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I 7. §

Kedves Olvasóink!
A joghallgató az elfáradt emberek egyszerű mosolyával nézett ki az ablakon. Az
alatta fekvő utca és a szembeni park meglepően békés novemberi képet nyújtott: a
fák maradék rozsdamarta leveleit lágyan borzolta a szél, és duhaj kisiskolások csapata
igyekezett gyermekhez méltó koszmennyiséget magára hemperegni a játszótéren.
Hősünk pihent. Egyrészt a vizsgaidőszak közeledtével egyre kevésbé tűnt menőnek
az életvitelszerűen űzött kialvatlan tanulás, másrészt nyomasztotta mindaz, ami körülvette. Aki
jog és társadalomtudományok művelésére adja a fejét időnként besokal, mivel ezen tudományok
szépsége, hogy a közéletben és a médiában mindennapi jelleggel (általában politikai állástól
függetlenül negatív felhanggal) visszaköszönnek így néha jogosan érzi úgy a hallgató, hogy elege
van. Egy olyan rendszert szeretne kiismerni, amelyről gyerekkora óta nem hall mást, csak rosszat.
Ezzel a fals információtöbblettel persze kezdeni kell valamit, különben az ember nem látná a fától
az erdőt. így a jogi szakmák velejárója a kényszeres nézőpont keresés.
A Magyar Közöny a szerkesztők nézőpontjain keresztül nyit ablakot a világra. A hónapban
komolyabb témákat jártunk körbe több szemszögből. A szerb-magyar helyzet mellett lesz
jogtörténeti és futurisztikus kitekintés, az erasmus világát pedig nem csak a részvétel de a szervezés
szempontjából is közelebb hozzuk egy kicsit. Persze a humorról sem feledkeztünk meg, így az
örökzöld Tasziló viccek mellett olvashattok a véresen komoly jogbölcsész-bűnözésről is. Remélem

arta om
Kari Hírek
Interjú Török Márkkal
Volt egy álmom
Nemzetközi kitekintés
Interjú Bak Dáviddal
Tényállás
Elszámoltatás
Érdeklődő
Jogtörténeti kitekintés
Erasmus rovat
Interjú Zalányi Sárával
Akkor és most
Beszámoló a Bűnügyi
Tudományok Modulról....
The Police
„Message in a bottle"
Kitekintés a jövére
Közöny Kacsa
Fertőzés
Humorsarok
Sudoku

egy délutáni kávé, vagy egy előadásszünetben
majszolt csoki mellett érdekes olvasnivalót nyújt

§
... 6-7. §
8. §
9. §
10-11. §
11-12. §
12-13. §
14-15. §
16. §
17. §
18. §
19. §
....4-5.

majd az újság.
Sonkoly Tímea

MAGYAR JKÖZÖNY

vezető szerkesztő

IMPRESSZUM
Hirdetésszervezés:

l i UNIVERSITAS-SZEGED

SZTXGÁLTATO NONPROHT KÖZHASZNÚ KFT

A lap a MESE partnere

Lapunkat rendszeresen szemlézi az

»0BSERVER>!§ BUDAPEST
Főszerkesztő:

Bernschütz Bálint

Sajtókoordinátor:

Morisson Márk

Vezető szerkesztő:

Sonkoly Tímea

Szerkesztők:

Csirik Márton (Márolyj). Viktor Csilla.
Kovács Tamás. Harkai István
Heves-Hoffmann Dorottya . Gulyás Nóra.

20.

§

Kecskés Tamás. Csomós Árpád
Tördelés, borító:

Szitás István, UnivDesign

Alapította: Kasza Péter Ferenc és Szénás Tamás

§
22. §
23. §
24. §
25. §
26. §
21.

Felelős kiadó: SZTE ÁJTK HÖK
Honlap: www.ajtkhok.hu
E-mail: kozony@hok.juris.u-szeged.hu
Nyomda: Planet Corp. Kft. Felelős vezető: Juhász Péter
6771 Szeged Makai u. 4. Tel.62/431-789. fax:62/312-519
E-mail: juhasznyomda@invitel.hu
Web: www.juhasznyomda.hu
Hirdetésszervezés: Universitas-Szeged Nonprofit Kft.
Elérhetőség: (62) 546-680: hirdetes@univkft.hu
Megjelenik 1500 példányban, ingyenes terjesztéssel

kozony@hok.juris.u-szeged.hu

Magyar Közöny

4. §

201 I. N o v e m b e r

Kari Hírek
vonatkozó jogszabályokat a jogeset végén fel-

Hallgatói Sportnap

tüntették, amely a kari honlapon megtalálható.
A megoldásokat november 15-ig várják, motiválás gyanánt pedig a három legjobb alkotó a
félév végi vizsgán 6 - 5 - 4 pluszpontot illetve
a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. által felajánlott könyvjutalmat kap. A versenyen nemcsak joghallgatók vehetnek részt!
III. Országos Nemzetközi Jogi
Október 5-én került sor a HAS lebonyolításá-

Jogesetmegoldó Verseny

ra, a Hattyas sori sportközpontban. Az idei rendezvény igazán kiemelt fontosságú eseménynek

Idén, immáron harmadjára hirdették meg az

számított, hiszen még a partyponty.hu is több

ominózus jogesetmegoldó versenyt, ami az

száz képpel adta hírül a világnak, hogy a jogi

országos besorolást is megérdemli, hiszen hat

karon is népszerűsítik az „ép testben ép lélek"

egyetem diákjai mérettetik meg magukat rajta.

örök érvényű igazságát. Mindenki részt vehe-

Két szemeszterre osztották el a teljesítendő fel-

tett a számára leginkább szimpatikus sportág-

adatokat, azok jelentkezését várják, akik bárme-

ban rendezett megmérettetésben, továbbá szá-

lyik, nemzetközi jogi tárgyat már teljesítettek,

mos hagyományos, vagy akár elsőre különösnek

vagy annak jelenleg a tanuló hallgatója. A www.

tűnő testmozgást próbálhatott ki. A zenéről dj

verseny.nemzetkozijog.hu oldalon bővebb tájé-

Afus gondoskodott és egy egész csapat mun-

koztatás található a versennyel kapcsolatosan,

kálkodott. hogy a mozgásban elvesztett ener-

az első forduló megoldásait november 30-ig kell

giákat visszanyerhessék a hallgatók. Ennek leg-

beküldeni. Dr. Szalai Anikó november 8-án a

hathatósabb formája pedig a sör és a virsli volt.

Nagy Károly szemináriumban tájékoztatást és

Persze erőltetett május l-je reneszánszról nem

egy kis útmutatást nyújt karunk résztvevőinek.

beszélhetünk.
„A Ferencz József Tudományegyetem ideiglenesen Szegeden nyer elhelyezést"
A száműzött kolozsvári egyetem Szegedre
kerüléséről tartottak a Rektori Hivatalban egyetemtörténeti konferenciát. Október 10-én, az
SZTE Levéltárának szervezésében. Támogatók
a következők voltak: MTA

Egyetemtörténeti

Albizottsága, Magyar Levéltárosok Egyesülete
Nemzetközi magánjogi jogesetmegoldó

Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciója, Ma-

Az első félévre jogesetmegoldó versenyt hir-

gyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség és a Móra

detett a Nemzetközi Magánjogi Tanszék a HVG-

Ferenc Múzeum szakmai prominensei. Jóllehet,

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatásával.

a kívülállóknak unalmasnak tűnhetnek az ilyen

A megoldandó jogeset a Nemzetközi magánjog,

jellegű rendezvények, ám az esetek többségé-

nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga kur-

ben mindig tartogatnak valamilyen érdekes-

zus I. félévének anyagához, a nemzetközi ma-

séget. Nem utolsó sorban jó tudni egy kicsit

gánjoghoz kapcsolódik. A kötelező tananyag

többet a Szegedhez kapcsolódó felsőoktatás

elsajátításával a jogesetet meg lehet oldani, a

történetéből.
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SZTE gólyabál

A

Egyetemünk 2000-es integrációja óta minden

továbbiakban

Bolgár

Zsolt,

a

Bál

főszervezőjének lapunk kérdéseire adott válaszait olvashatjátok.
Magyar Közöny: Körülbelül hányan vettek
részt a bál szervezésében? Milyen fontosabb
előkészületeket kellett véghezvinni?

évben sor került az őszi félév egyik legizgalmasabb eseményére, a gólyabálra. Természetesen
korábban is szerveztek a karok ilyen jellegű
mulatságokat az elsősök részére, ám az eddigiekkel ellentétben most több változást is kieszközöltek. A rendezvény időpontja Október
13, helyszíne a JATIK volt, ahonnan a tanulni,
internetezni, vagy éppen csak olvasgatni vágyó hallgatókat a rövidített nyitvatartás miatt
már este 6-kor kitessékeltek, az előkészületek
nyugodt végrehajtásának érdekében. A biztonsági előírásokat szigorúan figyelembe véve
mindösszesen 800 vendég tartózkodhatott az
épületben. Pazar hangulathoz természetesen
ennyi résztvevő több mint elég. Noha az est
- a nevéből adódóan - az elsőéveseknek szól,
minden évben részt vesznek az első egyetemi
évükön már túl lévők is, továbbá egyetemünk
prominens tagjai, a vezetőség és az EHÖK elnöke, is a báli vendégsereg között tudható.
Este 8 órakor volt a kapunyitás, melyet a rektori

Bolgár Zsolt: Kb 10
fős szervezői csapat jött
létre:
programszervezés, büfé, engedélyezés
(west
balkan jogszabály), technikai feladatok.
marketing.tombola
feladatkörökben. A gárda
gerincét a JATE klub személyzete biztosította.
MK: Hány jegy kelt el?/Telt házas program
volt-e?
BZS:Kb 750 fő vett részt a rendezvényen, tehát az engedélyünk alapján telt házas program
volt.
MK: Mik voltak a tombola nyeremények?
BZS: Autósiskolák, nyelviskolák kedvezményt
biztosító kuponjai, éttermi
fogyasztás ajándékkártya, JATE Klub belépő,
SZTE ajándékbolt csomagjai
MK: Sikerült-e végül táncosabb bált rendezni?
BZS: Igen, hiszen mind a Mistery Gang, mind
a Zsomboys a táncos zenéket tették előtérbe.

MK: Vannak/voltak már esetleg pozitív visszaköszöntő, majd a Szegedre mostanában mindjelzések a fellépőkről?
inkább visszavágyó Dombóvári István fellépése
BZS: A rendezvény legfontosabb visszajelzékövetett. A Mystery Gang együttes szolgálta
se. hogy néhány lány cipő nélkül
a „talpalávalót", jobban mondva a báli zenét.
távozott a táncparkettról.
Éjfél körül sor került az elmaradhatatlan gólyaesküre és persze a tombolasorsolásra. Az est
MEGYESI DÁNIEL
megszervezésében pedig az Universitas-Szeged
Nonprofit Kft-nek és a JATE Klubbnak volt a legnagyobb szerepe.
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Egy forradalom margójára: Interjú Török Márkkal
Az idei év egyik fontos témája az új felsőoktatási törvény koncepciója.
Nem csak egyszerű tüntetés, de éhségsztrájk, és Hoffmann-egypercesek is a
nemtetszését mutatják az új tervezetnek. Sok diák úgy gondolja, ha nem is a
jelenlegi helyzetét, vagy szülei pénzét, mind inkább a mi gyermekeink jövőjét
veszélyezteti az új törvény. Erről a témáról kérdezte meg lapunk Török Márkot,
a szegedi EHÖK elnökét.
Magyar Közöny: Mennyire tudnak beleszólni
a szegedi hallgatók azokba az egyeztetésekbe,
amiket a HÖOK folytat a Kormánnyal?

államilag finanszírozott helyeket meghirdetni.
Ahogy

TM:

említettem,

Török Márk: Az az igazság, hogy a HÖOK-

az

előző

maga

elrugaszkodott

a
a

jogászképzésről,

a koncepció a hallgatói önkormányzatok, és

a közgazdászképzésről,

más egyéb felsőoktatási szakmai szervezetek

pedagógusképző

megkerülésével készült, és semmifajta érdemi

ról beszélünk,

hogy

kommunikáció nincs, így ebben a kérdésben

finanszírozott

helyet.

Szeged sem tud hivatalosan állást foglalni.

egyetem

MK: Mi a véleményed arról, hogy csak negatív
hogy

2,5

átlaggal

mindenki

automatikusan

költségtérítésesre kerülne?
TM: Ez most csak kiragadott két példa, de
alapvetésen a koncepció, a törvénytervezet úgy
rossz, ahogy van. Mi az. hogy két és fél? Teljesen
nonszensz, hogy központilag bárki azt hiszi,
hogy meg tudja határozni Magyarország hetven
valahány intézményének több száz vagy ezre

a bölcsészképzések
kar

szanálását

is

teljesen

valóságtól.

kal az oktatási kormányzat nem tárgyal. Ez

irányba történne az átsorolás, illetve arról,

kérdésekben
tervezet

A
feléről,

és a Juhász Gyula

képzéseinek
nem

40-60%-

kapnak államilag

Ez

gyakorlatilag

jelenti.

Nagyon

az

rövid

időn belül radikális létszámcsökkenést jelent,
ebből kifolyólag Szegeden komolyan meg fog
ugrani a munkanélküliek száma, az egyetem
létszámleépítésre fog kényszerülni, a hallgatók
hiánya
fog

miatt

kimenni,

tönkremenni,

a szegedi
hallgatói

gazdaságból
szolgáltatók

és csökkeni

fog

pénz
fognak

a város és

környezetének adóbevétele is. Ha ezt bevezetik,
Szegeden katasztrofális helyzet áll elő.
MK: Mindamellett, hogy megszűntetnék az

szakán, milyen átlag az, ami ideális, és mi nem. Az

államilag finanszírozott

jelenlegi szabályozás az adott ösztöndíjcsoport

költségtérítéseket drasztikusan

helyek javarészét, a

maximum felének enged ösztöndíjat fizetni, ezt

Szerinted ez milyen hatásokat válthat ki?

megnövelnék.

ésszerűen lehet csökkenteni. Nem feltétlenül

TM: A költségtérítés, amire most egy átlagos

a jogi karon, de például kutató szakokon, a

szegedi hallgató fizet, 100-120 ezer forintos

természettudományi

szakjain,

alsó, és 180-200 ezer forintos tető között van.

vagy BTK-s kutatószakokon a legjobb hallgatók

A koncepció szószerinti önköltséget ír elő a

sincsenek feljebb a 2.5-ös átlagnál. De ugye

hallgatóknak: mondjuk a jogászképzésen fél

maga a tervezet nem is határozza meg, mit

millió forint fölé fog kerülni a költségtérítéses

képzések

kis

is ért ez alatt. A felsőoktatás ismer nagyjából

képzések ára,

15 darab átlagot. Számomra elfogadhatatlan,

szintén, de a munkaügyi bacheloros képzés is

a nemzetközi

kapcsolatoknál

hogy valaki úgy érzi. központilag meg lehet

alig marad el az 500 ezer forinttól. Gyakorlatilag

határozni mind az átsorolás, mind az átlag

a jelenlegi finanszírozási rendszerben a képzési

meghatározását. Ez a gyakoroltban nem fog

normatívához akarják igazítani a tandíj összegét.

működni, függetlenül attól, hogy ebből lesz-e

Nyugodtan ki merem jelenteni, hogy nem lesz

törvény vagy sem.

jelentkező ezekre a szakokra. Ha megnézzük

MK: A jogi karon egyik szakra sem kívánnak

a nyugat-európai egyetemek tandíjait, akkor

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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láthatjuk, hogy ők be tudják vállalni az ennél

probléma, hanem a munkavállalóknak, és az

alacsonyabb díjat. A bécsi jogi karon nem

egyetem

drágább a tandíj, mint amit be akarnak hozzánk

sorskérdése is lehet. Ezért hoztunk létre egy ilyen

vezetni.

széles körű Sztrájk Bizottságot. Jelen pillanatban

MK:

A

hallgatók

érdekképviselete,

milyen

és

Mind

mind

a

az

intézményi

hallgatói

autonómia,

autonómia

szimpatizáló

embereknek a

is folynak a tárgyalások a felsőoktatási, és
közoktatási dolgozói szakszervezetekkel, illetve

formában alakulna át az új Ftv. szerint?
TM:

iránt

területén

az egyetem vezetésével. Minél több embert
szeretnénk bevonni ebbe a diskurzusba, illetve

csökkentésekről, jogfosztásokról lehet beszélni.

velük

A

formában kell tiltakozni a koncepció ellen.

Tanulmányi-

és

Vizsgaszabályzatban

a

szeretnénk

megvitatni,

hogy

milyen

hallgatónak egyetértési joga nem lesz, illetve

MK: Üzennél, vagy tanácsolná-e valamit a

a szenátusi kari tanácsi képzési elemeit is

szegedi hallgatóknak ezen üggyel kapcsolatban?

a törvény

csökkenteni

választásokon

való

kívánja,

részvétel

továbbá a

TM: Fanyar humorral szemlélem azokat a

érvényességi

kijelentéseket, amelyek a koncepció készítése

küszöbét 25 százalékról 50 százalékra emelnék.

során

Nem ördögtől való dolog az, ha egy döntéshozó

(Nemrégiben nevezte el az egyetem a könyvtárát

szerv

nagyobb

szervezettől

reprezentatívast vár el egy

szavazások

területén,

cserébe

viszont további jogokat határozna meg. de jelen
esetben csökkentett jogkört kínál.
akár

Szeged városában,

akár

Budapesten

polgármesteri

a

akár

Momentán,

Debrecenben,

főpolgármesteri,

jelöltségnél

elég

az

vagy
'/l-es

Klebersberg

Kunóra

hivatkoznak.

Klersberg-ről.) Nagyon furcsának vélem, hogy
egy olyan

koncepció,

mely

brutális

forrás

kivonást, hallgatói létszámleépítést, és brutális
hallgatói és autonómiai jogfosztást ír elő. egy
olyan emberre hivatkozik,

aki volumenében

növelte meg az adott időszakban a felsőoktatást,
és az erre fordított

pénzeszközök arányát,

részvételi arány: amellett, hogy én biztos vagyok

valamint stabilitást teremtett. Nem tudom, ha

abban, hogy az 50%-os szavazati küszöböt

a felsőoktatási koncepció egy darab utóvizsgát

Szegeden probléma nélkül tudjuk garantálni, azt

ír elő egy hallgatónak, akkor ezt hogyan tudnám

gondolom, hogy ennél nagyobb képmutatást

szintetizálni arra. hogy az államtitkár a negyedik

nem lehetett volna beleírni ebbe a törvénybe.

koncepciójánál tartunk: ha úgy vesszük, ez a

Ez egyszerűen vicc, hogy az önkormányzati

harmadik uv-ja.

választások bármelyik vezetőjét egynegyedes

A hallgatóknak annyit tudok mondani, hogy

részvételi arányban meg lehet választani, míg

olvassanak minden kérdés után, a hallgatói

a hallgatói vezetőket 50 százalékban. Még egy

önkormányzat azt teszi, ami az ő kötelessége,

ilyen hasonló momentum, amiről a hírekben

függetlenül

lehetett hallani, hogy a kormányzat azt is

Minél több hallgató ismeri meg a felsőoktatási

fontolgatja, hogy két országgyűlési választások

törvény problémáit, annál erősebb és sikeresebb

attól,

hogy

mekkora

a bázisa.

között az országgyűlési képviselők választásánál

lehet az érdekérvényesítés. Az oktatók irányába

is csökkentsék 25 százalékra az érvényességi

pedig azt remélem, hogy jó pár feszültséget

küszöböt. Alapvetően ez egy sunyi jogfosztásra

megszüntet a hallgatói önkormányzat és az

való kísérlet.

akadémia vezetése között. Én azt mondom,

MK:

Az

újonnan

megalakult

Sztrájk

hogy aki a hallgatói autonómiát támadja, az

Bizottsággal kapcsolatban arról érdeklődnénk,

alapvetően az egyetem i autonómiát támadja.

hogy milyen lépéseket tervez, illetve mik a céljai?

És most mind a két intézmény ellen nagyon

TM: A tervezet szerinti hallgatók számának
csökkentése
kiesést,

komoly

illetve

megnövekedését

adóbevételtől

a munkanélküliek
is

jelenti

való

számának

komoly

kihívást

rendeltek.

Remélem,

hogy

az egyetem, és a hallgatóság minél inkább
egységesen fog fellépni.

Szegeden.

Megállapíthatjuk, hogy ez nem csak hallgatói
kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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„Volt egy álmom: diploma"
- élménybeszámoló a tandíjtüntetésről
Az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnhet, a tüntetések nem a legeredményesebb eszközei a politikai nyomásgyakorlásnak. A honatyák véleménye
egyszerűen csak annyi: „majd megunják és elmennek". A törvénytervezetek felpuhítása úgyis a különböző lobbicsoportok háttéralkuinak köszönhető. De valahogy mégis más megélni egy demonstrációt a maga valójában, mint a tévéből
nézve, vagy az internetes hírportálokon olvasva.
2011. október 24-én a Szegedi Tudomány-

takozzon az egyetemi autonómia megcsonkítá-

egyetem diákjai úgy gondolták, politikai ho-

sa ellen, és kifejezte, nem ért egyet az államtitkár

vatartozástól függetlenül kell tiltakozni a kor-

asszony azon nézetével, hogy az egyetem nem

mányzat rengeteget vitatott felsőoktatási tervei

a középszerűeknek való. A felsőoktatásba való

ellen. Ennek érdekében össze is gyűltek a karok

bejutásnak igenis a szellemi teljesítménytől,

diákjai, megtöltve a Rektori Hivatal előtti teret,

nem a pénztől kell függni. Hangsúlyozta, hogy

körbeállva a szökőkút peremét. Az eső - bizo-

a friss diplomások röghöz kötése ellentétes a

nyára az államtitkár asszony legnagyobb sajná-

személyek és a munkaerő szabad áramlásának

latára - nem mosta el a rendezvényt. A tömeget

európai elvével. Ezzel csak még több munka-

látva az egyik hallgató meg is jegyezte, „utol-

nélkülit teremt, holott éppen új munkahelyeket

jára a Formula l-ben szereplő Red Bull istálló

kellene létrehozni, ez tehát nem reform, hanem

szegedi vendégszereplésén voltak ennyien." A

leépítés. Zárszóként elmondta, „nem adjuk fel a

szokásos transzparensek most sem maradtak

küzdelmet..., tegyünk együtt azért, hogy sor-

el. a karok ehhez hasonló szellemes rajzokkal és

sunkatjobbá tegyük!"

jelmondatokkal igyekeztek kifejezni a tervezettel
szemben fennálló ellenérzéseiket: „Ha én Rózsa

Dr. Meskó Eszter a Felsőoktatási Dolgozók

volnék, máshogy törvénykeznék, minden érin-

Szakszervezetének szegedi vezetője elmondta,

tette inkább megkérdeznék".

minőségi, hatékony felsőoktatás kell, amelynek
a létrehozása nem történhet az érintettek be-

Az egész demonstráció jó hangulatban telt,

vonása nélkül. Aggodalmát fejezte ki, amiért a

buli-

kormány rendeletek útján kívánja irányítani a

ra, aminek az oka elsősorban DJ Lennard és a

felsőoktatást, ellehetetlenítve ezzel az egyetemi

keverőpultja volt. valamint Mára Krisztián is

autonómia szabad gyakorlását.

inkább

emlékeztetett

egy

rögtönzött

igyekezett a hangulatot fenntartani ehhez hasonló fordulatokkal: „Hoffmann Rózsa még a fo-

Török Márk. az Egyetemi Hallgatói Önkor-

cipályán is szeretne buktatni! Adjunk neki ezért

mányzat elnöke kiemelte, a hallgatói mozgalom
mindig ügyek mellett áll ki, ezért újra eljött ide,

egy piros lapot!"

hogy hallgatótársaival együtt a világba kiáltsa,
Az este folyamán három szónok mondta el sa-

ezt így nem szabad!. Noha az államtitkár asz-

ját és hallgatótársai, illetve kollégái véleményét

szony magát konzervatív politikusnak titulálja,

a felsőoktatási rendszer tervezett átalakításáról.
Elsőként Bernschütz Bálint, az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának
általános alelnöke. Örömét fejezte ki, hogy a

pedig ez inkább Matuska Szilveszter politikája, a
rombolás emberéjé. Záró gondolatként pedig kijelentette: „Reméljük, a párbeszéd elkezdődött,
mert ha nem, még visszajövünk ide!"

hallgatóság ismét megmozdult, hogy együtt tilkozony@hok.juris.u-szcgcd.hu

H.L.
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Nemzetközi kitekintés
Szerbiában a helyzet fokozódik
A szerb parlament 2011. szeptember 26-án elfogadta a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvényt, amelynek egyik legnagyobb bökkenője, hogy gyakorlatilag a magyar és a német személyeket kizárja a vagyon-visszaszármaztatásból.
A jogszabály kiváltotta a vajdasági magyarok és a magyar kormány felháborodását. Magyarország azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben Szerbia nem
változtat a törvény problematikus rendelkezésén, decemberben nem fogja támogatni az ország uniós tagjelöltségét, ezzel egyúttal meg is akadályozva azt.
A problémát az 5. cikkely okozza, amely sze-

A törvényhely mellett egyébként minden szerb

rint „nincs joga a vagyon visszaszármaztatá-

párt kiáll, az Európai Unió pedig a szokásos kö-

sára sem kárpótlásra (...) annak a személynek,

zönyével reflektál az egészre, hisz a nemzetiségi

aki tagja volt azoknak a megszálló erőknek,

konfliktusok mindaddig hidegen hagyják, míg az

amelyek a második világháború ide-

ágyúdörrenések nem hallatszódnak

jén a Szerb Köztársaság területén

el Franciaországig. Szerintük sem-

működtek, ahogy

mi kivetni való nincs a törvényben,

leszármazójának

sem." Első olvasásra talán egyesek

meg amúgy is épp elég gond van

nem is értik, hogy mi ezzel a ren-

ezzel a Szerbiával Koszovó miatt.

delkezéssel a gond. Miért baj, hogy

Szerencsére minden magyar párt -

a „csúnya, fasiszta gonosztevőket"

legyen szó anyaországiról vagy vaj-

egy „jóérzésű, demokratikus ország"

daságiról - egyet ért abban, hogy

ki akarja hagyni a buliból? Tulajdon-

e törvény ellen tiltakozni kell. A

képpen „csak" azért, mert ez a ren-

legnagyobb vajdasági magyar párt,

delkezés valójában a vajdasági ma-

a VMSZ Szerbia Alkotmánybírósá-

gyarokat (és németeket, bár ők már nem sokan

gához fordult, egy magyar nemesi család ma

vannak) zárja ki a vagyon-visszaszármaztatás

Angliában élő sarja, Cseszneky Mihály pedig a

folyamatából. Ugyanis mikor 1941-ben Bácska

strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához.

egésze visszakerült Magyarországhoz, az arra
alkalmas férfiakat, tetszett nekik vagy sem, be-

A Szerbia uniós tagjelöltségét eddig legin-

sorozták a Magyar Honvédségbe, ezáltal máris

kább támogató Magyarország annak ellenére

(kényszerből) a „megszálló erők" tagjaivá váltak.

jól ráijesztett a jugoszláv utódállamra, hogy

A törvény igazi szépsége, hogy nem csak ezeket

annak kormánya nyilatkozataiban megpróbálja

az egyéneket, hanem leszármazóikat is kizárja

az ügyet elbagatellizálni. Ezt bizonyítja, hogy

a vagyon-visszaszármaztatásból. Na, már most

Boris Tadic szerb elnök a Pásztor Istvánnal (a

minden embernek 2 nagyapja és 4 dédapja van

VMSZ elnökével) folytatott beszélgetése után

(meg persze 8 ükapja), és egyszerűen kizárt,

az előzetes szájhúzogatás ellenére mégis ígére-

hogy ezek az emberek közül legalább egy ne lett

tet tett a törvényhely módosítására. A vajdasá-

volna magyar baka a II. világháborúban. Tehát

gi magyar pártvezető ugyanis még azt is felve-

már, ahogy Besenyei tanár úr mondotta oly sok-

tette, hogy szükség esetén a pártjához tartozó

szor, a vajdasági magyarok ököllel törölhetik a

parlamenti képviselők nemmel szavaznak a költ-

szemüket.

ségvetésre, ami amúgy is sérti a vajdasági érdekeket, ezzel megakadályozva annak elfogadását.
Ha sikerül a törvény módosítását elérni, annak
kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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több tanulsága is van. Egyrészt bebizonyosodik,
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dig végképp kiderült, hogy hirdesse akármilyen

hogy Magyarországnak adott esetben van akko-

hangosan és sok esetben valóban hitelesen egy

ra nemzetközi súlya, hogy előmozdíthatja a ha-

többségi (esetünkben szerb) párt a nemzeti ki-

táron túli magyarok ügyét. Másrészt jól látszik:

sebbségek védelmét, az igazi oltalmat csak saját

hatalmas jelentősége van annak, hogy mekkora

partjaik jelenthetik.

az adott szomszédos országban a kisebbségi

KECSKÉS TAMÁS

magyar parlamenti képviselet. Harmadrészt pe-

Magyar-szerb viszony, -interjú
Bak Dáviddal, elsőéves politológia hallgatóval
- Melyik szakra jársz?
• SZTE-ÁJTK politológia szakon vagyok elsőéves hallgató.

- Miért a politológia és miért éppen Szeged?
- Azért választottam a politológia szakot,

- Milyen érzésekkel jár határon túli magyarnak
lenni?

mivel mindig is próbáltam tájékozott lenni a

- Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok va-

nagyvilágban, és a gimnáziumi éveim alatt az

gyunk. A magyarságunkat nem hangoskodva,

érdeklődésem egyre jobban a politika felé for-

meg zászlót lengetve éljük meg, hanem csönd-

dult. A politológus az, akinek széles rálátásra

ben. szerényen, ám kellő méltósággal. Sosem

van szüksége, hogy a világ politikai jellegű prob-

szégyelljük megvallani anyanyelvünket és nem-

lémáira magyarázatot leljen. így a pályaválasz-

zeti hovatartozásunkat. ( Pedig a szerb alkot-

tás előtt nem is volt kérdéses, hogy ezt a szakot

mányban benne van, hogy nemzeti hovatarto-

fogom első helyen megjelölni.

zásodról nem vagy köteles nyilatkozni.)

Miért Szeged? Egy: nemzetközileg elismert,
minőségi oktatást kevés helyen kaphatok.

- A magyar-, vagy inkább a szerb nyelvet
használtad eddigi életed során?

Jöttek még társaid az SZTE-re?

- Eddigi életem során túlnyomórészt a magyar

- Igen, több kedves barátom is tanul Szegeden.

nyelvet használtam. Kezdve az óvodától egészen gimnáziumi tanulmányaim végéig magyar

- Milyen szakokon?

nyelven tanulhattam. Természetesen a szerb

- Elsősorban a BTK-n pszichológiát, szocioló-

nyelv, mint államnyelv kötelező tantárgy volt.

giát vagy magyar nyelvet tanulnak. De van aki a

- Ért-e valaha hátrányos megkülönböztetés/

jogi karon mktb-s hallgató.

sérelem a „gyökereid" miatt?
- Magyarországon, vagy Szerbiában képzeled - A

legmegalázóbb

december

el a jövőd? Esetleg külföldön?

sérelem

2004.

5-én ért, mikor a magyarországi

- Jelenleg Magyarországon és külföldön is el

népszavazáson győzött Trianon és leszavazták

tudom képzelni a jövőm. Sajnos Szerbiában

a kettős állampolgárságot! Szerencsére ez azóta

politológusként nem sok esélyem lenne az el-

korrigálva lett. Szerbiában eddig nem éreztem

helyezkedésre, de az évek múltával talán ez is

semmilyen

pozitívabb irány felé fog változni. Külföldön vi-

„gyökereim" miatt.

hátrányos

megkülönböztetést

szont nyelvtudás nélkül képtelen lennék a boldogulásra. így az egyetemi éveim alatt erre nagy
hangsúlyt fogok fektetni.

- Hogyan látod, egyenlő bánásmódban részesítenek minket - példávl a közigazgatásban.

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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igazságszolgáltatásban - avagy érezhető némi - Politikában?
részrehajlás?

- Alapjában véve nincsen semmiféle nemzeti

- Bizonyos részrehajlás érezhető, hiszen min-

konfliktus a pártok között. Sajnos néha egy-egy

denütt vannak túlbuzgó és nemzeti érzelmektől

törvény kapcsán előlépnek olyan viszályko-

túlfűtött köztisztviselők, akik példát akarnak

dások. amely során komolyabb konfliktusok is

mindenáron statuálni. Szerencsére ez általános-

kialakulnak.

ságban nem jellemző.

...például?
- Milyennek ítéled meg a magyar-szerb

- Ilyen volt legutóbb a vagyon- visszaszármaztatás! restitúciós törvény, mely során ko-

viszonyt a hétköznapokban?
• Az átlagemberek meghitt baráti viszonyban

moly konfliktus alakult ki a szerb kormány és

vannak egymással. A legnagyobb felelősség

a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) között.

a médiát terheli, ha ez a viszony megromlik.

Továbbá komoly kritikával illette Martonyi János

Sajnos vannak olyan emberek, akik igyekeznek

is a törvény egyes részeit. A probléma odáig

egy-egy apró kis incidens kapcsán megkon-

tornyosult, hogy Magyarország Szerbia eu-s

gatni a vészharangot és túlreagálni az egész

tagjelölti státusza ellen vétójogot is emelt vol-

dolgot. Hála Istennek a józan ész legtöbbször

na decemberben, amennyiben nem történnek

győzedelmeskedik. A dolog érdekessége, hogy

előrelépések az ügy megoldása kapcsán.

a normálisan gondolkodó szerbek is lenézik az
ilyen uszítókat.

MECYESI DÁNIEL

Tényállás
Elévülhetetlenné tennék az emberiesség elleni bűncselekményeket
Törvényben rögzítené a Fidesz, hogy a nürnbergi katonai törvényszék
alapokmányában meghatározott, emberiesség elleni bűncselekmények nem
évülnek el, büntetési tételüket pedig az elkövetéskor hatályos jog alapján kell
megállapítani. A kormánypárt e törvénnyel vonná felelősségre az 1956-os
forradalmat követő megtorlások politikai megrendelőit.
Gulyás Gergely szerdán terjesztette a Ház
elé az emberiesség elleni

A fideszes képviselő javaslata értelmében az

bűncselekmények

emberiesség elleni bűncselekmények büntetési

elévülhetetlenségéről szóló törvényjavaslatát,

tételét az elkövetéskor hatályos jog alapján kel-

amely szerint az 1945-ben létrehozott nürnber-

lene megállapítani.

gi katonai törvényszék alapokmányában megha-

Gulyás

Gergely

indítványa

módosítaná a

tározott. emberiesség elleni bűncselekményekre

büntetőeljárási törvényt is, rögzítve, hogy az

a büntető törvénykönyv (Btk.) elévülhetetlen-

emberiesség elleni bűncselekmények a megyei

ségre vonatkozó passzusát kellene alkalmazni.

bíróság hatáskörébe tartoznak, az ügyekben

Az indítvány emlékeztet arra, hogy az embe-

pedig a Fővárosi Bíróságnak soron kívül kell

riesség elleni bűncselekmények elévülésének

eljárnia. A nyomozás a Központi Nyomozó

kizárását az 1968-ban New Yorkban elfogadott

Főügyészség feladata lenne.

egyezmény rögzíti, amelyet Magyarországon
1971 -ben egy törvényerejű rendelettel ki is hirdettek, ám - Gulyás Gergely korábbi szavai szerint - anélkül, hogy a tényállásokat a magyar jog
részévé tették volna.

A törvény a kihirdetésétől számított nyolcadik
napon lépne hatályba.
Gulyás Gergely keddi sajtótájékoztatóján azt
mondta, a törvényjavaslattal lehetővé tennék.

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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hogy az 1956-os forradalom utáni megtorlások

bi határozata alapján az emberiesség elleni

"megrendelőit" és esetlegesen az akkori igaz-

bűncselekmények el nem évülhetőségére tett

ságszolgáltatás szereplőit emberiesség elleni

kötelezettségvállalás nem sérti az alkotmány-

bűntettek miatt felelősségre vonják. Közölte,

ban megfogalmazott visszamenőleges hatályú

megoldási javaslatukat alkotmányosnak, a nem-

büntetőjog tilalmát.

zetközi joggal összhangban lévőnek tartják.
Hozzátette, előterjesztésük egy igen szűk személyi kört, legfeljebb néhány tucat embert érintene. Közülük megnevezte Biszku Béla korábbi
kommunista

belügyminisztert,

a forradalom

utáni megtorlások egyik irányitóját. Beszámolt
arról is. hogy a törvény hatálybalépése után a
Fidesz-frakció megteszi a szükséges intézkedéseket az eljárások megindításához, mivel megítélésük szerint az 1956-os forradalmat követő
megtorlások esetében megállapítható az emberiesség elleni bűncselekmény elkövetése.

A hatályos Btk. egyébként emberiség elleni
bűncselekményekről tesz említést, ebbe a körbe sorolva a béke elleni bűncselekmények közül
a háborús uszítást, a népirtást és az apartheidet, valamint közéjük tartoznak a háborús
bűncselekmények is. A kódex mindegyiküket el
nem évülő bűncselekményként határozza meg.
A fideszes javaslat viszont - a megkülönböztetés céljából, követve a szakirodalmi álláspontot
- az emberiesség elleni bűncselekmény elnevezést használja a hatálya alá tartozó cselekményekre.

A javaslat indoklásában az előterjesztő kiemeli, hogy az Alkotmánybíróság egy koráb-

MÁROLYJ ( M T I
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Elszámoltatás

A Budai Qyula vezetésével folyó elszámoltatás annak ellenére dübörög
gőzerővel, hogy ma már nem kattan minden nap bilincs szocialista politikuson és
BKV-s vezetőkön. Az emberek megsértett igazságérzetére már felesleges apelláln
a gyakran a felfújtság érzését keltő elszámoltatás egy olyan kampányígérete a
kormányerőknek melyekről nyugodtan le lehetne mondani. Eközben felvetődött
Qyurcsány Ferenc esetleges felelőssége terrorcselekmény kapcsán. A tét mindké
oldal számára egyre nagyobb.
Ahhoz, hogy jelenleg a kormányoldalnak kétharmados többsége van a Házban, nagy szerepe
van Hagyó Miklósnak. A Fidesz-KDNP pártszö-

BKVZRL

vetségnek még arra sem kellett vennie a fáradtságot, hogy épkézláb választási programmal
álljon elő: a MSZP. illetve a körülötte kialakuló
zűrös ügyletek miatt kibontakozó - egyébként

pókban komoly ábrázattal bejelentené: „Gyur-

teljesen jogos - társadalmi felháborodás meglo-

csány felelős azért, hogy manapság kevés jó

vagolása elegendőnek tűnt.

chuck norris-os viccet lehet hallani. Bár jogál-

Az elszámoltatási ügyeknek két fajtája van.
Az egyiket - finom jóindulattal is - politikainak
nevezném. Ennek lényege, hogy a MedgyessyGyurcsány-Bajnai triumvirátus felelős nemcsak
az ország eladósodásáért, a devizahitelezés
elterjedéséért, az ország romos állapotáért, de
azon sem lepődnék meg, ha Szíjjártó Péter a na-

lamban nem megengedett a visszaható hatályú
jogszabályalkotás, de megvizsgáljuk, hogy ez a
cselekmény nem meríti-e ki a tiltott állatviadal
szervezésének tényállását." Az elszámoltatás
ezen alfajának két fő jellemzője, hogy mindig
vizsgálóbizottsági jelentés előzi meg, s mindig
„az elmúlt nyolc év" (és sohasem mondjuk -
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kerek

számot mondjak tizenöt év) - ügyeire irányul.
A valamilyen jogi
alappal rendelkező
ügyekben

sem

csökkent az aktivitás.
egy

Az

elmúlt

évben

matosan
tunk

folyahallha-

híreket

„elmúlt

az

időszak

bűnöseinek

jogos

felelősségre

vo-

násáról,"
köznyelve

mely a
elszá-

moltatásként került be. Budai Gyula kormány-

len katartikus pillanatban fog kicsúcsosodni:

biztos kinevezése óta negyvenkilenc ügyben

amikor kattan a bilincs Gyurcsányon, vagy ami-

indított vizsgálatot, Ezek közül még egy sem

kor a jelenlegi gyanúsított könnyező szemmel

jutott el a vádemelésig, de huszonnégy ügyben

fogja előadni, hogy ártatlanul meghurcolták, de

a rendőrség vagy az ügyészség már nyomozást

ő tűrte a megfélemlítést etc. etc... Ha esetleg

folytat. Az elődjétől, Papcsák Ferenctől átvett

az első megoldás fog bekövetkezni, akkor már

ügyek közül viszont három esetben már vádat

persze az is lényegtelen lesz, hogy a Polt Péter

emeltek.

által utasítható ügyészek saját maguk választják
ki az eljáró - nagy valószínűséggel „barátságos"
- bíróságot, lévén „kiemelt ügyről" van szó.
Azzal pedig, hogy nemrég a 2006-os őszi
események kapcsán a terrorcselekmény gyanúja is felmerült, a jelenlegi kormányzat jelezte:
nemcsak blöffből emeli a tétet. Gyakorlatilag
ez egy all-in játszma: ha a Fidesz el tudja tenni
láb alól Gyurcsányt, akkor ebből tartós politikai
tőkét tud kovácsolni. Ha viszont nem, vagy nem

A legnagyobb érdeklődésre és médianyilvá-

megfelelő módon teszi ezt (például Gyurcsány

nosságra számot tartó ügy eddig a sukorói

mégis meggyőzi a választókat, hogy koncep-

beruházás ügye, ahol Gyurcsány Ferenc, mint

ciós perről van szó, amire elég kevés az esély)

gyanúsított érintett az ügyben. Ennek alapjául

akkor nincs garancia arra, hogy három, nyolc,

az szolgálhat, hogy a volt kormányfő túllépte a

vagy akárhány év múlva Orbán Viktort vádol-

hatáskörét, amikor a beruházás helyszíne meg-

ják majd terrorcselekménnyel, mondván: amikor

szerzésének módját cserében határozta meg.

Gyurcsány Ferencet az ő személyes utasításaira

Abból persze, hogy ténylegesen mi folyik a

vádolták meg, akkor szándéka kiterjedt a lakos-

háttérben a nagyközönség persze semmit nem

ság megfélemlítésére.

ért. A lényeg persze nem is ez. Az egész elszámoltatás - amellett hogy egyértelműen van jó
pár legalábbis vizsgálatot igénylő ügy - egyet-
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Érdeklődő
NAGY ZSOLT
egyetemi docens

I. Elgondolkozott azon, hogy a jogi pálya helyett

Igen. Eredetileg mérnöki pályára készültem,

valamilyen más szakmát választ középiskolás évei

ám az akkor i pályakezdési lehetőségek nem
voltak túl biztatóak.

2. Miért döntött végül a jog mellett?

Mert akkoriban meglehetősen magas megbecsulésnek örvendett a szakma.

3. A szakterületén kívül mely jogágak érdeklik leginkább és miért?

A tanszékünk nem igazán foglalkozik tételes
joggal, ám, ha választanom kellene talán
inkább eljárásjogot oktatnék.

Nem. már régóta nem dolgozom a gyakor4. A z oktatás mellett végez valamilyen gyakorlati

latban.

jogászi tevékenységet?

+ 1. Hallgatóként részt vett-e annak idején a novemberi

Igen, néha.

Jogászbálokon?

kozony@hok.juris.u-szeged.hu
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Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
NAGY TAMÁS

egyetemi docens

Igen. Túl azon, hogy Keith Richardsnak volna igaza, miszerint „első osztályú naplopónak" lenni a legjobb
(ill. ugyanez pepitában Petri Györgynél: „nyugszékből nézni a foszló habokba"), a következők játszottak
anno: wimbledoni bajnok (erről sajnos kiderült, hogy nem fog működni): diplomata (ám ehhez Moszkvába
kellett volna menni tanulni, amit azért mégsem): BTK magyar-angol (ám: „bármi legyél, csak pedagógus
soha!"- okított a pedagógus szülő).

A fenti lehetőségek kizárta után maradtak homályos gyermekkori emlékeim a Petrocelli c. tv-sorozatból.
hogy milyen nagyszerű is neki: okos, győzedelmes és jó, hatásos tárgyalótermi szónoklatokkal és szép szőke
feleséggel. Plusz a határtalan naivitás és tájékozatlanság azt illetően, miből is áll ténylegesen egy jogász
munkája. Valamint világmegváltás és stb., stb.

A jogfilozófia és a jogszociológia számára bármelyik és mindegyik jogág, élő és holt anyag egyaránt, tud
kérdésekkel és vizsgálati tárggyal szolgálni, így mindegyik lehet érdekes.

No way.

Ja, igen, egyszer, „tök cuki volt" (Vagy itt most mit kellene mondanom?).
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Jogtörténeti kitekintés
Hatályba lép mindaz, amit alkotmánytörténetből tanultunk?
így szól az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdése: „Az Alaptörvény rendelkezéseit
azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk
vívmányaival összhangban kell értelmezni." Népszerű internetes hírportálok szerint Stumpf István úgy nyilatkozott egy egri konferencián, hogy az idézett rendelkezés alapján az Alkotmánybíróság akár a vérszerződésből, az Aranybullából
vagy netán a Pragmatica Sanctióból is levezetheti döntéseit. Mindez azt jelentené. hogy mindaz, amit a kisgólyáknak meg kell tanulniuk alkotmánytörténetből,
az 2012. január l-jétől a hatályos joganyag része. Azonban felmerül a kérdés:
Stumpf István valóban jól értelmezi az új alkotmány rendelkezéseit?
Saját negatív tapasztalataim miatt bennem
az

a

kérdés

is

megfogalmazódott,

hogy

legfontosabb alkotmányos alapelvek (mint pl. a
többségi választási rendszer elve) ma sincsenek

valóban ezt mondta-e Stumpf István, vagy

írott jogszabályba foglalva, vagyis Angliában

csak idézte az Alaptörvényt, és az újságírók

fontos szerepet kap az alkotmányos szokásjog.

vezették le a vérszerződéses következtetést.

Mindez Magyarország 1949 előtti alkotmányára

Az viszont bizonyos, hogy jóval korábban, még

nem volt jellemző, az gyakorlatilag csak azért

az Alaptörvény elfogadása előtt, Schmitt Pál

minősül történetinek, mert nem volt egységes

köztársasági elnök (akkor még az Országgyűlés

alkotmánylevélbe foglalva.

elnökeként) mondott ilyeneket. Akkor Miklósi

Paczolay egyébként történeti alkotmányunkat

László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke

„erősen

így nyilatkozott Schmitt Pál kijelentéséről utalva

nevezi, „amelynek épületét a huszadik század

a vérszerződésre: „Egy félnomád társadalom

viharai végleg felőrölték." Valójában a boldog

rítusai megoldásai igen kevéssé alkalmazhatóak

békeidőkben

egy 21. századiban."

mégis annyit a közjogászok az ősi magyar

csökkent

értékű

leginkább

alkotmánynak"

azért

magasztalták

Én a magam részéről igencsak kíváncsi vagyok,

alkotmányt, mert (I. Ferenc József mellett) egy

hogy például az 1222-es Aranybulla 22. cikkelye

általános anglománia uralkodott az országban.

vajon alkalmazásra kerülhet-e a 21. században

Ráadásul

(esetleg a 22-dikben, és akkor majd benne lesz

felvilágosodás korában mintaértékűvé vált a

az

angol

a 22-es csapdája 2-ben). A cikkely a „király

francia

fényében

„Továbbá, a mi disznaink nemes ember erdején

tevékenykedő magyar

vagy rétjén ne legeljenek az ő akaratja ellen."

nem hagyták volna annak kihangsúlyozását,
hogy

a

a

filozófusok

már a

disznairól" szól, méghozzá a következőképpen:

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke

politikai

alkotmányosság

kiegyezést

körében.

követő

Ennek

időszakban

közjogászok ugyan ki

mintademokrácia

alkotmányára

a

és karunk Politológiai Tanszékének vezetője,

mienk hasonlít leginkább, noha ez csak az

úgy vélekedik, hogy majd az Alkotmánybíróság

alkotmánytípus szempontjából volt igaz.

gyakorlatából
értelmezni

az

kiderül,

hogyan

Alaptörvény

is

szóban

lehetne
forgó

Hogy a címben feltett kérdés megválaszolásra
kerüljön,

összegzésként
nagy

megállapítható,

rendelkezését. Szerinte a történeti alkotmányból

hogy

valószínűséggel

meg lehet őrizni bizonyos vívmányokat, de ezek

alkotmánytörténetből a szilveszteri koccintást

magyar

inkább csak szimbolikus jelentőségűek, mint

követően sem fognak hatályos anyagot tanulni

például a címer és a himnusz. Előadásában

a nebulók, de legalább a bíróságok elnevezése

többek között Bibót is idézi, aki szerint az angol

fedi majd a hatályos állapotokat.

alkotmány attól vált igazán történetivé, hogy a
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Erasmus rovat

Az ember utazás közben mindig egy új szeletét ismeri meg a világnak.
Élményekkel gazdagodik, keresi a saját korlátait, megismerkedik egy kultúrával,
miközben olyan helyeken jár, ahol még sohasem azelőtt. Egyfelől hálás a teher,
ha a hátad mögött hagyhatod a megszokott hétköznapokat és belevághatsz
valami egészen másba, valami teljesen újba. Később azonban már értékeled a
szürkeségben rejlő állandóságot. Először csak turistának érzi az ember magát az
idegen ország nyújtotta új otthonában. Majd telnek a hetek és kalandorrá válik,
aki szinte keresi és kutatja az új lehetőségeket. Ilyenkor a rossz ötlet is jó ötlet é
a rossz tanulság is tapasztalattá válik.
Én most egy ilyen utazáson veszek részt. Egy-

valamint az emberek sem olyan hűvösek mint

re jobban megismerem és tisztábban látom a vi-

ahogy azt sokszor hallani. Eddig még mindenki

lág ezen kis szegletét: Németországot, különö-

csak mosolygott rám az utcán és az üzletekben

sen a Rajna vidékét. Minden nap egy új kihívás

egyaránt.

itt számomra, egy újabb próbatétel amivel meg
kell birkózni, de át is kell élni azt.

Természetesen a város környékét is szépen
bejártuk a rövid idő ellenére is. Rögtön az első

Természetesen az indulás nem volt könnyű,

szabad hétvégénken egy Mix-tour nevű kirán-

azonban a remény, a hit és a vágyakozás valami

dulásra mentünk el. ahol megismerkedtünk a

feledhetetlen élmény után olyan erősen élt ben-

többi külföldről érkezett cserdiákkal. Nem túl-

nem, hogy teljesen elnyomta minden idegentől

zok, ha azt mondom, hogy minden földrészről

való félelmemet. Már csak arra tudtam koncentrálni, hogy egy éven keresztül olyan kalandokban lesz részem és olyan helyeket láthatok, ami
nem sokaknak adatik meg. Az Mainzban töltött
három hét alatt beigazolódtak az elképzelésim.
Mainz egy gyönyörű város a Rajna partján, egy
igazi kis ékszerdoboz.

és szinte minden országból akadnak itt hallgatók. A legérdekesebb és legmegdöbbentőbb
számomra az volt, hogy a fiatal korosztály ellenére többen három vagy akár négy nyelven is
anyanyelvi szinten beszélnek, ami mellett valljuk be hazánk nyelvoktatási szemlélete felettébb lemaradottnak bizonyult. Én is csak most

Az első benyomásom az egyetemmel kapcso-

értettem meg teljesen, hogy mennyit számít

latban, ugyanaz volt mint az országgal magá-

az, ha az ember nem csak az anyanyelvén tudja

val: itt minden működik. A tömegközlekedés

átadni és közvetíteni mások felé a gondolata-

kifogástalan, a campus rendezett, az ügyin-

it. A túra úti célja St. Goar volt, amit sokan a

tézés gördülékeny, az emberek segítőkészek,
a tájékoztatás jó, a lehetőségek tárháza pedig
kifogyhatatlan. Itt a diákok ingyen tömeg közlekedhetnek, járhatnak színházba vagy éppen
operába,

négy fajta menüből választhatnak

a központi menzán és a campus könyvtára
minden nap este tíz óráig van nyitva. Egyelőre
egyetlen negatívumot tudok említeni, ami inkább szokatlan mint rossz dolog: Németországban vasárnap minden zárva van. Igazából ezzel
könnyebben meg tud barátkozni az ember mint
gondolná. A németekről alkotott hazai sztereotípiák is megdőlni látszanak. A német precízió sokszor nem nyilvánul meg pontosságban.

Lorelei legendából ismerhetnek. A két nap során
egyaránt voltak közösségi és kulturális igényű
programok is. Igyekeztek bemutatni nekünk a
nevezetességeket, látványosságokat és a joghallgatók nagy örömére a hely speciális jellegére
is rámutattak. A vidéket az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, így St. Goar egyik
jellegzetessége a státuszából adódik: a Rajnán
itt nem ívelhet át híd, így őrizve meg a vidék
természet adta szépségét.
A

következő

héten

kedves

olvasóim

Wiesbadenbe, valamint a legamerikaibb európai városba kalauzollak el titeket, Frankfurt am
Mainba.
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Interjú Zalányi Sárával, az Erasmus Student
Network (ESN) szegedi szekciójának elnökével
Talán sokan tudjátok, hogy Szegeden több külföldi diák uégzi hosszabbrövidebb ideig tanulmányait. Most közülük egy csoportot kiemelve az ide
látogató Erasmus-hallgatókról, illetve mentoraikról olvashattok.
MK: Először is arra kérnélek, hogy néhány
szóval mutasd be magad az olvasóknak.
Zalányi Sára vagyok, jelenleg a nemzetközi ta-

rész az, hogy segítünk a külföldi diákoknak a
szabadidő hasznos eltöltéséhez való alkotmányos alapjoguk érvényesítésében. A szinte

nulmányok szakos mesterképzés-

kötelező

ben résztvevő hallgató. A BA dip-

(múzeum

bulikon
és

túl

kulturális

színházlátogatás)

lomámat olasz szakon szereztem

programokat szervezünk, illetve

meg, s akkor volt lehetőségem

társadalmi munkába is próbáljuk

egy évet Firenzében tölteni. Ott

bevonni őket: a tavalyi diákok

kapott el az „Erasmus szekere,"

például részt vettek a Honvéd tér
kitakarításában. Ezen felül szerve-

mely azóta is visz.

zett utazásokra is sort kerítünk.
Egyrészt Magyarországon

MK: Hogyan kerültél kapcsolat-

belül:

itt hagyományosan Budapestre,

ba az Erasmus Student Network-

illetve bortúrára visszük el őket.

kel?
ZS: Amikor hazatértem, úgy éreztem hiányzik
a nemzetközi légkör. ESN szervezet Firenzében
nem volt. de mivel Szegeden létezik egy ilyen
csoport, nem láttam különösebb akadályát annak, hogy csatlakozzam. 2009 októberében,

Ezen felül, mivel sok diák gyakorlatilag először
jár a közép-kelet-európai régióban, a környező
országokat is igyekszünk megmutatni nekik.
Idén például Krakkóba és Prágába szervezünk
kirándulást.

mint önkéntes léptem be, 2010 ősze óta pedig
az elnöki teendőket is ellátom.

MK: Miért javasolnád másoknak az Erasmust,
illetve az ESN-tagságot?

MK: Mit érdemes tudni erről a szervezetről általában, s milyen teendőket láttok el?

ZS: Az Erasmus olyan élményt tud jelenteni,
mely évekre - ha nem egész életre - ellátja az

ZS: Az első ilyen szervezet 1989-ben jött lét-

embert pozitív energiával. Nemcsak egy tel-

re, mivel az első Erasmus-hallgatók arról szá-

jesen más ország alapos megismerésére van

moltak be, hogy szükség lenne egy olyan „in-

lehetőség, hanem a különbségek meglátásán

tézményre", mely kinntartózkodásuk alatt segít

keresztül saját hazánkéra is, s olyan dolgokat

az őket ért „kultúrsokk" enyhítésében. Szege-

is értékelni kezdünk ezáltal, amire addig nem is
mertünk gondolni. (Én például kifejezetten meg-

den 2002 óta vagyunk jelen.
Az önkéntességen alapuló szervezet teendői

szerettem a magyar TO-s néniket.) Ezenkívül a

alapvetően három fő részre oszlanak. Legelső

külföldön töltött idő önállóságra nevel, illetve

körben segítünk az ide látogató hallgatóknak a

ad egy olyan semmihez sem hasonlítható sza-

kezdeti teendőikben. Ezen felül közreműködünk

badságérzést, melyet máshol nem lehet megta-

a

pasztalni.

mindennapos

problémáik

megoldásában,

például albérlet keresése, banki ügyek inté-

Az ESN-nel pedig kicsit „a külföld jön ide."

zése, vagy éppen internet biztosítása a laká-

A szervezetben töltött tevékenység nemcsak

sukba. A harmadik, s egyben legélvezetesebb

a - mai világban nélkülözhetetlen - nyelvtudás
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hasznos,

hanem

sok

tapasztalatot

Köszönöm az interjút, s a Magyar Közöny

ad a csapatmunka területén is. Ezen felül a

szerkesztősége

különböző

kívánok.

rendezvények

menedzselésekor

releváns munkatapasztalat is szerezhető.

nevében további jó munkát
MÁROLYJ

A részvételt teljes szívvel ajánlom, s mindenkit
szeretettel várunk.

Akkor és most
Közöny-szerkesztés régen és ma

Egy új rovatot indítunk útjára az 'Akkor és most' képében, melynek neve alapján nem nehéz kitalálni, hogy milyen témájú cikkek fognak itt helyt kapni. Indításként rögtön az újság szerkesztésének kulisszái mögé nyerhettek bepillantást.
Kasza Péter tanár úrral arról a két évről beszélgettem, amely alatt ő volt a lap
főszerkesztője, s ezen beszámoló, illetve a saját élményeim alapján remélhetőleg
sikerült egy átfogó képet adnom arról, hogy milyen is lehetett a 90-es évek közepén. illetve milyen ma Közönyt írni.
I 7 év sok idő - márpedig ennyi telt el az első

meg számukra. Az újság fedőlapjai készültek

Magyar Közöny megjelenése óta. 1994 márciu-

csupán nyomdában - 10.000 forintért! - , az öt-

sában pár joghallgató erős felindulásból újságot

száz példányban megjelenő Közöny lapjait pe-

alapított, ugyanis megelégelték, hogy nem volt

dig először megfelelő számban lefénymásolták,

kari lapuk. Kasza Péter és Szénás Tamás másodévesjoghallgatók baráti sörözéseik alkalmával gyakran heccelték a társaságukhoz tartozó
atipikus (értsd: nem jogász) hölgy barátaikat,
akik közt több Newtone (a TTIK kari lapja - a
szerk.) szerkesztő is volt, mondván, hogy ők
jobb újságot tudnának csinálni. Ezt addig-addig
folytatták, hogy egy szép napon végül muszáj
volt tényleg belevágniuk. Persze ehhez azok a
fáradtságos szellemi munkával töltött, hosszú
órák is hozzájárultak, melyeket anno a Pálma
Sörözőben töltöttek el a lelkes alapítók, így
méltán nevezhető eme vendéglátóipari egység
a Közöny szülőhelyének - nem véletlenül került
ott megrendezésre 2009-ben az újság 15. „születésnapja".

majd a HÖK irodán szépen egyenként összehajtogatták őket. Azt hiszem, ha manapság, 1200as példányszám mellett kellene hasonló munkát
végeznünk hónapról-hónapra. némiképp gyengébb idegekkel rendelkeznénk; úgyhogy már
csak ezért is kijár az elismerés nekik! Manapság
az újság fizikai elkészítésének folyamata természetesen teljes egészében nyomdai úton zajlik,
így nincs már meg az a „csináld magad!" hangulata, amivel akkoriban bírhatott. Ez egyrészt
nyilván kényelmes, hiszen valljuk be, nem sokunknak lenne kedve lapokat hajtogatni hosszú
órákon át. ám kétségkívül lehetett valami szamizdat-szagú romantika abban, ahogy annak
idején szó szerint összerakták a Közönyöket.
Szerkesztői értekezlet, abban a formában leg-

Na de ennyi elég is a történelmi előzményekről!

alábbis, ahogyan ma ismerjük, nem létezett. „A

Mikor arról kezdtem el faggatni Kasza tanár

sörözések alkalmával mindenki bedobta az öt-

urat. hogy miként is zajlott annak idején egy

leteit, egy-egy újság pedig hónapokig készült,

újság elkészítése, olyan

így lehetett gondolkodni rajta, csiszolgatni" -

munkamódszerekről

számolt be, melyek mai szemmel már-már elképzelhetetlennek tűnnek. Először is, a nyomdai sokszorosítás luxusa jó ideig nem adatott

mondja a tanár úr. hozzátéve azt is, hogy volt
olyan szám, melyet majdnem teljesen egyedül
írt meg. A Közöny tehát egy rugalmas, nyitott
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lapként működött, melyet jól jelez az is, hogy az

is meglehetett a varázsa. Látom magam előtt,

első szám rögtön egy Hyperion nevű melléklet-

ahogy a hallgatók hosszú, több hónapos vára-

tel jelent meg, melyben bölcsész hallgatók (egé-

kozás után az előadásokon bújják a Közönyt,

szen pontosan történészek) cikkei szerepeltek.

s épp a Szesz-teszt névre hallgató kérdéssort
töltik ki. (Itt muszáj megosztanom veletek egy

Tartalmilag hasonló jelleggel bírt az újság,
mint ma. bár eltéréseket azért észleltem. Ahogy
átlapoztam

pár

számot,

hosszabb-rövidebb

esszéket, humoros írásokat, teszteket, a kari
eseményekről készült beszámolókat, interjúkat,
és a mai Érdeklődő című rovatunk ősét egyaránt felleltem bennük. Látszólag tehát ezen a
téren nem történt sok változás, ám több cikk
elolvasása után érzékelhetővé váltak a különbségek. Egyrészt nagyobb hangsúly volt az ad
hoc jellegű eszmefuttatásokon (komoly és nem
komoly kategóriában egyaránt), másrészt pedig
merészebb fogalmazásmód jellemezte az újságot, mely a szakmai témákat sem úgy, és olyan
mértékben tálalta, mint manapság. (Nekem
egyébként leginkább a kissé groteszk hangulatú. politikai felütésektől sem mentes karcolatok
tetszettek.)

anekdotát: a tanár úr bevallotta nekem, hogy
anno azért álltak át a kisebb méretű újságra,
hogy ezáltal könnyebben lehessen a padba
rejtett újságot olvasgatni órákon©) Apropó,
teszt: engem megdöbbentett, mikor egy elég
komplexnek tűnő rejtvényre kérdőn rámutatva
azt a választ kaptam, hogy ezeket is mind a tanár úr készítette. Ráadásul a borító, és a belső
illusztrációk is saját gyártásúak voltak, többek
közt például a Jogbölcselet tanszék oktatójának,
Nagy Zsolt docens úrnak a keze munkáját dicsérték a rajzok.
Ma már sokkal automatizáltabban készül az
újság: rendszeres szerkesztői ülésekkel, lapleadási határidőkkel, Photoshopos borító-szerkesztéssel. etc... Az újság tehát „profibb" lett,
ám igyekszünk hónapról-hónapra olyan lelkesedéssel elkészíteni Nektek, mintha mi is az első

A mai, havi rendszerességgel érkező Magyar

számunkra készülnénk.

Közöny világában persze már szokatlan lenne hónapokat várni egy-egy számra, de ennek

CSOMÓS ÁRPÁD

Beszámoló a Bűnügyi Tudományok Modulról
2011 februárjában indult a Bűnügyi tudományok modul nevű képzés a Szegedi
Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. A képzés alapkoncepciója
szerint a képzésben részt vevő hallgatóknak lehetőségük van egy jogágba sokkal
mélyebben elmerülni, mint az általános jogászképzésben résztvevőknek. A
kurzusokon felmerülő jogi problémákat az oktatók a hallgatókkal együtt teljes
mértékben körbejárják, annak minden aspektusát megvizsgálják, legyen az
bármilyen komplex, vagy egyszerű.
Lelkesedésben nincs hiány, mind oktatói, mind

után könnyebben sikerülhet majd a gyakorlati

hallgatói részről, ezért az órák mindegyike in-

jogi munkába belefogni. Persze nem elhanya-

teraktív, ami lehetőséget biztosít a közös gon-

golható az elméleti tanulmányokban való el-

dolkodásra. A kurzusokat, legyen szó. kötelező

mélyedés sem. melyet például a Büntetőjogi

órákról, vagy fakultatív tárgyakról sikerült úgy

dogmatika című kurzus keretein belül tehetnek

összeállítani, hogy azok mind érdekesek, iz-

meg a hallgatók. Külön kiemelendő még, hogy a

galmasak legyenek, és gyakorlati problémákkal foglalkozzanak, így az egyetem befejezése

különböző nemzetközi bűnügyekről naprakész
információkkal gazdagodhat mindenki az órá-
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kon, és ezeket is sikerül többféle szemszögből

érdeklődésének köszönhetően az órák nagyon

megvizsgálni. A hallgatók beleláthatnak a nem-

gördülékenyen, jó hangulatban telnek.

zetközi bűnügyi együttműködés folyamataiba,

A modulos képzés elvégzése után a hallgatók

foglalkoznak iratszerkesztéssel, megismerhetik

egy betétlapot kapnak diplomájukhoz, mely a

a védői feladatokat is. Eljárásjogi ismereteik

későbbiekben az adott szakterületen versenyké-

bővítésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek az

pesebbé teheti a résztvevőket. Végezetül min-

oktatók. Betekintést nyerhetnek továbbá a kri-

denkit szeretnék arra biztatni, hogy érdeklődjön

minológia. a büntetés-végrehajtás különböző

a különböző modulok után, és ha valamelyik

területeibe

elnyeri a tetszését, ne habozzon jelentkezni.

is.

A

kis létszámnak,

valamint

az oktatók közvetlenségének, és a hallgatók

The Police - „Message in a bottle"
Egy átlagpolgárnak a rendűrségrűl a gyorshajtókra való notórius vadászat,
a korkedvezményes nyugdíj, a 2006-os budapesti események túlkapásai, egy
egyetemistának pedig a köztéri alkoholfogyasztás szigorú, sut megtorló jellegű
szankcionálása jut az eszébe.
Ha valaki ennek ellenére úgy dönt, hogy e szervnél tölti el a kötelezű szakmai
gyakorlatát, rájön, hogy a rendűri munkának igenis vannak pozitív, süt
szórakoztató oldatai.
Állami fegyveres rendvédelmi szervről lévén

mint tranzitországra tekintenek, ahol az őrzött

szó, mind a megyei fő-, és városi kapitány-

szállásokon megpihenhetnek, meleg ételt kap-

ságok osztályokra tagolódnak, amely remek

hatnak. Másrészt inkább kifizetnek az ember-

lehetőséget teremt a gyakornok mentorának,

csempészeknek több ezer Eurót és vállalják a

hogy az összes lehetséges helyre beossza őt. Én

kockázatát a viszontagságos útnak egy furgon

sem jártam másképp.

rakterében, negyven másik társukkal a 39°C-os

A Közlekedésrendészeti Osztályon töltött nap
kihallgatással indult, majd a kezembe nyomtak
egy vaskos aktát, hogy tanulmányozzam. Ez a

hőségben, étlen szomjan, minthogy a határt útlevéllel és kiváltott vízummal lépjék át.
A bűnügyi statisztikák szerint a vagyonel-

müvelet később már rutinná vált. ugyanis ott,

leni

ahol nem tudtak velem mit kezdeni, rögtön

Az elkövetők többsége az alacsonyjövedelmü

bűncselekmények

a

legáltalánosabbak.

ehhez a módszerhez folyamodtak. Már csak fél

rétegekből kerül ki, így tehát sok a „tyúkpör".

óra volt hátra az első „műszakból", amikor az

(Értsd: kisebb értékre elkövetett lopások, hé-

osztály riasztást kapott egy balesetről az M5-ös

be-hóba orgazdaság.) A Megyei és a Városi

autópályán. Rohamtempóban autóztunk ki egy

Bűnügyi Osztály azonban nem csak ezekkel,

felborult mikrobuszhoz. amelyben tinédzserek

hanem a legkülönfélébb bűncselekményekkel

próbálgatták a saját és a fizika határait.

foglalkozik, kezdve a garázdaság vétségétől a

Európában ritkán gondolunk bele, milyen le-

szemérem elleni erőszakon át egészen az em-

het menekültként elhagyni a háború sújtotta

berölésig. Utóbbiból szerencsére kevés van,

országunkat és végigutazni a fél világot, hogy

ám annál bonyolultabbak és összetettebbek,

illegálisan próbáljunk meg eljutni nyugatra. A

s a helyszíni nyomok rögzítése eltarthat akár

Migrációs Ügyek Osztályán néhány dologra

egy hétig is, ami igencsak embert próbáló fel-

mindenképpen fény derült. Az afgán, pakisz-

adat, hiszen a nyomozók és a bűnügyi techni-

táni, iráni, kurd és török menekültek számá-

kusok végig a helyszínen tartózkodnak, távol a

ra nem Magyarország a célország, hazánkra,

szeretteiktől.
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A bűnügyi technikusokkal pedig el is ér-

A rendőrségről, a rendőri munkáról alkotott

keztünk a sokak által legizgalmasabbnak ítélt

társadalmi kép tehát meglehetősen hibás. E

szakterülethez, ahol - ha nem is teljesen olyan

szervnél is emberek dolgoznak, sőt, fogalmaz-

módon és technológiával, mint az amerikai so-

hatunk úgy is, hogy már-már robotolnak, hi-

a bűntett helyszínén fellelhető

szen az állomány kicsi, az anyagi források pe-

nyomok feltalálásával, rögzítésével, elemzésé-

dig szintén csekélyek. Miközben a helyén kell

vel, értékelésével foglalkoznak. Az ember a je-

kezelniük egy-egy holttest látványát, vagy azt,

lenlétével akarva-akaratlanul nyomot hagy min-

hogy készenlétesként bármikor, bárhonnan „ug-

denen. Ujjlenyomatot a megérintett tárgyakon,

raszthatok", a vállukon kell cipelni azt a terhet

lábnyomot az útvonalon, amelyen járt, DNS-

is. amelyet a politikai döntések és a negatív tár-

mintát ott, ahová tüsszentett, vagy egyéb test-

sadalmi megítélés súlya helyez rájuk.

rozatokban -

nedveit bocsátotta, sőt szagmintát, amelyet a
nyomozókutyák pontosan azonosítani tudnak.

H.L.

Kitekintés a jövére
..A múlt a jelen alakja: a jövő a jelen illata." (Weöres Sándor)

Mindenki felteszi magában a kérdést: milyen lesz a világ, amikor a mi utódaink
fognak érettségizni, majd egyetemre járni. Amikor pedig ez az idő eljön,
rájövünk, hogy a magukat befűző cipők, önszárító ruhák és DeLorean-ek kora
ismét csak várat magára. De mégis, a világ, a technológia fejlődik valamerre,
s az eddigi tendenciák alapján nagyjából meg lehet jósolni, hogy hova. E tényt
egy hétköznapi egyetemi hallgató a mobiltelefonok rohamos fejlődését szemlélve
érheti a legkönnyebben tetten.
Több. a piacon jelenlevő nagy gyártó - egyete-

nek fel a három srácra, akik fülesükön keresztül

mi kutatóintézetekkel kiegészülve - kísérletezik

hallgatják a mérkőzést. Nem szólnak egymás-

a nanotechnológiák széleskörű meghonosítá-

hoz, de a győztes gólnál egyszerre ugranak fel

sával, aminek köszönhetően olyan hajlékony,

és borítják ki a mellettük álló kannásbort. amely

rugalmas anyagokat tudnak létrehozni, ame-

ugyanolyan undorító, de ütős, mint amilyen

lyek segítségével a készülékek teljesen, a szó

húsz évvel korábban, szüleik idejében volt. Hi-

szoros értelmében is testre szabhatóak. A

ába tettek ugyanis bele foszforeszkáló neonszí-

szélessávú, vezeték nélküli internetkapcsolat-

nezést. hogy sötétben is világítson, a tabletta

nak köszönhetően pedig a szolgáltatások leg-

gyártási technológiája és az ihatatlan szegedi

szélesebb skáláját fogjuk tudni elérni egyetlen

csapvíz ugyanolyan szörnyű produktumot ered-

eszközzel.

ményez.

Szeged, Magyarország, 2031. október 15. Há-

A mérkőzés végén elteszik a táblagépet, majd

rom egyetemista korú srác ül a félhomályban

dülöngélve elindulnak a Rektori Hivatal irányá-

a Tisza-parton. Körülöttük legalább egy tucat

ba. hogy részt vegyenek az alagsorban üzemelő

hőmérsékletszabályozó, önzáró sörösdoboz he-

szórakozóhely nyitópartiján. A programot már

ver szerteszét. Előttük egy táskán egy kisméretű

tudják, de nem árt a DJ-vel előre tisztázni, hogy

tablet

televízió-képernyő

milyen zenéket szeretnének hallani. Egyikük

méretű hologrammon egy futballmeccset néz-

a csuklóján karkötőként hordott zöld kütyüt

nek. A játékosok teljesen háromdimenziósak, a

leveszi, majd széthajtja. A nanotechnológiá-

stadion él, lélegzik, a járókelők mégsem figyel-

nak köszönhetően a 2000-es évek végére már

hever,

amelyből
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olyan anyagokat is el tudtak készíteni, amelyek

így elkészíttethetik a szokásos fényképet. Beáll-

rugalmasságukkal, időtállóságukkal segítették a

nak a megszokott pózba, a kép elkészül, majd

felhasználókat abban, hogy tárgyaikat a saját íz-

néhány másodperc múlva a telefonjukon landol.

lésük szerint szabják testre. A teljesen átlátszó,

Két érintés és már fent is van a közösségi por-

tükörszerű Morph megelevenedik, majd hasz-

tálon.

nálója kiválasztja rajta a' 10-es évek egyik legel-

A fenti kis történet jól szemlélteti a mo-

lentmondásosabb slágerét, majd két érintéssel

biltechnológia

elküldi a lemezlovasnak.

lehetőségeket, amelyek közül sok már napja-

A klub bejáratához érve a beléptető kapunál

fejlődésében

rejlő

határtalan

inkban is elérhető. Sőt, az innováció e terü-

ismét előkerülnek telefonjaik, amelyről egy pil-

letébe fektetett tőke egyes közgazdászok és

lanat alatt átküldik az összes szükséges ada-

jövőkutatók szerint a gazdasági válságból való

tot. majd belépnek a szórakozóhely területére.

kilábalás húzóágazataként fogja meghatározni a

Azonnal a bárpulthoz sietnek, ahol a csapos

világ iparát. Mint minden technikai vívmány, en-

lány már adja is nekik a szokásos italmeny-

nek is vannak és lesznek súlyos hátrányai. Rög-

nyiséget. Készpénzt nem használnak, hiszen

tön felmerül a már ma is oly sokat emlegetett

mobiljukkal könnyedén elérhetik bankszámlá-

adatvédelem. Főleg, ha mindent - beleértve a

jukat, amelyről már utalják is az esti fogyasz-

fizetést, adatküldést - a telefonunkon, digitális

tást többszörösen fedező pénzösszeget. Amint

formában tudunk intézni.

felhörpintették a jól megérdemelt utánpótlást,

H.L.

útjukat a tánctér felé veszik. Meglátják a fotóst,

Közöny Kacsa
-Elég volt a jogbölcsész-bűnözésből!
A héten újabb botrány rengette meg a magyar közvéleményt: a luxusfilozófusok
körüli tavalyi balhé után az értelmiségi elit további sötét titkaira derült most
fény.
Valósággal felbolydult az élet az országban,

gond, ám a társaság e tevékenységének finan-

miután a Bors magazin a minap főoldalon hozta

szírozása címén aljas eszközökhöz nyúlt. A ma-

'Szélhámos jogfilozófusok és egyéb szörnye-

gazinhoz eljuttatott olvasói levelekből ugyanis

tegek' című leleplező anyagát. A napilapnak

kiderült, hogy a TTT házaló kereskedők útján

ugyanis olyan dokumentumok kerültek a birtokába. melyek alapján sátáni kép rajzolódik ki az
haza jogi egyetemek juriszprudenciával foglalkozó tanszékeiről.

Hans Kelsen szövetbabák megvásárlására bírt
rá több ezer gyanútlan áldozatot. A babákat az
ügynökök azzal a kísérőszöveggel adták el, miszerint azok segítségével megjövendölhetővé,

A több oldalas cikk számos igen súlyos vádat

sőt, mit több, befolyásolhatóvá válik a peres el-

tartalmaz. Ezek közül a legaggasztóbb talán az,

járások kimenetele. (Ehhez kapcsolódik, hogy a

mely szerint néhány - egyelőre meg nem nevezett - tanszék titkos együttműködési paktumot
kötött egymással a tavalyi év során. Ebben vállalták, hogy létrehozzák a Természetjog Titkos
Tüze nevű szervezetet, melyen keresztül hőn
áhított céljuk, a hazai természetjogi oktatás
széleskörű elterjesztéséért fognak küzdeni. Ezzel persze önmagában még nem lenne semmi

Magyar Jogpozitivisták Egyesülete nem sokkal a
cikk megjelenése után közleményben tiltakozott
a híres osztrák jogtudós ilyetén meggyalázása
ellen.) Ebből több millió forintos bevételre tett
szert a szervezet, melyet azután propagandaanyagok (pl. „Grotius rulez!" feliratú pólók)
gyártására, országgyűlési képviselők megvesztegetésére. illetve nagy mennyiségű szintetikus
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kábítószer vásárlására költött el. Az, hogy az

végtelenítve szólt a tanszéken pár latin nyelvű

utóbbival mi volt a céljuk, egyelőre tisztázatlan.

kazetta, és mindenkinek Pufendorf meg Grotius

Az egyik neve elhallgatását kérő. idejében kiugrottjogfilozófus így nyilatkozott a lapnak:
„Iszonyú volt. Kezdetben még csak egyszerű

maszkokban kellett dolgoznia."
A hatóságok már megkezdték a szövevényes
ügy felderítését, K. Gusztávot (prof. emeritus

gyűlésekre jártunk, azokon olyan szépnek tűnt

HC habil level 65 címzetes fanarióta) és tucatnyi

ez az egész. Tudják, természetjog, örök iste-

társát pedig pár napja előzetes letartóztatásba

ni törvény, satöbbi. Aztán valami elromlott.

helyezték

Gusztávnak látomásai támadtak, és egyfolytá-

visszaélés, illetve tiltott állatviadal szervezésé-

csalás,

vesztegetés,

kábítószerrel

ban Grotiusról üvöltözött. Teljesen bekattant,

nek megalapozott gyanúja miatt.

és kitalálta, hogy a természetjog nevében le kell
igáznunk az ország jogi karait. Ekkortól kezdve

CSOMÓS Á R P Á D

Fertőzés
Mi lenne, ha a HINI/sertésinfluenza/kergemarha-kór tényleg elszabadulna?
Ha a nagy nehezen elkészülő vakcinát születési dátum alapján, lottószerüen
sorsolnák ki? Ha már azt sem tudnánk, hihetünk-e egyáltalán az Egészségügyi
Világszervezetnek? Ha az elhunyt házastársról kiderülne, ő fertőzte meg a fél
világot plusz szeretője is volt?
Steven Soderbergh nem árul zsákbamacskát,
nem szépít, nem áltat, kendőzetlenül elárulja

kusabb szereplő egy irritáló középkorú nő, akinek az a legnagyobb gondja, hogy ki fogja állni a

az iménti kérdésekre a válaszokat. Erősen bele

karanténként hasznosított sportcsarnok bérleti

is kezd az elején, amolyan in medias res meg-

díját.

oldással; Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) a

Ahogy halad előre a történet és továbbra is

chicago-i reptéren egy mogyorós tál társaságá-

ugrálunk földrészről földrészre, úgy ül le az iz-

ban köhög és roppant gyatrán néz ki. A tárgyi-

galom. mert bár komoly fosztogatások és rend-

lagosság fokozása kedvéért megtudjuk, hogy ez

bontások ütik fel a fejüket, de egy laborban csak

a járvány második napja, magyarán semmi jóra

sikerül kifejleszteni a vakcinát. Amiről aztán kó-

ne számítsunk, ha egy nap leforgása alatt így

sza hírek látnak napvilágot, placebo-e vagy sem,

szétszedi az ember kinézetét.

kik gyártják és legfőképp kik profitálnak belőle?

Ezek után napról napra körülnézünk a világ-

A nézőt azonban az már vajmi kevéssé érdek-

ban Tokiótól Salt Laké City-ig feltérképezve, hol

li. hogy a protekciós családtagok kapják meg

tart éppen a vírus. Nagyjából beletelik fél órába,

először az oltást; a kapcsolatok mindig kap-

mire a W H O is felismeri, hogy ennek a fele sem
tréfa és a vezető orvostól (Laurence Fishburne),
a minden lében kanál bloggeren át Qude Law),
a terepre küldött járványügyi felügyelőig (Kate
Winslet) mindenki akcióba lép és teszi a dolgát.
Amiben a Fertőzés más, mint a többi hasonló

csolatok maradnak, nincs ebben semmi új. Ami
némi színt hoz a filmbe, hogy a főszereplőket
sem kíméli a kór. némi morbid szóképpel élve
hullanak, mint a legyek. Az utolsó jelenetre pedig annyira akartak egy csattanót, hogy kínosan
nem jött össze. kár.

katasztrófa film (a már-már kényszeresen do-

A rendező eddigi munkái (Traffic, Ocean's-

kumentarista stílusán túl), hogy nincs benne

trilógia) alapján erős a gyanúm, hogy vagy

hatalomvágytól elvakult politikus vagy világura-

végig csukott szemmel ült valahol a díszletek

lomra törő ősgonosz, magyarán akire rá lehetne

mélyén alfába merülve vagy őt is elkapta valami

kenni a járvány vészes terjedését. A legantipati-

különös nyavalya, ami átmosta az agyát. Mert
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távolról sem sikerült elérnie a célt, ami minden

ezüsttálcán vagy csak szimplán világvége-film

katasztrófafilm sajátja; a borzongást. A félel-

rajongó - megkockáztatom - imádni fogja. Egy

met attól, hogy bárkivel megtörténhet. Míg a

biztos, Cliff Martinez (Drive) újfent tökéletes

vásznon egy világméretű járvány bontakozott

aláfestő zenét alkotott, de aki irtózik a vértől,

ki és jaj annak, aki nem teszi a szája elé a ke-

hipochondriára hajlamos vagy a közeljövőben a

zét, addig a nézők vígan majszolták a popcornt.

Távol-Keletre utazna, annak bizony pár jó dal-

mit sem törődve holmi pitiáner baktériumok-

lam édeskevés vigasz. Összegészében egyszer

kal. Ami pedig a színészeket illeti, amit lehetett, megtették; de hiába a négy (!) Oscar-díjas
főszereplő, a dolog menthetetlenül egysíkú.
A legnagyobb bajban azok lesznek, akik rendszeresen néznek ismeretterjesztő műsorokat
és valami újat várnak. Aki viszont azt szereti,

nézhető, többé-kevésbé életszagú és mégis
lapos történet az emberi érintkezés káros mellékhatásairól, melynek a mondanivalója valahol
elsüllyed két köhögés között. Egészségetekre!
6/10 pont
GULYÁS N Ó R A

ha egy film a kendőzetlen igazságot tálalja neki

Humorsarok
Az úgynevezett abszurd viccek gyakran operálnak visszatérő szereplőkkel. A
különböző újságok hasábjairól mindenki számára ismerős alakok ezek: Móricka, agresszív kismalac, nyuszika. Chuck Norris ésatöbbi. A mostani humorsarokban két 1930-as években elterjedt humorzsáneré, Arisztidé és Taszilóé a
főszerep. Jó szórakozást!
Arisztid lenéz az ablakon:

Arisztid és Tasziló találkozik az utcán. Azt

- Tasziló, le ázol odakint?

mondja Arisztid:

- Te Tasziló, én nem értem a te feleséged, folyton
- Teázik a fene. nem látod hogy be akarok menni?
sír. Találkozom vele reggel: sír. találkozom vele
Arisztid

drága

városszerte

barátságot

ismert

napon Tasziló

tartott

fenn a

szépasszonnyal.

Egy

meglátogatja a barátját és

délben: sír. Találkozom vele este: sír.
- Én sem értem - mondja Tasziló. - Pedig eleget
verem, hogy ne sírjon.

megjegyzi:
- Tudod-e, kérlek, hogy az a nő fűvel-fával

Arisztid a sarki presszóból felhívja Taszilót.

lefekszik?

- Halló! Itt ülök egy fekete mellett. Gyere le,

Arisztid elgondolkodik egy kicsit, aztán így

ha tudsz!

szól:

- Én meg itt fekszem egy szőke mellett. Ha

- Igen, de pénzért csak velem!

tudok nem megyek, ha nem tudok, megyek.

• Kérlek. Arisztid, hallottad, milyen baleset történt Tasziló panaszkodik Arisztidnek:
tegnap éjjel a templomnál?

- Képzeld el csak a pechemet, tegnapelőtt vettem

- Nem! Mi történt?

egy gyönyörű sonkát, és tegnap az orvosom

- A toronyóra elütötte az éjfélt!

megtiltotta, hogy sonkát egyem.
- Na. és nem lehet kicserélni? - kérdi Arisztid.

Arisztid nyargal az utcán, előtte egy kiskutya

• Sajnos nem - feleli Tasziló. Már húsz éve a

szalad. A szemben jövő Tasziló rákiált:

háziorvosunk.

- Arisztidkám, te kergeted azt a kutyát?
- Tekergeti a nyavalya. Meg akarom fogni!
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Sudoku

Az első három hallgató, aki a helyesen kitöltött rejtvényt kivágva leadja a
HÖK irodán, JATE belépőket kap ajándékba.
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