részesülhet? Hova kerül a több tíz év alatt
befizetett nyugdíjjárulék, mire számíthat az idősebb generáció?

Főszerkesztő
Csernus Fanni
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A magyar menedzser apák élete
család vs. karrier

A genderkutatások az elmúlt időszakban egyre inkább kiterjesztették határaikat, így nem csak
a nők társadalmi helyzetére, hanem a férfiakat övező, jelenkori kihívásokra is fogalmaznak
meg hipotéziseket. Geszler Nikolett A munka és a család összehangolásának konfliktusai a
magyar menedzser apák életében címmel tartott előadást a TáTK falain belül és ismertette
doktori disszertációját, melynek témája mind a férfiak mind a nők számára érdekes kérdéseket
feszeget.
Kutatásában a menedzser apák munkahelyi és családi életének egyensúlyát vizsgálta. Arra
volt kíváncsi, hogy milyen egyszerre menedzsernek és szülőnek lenni. Emellett vizsgálta,
hogyan jelennek meg a genderkülönbségek otthon, illetve milyen elvárásokat támasztanak
az apákkal szemben.
A kutató azért döntött a férfiak vizsgálata mellett, mert kevés a róluk szóló
kutatás az említett témában, holott az egyensúly kérdése őket is érinti.
Továbbá, több empirikus tény bizonyítja, hogy a menedzserek több munkacsalád-konfliktusban vannak jelen, mivel rugalmasabb a munkaidő beosztásuk.
storiesofworld.com
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Közélet
Geszler Nikolett esettanulmányát egy Magyarországon is működő multivállalat menedzserei
körében végezte. 53 interjút készített főként férfiakkal, de az összehasonlítás végett női
vezetőket is alapul vett. Azt várhatnánk, hogy a menedzser/vezető pozícióban lévő személyek
több szabadidővel rendelkeznek, ezáltal nagyobb lehetőségük nyílik arra, hogy a családjukkal
foglalkozzanak. Nagyon sok multi azonban mohó szervezet, sok esetben elvárják a túlórát,
hétvégi munkát. Túlnyomó többségében a meeting kultúra és az állandó teljesítménykényszer
jóval több időt vesz el, mint az várható lenne.
A kutatás rávilágít, hogy míg a munkahelyen inkább gendersemlegesnek tekinthetőek a
viszonyok, addig otthon, a négy fal között megmaradtak a tradicionális nemi szerepek.
A férfiak esetében a legtöbb interjúalanynál a feleség GYES-en volt vagy rugalmasabb pozíciót
töltött be, ami mellett meg tudott felelni a társadalom által támasztott otthoni elvárásoknak.
Női vezetők esetében nem volt olyan férfi élettárs, aki a támogató otthoni bázis megteremtője
lett volna. Nagyon sok férfivezető tartja úgy, hogy nem tölt elég időt a családjával, az apai
feladatkör is inkább a kellemes, látványos szerepre korlátozódik. A rutin- és adminisztrációs
feladatok, mint például a gyerekek iskolai ügyei, nem tartoznak az apai szerepkörbe, ez inkább
az anyára hárul továbbra is.
Kettős elvárás figyelhető meg az apákkal szemben: a tradicionális elvárásoknak megfelelő,
anyagi biztonságot megteremtő férfi szerepe, illetve a modern kép a gondoskodó apáról. Ez
egyfajta identitásbeli válságot eredményezhet a vizsgált személyeknél. Kérdéses azonban,
hogy a cégek ehhez hogyan járulnak hozzá. A kulcsszó itt a rugalmasság, tehát hogy mekkora
autonómiát kapnak a munkavállalók ügyeik elvégzésében. Ennek egyesek örülnek, míg mások
nem, azzal magyarázva, hogy ez csak a céget segíti.
Geszler Nikolett itt három kategóriát különböztetett meg kutatásában: integrator, separator,
integrator alacsony határpontokkal.
Az integrator személy szabadságként éli meg a rugalmasságot. Nem bánja, ha integrálva vannak
ezek mint a család és munka aspektusai.
A separator inkább különválasztja a magán- és munkahelyi életet.
Az integrator alacsony határpontokkal típus esetében egybefolyik a két terület, de szeretné
szétválasztani azokat, azonban erre nem képes, mert olyan belső motivációk akadályozzák
ebben mint a félelem, hogy lemarad valamiről.
Az előadás tehát jól reprezentálta és igen alaposan bemutatta a vezető pozíciót betöltő apák
mai helyzetét a családi élet és a munka összehangolásának tekintetében.

Pocsai Ábel
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Utak a fejlődéshez
betekintés a Jóga világába

Biztos, hogy szinte mindenki próbálta már, vagy mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse,
aki próbálta a jóga valamelyik típusát. Azoknak, akik még nem ásták bele magukat komolyabban
a témába, akik érdeklődnek iránta, de nem tudják, hol kezdjék el, a következő ismertető talán
segítségükre lesz. Következzék tehát egy rövid történeti áttekintés, amely után szó lesz majd az
ún. „divat-jóga” irányzatokról is.
Eredete
A jóga a keleti bölcselet egy formája, amely Indiában fejlődött ki a hinduizmus kulturális
közegében. Mai, nyugati értelemben alapvetően kétféle jógát különböztetünk meg: testi
és szellemi jógát, amelyek célja a testi és a szellemi erők felébresztése. Az eredeti jóga
mindkettőt jelenti, de elsősorban a szellemi jógát, ahogy a neve is utal rá, melynek jelentése:
összekapcsolódni, összekapcsolódás a Legfelsőbb Lénnyel.
A Védák, az Upanisadok, a Bhagavad-gíta, a Jóga-tantrák, a Jóga-szútrák és egy kevés Hathajógával foglalkozó szöveg képezi a jóga legfontosabb irodalmát. A Jóga-szútra Patandzsáli, a Kr.
e. 4. században élt indiai bölcs tollából maradt fenn, az összes többi jógakönyv tulajdonképpen
erre épül. A jóga elméletének és céljainak részletes kifejtése megtalálható az Upanisadokban,
amely Kr. e. 8. és 4. század között keletkezett.
Az eredeti jógairányzatok a következők:
• Bhakti-jóga – az áhítat, a szeretetteljes odaadás jógája
• Karma-jóga – az akarat, az önfegyelem és a tettek jógája. Célja, hogy az ember lemondjon
önös érdekeiről, vágyairól és hogy egy felsőbb erőt szolgáljon.
• Dzsnyána-jóga – a tudás, a bölcsesség és a józan ítélőképesség jógája.
• Rádzsa-jóga – a meditáció ösvénye; nyolc ágra osztott („nyolclépcsős jóga”)
Fontos tisztázni tehát, hogy alapvetően nem csak az ászanákra épülő feladatsorok jelentették
régen a jógát. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, leegyszerűsítve, ezek közül vizsgálunk
meg néhány jógatípust.
Hatha-jóga
A Hatha szóban a „Ha” szó a Napot jelenti, a „Tha” pedig a Holdat, ennél fogva a Jin és a Jang,
illetve az én és a transzcendens egyesülését is értik alatta. A Rádzsa-jógához tartozik és a ma
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Interkultúra
elterjedt jógairányzatok is ebből indulnak ki, ez az alapjuk. A Hatha-jógát arra fejlesztették ki,
hogy felkészítsék vele a tanítványokat a Rádzsa-jóga gyakorlására, emiatt magában foglalja a
Rádzsa-jóga "tananyagának" egy részét.
Ennek ellenére a 21. századi nyugaton nem a megvilágosodás elérése érdekében, hanem pusztán
testi egészségmegőrzés céljából gyakorolják a belőle kiszakított testgyakorlási részeket
(ászanákat), sok helyen pedig sajnos az elméleti oktatás is hiányzik. Az ászanák felkészítik a
testet a meditációs pozíciók helyes kivitelezésére és hosszas megtartására. Megszüntethetik a
bennünk felgyülemlett feszültségeket és kialakíthatják a tudat stabilitását. A kezdő jógázóknak
ezt szokták ajánlani, mert jó alapokat nyújt, nincs életkori-, alkati-, illetve edzettségi elvárás,
mindenki magához képest fejlődhet benne.
Bikram jóga & Hot jóga (forró jóga)
Mostanában egyre népszerűbbek, és egyértelműen a fizikai szintet tartják szem előtt. A
Bikram jóga – a Hatha-jógából kiválasztott – 26 egymásra épülő gyakorlatsor végrehajtása. A
gyakorlatoknak erőteljes feszesítő, erősítő hatásuk ismert.
A feladatot nehezíti, hogy mindezt 38-40°C-ra fűtött szobákban kell végrehajtani, ezért az biztos,
hogy jó energetikai alapot nyújt a rendszeres gyakorlónak a mindennapi életében, mindeközben
pedig a lazítás, a méregtelenítés, az összpontosítás is fontos ismertetőjegye az irányzatnak.

buenavibra.es
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A Hot jóga tulajdonképpen az atyja ennek a típusnak, amelyet szintén túlfűtött helyen végeznek,
de nem a 26 gyakorlat kombinálásából áll: változatosabb, a gyakorlatok pedig az oktatótól
függnek. Többek között azért csinálják melegben, mert úgy az izmok könnyebben nyújthatók, a
fogyás gyorsabb és a méregtelenítés is hatékonyabb.
Tantra-jóga
A „misztikus” irányzatok egyik legismertebbje. Sokan hallanak róla ezt-azt, a felületes
ismereteinknél azonban sokkal többet jelent a tantra. Két út van: a jobbkéz útján haladók
a tipikus szerzetesi útvonalat követik, ehhez tartozik például a cölibátus, vagy az
önmegtartóztatás. A balkezes tantra viszont nem elnyomja a szexuális energiát, hanem
hasznosítja azt. A szexuális energiát gerjeszti és ezt működésbe hozza, felemeli, hasznosítja,
és ezáltal ér el tudatos és türelmes, gyakorló szellemi fejlődést, lelki megéléseket. Célja az
önmegvalósítás elérése a kundalini (nevezzük „spirituális energiának”) felébresztésével, Siva
(férfi) és Sakti (nő) egyesítésével. Nagy a káosz ezzel a típussal kapcsolatban, mivel ezek
eredetileg titkos tanítások, ám manapság sok laikus ír a témában könyveket vagy internetes
cikkeket.
Power-jóga
Akinek unalmas az egyszerű ászanázgatás és valami keményebbre, dinamikusabbra vágyik,
annak – ahogy a neve is sugallja – ideális lehet ez a típus, amely nem más mint a saját testsúllyal
való edzés. (Itt-ott hajaz is a hasonló elven alapuló fegyencedzésre.) Emellett a Power-jóga
erősít és a gerinc tartóizmaira is jótékonyan hat.
Yoga Nidra
A nyugodtabb személyiségek, próbálják ki általában a jógának ezt a fajtáját, vagy akik tudatosan
szeretnének azok lenni. A meditációra épít, az áll a középpontjában, tehát nem megerőltető.
Egy rövidebb ráhangolódó testgyakorlat után már következik a „jógikus alvás” a hullapózban. A
lazítás és a meditációs technikák vezetnek végül a kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez.
Vinyasza Flow
Aki nem szeretné hosszabb ideig kitartani az ászanákat, hanem inkább „átfolyna egyikből a
másikba” megállás nélkül, az biztos élvezné. Kicsit talán táncosabb mozgásforma, kifejezetten
szép látványt tud nyújtani. A rövidebb kitartás miatt inkább fizikai hatásai vannak: fitten tart,
nyújt, erősít, formál.
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Nevető jóga
Nagyon leegyszerűsítve, ahogyan a nevében is benne van, gyakorlatilag egy csoport ember
összegyűlik és közösen nevetgél ennél a nagyon kedves jóga-irányzatnál. Az az alaptézise, hogy
a testünk nem érzékel különbséget a spontán nevetés és a szándékos nevetés között. A jótékony
hatásai a nevetésnek tehát így is-úgy is érvényesülnek. Ehhez fűz bizonyos légzéstechnikákat
és pozitív gondolatokat, ezért kapott a nevében helyet a jóga kifejezés. A csoport húzóereje még
a kezdetben kedvteleneket is magával vonzza, hogy az „itt és most”-ban boldogok lehessenek,
és a szándékoltból őszinte nevetés váljon.
Iyengar-jóga
Híres a sok-sok kellékről (padok, kövek, párnák stb.), amelyeket a testtartások lehető
legpontosabb végrehajtásához használ. A precizitással és a több perces kitartással éri el
gyakorlója az elmélyült, meditatív állapotot.
Antigravity jóga
Ez egy speciális kellékes jógaóra, amelynél a gyakorlatokat egy mennyezetről lelógó hintában
végzik a tanulók. A hinta a TRX-hez hasonlóan lehetővé teszi a felfüggesztéses gyakorlatok
végzését, amelyek között vannak core-erősítő, hátrahajlító, csípőnyitó és levegő-akrobatikai
gyakorlatok is. Sok mindent meg lehet valósítani vele, amit pusztán a jógamatrac segítségével
nehezebb elérni. Látványos és élvezetes.
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Pilates
Tulajdonképpen a Pilates nem is jóga, inkább a jógából átvett mozdulatok kombinálása. Inkább
torna, mint szellemi fejlődési lehetőség, azonban fizikai hatásai ennek is vannak, a légzésnek
pedig itt is nagy szerepe van.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy a Hatha-jógából inspirálódott sokszínű mai irányzatoknak nem
sok közük van a több ezer éves múlttal rendelkező jógához, azonban ezeknek is számos pozitív
hatása lehet az életünkre, hiszen mind különböző utak. A cél azonban ugyanaz, és mivel más-más
beállítottságúak vagyunk, így mindenki megtalálhatja az önmegismeréshez legalkalmasabbat.
Sok sikert minden útkeresőnek!

Kosztolányi Ágnes
Forrás:
Jóga

irányzatok:

http://joga.blog.hu/2012/01/11/jogairanyzatok_kis_felhasznaloi_joga_tipologia

(utolsó letöltés: 2017.01.12.)
Melyik jógatípus illik hozzád?: http://www.noiportal.hu/main/npnews-4426.html (utolsó letöltés:
2017.01.12.)
Jóga: https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ga (utolsó letöltés: 2017.01.12.)

Miért más a Társadalomelméleti
Kollégium?
beszámoló a TEK-ről

2010 szeptembere óta a legtöbb ember nem egy szakkollégiumra asszociál, ha meghallja a
TEK rövidítést, pedig 1981-ben alapították a Társadalomelméleti Kollégiumot, ami a második
legrégebben működő szakkollégium hazánkban. Bár a Corvinushoz tartozik, mégis szinte többen
vannak az ELTE-sek. A cikk arra próbál választ adni, miért vonzó, mit tud a TEK.
„Valami hiányzik? Hello, ez itt a TEK!” Ez az egyik leggyakoribb ok, amiért csatlakozni szoktak, és ami
elhangzik a felvételiken is. Sokan érzik úgy, hogy az egyetem nyújtotta frontális oktatás mellett vágynak még valamire, hiányolják az összekovácsolódott társaságot a több száz fős előadókból.
Akadnak olyanok is, akik szerint a szakkollégiumi tagság önmagában olyan jelentős pluszérték
az önéletrajzban, hogy elvágják magukat az elképzelt jövőjüktől, ha ezt a lehetőséget kihagyják.
Gyakran őket is beszippantja a szakkollégiumi lét és megváltozik a motiváció.
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Tudomány
A mai albérletárak mellett nem tekinthetek el az anyagi okoktól sem, hiszen tény, hogy az
albérlet árának töredékéért laknak a „sima” szakkolisokhoz képest is kedvezményeket igénybe
vevő TEK-esek.
Olyan fiatalok alkotják a TEK-et, akik számára a Kollégium szakmaiságának egyik fő célkitűzése
a kritikai szemlélet megismerése és elsajátítása. A TEK-hez tartozik számos szervezet és
kezdeményezés mint a K-Monitor, A Város Mindenkié és a Helyzet Műhely. A Kollégium azonban
nem csak a szakmaiságról és az aktivizmusról szól, hanem egy izgalmas, élő közösség is. A
tagok többsége a Ráday koli ötödik emeletén lakik együtt. Ez az a tér, ahol a tekesek közösséget
alkotva élik mindennapjaikat. A TEK újabb generációi a maguk számára újraértelmezték a
Kollégium alapértékeit és kutatási témáit. Itt a tanári és a tanulói szerep is eltérő a hagyományos
iskolákhoz képest. A témákat a kollégisták választják, majd egy vezető tanár (körtartó) által
összeállított tematika alapján, vele közösen dolgozzák fel az olvasmányokat, vitatkoznak, együtt
gondolkodnak. A szakmai munka alapja a fél-egy évig tartó kör, ami egyfajta kooperatív tanulási
forma, melynek témái félévről félévre változnak. Néhány nagyobb kérdéscsoport azonban
állandó részét képezi a TEK szakmai életének: ilyen a politikai gazdaságtan, a globalizációkritika,
a városszociológia, a gender studies és a posztkolon elméletek. A TEK-ben folyó szakmai munka
célja elsősorban olyan új, jelentős és progresszív gondolatok közvetítése, amelyek valamilyen
okból az egyetemi oktatásban kisebb súllyal szerepelnek.
A Kollégium frissen felvett tagjai az első TEK-es évükben kötelesek alapozóra járni, ahol
mind az öt műhely tevékenységébe és programjába bepillantást nyernek. A tanulócsoportok
(alapozókörök, műhelyek) adják a szakmai közös nevezőt. Az alapozó témái a politikai
gazdaságtan, a globalizáció gazdaságtana, a frankfurti iskola, a zöld és etikai közgazdaságtan
és a posztmodern társadalomtudományok.

TEK
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A szakmai elköteleződés másodlagossá válhat, ha a közösségi élet, a filmnézések, a menzák, a
műhelytevékenységek, bulik és teaházak, vagyis a TEK különleges hangulata magával ragad. Hála
a „nagy család” figyelmességének és a mentorrendszernek, a sodródok is meg tudják tartani a
szakmaiság és a közösségi élet kiegyenlített arányát. Ennek legegyszerűbb módja a beköltözés.
Nagy a verseny a szakkollégiumok között, ezért a TEK is sok izgalmas programmal igyekszik
felkelteni az érdeklődők figyelmét. Ezek közül a Téli tábor a pillanatnyilag aktuális, amit február
17-19 között tartanak Csobánkán. A legcéltudatosabbak azonban már a szeptembertől induló
elsős körökön részt vettek, amik 5-6 alkalmas kiscsoportos szemináriumok, ahol a jelentkezők megismerkedhetnek a TEK-eseket érintő témákkal és bepillantást nyerhetnek a Kollégium
szakmai- és közösségi életébe. 2016-ban az alábbi címeken hirdettek meg elsős köröket: „Beszélnünk kell az EU-ról!”, „Valláskör, ió- ció- Globalizáció”. A kettő között decemberben megrendezték az „Ismerkedő estet”. Itt az „idősebb tagok” programot szerveztek és elmondták az
érdeklődőknek, hogy mi is az a TEK és mit csinálnak benne az emberek.
A felvételi áprilisban szokott lenni, ami egy beadandóból és egy szóbeliből áll. Ahogyan minden
másban is, a felvételizők elbírálásában is lehetősége van minden TEK-esnek szavazni és megindokolni a döntését. A „Bevonó tábor” biztosítja az újak számára a beavatást, az ismerkedést.
Ha nem elégít ki az egyetemen zajló szakmai és közösségi élet vagy csak szeretnél többet
megtudni a TEK-ről, belenézhetsz néhány előadásukba a Vimeo-n, jelentkezhetsz érdeklődőnek a meghirdetett elsős körökre vagy táborokba, illetve a következő helyeken tájékozódhatsz:
facebook.com/tekesek, hello@tekesek.hu, tekesek.hu.

Gonda Ágnes
TEK
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Tudomány

Fenntartható-e a nyugdíjrendszer?
A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának problémája az utóbbi időben egyre inkább
hangsúlyossá vált. Miért alakult ki ez a nehézség, hogyan reagál rá a politika és a társadalom?
Ezekre próbálunk meg cikkünkben választ adni.
A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdése legfőképpen a demográfiai változások
bekövetkezése miatt merült fel. Egyrészről nő a várható élettartam, de ezt a növekedést
nem követi az egészségben eltöltött évek számának emelkedése, emiatt egyre nagyobb
teher nehezedik a szociális és egészségügyi ellátórendszerre, valamint a gondozó családokra.
Másrészről csökken a születendő gyermekek száma. Összességében tehát az látható, hogy
elöregedik a társadalom. Emellett fontos szerepet játszik a kérdésben a kivándorlás és a
munkanélküliség növekedése, illetve a gazdasági növekedés lassulása, esetleges stagnálása is.
Mindez a nyugdíjrendszer számára azért jelent kihívást, mert az ideális az lenne, ha 50
nyugdíjas korúra 100 aktív korú dolgozó jutna, az aktív dolgozókra jutó idősek száma azonban a
demográfiai változások hatására folyamatosan nő. (Simonovits, é.n.)
Sokan azt tartják jó megoldásnak ennek enyhítésére – láthatóan az Orbán-kormány is –, hogy
növelni kell a születendő gyermekek számát, hogy a gyermekek felnőtté válását követően
emelkedjen az aktív népesség száma, ám hosszú távon ezzel az idős népesség száma is nő.
Tehát ez egyfajta ördögi körré válhat. A másik megoldási lehetőség a nyugdíjkorhatár kitolása,
ami fokozatosan bevezetve kiút lehetne, azonban ehhez szükség lenne egy jó egészségügyi és
szociális ellátórendszerre, hogy az idősek tovább maradhassanak egészségesek és aktívak.
Egyes számítások szerint a nyugdíjrendszer 2026-ig (Közgazdasági Szemle), más kalkulációk
alapján pedig 2035-ig (Magyar Nemzeti Bank) fenntartható lesz.
Lényeges adat azonban, hogy 2012-től 20%-al csökkent a nyugdíjat kapók száma, a rendszer
egyre inkább kizárja a leginkább rászorulókat és csak azok számára nyújt biztonságot,
akiknek hosszú távú munkaviszonyuk van. A gond az, hogy a rendszerváltás után egyre
inkább szakadozottá vált a munkaviszony és egyre többen érik el a nyugdíjkorhatárt azok
közül, akik ilyen módon bizonytalanabb helyzetbe kerültek.
A helyettesítési rátával kipótolt nyugdíjhoz 40 év munkaviszony szükséges, ám a teljes jogú
nyugdíjhoz már 20 év is elegendő. Erre az állam meghatározott egy minimum értéket, ami
28.500 forint. Ez azonban 10 éve nem változott, ennek oka valószínűleg abban keresendő,
hogy a segélyek nagy része valamilyen módon ehhez az összeghez kötődik, így ha ezt
megemelnék, a szociális terület kiadásai jóval nagyobbá válnának.
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15 évnyi munkaviszony résznyugdíjra jogosít fel, ennek azonban nincs minimuma. Egyre
többen vannak azonban, akik nem érik el a 15-20 évnyi munkaviszonyt. Számukra az állam
egy szociális segélyt, az időskorúak járadékát biztosítja, ami 24.200 forint. Bár ez az összeg
is igen alacsony, mégis nagy a morális kockázata, a munka-ellenösztönző hatása, hiszen az,
aki 20 éven át dolgozott és fizette a járulékait, csak 4.300 forinttal kap többet.

A helyettesítési ráta fokozatosan visszaesik a jövőben, így a nyugdíjak reálértéke
folyamatosan csökken. Ezzel elvész a nyugdíjrendszer azon funkciója, hogy megvéd az
időskori szegénység kockázatától. Mindezek által egyre nagyobb teher nehezedik a szociális
és egészségügyi ellátórendszerre, valamint a gondozó családokra. A szociális és egészségügyi
rendszer terheinek csökkentésére vezették be a szülőtartás kötelezettségét, ami leginkább a
középkorú nők feladataként aposztrofálható és tovább nehezíti a szendvicsgenerációvá váló
aktívkorúak helyzetét.
Hozzájárulhatna a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához a járulékfizetési hajlandóság
növelése, valamint a minimálbérek emelése is. A fizetési hajlandóság növeléséhez azonban arra
lenne szükség, hogy az állampolgárok megbízzanak az államban, de ez a bizalom már többször
is megtört, például a magánpillér megszüntetésekor, vagy az Alaptörvény létrehozásával.
A korábbi Alkotmány a társadalombiztosítási rendszer fenntartását, biztosítását az állam
kötelező feladatának tekintette, így az időskori biztonság állampolgári alapjogként jelent
meg, az Alaptörvényben azonban már gumiszabályok láthatóak, így a társadalombiztosítás
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Lehetőség van a szolgálati idő megvásárlására is, de maximum 5 év szerezhető meg ilyen
módon és igen magas áron, amit általában pont azok nem engedhetnek meg maguknak, akik
erre rászorulnának.

Tudomány
már nem állami kötelesség, csak törekednie kell a megvalósítására. Ezzel egyébként
szembe megy az 1997. évi LXXXI. törvény, ami kimondja, hogy az állam köteles fenntartani a
társadalombiztosítási rendszert és forráshiány esetén ki kell egészítenie.
Fontos változás még, hogy 2012-től a társadalombiztosítási járulék helyébe a szociális
hozzájárulási adó lépett, aminek az a jelentősége, hogy így ez a pénz már nem csak az
egészségügyi- és nyugdíjalapba vándorolhat, hanem akár más tevékenységekre is fordítható.
Tehát összességében az látható, hogy kettős hatások érvényesülnek: egyrészről megjelennek
olyan intézkedések, amik növelik annak az esélyét, hogy a nyugdíjrendszer fennmaradhasson,
azonban ezek mellett láthatóak ezzel ellentétes hatású rendelkezések is. Mindebből az érezhető,
hogy az állam próbálja fenntarthatóbbá varázsolni a nyugdíjrendszert, de mindeközben
igyekszik csökkenteni a felelősségét a társadalombiztosítási rendszer fenntartásában, hogy
így amikor a rendszer összeomlik, kevésbé tűnjön az az ő felelősségének.

Ternay Andrea
Forrás:
Augusztinovics Mária (1996): Miről szól a nyugdíjvita? Info-Társadalomtudomány, 37. sz. p. 27-32.
Bartha Attila-Tóth András (2013): A nyugdíjrendszerről és a jóléti államról folyó magyarországi viták
Ferge Zsuzsa (1986): Fejezetek a magyar
szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó
Lakner

Zoltán

(2005):

A

megszakítottság

folyamatossága. Változó prioritások a rendszerváltás
utáni magyar szociálpolitikában
Simonovits András (é.n.): A nyugdíjrendszerekről
Magyarország Alaptörvénye (2011)
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási
nyugellátásról
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A Facebook-algoritmus
Hogyan olvas a gondolatokban?

A Facebook algoritmusa nem ismert számunkra, titkosított programon alapul. Sok mindent
viszont tapasztalhatunk az üzenőfal cikkeivel, hirdetéseivel kapcsolatban. Egy bonyolult,
összetett rendszer az, ami megalkotja a hírfolyam logikáját. Az algoritmus folyamatos
változtatás alatt van, a programozók igyekeznek a felhasználók nagyobb fokú védelmét
megvalósítani. Zuckerberg újabban a kamuhírek ellen indított harcot.
Azt már régóta tudjuk, hogy a Facebook hírfolyamán végiggörgetve nem ömlesztve,
kontrollálatlanul kapjuk az információt. Átláthatatlanná válna az üzenőfalunk, ha így lenne. A
Facebook bizonyos algoritmusokat használ annak érdekében, hogy a minket leginkább érdeklő
hírek, képek, termékek reklámjai jelenjenek meg az oldalunkon. Ezért vehetünk észre olyan
furcsaságokat, mint hogy rágondolunk egy dologra és máris a hírfolyamban látjuk az adott
terméket, helyszínt. Ez valójában azért lehetséges, mert az algoritmus monitorozza a google
kereséseinket is, így ha éppen fogyni vágyunk, ne csodálkozzunk, ha edzőtermek reklámjai
árasztanak el minket. Akár nevezhetjük ezt cenzúrának is, de Zuckerbergék célja inkább az,
hogy koncentrált legyen a tartalom.
A 2016 nyarán behozott új algoritmus szerint az ismerőseink, barátaink posztjai kerülnek előtérbe.
Fontos a szerepe a like-oknak vagy a megosztásoknak is, ez is alakítja azt, hogy a továbbiakban
milyen hírek, cikkek, videók tűnnek fel a falon. Így a Facebookos oldalak háttérbe kerülhetnek.
cdn2.hubspot.net
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ha kérdésed van: hello@tekesek.hu
jelentkezés: https://goo.gl/N2C6Ft
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Tudomány
Természetesen egy oldalt pénzzel is támogathat a készítője, ha minél több embert igyekszik
elérni. A felhasználók persze módosíthatják is azt, hogy mit szeretnének látni, amikor
fellátogatnak a közösségi oldalra. A beállításokban ki lehet szűrni a nekünk nem tetsző témákat,
oldalakat, reklámokat. A legtöbb felhasználó viszont vagy nem tud erről, vagy nem fordít időt
arra, hogy a befolyó információkat ekképpen szelektálja.
A legnagyobb botrányok nem abból adódnak, hogy az emberek túl sok fizetett reklámot látnak,
vagy hogy úgy éreznék, megfigyeli mindennapjaikat a Facebook-Nagy Testvér. Az utóbbi időben
a kamuhírek jelentették a legnagyobb fejfájást az algoritmus fejlesztőknek. A „hoax”-ok legtöbbször hangzatos címekkel hívják fel magukra a figyelmet. Sokszor megtévesztőek lehetnek,
pánikot vagy gyűlöletet kelthetnek. Többen is azt a nézetet vallják, miszerint az amerikai választásokat is erősen befolyásolták ezek a kamuhírek. Ezek a valótlant állító cikkek, blogok vagy
híroldalak gyengítették a sajtó hitelességét és a közvéleményt erősen formálták.
Zuckerberg kis zászlókkal kívánja kivédeni az álhíreket. Tehát, ha a zászló ikonra kattintunk, jelezhetjük, hogy valótlan információról van szó. A Facebook hitelesítői így a jelzésekből ki tudják szűrni,
melyek lehetnek a valótlan tartalommal bíró linkek. A cikk elején említettem, hogy az, mit látunk a
későbbiekben, attól függ, mit kedveltünk és osztottunk meg a korábbiakban. Az álhíreknél ugyanez
a tendencia jelenik meg. Ha tehát valaki kamuhíreket közlő oldalakat kedvel, akkor a későbbiekben
szinte csak ezeket fogja az üzenőfalán látni, így más tartalmú, más véleményeket tükröző cikkeket
nem fog olvasni, mert a Facebook nem mutatja ezt számára. Emiatt sajnos az emberek gondolkodása
beszűkülhet, mert a sokszínű cikkáradatból szinte semmi sem juthat el a felhasználóhoz.

Gál Flóra

blog.hubspot.com
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Forrás:
Who controls your facebook feed: http://www.slate.com/articles/technology/cover_story/2016/01/
how_facebook_s_news_feed_algorithm_works.html (utolsó letöltés: 2017.01.14.)
Facebook algorithm change history: http://wallaroomedia.com/facebook-newsfeed-algorithm-change-history/ (utolsó letöltés: 2017.01.14.)
Zuckerberg elismeri, hogy változtatni kell a facebook hírfolyamán: http://index.hu/tech/2016/11/13/
zuckerberg_elismeri_hogy_valtoztatni_kell_a_facebook_hirfolyaman/ (utolsó letöltés: 2017.01.14.)
Lássuk, ma éppen mi gyógyítja a rákot!: http://index.hu/tudomany/2014/11/17/lassuk_ma_eppen_mi_
gyogyitja_a_rakot/ (utolsó letöltés: 2017.01.14.)
Nyomozás indul Zuckerberg ellen, mert nem törli a gyűlölködő posztokat: http://index.hu/kulfold/2016/11/04/facebook_gyuloletbeszed_nemetorszag_nyomozas/ (utolsó letöltés: 2017.01.14.)

Etiópiai diáktüntetések

2016 ősze óta az etióp kormány radikális-konzervatív politizálása egyre nagyobb
elégedetlenséget vált ki az ország lakosságából. Az ország népességének 37%át kitevő fiatal társadalmi csoportok munkalehetőséget, illetve nagyobb
politikai beleszólást követelnek az ország ügyeibe.
Mielőtt rátérnék az aktuálpolitikai eseményekre, szeretném
röviden ismertetni a szóban forgó ország történetét, mivel így
napjaink eseményei is jóval könnyebben értelmezhetőek.
A „fekete kontinens” ötvennégy közigazgatási egységből
áll, a történelem során mindössze két országot nem
gyarmatosítottak az európai hatalmak: Libériát és
Etiópiát. Etiópia közel háromezer éves államiságnak
örvend, melynek politikai berendezkedése – az
utolsó negyvenkét évet leszámítva –, mindvégig
császárság volt.
Az utolsó (225.) császár, Hailé Szelasszié uralkodása
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munkalehetőségekért és politikai jogokért vonulnak utcára az
etiópiai fiatalok

Külügy
nem volt éppen konfliktusmentes. 1930-ban 38 évesen került hatalomra, ám rövidesen az olasz
vérengzés átmenetileg véget vetett hatalmának, melyet csak Mussolini bukását követően
tudott visszaszerezni. Negyvenkét éves uralkodása alatt erőteljesen központosított katonai
diktatúrát épített ki és tulajdonképpen a mai napig ez szolgál az országban működő rendszer
alapjául. 1955-ben új alkotmánnyal igyekezett bebiztosítani hatalmát. Uralkodása során csupán
egyetlen komolyabb lázadást kellett levernie. 1960-ban ugyanis hadserege egy része fegyvert
ragadott a „zsarnok” ellen, a harcok pedig egészen 1966-ig tartottak.
Az ezt követően csökkenő népszerűségnek örvendő uralkodót 1974. szeptember 12-én fosztották
meg végleg hatalmától. Szelassziét majd’ egy évig házi őrizetben tartották, majd a következő év
augusztusában – máig tisztázatlan körülmények között – meghalt.
A késő császárkori rezsim fokozatos enyhülésére utal, hogy diktátori mivoltának dacára az
ezredfordulón Hailé Szelasszié császárt Etiópia történelmének legnagyobb személyiségének
választották. A félreértések elkerülése érdekében azonban fontos megemlíteni, hogy ekkor is
egypártrendszer volt!
A császárkort követően egy új éra kezdődött Mengisztu hivatalba lépésével, mikor „első
emberré” lépett elő. Egészen 1994-es bukásáig szigorú kommunista diktatúrát vezetett be,
melyet – az utolsó császárhoz hasonlóan – a hadseregre támaszkodva tartott fenn. Etiópia a
GDP 60%-át költötte katonai védelmi kiadásokra.
Ez a típusú nyílt kommunista egyeduralmi rendszer 1994-ben bukott meg, amikor is új, többnyire
demokratikus alkotmányt szavaztak meg a parlamenti képviselők.

www.nytimes.com
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A történeti áttekintést követően térjünk rá a közelmúlt eseményeire, amit meglátásom szerint
a 2015. május 24-i parlamenti választásokkal érdemes kezdeni, amikor is egyetlen párt – az
EPRDF1 – szerezte meg az országgyűlési mandátumok egészét. Mondanom sem kell, hogy –
nevével ellentétben – ha egy államban ilyenre sor kerülhet, akkor ott bizonyosan nincsen demokrácia. Etiópiában a mai napig egypártrendszer van, a rendfenntartásért pedig még mindig
a hadsereg, illetve a katonai rendőrség a felelős.
Belpolitikai szempontból igen fontos megjegyezni, hogy mintegy 80 különböző etnikumú népcsoport népesíti be az országot. Ezek közül a legjelentősebb csoport az oromok, akik a népesség közel egyharmadát teszik ki, továbbá számottevő még az amharák és tigrék jelenléte is.
2015 novemberében tiltakozási hullám kezdődött az oromiai régióban2 Addisz-Abeba közigazgatási határainak tervezett kiterjesztése miatt. Ennek azért is van jelentősége, mert az oromok
úgy érzik, hogy aránytalanul kis rész jut nekik a költségvetésből és a politikai hatalomból ahhoz
képpest, hogy mekkora arányban vannak jelen a társadalomban. A tüntetéseken, mint ilyen
helyzetben általában, itt is főleg a fiatalabb, munkaképes korosztály, illetve a diákság adott
leginkább hangot elégedetlenségének.
A fokozódó zavargások miatt Hailemariam Desalegn, etióp miniszterelnök, 2016. október 8-án
rendkívüli állapotot hirdetett az országban, amelyet az etióp törvényhozás október 20-án egyhangúan3 meg is szavazott. A miniszterelnök állítása szerint erre „Etiópia békéje és biztonsága
ellen külföldi erőkkel szövetkező béke-ellenes elemek kezelése, a törvényesség és a rend helyreállítása, illetve az állampolgárok biztonságának garantálása” érdekében került sor, továbbá erre
azért is szükség van, mert a jelenlegi helyzet „fenyegetést jelent az ország népére” és kockára
teszi a nemzeti integritást.
A rendkívüli állapot kezdetben a diplomatákra is vonatkozó komoly korlátozásokat is tartalmazott. Korlátozták például a diplomaták internethasználatát, valamint megszabták, hogy 40
kilométernél nem mehettek a fővárostól távolabb. Szerencsére azonban, a korlátozásokat november 8-án a kormány visszavonta.
A kormányellenes megmozdulásokhoz nagyban hozzájárulnak a külföldről nagy mennyiségben
becsempészett fegyverek. Emiatt az utóbbi időkben aggasztó mértékben növekedett a civil lakosságnál lévő lőfegyverek száma.
Fontos belpolitikai eseménynek tekinthető továbbá, hogy november elsején Hailemariam
Desalegn nagyarányú kormányátalakítást hajtott végre.
1. Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front
2 Az etióp fővárost (Addisz-Abeba) körülvevő térség
3. Fontos szem előtt tartani, hogy egypártrendszerben nem nehéz egyhangúan szavazni egy adott kérdésről!
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Kilenc személy kivételével a teljes kormányt lecserélte és 21 új kabinetminisztert, illetve 4 új
miniszteri rangú politikai koordinátort nevezett ki.
A továbbiakban szeretnék kitérnénk az etióp-magyar kapcsolatokra, különös tekintettel az
oktatáspolitikára.
Már jó pár évtizedes múltja van az etióp-magyar oktatási együttműködéseknek. Eddig már több,
mint száz etióp diáknak adatott meg az a lehetőség, hogy Magyarországon végezzen felsőfokú
tanulmányokat. Erre 2014-ben például az NKE által kiírt Good Governance Scholarship pályázat
keretein belül kerülhetett sor. Korábban, 2012-ben huszonegy, 2013-ban pedig hét diák utazott
hazánkba tanulmányi célból.
Egyik legjelentősebb ösztöndíjprogram, mely lehetővé teszi az AU4-ban lakó diákok számára
a magyarországi tanulmányokat, a Stipendium Hungaricum (SH). Így akár 30-an is jöhetnek
Magyarországra Etiópiából. 2016 szeptemberében például 33 formailag is megfelelt etióp
pályázóból 23 hallgató kezdhette meg tanulmányait hazánkban.

Balogh Csaba
4. AU: Afrikai Unió az Eu-hoz hasonló gazdasági együttműködési szervezet, melynek Marokkó kivételével minden afrikai ország tagja, így tehát 53 tagállamból áll (ti., hogy Marokkó pusztán Nyugat-Szahara hovatartozása miatti, máig
lezáratlan konfliktus miatt nem kívánt ebbe a szövetségi rendszerbe belépni.)
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Forrás:
Etiópia történelme; a késő császárkor: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=41983 (utolsó letöltés:
2017.01.12.)
Zavargások a főváros környékén: http://index.hu/kulfold/2016/10/09/zavargasok_miatt_rendkivuli_allapotot_vezettek_be_etiopiaban/ (utolsó letöltés: 2017.01.12.)

Post-truth era

megérkeztünk a tények utáni világba?
Az Oxford Szótár szerkesztői minden évben kiválasztják az év szavát. 2012-ben például a „selfie”
volt az év sláger szava, ám 2016-ban egy egészen más kifejezés nyerte el ezt a címet: a posttruth. A kifejezés arra a jelenségre utal, hogy a politika és közélet szereplői között egyre kevésbé
hangsúlyos a valóság és a tények figyelembe vétele, ehelyett előtérbe került az érzelmeken és
féligazságokon alapuló diskurzus felemelkedése. A társadalomtudósok között jelenleg is vita
zajlik, hogy a post-truth egy teljesen új, vagy már egy korábban is létező jelenség, amely az
internet előretörésével vált csupán látványossá.

Mindenről az internet tehet
Az internet térhódítása alapjaiban forgatta fel a média állóvizét és hallgatólagos szabályait. Nem
is annyira a web 1.0, hanem a social media megjelenése volt az, amely lehetőséget teremtett
annak, hogy a hagyományos médiaszereplőkön kívül teljesen új felek lépjenek be a piacra.
Ez egyfelől jó, hiszen a versenynek mindig jót tesz, ha régi, eltunyult piaci szereplőknek új
riválisai akadnak. Csakhogy úgy tűnik, ezek az új szereplők egészen más módon dolgoznak,
mint a régi nagy hírügynökségek. Az arab tavasz idején vált nyilvánvalóvá, hogy a social
médiában sokkal, de sokkal gyorsabban terjednek a hírek, mint a tradicionális média
felületeken. Olyannyira, hogy a CNN és más hírcsatornák is csak rohantak az egyiptomi
Tahrír téren zajló események social média tudósítói után. Az új kommunikációs csatorna
azonban számos negatívumot és veszélyt is hordoz magában.
A hírforrások eredete, megbízhatósága és tényszerűsége egyre inkább úgy tűnik,
másodlagos fontosságú az extremitásokkal, pontatlanságokkal és érzelmi alapon érvelő
hírforrásokkal szemben. A média olyan szinten polarizálttá válik lassan, hogy alternatív
valóságok vannak jelen egymás mellett és a párbeszéd szinte teljesen lehetetlenné válik a
felek között.
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Külügy
Marty Baron, a Washington Post újságírója tökéletesen érzékeltette egy májusi előadásán a
kialakult helyzetet:

https://twitter.com/martinshovel/

„Volt idő, nem sokkal ezelőtt, amikor előfordult, hogy máshogy értelmeztünk tényeket. Különbözött
az elemzésünk és az, hogy milyen megoldásokat találtunk ki a problémáinkra. De a tényekben
alapvetően egyetértettünk. Ez volt akkor. Ma viszont sokan úgy érzik, saját tényekkel bírnak,
melyek viszont valójában
hazugságok.”
A vélemények és megoldási javaslatok között tehát
mindig is voltak különbségek, gondoljunk csak a baloldal-jobboldal „ős” ellentétre, ám az az irány, amely
felé most tart a világ, valami
egészen új helyzetet teremt.

Politika, dezinformáció és félelemkeltés
A post-truth jelenségre nem csak a szociológusok és az újságírók, hanem a politikusok is
felfigyeltek. Míg korábban súlyos következményei voltak annak, ha egy politikus hazudott és
leleplezték, most úgy tűnik, a valóság elgörbítése már korántsem jár felelősségre vonással.
A brexitben, valamint Donald Trump hatalomrakerülésében óriási szerepe volt a politikusok
valóságtól részben vagy teljesen eltávolodott kampányának. A kilépéspárti Nigel Farage és
Boris Jonhson például olyan kampányígéretekkel hergelték a brit szavazókat, hogy a kilépéssel
heti 350 millió font folyhat majd be plusz összegként a brit egészségügyi pénztárba.
A brexit másnapján Farage interjút adott egy brit televíziócsatornának, ahol a riporter
nekiszegezte a kínos kérdést:
Riporter: Heti szinten 350 millió fontot küldünk az EU-s büdzsébe, amit ezentúl nem kell majd.
Tudja garantálni, hogy ez a pénz az egészségügyi rendszerbe kerül majd?
Farage: Nem, nem tudom garantálni. Sosem tudtam volna ezt biztosra állítani, ez egy olyan hiba
volt, amit a kilépéspárti kampány követett el.
Bár Farage azóta már nem a UKIP vezetője, továbbra is meghatározó véleményformálója a brit
közéletnek. Mindeközben a David Cameron helyére beugró Theresa May és kormánya azóta is
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csak vakargatja a fejét, vajon hogyan is lehetne a legkevésbé fájdalmasan végrehajtani NagyBritannia népének kilépésről szóló döntését. Sok más kilépéspárti ígéretről is kiderült, hogy
féligazságon vagy egyenesen hazugságon alapult. A referendum óta viszont megszaporodtak
az országban a gyűlöletbeszédek és támadások, többek között a közép-európai, lengyel és
magyar munkavállalók ellen.
A post-truthban rejlő potenciálra nem csak politikusok, hanem a titkosszolgálatok is felfigyeltek.
Egyre több olyan hírportál jön létre, amelyeket más országok titkosszolgálata irányít. Az itt
megjelenő információknak nem is feltétlenül az a céljuk, hogy meggyőzzék az embereket, az is
bőven elég, ha elbizonytalanítják. Ott van az Ukrajnában lelőtt Malaysia Airlines repülőgép esete.
Bár elkészült a hivatalos szakértői vizsgálat, amely megállapította, hogy szeparatisták lőtték le
– valószínűleg tévedésből – a hollandokkal teli repülőgépet, az orosz, valamint az oroszok által
szponzorált hírforrások és véleményvezérek a mai napig állítják, hogy a nyugat az oroszokra
akarja fogni a gép lelövését, nehogy rossz színben tűnjön fel a nyugat felé közeledő Ukrajna.
Innentől kezdve pedig ott van a kétely a levegőben, a szakértőkbe és állami intézményekbe
vettet bizalom pedig meginog. Az EU egyik legnagyobb problémája jelenleg a bizalmatlanság,
amely lassan de biztosan felemészti belülről, anélkül hogy bárki egyetlen puskalövést is leadott
volna. Pedig a puska másik felén nagyon sokan ott állnak és örömmel kihasználják a post-truth
érában rejlő új lehetőségeket.

Kovács Levente
Forrás:
Washington Post – Martin Baron előadás: https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2016/05/06/
martin-baron-adresses-temple-university-graduates/?utm_term=.3f7aab41e1b4

(utolsó

letöltés:

2016.12.29)
Brexit:http://www.portfolio.hu/gazdasag/brexit-interju_milliokat_vezethettek_meg_a_
kilepespartiak.233913.html (utolsó letöltés: 2016.12.29)
Free speech has met social media, with revolutionary results: https://www.newscientist.com/
article/mg23030763-000-free-speech-has-become-sound-bites-with-revolutionary-results/

(utolsó

letöltés: 2016.12.29)
Yes, I’d lie to your: http://www.economist.com/news/briefing/21706498-dishonesty-politicsnothing-new-manner-which-some-politicians-now-lie-and (utolsó letöltés: 2016.12.29)
Növekvő gyűlölet Nagy-Britanniában: http://www.bbc.com/news/magazine-36964916 (utolsó
letöltés: 2016.12.29)

27

Ajánló

Az Aranyélet mögött

avagy egy este tele érdekességekkel
A jelenleg legsikeresebb magyar sorozat három fiatal színészének részvételével került
megrendezésre december 15-én a Cécile keretein belül egy beszélgetős est, ahol amellett, hogy
lehetősége nyílt a közönségnek megismerni a forgatási folyamatokat, mélyebb betekintést is
nyerhettek a szereplők életébe.
A beszélgetés visszatérő eleme volt Döbrösi Laura, Farkas Franciska és Olasz Renátó eltérő
életútja az Aranyélet megjelenése előttig, illetve a sorozat mindennapjaikra, terveikre és
karrierjükre gyakorolt hatása. Hogy mást ne említsek, Renátó a sorozat miatt kezdett el
érdeklődni a film- és előadásrendezés iránt, Franciskának egyre több szerepet szánnak más
filmekben, Laura kinőtte magát a gyerekszínész kategóriából és most már felnőtt-, illetve
komoly szerepekkel is megkeresik.
Megemlítették a sorozat további színészeit is, például a nagy kedvenc Anger Zsolt (Endre
bá), Thuróczy Szabolcs (Attila) és Ónodi Eszter (Janka). Ők leginkább abban a kontextusban
merültek fel, hogy már a sorozat előtt is ismertek voltak, így tapasztalataik révén rengeteget
tudtak segíteni a fiatalok fejlődésében.

https://hessteg.com
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Mindenkit érdekelt, hogy mennyiben hasonlítanak a szereplők az általuk megformált
karakterekre. A válasz mindenkinél az volt, hogy csak nyomokban tudnak párhuzamot
vonni velük, de pár tulajdonságnál nagyonis magukra tudnak ismerni. Döbrösi Laura például
kimondottan idegesítőnek tartja Mirát, Olasz Renátó pedig a régi önmagát látja Márkban.
Én kifejezetten élveztem, hogy egy-egy válasznál megmutatkozott hármójuk humora és sok
színészkollégájukkal szemben mellőztek minden teátrális allűrt. Érezhető volt rajtuk, hogy
nagyon jól kijönnek egymással és nem csupán a látszat kedvéért tartják fent a jó viszonyt.
Számomra érdekes volt, amikor a moderátor egy ládányi kelléket adott a színészeknek.
Volt köztük hamis halotti anyakönyvi kivonat, pénz, fegyver és még bankkártya is. Ezeknek
a felmutatásával meséltek a színészek azokról a jelenetekről, ahonnan nekünk is ismerősek
lehettek a tárgyak, és hozzájuk kapcsolódóan még a jelenetek sajátosságairól is szó esett.
Az Aranyélet közkedveltségét mutatta, hogy a nézők közül hihetetlenül sokan tettek fel kérdést
a meghívottaknak, amikor erre lehetőségük nyílt az esemény vége fele. A beszélgetésnek az a
része, amit a moderátor irányított, körülbelül másfél órás volt, ezután még fél órán át kérdeztek
az érdeklődők, és így sem jutott sajnos idő a legtöbbjükre.
Szóba került még az este folyamán az HBO-s sorozat folytatása is, azonban erről – ahogy arra
számíthattuk is – nem mondtak semmi konkrétat a színészek. Annyit azonban elárultak, hogy
eredetileg második évad sem lett volna és mégis lett, úgyhogy ki tudja, hogy mit hoz a jövő.
Összességében nagyon élveztem a programot, annak ellenére, hogy a beszélgetés helyszínének
kiválasztásakor alulértékelték az érdeklődők számát és a szűkös helyiségben átlagon felüli
meleg volt. Ha lenne még hasonló esemény, mindenképp elmennék arra is!

Szobotka Vanda
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Assassin’s Creed : A Templomosok
hatalma
A következő beszámolóban a videojátékok világába látogatunk el. Jobban mondva annak egy
játékfilmes adaptációját nézzük meg közelebbről. Nem ez az első ilyen alkotás, a legtöbbünk
emlékszik a Prince of Persia: Sand of Time-ra, vagy akárcsak a nyári Warcraftra, és a tét
most sem volt kicsi az alkotógárda számára, mert amellett, hogy a tíz éve sikerrel futó játék
rajongóinak is meg kellett felelnie, az alkalmi mozinézőt sem hagyhatta figyelmen kívül.
A film története a következő: „Egy kegytárgy, az Éden almája, magában hordozza az első ember
génállományát. A templomos lovagok birtokba akarják venni e kegytárgyat, hogy általa kiirtsák
az emberből az erőszakra való hajlamot, és ezzel nem lenne több háború, viszont az egész világot ők uralnák. Az asszaszinok azonban nem hisznek a kontrollban, ezért mindent megtesznek
annak érdekében, hogy e terv kudarcot valljon.

https://upload.wikimedia.org

500 évvel később a templomosok kifejlesztettek egy gépet, amivel megtalálhatják az Almát,
az Animus képes feltárni a rácsatlakozó ember őseinek múltját és emlékeit annak génjein keresztül. Sikeresen megtalálják az utolsó assassin-leszármazottat,
Callum Lynchet, akinek 500 évvel ezelőtt élt őse, Aguilar volt az
utolsó kapocs a kegytárgyhoz. Ugyan Lynchet halálra ítélték
és kivégezték gyilkosságért, halál helyett egy börtönszerű magánklinikán ébred fel, és csak Sofia Rikkin hos�szas győzködése után adja be a derekát a folyamatban való részvételre.”
Callum és Aguilar szerepében Michael Fassbendert
láthatjuk, az orvosát (Dr. Sophia Rikkin) az Oscardíjas Marion Cotillard, míg az orvos apját (Alan
Rikkint) a legendás Jeremy Irons alakítja.
A filmkészítők viszonylag nagy szabadságot
kaptak az Ubisofttól (játékgyártók), de leadtak
egy listát, hogy miket szeretnének feltétlenül
viszontlátni az alkotásban. Ezen kívül viszont
maguk alakíthatták a cselekményt, és teljesen új
történettel álltak elő, ami rengeteg lehetőséget
ígért, mégis nagy falatnak bizonyult számukra.
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Én, mivel nem játszottam még a játék egyik részével sem, az alkalmi mozinéző szerepét töltöttem
be. Kíváncsi voltam, mennyire fogom érteni és élvezni a kalandot így, ebből a „tapasztalatlan”
pozícióból.
Az eredmény felemás volt. A Callumon belüli történések jól láthatóak voltak és az akciójeleneteket
is élveztem, szépen koreografáltak voltak. Nem vagyok azonban kiegyezve a történetvezetés
egyenetlenségeivel, mivel sem a középkorból, sem a jelenből, sem pedig a főszereplő életútjából
nem láttam eleget. Ezenfelül olyan problémákat vetettek fel, melyekkel később nem kezdtek
semmit. Ezekből az okokból következően nem nyerte el a szimpátiámat egyik karakter sem –
Sophiát sajnáltam, de biztosan nem ez volt az alkotók célja – és nem vonzott magával a történet
sem.
Végeredményben nem bántam meg, hogy megnéztem, de inkább a játéksorozat kedvelőinek
ajánlom ezt a művet, és bízom benne, hogy egy következő rész (a film vége azt sugallta,
számíthatunk folytatásra), vagy egy újra próbálkozás (reboot) kicsit lassabban, de biztosabban
építkező formában egy kevésbé játékszerű mozit valósít majd meg.

Berzai Péter
Forrás:
Assassin’s Creed filmkritika: http://hu.ign.com/assassins-creed/19192/review/kritika-assassins-creed (utolsó letöltés: 2016-12-31)
Assassin’s Creed: http://port.hu/adatlap/film/mozi/assassins-creed-assassins-creed/movie-175430
(utolsó letöltés: 2016-12-31)
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Arcok Birodalma(i)ról
Lehetne talán a jelenkori világainkat rendre ellepő, más szempontból pedig kitartóan és
elszántan pusztító tudatjátékok között is kiemelt helye a történeti antropológia aspektusában
fogant tudásoknak. Már régóta nem mindennapi olvasmánynak minősíthető, de épp „lapozós
történelem”, vizuális emlékezeti forrásanyag mivoltában mondható fontosnak Ernesto Frers
munkája, amely néhai történelmi „arcok” világából az életút-portrék sorát egy valódi alvilág
lényeiből formálja meg. A Birodalom hóhérainak nyomában címmel megjelent kötet nem
csupán a holokauszt időrendjét és a nürnbergi vádlottak lajstromát tartalmazza történeti
hűséggel, hanem négy nagyobb blokkba rendszerezi a zsidók és más európaiak mészárlásának
közvetlen részeseiként, felelőseiként és (java részük esetében) emberiség elleni bűntényben
részesekként, akár napjainkig is szökésben lévő ismeretlenjeiként bemutatható mészárosokat.
A CIA és a nyugati országok által kimenekített néhányak (tízezres nagyságrendben), vagy a
nürnbergi bíróság által perbe fogott két tucatnyi legismertebb náci felső vezető egykori
„népszerű-tudományos” bemutatása mellett a későbbi, hidegháborús légkörben bűneiket
leleményesen rejtő tömegek ellenében szűk körű kutatói gárda indult munkába, hogy
feltárja, megnevezze, felelősségre vonassa mindazokat, akik hatmillió zsidót és ötmillió
más holtat hagytak „örökségként” a jelenre. Ők és rövid históriájuk itt „nem elviselhetetlen
tárgyilagossággal, hanem a rémület emlékezetével” megírt portré-sorba szedve jelennek meg.
Bűnösök és bűntetteik fotói, az őket utólag nehézkesen azonosítani és megnevezni igyekvő
kutatók forrásanyagai kerülnek össze egy képeskönyvbe, főképp olyanok révén, akik túlélők
vagy emlékezők nevében, de az utókor igazságkereső elkötelezettsége okán szánták életüket
Himmler, Eichmann, Heydrich, Jodl, Keitel, Speer, Ribbentrop, Borman, Göring, Mengele, Hess
és mások tetteinek megnevezésére, végigkövetésére.
Az ebbe a körbe sorolható mintegy 150 ezer náci szökevényből az utókor igazságszolgáltató
büntetésének mindössze 35 ezret sikerült vádhatóság elé vonnia, a háború kirobbantásában,
béke elleni bűntettekben, háborús bűnökben és emberiség elleni bűnökben elítéltek java része
tehát átélte, megúszta, s ha úgy tetszik, Ők és leszármazottaik mindmáig körünkben élnek…
Mindazok, akik üldözőik, kutatóik, tetteiket felderítő nyomozóik voltak, ugyancsak jelen vannak
„eredményeikkel” e kötetben, mely lakonikus „ajánlójában” így körvonalazza e bűvkört: „A
Harmadik Birodalom hóhérai, a holokauszt végrehajtói és akik megbosszulták az áldozatokat”.
Róluk szól e könyv, ha csak lapozgatjuk. De csöppet sem rejti a fedésben lévő tömegeket, sőt:
„A náci vezetők és üldözőik története” alcímmel voltaképpen a könyv nem csupán a korabeli
rettegett emberek portréit, személyes életútjának apró részleteit kínálja (pl. Heydrich,
Csehország és Morvaország „protektora”, minden helyi ellenállástól „megtisztítója” mint
félénk kisfiú, aki hegedülni tanult, hogy ebből is „az árja faj felsőbbségére” utaló önértelmezés
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szülessen később…), hanem egyúttal személyes kapcsolatrendszerek, hálózatok, pszichés
motivációk, félelmek és aberrációk tömegét teszi kiolvashatóvá. Egyúttal a háttértörténeteket
is – ami egy katalógusnál árnyaltabb értéket ad e forrásműnek. Ahogy a Heydrich elleni prágai
merénylet kitervelői, elkövetői is képbe kerülnek, halványan földereng Hitler belső elhárítási
szervezete, fölismerhetővé válnak a cseh szabadságharcosok mögötti emigráns ügynökök,
kommandósok, brit elhárítósok, sunyi kémek és logisztikai menedzserek is – de nem függetlenül
az 1942 májusának végén elkövetett merénylet után elpusztított mintegy ezer megkínzott és
kivégzett ember, mellettük háromezer zsidó deportált halálától. Hasonló „pillanatfelvétel” készül
Eichmannról, Göringről, Himmlerről és még sokakról, de nem függetlenül a történetek szálai között
felfeslő tényanyagtól (például az 1944 júniusában Magyarországról Auschwitzba érkezett 361.661
fogolytól), s ezenközben a hóhérok históriáját végül is sikerrel feltáró kutatókról, például Simon
Wiesenthalról, Beate Klarsfeldről, vagy az angol, az amerikai, izraeli és más titkosszolgálatokról,
bosszúálló csoportokról, volt-nácikról és politikai vagy
gazdasági utóéletükről, elszánt üldözőik próbálkozásairól –
végül talán nem eltúlozható vádiratként azokról is, akiknek
a háborús évek alatt vagy után megnevezhető köze volt
a gyilkosok mentésében, bújtatásában, fedezésében és
a körülöttük helyenként kialakult közöny nemzetközi
terjedésében, a Nyugat cinkos felelősségében is.
Nem túl vastag könyv ez, „mindössze” néhány portré,
de abból is a továbbiak, sorsok és drámák, életutak
és függőségek, célok és aljas tervek végtelen tömege
ömlik elő. Talán (néha, valamikor és valahol) éppen e
tantörténetek kapcsán kellene elmondani, hogy főképp
azok, akik tagadnak, félrebeszélnek, ostobaságokra
vetemednek vagy tudatlanságra büszkének minősülnek az európai zsidóság pusztulása és sokan
mások gyalázatos megsemmisítése terén, olykor beleolvashatnának ilyesfajta „kézikönyvekbe”,
melyekből nem a csahos fasizmus lózungjai lényegesek, hanem az elkövetők emberi és nyomorult
világa dereng elő hétköznapi példák sorozatain át. Tanulságosan, észbontóan, veszélyesen.
És korunk „áthallásos” historikumától korántsem függetlenül… A Birodalom arcai ugyanis
az arcok birodalmára épülnek, azok mintázatára hasonlítanak. Egykor is, ma is. Ez arcok a 3.
Birodalom dicsőségének portré-tárában találták meg helyüket, de közben a túlélő százezrek
emlékezetében is. A birodalmak arcai talán mindig az arcok birodalmát is megtestesítik. 1944
őszének pedig kijár, hogy e lepusztult birodalom akkor arcát már sose feledhesse az utókor…

A. Gergerly András
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