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ELŐSZÓ 

A Batthyány Lajos Szakkollégium a győri Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara mellett működő, részére 

a hallgatói tudományos élet magját biztosító intézmény. Feladatunk a 

tehetséggondozás, melynek kínálata évről évre bővül, így a tehetsé-

gek felkarolását már szükségesnek éreztük a középfokú oktatás terén 

is. 

Ennek jegyében a Szakkollégium 2014 őszén második alka-

lommal hirdette meg a nagy sikerű „Mondd el a véleményed!” elne-

vezésű esszéíró pályázatát. Az pályázat célja, hogy lehetőséget és 

felületet biztosítsunk a felnövekvő generációnak arra, hogy tudomá-

nyos igénnyel véleményt formálhassanak a világ és Magyarország 

aktuális, tananyagon kívüli kérdéseiről. Mindemellett a pályázat 

remek felkészülési lehetőséget nyújt a diákok számára a humán tár-

gyú érettségi vizsgák keretében történő esszék megfogalmazásához, 

nehézségek leküzdéséhez. E program során lehetőség nyílik arra, 

hogy ösztönözzük a pályázaton részvevő tanulókat a felsőfokú okta-

tásban való jövőbeni részvételre, továbbá érdeklődési körük szélesí-

tésére. A pályázattal nem csak a versenyzők, hanem egyúttal a szer-

vezők, vagyis a Batthyány Lajos Szakkollégium választmányának 

tagjai is nyertek, mégpedig jelentős programszervezési tapasztalato-

kat. 

Az esszépályázat témakötött volt abból a szempontból, hogy a 

Szakkollégium megpróbálta összegyűjteni a fiatalokat leginkább 

érintő problémákat és kérdéseket. A kiírt témák között szerepelt töb-

bek között a közösségi oldalakat övező megfelelési kényszer, a szur-

kolói kártyával kapcsolatos problémák, a tényleges életfogytiglani 

szabadságvesztés, a kötelező olvasmányok szükségessége, a terro-

rizmus aktuális kérdései, a diplomával és a szakmával kapcsolatos 
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dilemma, a népek önrendelkezési joga és a dohánypolitika magyaror-

szági helyzete. 

A pályázat tavalyi sikerét felülmúlva a határidőig összesen 33 

esszét nyújtottak be a hallgatók. Érkezett pályázat Budapestről, Deb-

recenből, Esztergomból, Győrből, Gyuláról, Hajdúböszörményből, 

Kiskunhalasról, Komárnoból, Miskolcról, Nyíregyházáról, Puszta-

szabolcsról, Sárospatakról, Szegedről, Székesfehérvárról, Szombat-

helyről, Vácról, valamint Zalaegerszegről. 

A pályamunkákat áttekintve megállapítható, hogy a fenti té-

makiírások megmozgatták a fiatalok gondolatait és bátran merték 

megfogalmazni véleményüket. Legnagyobb népszerűségnek a köte-

lező olvasmányokkal kapcsolatos témakör örvendett. A diákok az 

esszékben kifejtették, hogy a műveket a műveltség alapjának tekin-

tik, mintsem felesleges tehernek. Leginkább megosztó kérdés a szur-

kolói kártya volt, ugyanis érkeztek pro és kontra érveket felsorakoz-

tató esszék is. Igen meglepő és egyben örvendetes volt olvasni a 

lányok terrorizmussal kapcsolatos gondolatait is. 

Nagyon értékes és érdekes pályamunkák kerültek benyújtásra 

és nagyon nehéz volt a rangsorolás. Így szeretném megragadni az 

alkalmat és köszöntet mondani Hegedűs Laurának, bíráló társamnak, 

a rangsorolás során nyújtott munkájáért. Végül köszönet illeti dr. 

Kálmán Jánost, a Szakkollégium igazgatóját, az esszépályázat ötlet-

gazdáját, aki nélkül nem születhettek volna ilyen remek pályaművek. 

 

Szerkesztő 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
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A PÁLYÁZAT DÍJAZOTTAI 

I. helyezett  

Sebestyén Anna: Terrorizmus, egy globális méretű fenyegetett-

ség megközelítési lehetőségei. 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr. 

II. helyezett 

Szoták Bálint: Szurkolói kártya, avagy hogyan jutunk be a sta-

dionokba?  

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola, Győr) 

III. helyezett 

Matos Dennis: Népek önrendelkezési joga, önállóság, autonó-

mia vagy beolvadás. 

Boronkay György Gimnázium és Szakközépiskola, Vác. 

Különdíj  

Jász Mihály: A terrorizmus aktuális kérdései, visszaszorításá-

nak lehetőségei. 

Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, Buda-

pest 

Különdíj 

Somogyi László Tibor: Kötelező olvasmányok a közoktatásban, 

a műveltség alapja vagy csak felesleges teher? 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus SZKI és Gimnázium, Kiskunha-

las
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MONDD EL A VÉLEMÉNYED! ESSZÉPÁLYÁZAT  

PÁLYAMUNKÁI 
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BALOG BOTOND 

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Hunyadi 

Mátyás Tagintézménye, Székesfehérvár 

 

Szurkolói kártya, avagy hogyan jutunk be a 

stadionokba? 

A 2014. június 26-i elnökségi ülésén hozott határozat 

kimondja, hogy az OTP Bank Liga csapatainak bajnoki 

és Magyar Kupa-mérkőzésein a jegyértékesítésben köte-

lező a klubkártya alkalmazása, és a kártya kiváltásakor a 

személyes azonosítás végrehajtása a jogszabályban előírt 

adatokkal. A klubok felveszik a jogszabály által előírt 

adatokat, elkészítik a kártyára kerülő fényképet, illetve az 

esetleges egyéb pl. biometrikus kódot, majd kinyomtatják 

és kiadják a kártyákat. A felvett adatok kizárólag a klub 

rendszerében tárolódnak. 2014. szeptember 15-től már 

csak klubkártyával lehet az NB I-es csapatok mérkőzései-

re jegyet vásárolni mind a jegypénztárakban, mind pedig 

online felületeken! Erről később annyiban változtattak, 

hogy az adott klubok eldönthették, hogy szükségessé 

teszik-e 2014 végéig a klubkártya használatát. A klubok 

2014. december 31-ig minden szurkoló számára ingyene-

sen állították ki a klubkártyákat, 2015. január 1-től vi-

szont csak térítés ellenében lehet hozzájutni a klubkár-

tyákhoz. A klubkártyák maximális érvényességi idejét a 

klubok határozzák meg.  

Előrebocsátom, hogy gyakran járok focimeccsekre. 

Többnyire kedvenc csapatom, a Videoton Fc hazai mér-

kőzéseire szoktam kilátogatni. A favorit együttesem 
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2014-ben megrendezésre kerülő mérkőzéseire nem volt 

szükséges a klubkártya a bérlet- és jegyvásárláshoz, illet-

ve a Sóstói Stadionba való belépéshez. Ha más stadio-

nokba is ellátogattam volna 2014-ben, köztük a váloga-

tott mérkőzéseire, mindenképpen szükségem lett volna a 

klubkártyámra. A feljebb említettek alapján ugyanis a 

legtöbb NB I-es csapat és a nemzeti tizenegy mérkőzései-

re nem lehet klubkártya nélkül belépőt vásárolni. 

Hobbi szinten én is űzöm ezt a sportot és a családi 

vonatkoztatásban is nagy szerepet tölt be életünkben a 

futball, tehát van belelátásom a dolgokba. Annak ellené-

re, hogy a klub 2014-es hazai meccseire nem volt kötele-

ző a klubkártya, magamnak is kiváltottam szimpatizáns 

csapatom szurkolói kártyáját, amint lehetőségem volt rá. 

Ezzel csak egyetértésem akartam kifejezni a rendszer 

bevezetésével és szükségességével. 

Nem értem, hogy miért okozott ekkora közfelhábo-

rodást a hazai labdarúgó csapatok szurkolóinak körében a 

szurkolói kártya bevezetése, annak tervezete. Így, ezt az 

esszét gondolatébresztőnek és vitaindítónak szánom. Azt 

gondolom, hogy a nagy vehemenciával tiltakozó fanati-

kusok véleménye mellett szerintem fontos lenne azt is 

meghallgatni, hogy az "egyszerű foci-szurkolók", a csen-

des többség (félek, hogy manapság már ők vannak keve-

sebben a hazai lelátókon) miként vélekedik a témáról. 

Bevallom, bennem is vannak ellenérzések. Gondo-

lok itt arra: ha a stadionhoz érkezésnél személyazonossá-

gom igazolásával kellene vesződni és biztosan ideges 

lennék, ha emiatt esetleg hosszabb sor alakulna ki a be-

léptetésnél, így az adminisztratív akadályok számomra 

sem teszik vonzóvá. Persze ha sikerül a rendszert gyorsan 

üzemeltetni, vagyis a beléptetés zökkenőmentesen alakul, 
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akkor alapvetően nem látok problémát abban, ha egy 

sportszervezet megtudja, hogy én ott voltam az általa 

szervezett eseményen. A kamerákban pedig nincs semmi 

kivetnivaló. Manapság az ember nem tud úgy végigha-

ladni egy belvárosi utcán, hogy térfigyelő kamerák töm-

kelegei ne rögzítenék. De ez így is van jól. Hiszen én 

nem akarok semmi mást, csak megnézni egy labdarúgó 

mérkőzést (és győzzön a kedvenc csapat), jól érezni ma-

gamat, és biztonságban hazaérkezni. 

Azt gondolom, hogy ezek az intézkedések értem és 

nem ellenem kerülnek bevezetésre. De tudom, másként 

gondolja ezt az, akinek van félnivalója, aki a balhéért, a 

rendbontásért, vagy ki tudja, hogy még mi másért megy 

ki a meccsekre. Persze nem vagyok naiv és tudom, hogy 

az adatok regisztrációja nem csupán az én érdekemet 

szolgálják, lehet az adatbázisba rögzített adatoknak más 

típusú "hasznosítása" is. Igaz mégsem gondolnám, hogy 

ez lenne a XXI. század emberének – ombudsmanért kiál-

tó – legnagyobb biztonsági kockázata. Egy átlagember 

neve, fontosabb adatai ugyanis számtalan adatbázisban 

szerepelnek manapság, mégsem megy senki az utcára 

azért, mert saját bankja (amely mindenki másnál jobban 

látja anyagi helyzetét), légitársasága (amely tudja, hogy 

hova, mikor, kivel és mennyi pénzért utazott el), törzsvá-

sárlói kártyáján keresztül kedvenc áruháza (amely ponto-

san tudja vásárlási szokásait), vagy éppen lakóhelyének 

polgármesteri hivatala ismeri a személyes adatait. Vagy 

ne is beszéljünk az elmúlt években a világot alaposan 

átalakító Facebook közösségi oldalról, ahol boldog-

boldogtalan juthat személyünkkel kapcsolatban olyan 

információkhoz (pl. mikor megyünk éppen nyaralni, így 
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mikor üres a ház, stb.), amelyek egy egyszerű plasztik 

kártyánál sokkal nagyobb kockázattal fenyegetnek. 

Olvastam persze én is a szurkolói kártya ellen fel-

hozott érveket, amelyek egy részével egyet is értek, 

amennyiben viszont ezeket kijavítják (pl. lassú kártyához 

jutás, hosszú sorban állás a beléptetésnél, szurkolói adat-

bázisok összehangolása), akkor ezt továbbá is egy na-

gyon jó koncepciónak fogom tartani. A szurkolói kártya 

melletti érvek is ugyanolyan számban hozhatóak fel, így 

nehéz igazságot szolgáltatni. Azt viszont tudom, hogy 

eddig sem a túlzott adminisztráció vagy éppen a belépte-

tési nehézségek miatt maradt távol a nézőközönség a 

magyar bajnoki mérkőzésektől. Nincs ugyanis jó foci, 

minőségi kiszolgálás és szórakoztatás, mert nem vagy 

csak kevéssé honos klubjainknál a nyugat-európai gon-

dolkodás. Talán ez is egy lépés az afelé vezető úthoz, 

hiszen top ligákban már régóta, sikeresen működik ez a 

rendszer. 
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BOROS BOGLÁRKA 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr 

 

Kirakati élet és megfelelési kényszer a közös-

ségi oldalakon 

Tükörbe villanó vaku a csücsörítős képeken, becsekkolás 

a nyaralásról, napi szintű szeret/nemszeret állapotfrissíté-

sek és kollázs a reggeli pirítós-narancslé kombóról – ki-

nek ne volnának ismerősek ezek a helyzetek? A folyama-

tosan növekvő egyéni és társadalmi elvárásoknak – ame-

lyek módszeresen rombolják le az ember biztonságérzetét 

és önbecsülését – egyre nehezebb megfelelni, könnyen 

válhatunk a kirakati élet következő áldozatává. Tény, 

hogy a társadalmi elfogadottság egyetemes emberi szük-

séglet, de a megfelelési kényszer jelenléte kétségbeejtően 

begyűrűzött mindennapjainkba. Legjelentősebb fórumát a 

közösségi oldalak adják, erről szól a következő összeállí-

tás. 

Jólét, boldogság, népszerűség, pörgő társadalmi 

élet és tökéletesség, ami árad (és aminek áradnia 

„KELL”) a profilokból, posztokból, hashtag-ekből – pe-

dig hátterükben szeretethiány és elismerés utáni vágy áll. 

„A csúnya, rossz, manipulatív, kirekesztő társadalom 

hibája!” – tartja a közvélemény. Hát persze, mint minden 

egyéb… Kell egy „elvont” bűnbak, ami nem egyértelmű-

en meghatározató, mégis minden probléma alfája és 

omegája. Pedig a társadalom mi vagyunk, minden egyes 

Facebook-, Twitter- és Instagram-felhasználó hozzájárult 

és járul hozzá ma is az elvárt és elismert imidzs kialakítá-
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sának kényszeréhez. Zavaros korunkban, amelyben tü-

zelnek az indulatok az élet minden területén, a bizonyta-

lanság, az önbizalomhiány és az elutasítástól való félelem 

lett a végeredménye egy bonyolult, sokösszetevős folya-

matnak, amelyet úgy hívunk: globalizáció. Annak ellené-

re, – vagy pont azért – hogy emberek milliói érzik magu-

kat hasonló helyzetben, online és offline környezetük 

előtt a tökéletesség álcáját viselik, minden szóba jöhető 

eszközzel fenntartva e hamis képet. Saját érdekeik, vá-

gyaik háttérbe szorításával igyekeznek megfelelni a tár-

sadalom elvárásainak, görcsösen ragaszkodva azok szi-

gorúan megszabott feltételeihez. Ők színlelnek? Ők játsz-

szák meg magukat? Ők alakoskodnak? Nem: MIndenki. 

Elváltál/szakítottál? Mutasd meg az exnek, hogy 

mennyivel könnyebb nélküle! Kirúgtak? Hadd lássák az 

ismerősök, hogy a mókuskerékből való kiszállás csak az 

első lépés volt a tökéletes élet felé. Nem számít, hogy 

otthon az közös fotóalbum felett sírva, reményvesztetten 

számolgatod az utolsó fizetésed maradékát! Amíg a külvi-

lág ebből semmit nem észlel, baj nem érhet. Online láb-

nyomoddal taposd el a többit, kerülj a Social Network-

tápláléklánc csúcsára, és ha kellő ideig ott is tudsz ma-

radni, akkor neked bejött az élet. –úgy hangzik, mint egy 

rossz reklám! 

A közösségi oldalakon a follower-ek, a friend-ek és 

a like-ok számában mérendő egyes emberek értéke, 

ezeknek a számszerűsíthető adatoknak van a legnagyobb 

motivációs erejük a megfelelési kényszer kialakulásában. 

Könnyű a rabjává válni ennek a gondolkodásmódnak, 

hiszen mára már annyira elterjedt, hogy képtelenség ki-

kerülni. Sokan – főleg fiatalok, de ne általánosítsunk – 

azok alapján választanak barátokat és/vagy párt, hogy 
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annak hány követője/barátja/lájkja van, azaz mennyire 

népszerű. „Bezzeg az én időmben…”– jön az idősebb 

korosztály reakciója. Igen, az ő idejükben volt más ösz-

szehasonlítási, rivalizálási alap. Akkor ismert mindenki 

mindenkit, tisztában voltak egymás csalá-

di/párkapcsolati/anyagi helyzetével és betéve tudták szűk 

környezetük eseményeit. Ha távolabbról megnézzük, ma 

ugyanez történik, csak a cybertérben és egy kicsit 

„megphotoshopolva”. 

A közösségi oldalakon kapott elismerések – annak 

ellenére, hogy óriási súllyal esnek latba – nem segítenek 

a bizonytalansággal és önértékelési zavarokkal küzdő 

felhasználókon. Nem hoznak létre új emberi vágyakat, 

hanem a meglévőket elégítik ki szokatlan módon, ideig-

lenes eszközökkel. Egészséges önbizalommal – amely 

nem a profilképre kapott lájkokból származik –, stabil 

belső hozzáállással és az olyan életre való törekvéssel, 

amire retusálás nélkül is büszkék lehetünk, tudjuk fel-

venni a küzdelmet a kirakati élet továbbterjedése ellen. 
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FÁBIÁN ESZTER 

Budai Középiskola, Budapest 

 

Kirakat élet, megfelelési kényszer a közösségi 

oldalakon 

A közösségi oldalak nagyban megkönnyítik az életünket, 

nem kell súlyos összegeket fizetni a szolgáltatóknak csak 

azért, hogy halljuk a másik hangját a vonal túlsó oldalán. 

Ma már bátran telefonálhatunk ingyen a Viber, Skype, 

Facebook segítségével, hogy csak a legismertebbeket 

említsem. Olcsóbb lett, egyszerűbb, és kényelmesebb az 

életünk általuk. Csak internetre van szükségünk és bár-

mikor közel érezhetjük magunkhoz távol élő szerettein-

ket. 

A XXI. század korlátja, lehetősége, nehézsége a 

Facebook. Mindannyian tudjuk, hogy mi ez, használni 

rengeteg-féleképpen lehet, mégis a többség a kelleténél 

nagyobb jelentőséget tulajdonít neki. A legveszélyesebb 

számomra talán az lehet, hogy a lehetőségek tárháza 

végtelen, ezért a felhasználón múlik, hogy ő vajon mire 

is használja. 

Hallottunk már nagyon szélsőséges esetekről is, 

hogy említsem a norvég tömegmészárlást, melynek vég-

rehajtója a Facebookot használta terveinek, gondolatai-

nak megosztására. Akár beszélhetnénk, egy állásinterjú 

utáni "csekkolásról", amit a munkáltatók tesznek meg 

előszeretettel. De úgy hiszem, most nem az előnyeire és 

hátrányaira vagyunk kíváncsiak, azokat nap mint nap a 

saját bőrünkön megtapasztalhatjuk. Ennél sokkal lénye-
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gesebbnek tartom azt a hatását, amit tudat alatt kihoz 

belőlünk. 

Miért ilyen fontos ez számunkra? Mit akarunk ez-

zel bizonyítani? Ezek mind olyan kérdések, amiket fel 

kéne tennünk magunknak, mielőtt a Facebookot elkezd-

jük használni. Nem a közösségi oldalakkal van gond, 

nem az újságokkal, nem az internettel. Ezek mind csak 

lehetőségek arra, hogy éljünk velük, könnyítve ezzel a 

saját életünkön. De úgy hiszem, hogy rengetegen nin-

csenek még felkészülve a "digitális forradalomra", a 

technika adta lehetőségek pozitív kiaknázására. Vegyük 

észre azt, ami bennünk zajlik, amire ezek az eszközök 

tökéletesen rávilágítanak. Ítélkezünk, méghozzá rögtön, 

egy Facebook profil alapján, sokszor meg sem adjuk a 

lehetőséget az illetőnek, hogy a valóságban bizonyítson. 

Az igazi valóságban. Mivel bennünk, egy fiktív világban 

bukott el, már azonnal a valósággal azonosítjuk. Köny-

nyebb egy létrehozott világban élnünk, szembenéznünk 

emberekkel, ismerkednünk, felületesen bármit létrehoz-

va. Tétek nélkül. Nem kell egymás szemébe néznünk, 

nem kell látnunk azt, hogy igazi cselekedeteinknek mik 

is a következménye, a kitalált felhasználónk mögé bátran 

bújhatunk, és közben elhitetjük magunkkal, hogy itt 

bármit megtehetünk következmények nélkül. Uralkodási 

vágyunk feltörhet, azt hihetjük, hogy mi irányítunk, de 

ami a legfélelmetesebb talán az, hogy vannak, akik nem 

tudnak különbséget tenni a valóság és a Facebook-on élt 

életük között. 

A neten csillió ismerőse és lájkja van, nap mint nap 

rengeteg bókot kap az ellenkező nemtől, úgy érzi ő már 

valaki. Közben a számítógéptől való távozása után ki-

megy az utcára, felszáll a buszra és még közel sem érzi 
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magát jól az emberek társaságába, nem hogy egy tucat, 

de akár egy udvarlója sem akad. 

Azon a tényen, hogy a világban boldogtalanok va-

gyunk, semmiféle kitalált, élet nem tud változtatni. Pró-

bálkozunk, meg akarunk felelni, irigyeljük a másik nya-

ralós képeit, az új házát, azt, hogy heti kétszer bejelent-

kezik az egyik nívós étterembe, ahol épp kimondhatatlan 

nevű ételcsodákról tölt fel képeket. Mi meg csak nézzük, 

és a saját kis nyomorúságunk úrrá lesz rajtunk, amit 

kompenzálni próbálunk azzal, hogy bárhová is megyünk, 

közzé tesszük, hogy lássa mindenki, hogy nekünk is fe-

nékig tejfel az életünk. Ilyenkor bele se gondolunk abba, 

hogy az, akinek az élete után sóvárgunk, ugyan ezt érzi. 

Néha már odáig fajulnak a dolgok, hogy csak azért me-

gyünk el valahova, hogy azt megoszthassuk mindenki-

vel, anélkül, hogy az igazi boldog pillanatot kiélvezzük, 

és ne a pirosan világító földgömb, vagy a kattanó hang a 

telefonunkon hozzon minket égető lázba. 

A kirakat élet egyik fontos kiváltója az úgynevezett 

"birka szellem". Ha sokan csinálják az biztos jó, vagy ha 

nem is jó, de ha én is csinálom elítélni már biztos nem 

fognak érte. Azt merjük megtenni, amit már más is meg-

tett, kitaposott utakon akarunk járni. Félünk az újtól, at-

tól, hogy egyedül maradunk, hogy van olyan, amit csak 

én képviselek, de legfőképp a társadalom kirekesztettsé-

gétől rettegünk a legjobban. Mert ha más nem csinálja 

azt, amit én, ha nem bólint rá akkor már az önmagunkba 

vetett hitünk rendül meg. Egyedül nem vagyunk olyan 

erősek, amivel nincs is gond mindaddig, amíg egy félnó-

tás be nem indít valamit, amihez rengetegen csatlakoz-

nak, mert hát még mindig jobb közösen a hülyeséget 

képviselni, mint egyedül az igazat. Talán a megosztás-
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mániát is ilyen lelkes, figyelemre vágyó emberek ger-

jesztették. Aztán jött, ami jönni szokott: a tömeg ereje, 

az, amiből már senki nem lógna ki szívesen. 

Nyissuk ki a szemünket és lássunk is vele! Kinek 

akarunk megfelelni? Miért? Nincs senki, és semmi, aki 

nagyobb dolgok elé állítana minket, mint amire képesek 

vagyunk, csak önmagunk. Ha ezt elfogadjuk, és megért-

jük, nem fog már érdekelni a szomszéd új fűnyírója, 

vagy az újonnan vett márkás óra, amit az Instagramra 

töltött fel munkatársunk, úgy érezve, hogy jogosan let-

tünk dühösek, hiszen annyit keres amennyit én, ő mégis 

meg tudta venni. Egy emberről, sosem kapunk teljes ké-

pet anélkül, hogy teljesen ismernénk, fél információkból 

táplálkozunk, aminek a másik felét a saját önbizalomhi-

ányunk egészít ki. Fogadjuk el önmagunkat, felejtsük el, 

hogy az interneten „kiskirálykodjunk”, éljük meg a va-

lódi pillanatokat! Ha ez így történne, mindenki arra 

használná a közösségi oldalakat, hogy valóban csak a 

távolabbi ismerősökkel való kapcsolattartást megköny-

nyítse.  

Kérdéses lenne azonban, hogy az említett oldalak 

akkor is ekkora népszerűségnek örvendenének-e? A 

Facebook beépült az életünkben, rajtunk múlik csak, 

hogy mekkora teret engedünk neki. 
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FARKAS MÓNIKA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Kötelező olvasmányok a közoktatásban – A 

műveltség alapja, vagy felesleges teher? 

A mai generáció számára fontos lehet ez a kérdés, hogy 

valóban fontosak-e azok a művek, amelyek régebben 

keletkeztek. 

Sokak szerint igen, mert fontos ismerni az ember 

történelmét, régi kultúráját, hogy a régi idők milyenek 

voltak, főleg ha a saját nemzetednek a kultúrájáról van 

szó. Azért fontos megismerni ezeket a műveket, mert 

megtudhatod, hogy a múltbeli generációk hogyan véle-

kedtek ez életről, és érdekes lehet összevetni a mostani 

életformával, mivel a kettő teljesen más volt. 

Többnyire írásos emlékként maradnak fent a mű-

vek a későbbi korok számára, és ezek elősegítik, hogy ez 

a tudás, amit megszereztek fennmaradjon a későbbi ko-

rok számára. A régebbi korról, a lezárt életművekről 

könnyebben lehet írni, véleményeket formálni, mint a 

kortárs művészetről, azért mert lehet, hogy amit a kortárs 

költő szeretett volna velünk megértetni, azt későbbi 

időkben lehet, hogy egy másik generáció, sokkal köny-

nyebben és jobban fel tudja dolgozni, és értelmezni. 

A mai fiatalok nem szívesen olvasnak nem kortárs 

költőktől könyveket, amiket régebben írtak, mert nehéz 

nekik a nyelvezete, mivel a hosszú évek alatt változik a 
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nyelv, új kifejezések jelennek meg, ezáltal bonyolultabbá 

válik az értelmezésük számukra. 

Az iskolai könyvtárak nem képesek arra, hogy 

évente megújítsák a könyvállományaikat, főleg azért, 

mert így sincsen minden iskolának saját könyvtára. Ez 

azért is képtelenség, mert annyiféle kötelező olvasmány-

lista lenne, ahány tanár van, és ahány osztály, ha mégis 

lehetővé tennék ezt, akkor az akadályozná az iskolák 

közötti átjárást. 

Mások viszont úgy vélekednek erről, hogy igen is 

le kell cserélni ezeket a könyveket, mert minden generá-

ciónak megvan a saját kultúrája, és sokkal könnyebben is 

boldogulna vele, ha ezeket a műveket kéne értelmezni, 

mert olyan korban íródtak, amiben ők élnek. 

A fiatalok többsége sokkal szívesebben olvas olyan 

könyveket, amik érdeklik őket, a korosztályuknak megfe-

lelően. Minél régebbi egy olvasmány, annál nehezebb a 

nyelvezete és a mai fiatalok nem szívesen olvasnak olyat, 

amit nem igazán értenek meg. De szerintem ez ugyanígy 

vonatkozik az idősebb korosztályra is, akik meg a mosta-

ni kortárs íróktól nem olvasnak műveket. 

A hagyományos kultúrafelfogásban inkább csak az 

elit kultúra fér bele, a tömegkultúra és az irodalom határ-

területei nem, holott a fiatalok többsége olvas, de ha ol-

vas, akkor leginkább a neten. 

Sokban segít a szövegértési képesség fejlesztésé-

ben, ha változatos szövegeket olvasunk. A mai kor igé-

nyeihez igazodó olvasmányválasztásnak az anyagi akadá-

lyai áthidalhatók, mert a Magyar Elektronikus Könyvtár 

nagyban segít ebben, hogy már digitális formában is el-

érhető sok mű. 
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HERMAN ANDREA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Kötelező olvasmányok a közoktatásban. A 

műveltség alapja vagy felesleges teher? 

Személy szerint szeretek olvasni, de csak olyan könyvet, 

ami érdekel. Úgy gondolom, hogy a kötelező olvasmá-

nyok közül néhány valóban „felesleges teher”. Néhány 

kötelező olvasmányt ki lehetne iktatni, ill. a diákoknak 

meglehetne az a lehetősége, hogy válasszanak több ol-

vasmány közül. Nyilván ez nem lenne könnyű helyzet 

tanáraink számára, de így talán szívesebben fogna több 
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diák is könyvet a kezébe. Anyagi szempontból sem lenne 

nagy teher, hiszen a Magyar Elektronikus Könyvtár és a 

Digitális Irodalmi Akadémia segítségével könnyű lenne 

elérni mindent. Én könyvpárti vagyok, és azt is tudom, ha 

választhatnék, hogy digitális formában olvasok el valamit 

vagy könyv formában, akkor az utóbbit választanám. 

Ennek megvan a maga varázsa. A könyv illata, ahogy 

lapozok, és a kezemben foghatok valamit, ami nem a 

technika világából származik – mint egyébként manapság 

minden. 

Nyilván fontos az előző generációnk/generációink 

tudáskincsének megismerése, de minden generációnak 

megvan a saját kultúrája amit – véleményem szerint – 

ugyanolyan fontos megismerni. 

Minél régebbi egy könyv, annál nehezebb a szöve-

gét megérteni és ezáltal, monoton, akár unalmas is lehet. 

Magamból kiindulva tudom, milyen nehezen tudtam el-

olvasni Az ember tragédiája című művet. Volt, hogy tíz-

szer olvastam el ugyanazt az oldalt és még mindig nem 

értettem a cselekményt. Nemhogy a sorok mögé nem 

láttam, hanem a nyilvánvalót sem tudtam értelmezni. Ez 

talán nem amiatt van, hogy nehéz a felfogásom vagy 

esetleg nem érdekel az elit kultúra. 

Művelődés szempontjából fontos lenne az olvasás. 

Az alapvető probléma az, ha valami kötelező, akkor az, 

biztos rossz – legalábbis a fiatalok szerint. Mert vagy 

megtilt valamit, vagy olyan dolgot erőltet rájuk, amit 

nem akarnak megtenni. Sok gyerek arra sem veszi a fá-

radtságot, hogy beleolvasson az olvasmányba, pedig le-

het, hogy tetszene nekik. Azok az emberek, akik rendsze-

resen olvasnak sokkal műveltebbek. Lehet, hogy most 

még ez nem motivál senkit, de a későbbiekben fontos 
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lehet, azért is, hogy ne nézzenek minket butának és mű-

veletlennek. Nem sznobizmus elolvasni néhány alapmű-

vet, hisz e regények, olvasmányok szerves részei kultú-

ránknak. Ha olvasunk, sokkal választékosabban tudunk 

beszélni és írni is egyaránt. Rengeteg kifejezés és szófor-

dulat marad meg bennünk –akaratlanul – amiket fel lehet 

majd használni későbbiekben a tanulmányok és a min-

dennapok során is. Nem utolsó sorban a művelt emberek-

re sokkal inkább felfigyelnek, így a későbbiekben akár 

munkakapcsolatot, párkapcsolatot is könnyedebben ki 

tudunk alakítani. 

Összességében tekintve a dolgokat, szerintem a kö-

telező olvasmányok hasznosak, építik jellemünket, bőví-

tik látókörünket és tágítják a világról alakított nézetünket. 

Ezek eltörlése, pusztán azért, mert néhány diák hangot ad 

ellenszenvének felelőtlenség lenne. A kötelező olvasmá-

nyok értéket, kultúrát és kulturális hátteret képviselnek. 

Nem szabadna elhanyagolni ezt az örökséget. 
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IFJ. RUDISCH FERENC 

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged 

 

Magyar futballvalóság 

Talán nincs megoldás. 

Amikor 2014 augusztusában Balatonalmádin vaká-

cióztunk, nem volt kérdéses, a hétvégén Székesfehérvár 

felé vesszük az irányt. A bajnokságot már akkor, az első 

forduló után vezető Videoton az újonc Dunaújváros ellen 

játszott. A tűző melegben otthagytuk a strandot és közel 

egy órás vonatút, majd fél órás séta után megérkeztünk a 

Sóstói Stadionba. 

Már egy ideje cikkeztek arról, hogy a fehérvári sta-

diont is felújítják, annak ellenére, hogy meglátásom sze-

rint a létesítmény bőven kiszolgálja a nézők igényeit. 

Persze most trendi lett a stadionépítés… Nincs olyan első 

osztályú magyar klub, amelyik ne készítette volna el új 

létesítményének látványtervét. Lassan, de biztosan fel-

épülnek az Orbán-korszak piramisai. Természetesen ha-

zánknak vannak jóval égetőbb problémai, de azt gondo-

lom, a magyar futballban bekövetkező infrastruktúrafej-

lesztés jó alapot biztosíthat labdarúgásunk továbbfejlődé-

séhez. Ahogy házat sem lehet alapozás nélkül felépíteni, 

a futball sem létezhet stadionok és megfelelő infrastruk-

turális háttér nélkül. A stadionépítést támogató politika 

az esély megadása arra, hogy valami elkezdődjön. 

Hamar bejutottunk a nézőtérre, ahonnan körbenéz-

ve sajnos szomorú látványban volt részünk. A velünk 

szemben lévő lelátón 10-15 ember sütkérezett, alattunk, 
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mellettünk, felettünk üres helyek tömkelege várta a fut-

ballt szeretőket. Magyar szokás, hogy a kezdősípszót 

megelőző öt percen belül nagyjából annyi néző tolong be 

a stadionokba, mint az azt megelőző egy órában össze-

sen. Kapkodás, az érkezők miatti folyamatos felállások, 

majd leülések közepette nem csoda, hogy az első tíz 

percben nem tudtunk a játékra figyelni… 

A mérkőzésről egy szót sem szeretnék ejteni, tü-

körsima fehérvári siker született. A félidőben, valahol a 

közelünkben két idős, a labdarúgásba és a Videotonba 

valószínűleg már régóta szerelmes néző éppen rólunk 

beszélgetett. Arról panaszkodtak, hogy évről évre egyre 

kevesebb fiatalt látnak a lelátókon, és milyen felemelő 

érzés néha-néha észrevenni a felnövekvő generáció tagja-

it a nézőtéren. Biztosan igazuk van. 

Mindig is úgy voltam a magyar futballal, mint A 

tanúban Pelikán elvtárs a magyar citrommal. Nem töké-

letes, de a miénk. Mára már lerágott csont, közhelyes 

mondat ez, szintúgy, mint ahogy az „ez van, ezt kell sze-

retni” gondolat, mégis hiszem, hogy magyar futballszere-

tő emberként kötelességem kijárni a közelemben lévő 

mérkőzésekre. Meggyőződésem, hogy a labdarúgást él-

vezettel, izgalommal, teljes beleéléssel csupán élőben 

lehet nézni. Az Y és a Z generáció határán engem to-

vábbra sem köt le a tévé. Szépek Cristiano Ronaldo gól-

jai, Neymar cselei és Messi extraklasszis megoldásai, de 

képtelen vagyok arra, hogy megnézzek akár egy Real 

Madrid, akár egy Barcelona meccset. Talán akkor, ha 

éppen egymással játszanak… 

Mivel még egy hétvégét maradtunk a Balatonon, 

szombaton újra Székesfehérvárra vonatoztunk. A Video-

ton-Győr rangadót nem hagyhattuk ki. Jó iramú, fordula-
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tos találkozón végül hazai siker született, mégsem a mér-

kőzés 90 perce a legmaradandóbb élményem, hanem az a 

fránya jegyvásárlás. Húsz percet álltunk a jegypénztárnál, 

de mi még a szerencsésebbek közé tartoztunk. Azért nem 

haladt a sor, mert a sporttörvény értelmében minden je-

gyen fel kell tüntetni (tehát a jegypénztárnál be kell dik-

tálni) a néző nevét, születési helyét, születési idejét. Egy 

hónappal később, szeptember elején az MLSZ, elsősor-

ban a jegyvásárlás folyamatának felgyorsítása érdekében 

kötelezővé tette a szurkolók számára a klubkártyát. 

A klubkártya vitathatatlanul gyorsítja a jegyvásár-

lást. A személyi igazolvány ügyetlen keresgetése és a 

nehezen érthető vezetéknevek betűzgetése helyett egyet-

len kártya tartalmazza a sporttörvény által előírt adatokat. 

Ennek ellenére az első hullámban mégsem váltották ki 

sokan. A szövetség kitolta a határidőt októberre, majd 

novemberre, végül decemberre. 

Ma már a sportot szerető ember olyan széles spekt-

rumú kínálatból választhat, hogy önkéntelenül azt nézi, 

hol ütközik a legkevesebb akadályba. A klubkártya aka-

dály. Ki kell váltani, a kiváltó helyre el kell menni, ha a 

szurkoló nem a kedvenc klubjának városában él, akár 

nagyobb utazást és az azzal járó költségeket is be kell 

vállalnia. A székesfehérvári nyaralós meccsjárásunk sem 

valósulhatott volna meg akkor, ha a klubkártya már nyá-

ron kötelező lett volna. Nem meglepő, hogy ma Magyar-

ország legnézettebb sportja a kosárlabda. Oda nem kell 

kártya, a néző nem ütközik semmilyen akadályba a jegy-

vásárlásnál, a beléptetésnél, és nem nézi át a biztonsági 

szolgálat úgy, mintha embert ölni jött volna. 

Az MLSZ vezetősége továbbra is álomvilágban él. 

Futballkártyáról, semleges szektorról, harmadlagos kár-
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tyáról beszélnek, miközben az átlag-nézőszám fordulóról 

fordulóra csökken. Az általuk elképzelt futballtársada-

lomban minden ember a klubok honlapját böngészi sza-

badidejében, ahonnan esetleg megtudhatja, éppen hogyan 

juthat be a meccsekre. Egy olyan, meglehetősen fontos 

kérdésre, hogy a klubok által kibocsátott klubkártyák a 

kibocsájtó klub által rendezett mérkőzéseken túl érvénye-

sek lesznek-e más klubok mérkőzéseire, az alábbi választ 

adták: „Igen, valamennyi klubkártya és futballkártya va-

lamennyi első osztályú bajnoki, Magyar Kupa-

mérkőzésre és a válogatott találkozóira egyaránt jegyvá-

sárlásra jogosít fel. A futballkártya alapértelmezésben a 

hazai szektorokba lesz érvényes, kivéve, ha a rendező 

klub valami nyomós oknál fogva másképp nem dönt.” 

Szóval valamennyi kártya valamennyi első osztályú baj-

nokira használható lesz hazai szektorba történő jegyvá-

sárlásra, kivéve akkor, ha a klub valamiért másképp dönt. 

Két valamennyi és egy valamiért. Ez aztán a konkrét, 

minden érdeklődést kielégítő közlés! Az iróniát félretéve, 

igenis komoly problémának érzem a szövetség részéről a 

megfelelő, közérthető kommunikáció hiányát. A strucc-

politika pedig csak kevés esetben sikeres. 

Az álomvilágban a szurkoló nem szurkol, sőt meg 

sem szólal. Ül, néha bólogat, félidőben felkel, körbejárja 

a létesítményt, közben pedig újra és újra elámul, hogy 

milyen szép stadionba járhat meccset nézni. Az álomvi-

lág szurkolóját nem érdekli az eredmény, a mutatott já-

ték. Az álomvilág szurkolója csak egy szám a rendszer-

ben. 

Folyamatosan nő a távolság a nézők és a játékosok 

közt. A futballisták lassan érinthetetlenekké válnak. 

Nincs magyar sztár, nincs magyar példakép, a magyar 
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gyerekek Real Madrid, Barcelona, Chelsea és Bayern 

München mezben fociznak, külföldi bajnokságok játéko-

saival rúgják a gólokat az Xbox-on. A magyar stadionok 

lelátóin nincs utánpótlás. Hiába épít a szövetség a bizton-

ságra, a családbarát körülményekre, a magyar srácok a 

tévét választják. 

A szurkolói kártya további célja a nézők pontos be-

azonosítása, az, hogy egyértelműen meg tudják keresni a 

rendszerben, hogy ki „csinálta a balhét”. A szövetségnek 

és a kluboknak, egyébként teljesen érthetően, elfogyott a 

türelmük. Zéró tolerancia. Büntetnek, amíg meg nem 

szűnnek a trágár beszólások, a pályára történő beugrások, 

a rasszista, fasiszta megnyilvánulások. Kubatov Gábor, a 

Fradi elnöke többször is elmondta, ha Európa futballéle-

tének teljes értékű tagjai akarunk lenni, akkor muszáj 

betartanunk az UEFA által előírt szabályokat. Nincs en-

gedmény. Az az igazság, hogy ez az álláspont, és az eh-

hez kapcsolódó magatartás is érthető. 

A szurkolók tüntetnek, sztrájkolnak. Már maguk 

sem tudják mi ellen, de összefognak. Nem kellünk a lelá-

tókra? Akkor nem is megyünk! – mondják. Végső soron 

ez az álláspont és magatartás is érthető. Senki nem szere-

ti, ha köztörvényes bűnözőnek nézik… 

A szövetség és a szurkolók küzdelme lassan kezd 

két durcás óvodás veszekedésére hasonlítani. Egyik fél 

sem akar engedni, mindkét fél az igazát hirdeti. Csak az a 

baj, hogy közben mind a ketten sérülnek. 

Talán nincs megoldás. 
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INCZE KATALIN HAJNALKA 

Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, 

Budapest 

 

Kivándorlás pro és kontra 

Karácsonykor itthon volt az unkanővérem, aki Ausztriá-

ban dolgozik: tehát Ő ma hivatalosan „külföldi munka-

vállaló”. Azt mondta jó nekem, hogy itthon járok iskolá-

ba. Ezen elgondolkoztam, hogy miért jó nekem itthon? 

Neki kint „mindene megvan”. Jól kereső állás, hatalmas 

ház, férj. Mégsem teljesen boldog. Folyamatosan haza 

jár, szinte minden hétvégén, annyira nem tudja meg-

szokni a kinti életet, az ittenit meg elfogadni. Nyelvtanu-

lás céljából ment ki, majd ott kapott állást és rá talált ké-

sőbbi férjére. Kezdetben boldog volt, és alig járt haza. 

Később honvágy kezdte gyötörni és egyre gyakrabban 

jön. Hiába él kint gazdagon és viszonylag boldogan az 

országa iránt felé érzett szeretete nem látszik fogyni. Ő, 

a külföldi munkavállaló tehát engem irigyel. Figyelmez-

tet is: nem egyszerű ez az életforma. Így kérdezem hát: 

jó vagy nem jó a külföldi munkavállalás?! Mivel jár 

együtt? Miért mennek vagy maradnak az emberek? 

Voltak, akik politikai okokból menekültek, kény-

szerből lettek kinti munkavállalók, ők voltak az emig-

ránsok. De megváltozott a politikai helyzet. Csakhogy 

sok idő telt el, kint házasodtak, gyakran nem magyarral, 

s ők bár jöhetnek szabadon, de a család odaköti őket, az 

emlékek elfakultak. Ők és gyermekeik, unokáik sajátos 

csoportot alkotnak: diaszpórát. 
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Manapság nem politikai okokból mennek itthonról 

külföldre az emberek. Az elmenők közül legtöbben azért 

vállalnak külföldön munkát, mert itthon nem tudnak 

megélni, annyira keveset keresnek. Ők a „vendégmunká-

sok”. Nem akarnak kint maradni, haza húzza őket a csa-

lád. Sokan vannak. A külföldi munkavállalás szempont-

jából a férfiak dominálnak. Egy felmérés alapján 84 % 

volt férfi és 16 % volt nő. A szabadságukat itthon töltik. 

De az rövidebb, mint a munkában töltött idő. Lassan el is 

maradozhatnak. Lehet, hogy hazajönnek, de igazán nem 

lesznek boldogok. Szerintem már sem itt, sem ott. Ilyen 

szempontból veszélyes a külföldi munkavállalás. Ezért a 

külföldi munkavállalás lehet a kivándorlás első lépése. 

Ilyen volt a XIX. század utolsó évtizedeiben és XX. 

század elején a kivándorlási hullám. Főleg szegény pa-

rasztok mentek, akiknek nem volt földjük, nem tudtak 

hol dolgozni és veszélybe került a család megélhetése. 

Jobb esetben a családfő egy kis időre külföldön próbált 

szerencsét, általában a tengeren túl és haza küldte a 

megkeresett pénzt. Gyakoribb volt, hogy az egész család 

felkerekedett. Ők nem is akartak visszajönni. Telepeket 

hoztak létre, ilyen volt például Ohio államban Cleveland. 

Joggal írhatta a költő, hogy „kitántorgott Amerikába 

másfélmillió emberünk”. Ezért fontosnak tartom, hogy 

ez ne ismétlődhessen meg, mert elfogyunk! 

Egy másik csoport számomra a magasan képzett ér-

telmiségiek csoportja. Sok fizikus, kémikus, atomkutató 

hagyja el szülőföldjét, mert úgy véli, nem tudja kibonta-

koztatni tehetségét, nem jut megfelelő felszereléshez, 

nem tud haladni a kutatásban. Gyakran csak „külföldi 

munkavállalók” kezdetben. Itt ugyanúgy fenn áll a ve-

szélye, hogy az illető kint jobb élethez szokva, esetleg 
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kint alapítva családot elvész a magyarság számára. Erre 

mondják, hogy külföldi stratégia, és „agyelszívásnak” 

nevezik. Ugyanakkor a tapasztalatszerzésre, szakmai 

fejlődésre szükség van. Itt megnő a kormány szerepe és 

felelőssége, hogy hozza haza tudósainkat! Megfelelő 

körülményeket kell teremteni a kutatáshoz, az értelmisé-

gi életszínvonalhoz. Gondolom, lehet a nem magyar há-

zastárs számára is vonzóvá tenni az ide települést. 

Az értelmiségi csoporton belül az orvosok, maga-

san képzett szakemberek külföldi munkavállalása szá-

momra bizonyos szempontból nem egészen elfogadható. 

A hivatás nem egyszerű munkavállalás. Hiányzik vala-

mi, ami nem pénzzel mérhető. Remélem, őket vissza-

hozza előbb-utóbb a honvágy, rájönnek, itthon még az 

ég is kékebb. 

Sajnálatosan rohamosan megnőtt az elmúlt években 

a fiatalok között külföldi munkavállalók száma. Szomo-

rú, hogy sokan ott sem a szakmájukban, a végzettségük 

szerint helyezkednek el. Akkor maradhatnak itthon is. 

Vajon miért jobb kint segédmunkásnak lenni? Ezt a cso-

portot én inkább a kalandvágyók, felfedezők közé soro-

lom, s bízom abban, hogy hazajönnek. 

A külföldi munkavállalók között sajátos helyzetben 

vannak azok a fiatalok, akik a családdal mennek ki, s kint 

dolgozniuk kell. Őket fiatal munkavállalónak hívjuk, ha a 

magyar törvények szerint még nem töltötték be a 18-dik 

életévüket. Talán őket az itthoni iskolai évek, barátok, 

ismerősök visszahúzhatják. 

A külföldi munkavállalás ugyanis nem azonos a ki-

vándorlással, hanem csak az első lépés, és nem törvény-

szerűen követi a külföldi munkavállalást. Ez adhat re-

ményt. Ugyanis a kivándorlás a haza, lakóhely, politikai, 
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gazdasági, vallási vagy egyéb okból való vagy kikény-

szerített, tartós vagy időszakos elhagyása az országnak. 

Ezt a kérdést nézhetem kiterjedtebb formában is. 

Sokan a fejletlenebb országból mennek a fejlettebbe. 

Sokaknak ez csak nézőpont kérdése, hogy mi számít fej-

lettnek és mi fejletlennek. A keletinek szinte minden új, 

amikor átjön – megy nyugatra és letelepszik. Ezért vállal 

munkát külföldön. Ahol lát valami újabbat, valami job-

bat, ami nála még nem volt. Egy 2011 tanulmány alapján 

a falun élők 84,1 %-a és a városon lakók 77,4 %-a a kül-

földi munkavállalás céljaként a pénzszerzést tűzték ki. 

Tanulási szándékkal a falun élők 17,4 %-a és a városról 

indulók 12,9 %-a utazott külföldre, tandíjra azonban ke-

vesebben akartak gyűjteni, a faluról 10,1 %-a, míg a vá-

rosról indulók csupán 3,2 %-a. A jövőbeni vállalkozás 

indítását, vagyis az induló tőke megszerzését, falun lakók 

5,8 %-a a városon élők 9,7 %-a szerette volna. A nagy-

szülők a kiskorú unokáik felneveléséért vállalkoztak a 

külföldi munkavállalásra. Ezek a személyek általában 

csak városlakók voltak. 66,7 % a külföldi munkavállalás 

előtt mezőgazdaságban dolgoztak, míg 33, 3 % nyugdíjas 

volt. E 33,3 % élők kis/csonka családban éltek, míg a 

66,7 % - a pedig 8 személynél nagyobb családban. 

Külön kategóriába sorolom azokat, akik tanulni 

mentek, de mellette munkát vállalni kényszerülnek. A 25 

év alattiak 20,6 %- a, a 26-30 közöttiek 13,3 %-a akart új 

ismeretekre szert tenni, míg a 41-45 közötti korcsoport 

20 %-a szakmai tapasztalatai bővítését várta el ettől a 

vendégmunkától. Tandíjszerzési szándékkal a 25 év alat-

ti korcsoport 12,7 %-a vállalkozott a külföldi munkára. 

A megkérdezettek közül mindenki férfi volt és a külföldi 

vendégmunkát megelőző időben 50 %-a szellemi mun-
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kával foglalkozott, 37,5 % a mezőgazdaságban dolgozott 

és csak 12,5 %-uk volt diák, aki tanulmányai folyatatásá-

ra szükséges tandíjat akarta megkeresni. Tanulni a nők 

12,5 %-a és a férfiak 16,7 %-a ment. A szellemi foglal-

koztatottak 50 %-a és az alacsony képesítésű alkalmi 

munkából élők 40 %-a szintén külföldi tanulásra vá-

gyott. 

Számomra nagy kérdés, hogy az ember neki vág-

jon-e a külföldi munkavállalásnak, vagy próbáljon meg 

itthon szerzett tapasztalatai alapján itthon boldogulni. 

Vajon tudunk-e annyi tartalékot vinni magunkkal, hogy 

ne váljunk kivándorlókká? Unokanővérem példája azt 

mutatja, hogy nem minden, amit a külföldi „magasabb 

életszínvonal” ad. Az csak civilizáció, technika, de ez 

csak része a kultúrának. A kultúra pedig tágabb fogalom. 

Szerintem nem hiába születtünk oda, ahová. Isten min-

denkinek adott valamihez tehetséget, talentumot. Ne-

künk az a feladatuk, hogy rájöjjünk mi is ez, és kamatoz-

tassuk. Lehet kezdeni külföldön, de a szülőhazának 

szüksége van ránk. 
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JÁSZ MIHÁLY 

Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, 

Budapest 

 

A terrorizmus aktuális kérdései, visszaszorítá-

sának lehetőségei 

A terrorizmus napjainkban egy 15 éves budapesti fiatal 

számára is létező, és fontos probléma, még akkor is, ha 

hazánk főleg a megelőzésből veszi ki a részét. 

A terrorizmusnak két főbb formája van az, egyéni 

terrorizmus, amit egy ember saját hatáskörben hajt végre, 

és a szervezett terrorizmus, amelyet bizonyos illegális 

terrorszervezetek szerveznek, és hajtanak végre. Ezeknek 

a szerveknek komoly fegyverkészletei, kiképzései, harco-

sai vannak. Ilyenek például az Al-Kaida, a Boko-Haram 

és az utóbbi időben igencsak elhíresült ISIS. Ennek a 

szervezetnek a lefejező akciói már szinte megszokottá 

váltak a közel-keleten. Nemrég a Boko-Haram egy egész 

falut bombázott szét, a Kouachi fivérek pedig az Al-

Kaida jemeni szervezetének tagjai voltak. A nagy terror-

szervezetek ma is, Európában is munkálkodnak! Pályáza-

tomban éppen ezért a szervezett terrorizmusról fogok 

bővebben beszélni. 

Sajnos kijelenthetjük, hogy a terrorcselekmények 

mindennapossá váltak, de a terrorelhárítás is megpróbál 

lépést tartani a terrorizmus fejlődésével. A 2001. szept-

ember 11-i nagyszabású terrorakció óta ugyan sokat szi-

gorodott a rendszer, de azért még így is átcsúszik egy-

egy ember az ellenőrzésen. Általában elmondható, hogy 
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ha az akciót a megelőzési fázisban nem sikerül lefülelni, 

és az elkövetők végrehajtják a cselekményt, akkor a nagy 

katasztrófa nem kerülhető el. A rendőrség, a terrorelhárí-

tás nem tud olyan gyorsan kiérkezni, hogy megállítsa az 

akciót. 

A megelőzés egyik fellegvára az Amerikai Egye-

sült Államok. Egyes vélemények szerint azonban nem 

kéne Amerikának erőszakkal beavatkoznia olyan konflik-

tusokban, ahol őket nem érte semmilyen sértés. Nem azt 

gondolom, hogy büntetlenül kéne hagyni az ISIS terror-

akcióit, de az amerikai akciók sokszor civil áldozatokat is 

követelnek. Amerika véleményem szerint túl nagy erők-

kel avatkozik be a konfliktusba. Az ISIS már megfenye-

gette személyesen Barack Obamát, egy videó üzenetben 

azt üzenték, hogy egész Amerika gyarmattá tételét terve-

zik, beszéltek továbbá a kurdok elleni támadásról is, mert 

a Kurdok kollaboráltak az USA-val, és segítették katonai 

akcióikat, de videó üzenetekben megemlítették Francia-

ország és Németország bombázását is. 

Franciaországban eközben a muszlimokkal szem-

beni bizonytalanság annyira kiéleződött, hogy egy 7 éves 

(muszlim) kisgyereket hallgattak ki, mert a Kouachi test-

véreket éltette, és nem volt hajlandó részt venni az iskola 

megemlékezésén. 

Az említett terrorcselekmények elkövetői gyakran 

vallásukban való megsértettségükre hivatkozva hajtják 

végre tetteiket. Erről a megsértettségről szeretnék most 

kicsit részletesebben írni, de ehhez kicsit mélyebbre kell 

ásni. 

A vallásukban megsértett embereknek nincs véde-

kezési lehetősége egy olyan Európában, ahol kimondták 

azt, hogy a szólásszabadság előrébbvaló, mint a vallás-
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szabadság. Egy-egy kép, cikk, vicc, nyilatkozat, meg-

jegyzés, film jobban megsértenek bizonyos vallási fele-

kezeteket, mint azt a szerzőik gondolnák. 

Európa és az arab országok földrajzilag ugyan kö-

zel vannak egymáshoz, de történelmük, társadalmi be-

rendezkedésük, és kultúrájuk különbözik. Míg Európában 

hódít a liberalizmus, addig Arábiában egy feudalista jel-

legű társadalmi rendszerjellemző, amiben a vagyon és a 

föld a fontos. Bár az európai liberalizmus véleményem 

szerint jelen formájában szinte működésképtelen, túl 

nagy mértékben rugaszkodott el hagyományaitól, eredeti 

társadalmi berendezkedésétől, és ősi vallásától, a keresz-

ténységtől, alig néhány évtized alatt. Ezzel szemben a 

feudalizmus jegyeit mutató társadalmi berendezkedés 

sem a legideálisabb, nem véletlen, hogy Európa is kitört 

ebből a rendszerből. Ennek a két társadalmi rendszernek 

az ütközése okozza a probléma gyökerét: a liberális Eu-

rópa nem ad teret a feudalizmus egy központi elemének a 

vallásnak. A feudalizmus pedig a liberalizmus alapját 

személy szabadságát korlátozza. 

A mai Európában, akit rágalmaznak, faji alapon 

megkülönböztetnek, akit személyében megsértenek, 

mind védekezhet. De akit vallásában megsértenek annak 

semmi eszköze nincs a védekezésre. A túlnyomórészt 

nem mélyen hívő európaiak nem értik, hogy arabokat és 

más európaiakat is megsértenek a Charlie Hebdo keresz-

tény és mohamedán szentekről, prófétákról rajzolt szati-

rikus rajzai. A szólásszabadságnak nem azt kellene jelen-

tenie, hogy bárki bárkiről bármit (valóst, valótlant) állít-

hat bármilyen kontextusban. 

Nyugat-Európában egyre többen vannak azok, akik 

nem érzik át tetteik súlyát és nem vállalnak értük felelős-
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séget. Az emberek egy része olyan tapintatlan, érzéket-

len, hogy azt, hogy valakit megsértenek, már fel se fog-

ják. A média az olvasóknak akar megfelelni, így hát az is 

egyre jobban telítődik alpári, bántó „szórakoztató” ele-

mekkel. Nyilván persze léteznek, teljesen, vagy jórészt 

tiszta humorú források és mindig van, aki felszólal a 

megbántók ellen. 

A megoldás az lenne, ha mi, európaiak, valahogy 

megtalálnánk a közös hangot például az Európában élő 

arabokkal, és integrálnánk őket a társadalmunkba. Mun-

kát, megélhetést tudnánk nekik biztosítani, és lehetőség 

szerint minél többjüknek élhető körülményeket. Biztosí-

tani kéne továbbá kissebségi jogaikat, és vallási szabad-

ságukat. Vallásukban való megsértésüket és faji alapú 

megkülönböztetésüket minél jobban vissza kellene szorí-

tani. A fentiekhez szükséges, hogy a bevándorlók teljesen 

ismerjék és elfogadják új országuk törvényeit, szokásait, 

nyelvét és az új ország lakosainak pedig a bevándorlók 

kultúráját kéne ismerni. Vissza kellene szorítani az ille-

gális bevándorlást is. 

Személyes véleményem a terrorizmusról, hogy ér-

telmetlen gyilkolás, de tudom, hogy például a muzulmán 

elkövetők nagy része vallási indíttatásból teszi a pusztí-

tást. Ez a mi vallási hátterünk és kulturális nézeteink sze-

rint elfogadhatatlan. Éppen ezért fontos egymás kultúrá-

jának kölcsönös ismerete. 
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KISS PETRA ZSÓFIA 

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általá-

nos Iskolája és Diákotthona, Sárospatak 

 

Kötelező olvasmányok: alapműveltség vagy 

felesleges teher? 

„Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,  

hogy a könyvnél több az Élet és az ember;  

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –  

így él: emberben könyv; s a könyvben az Ember.”  

Babits Mihály 

A kötelező olvasmányokról sok vita folyik napjainkban. 

Egyesek szerint az alapműveltség elengedhetetlen része, 

mások szerint csupán felesleges teher. Bárhol élünk, 

bármit is csinálunk, korunktól függetlenül mindnyájunk-

nak határozott véleményünk van erről a témáról. A ko-

rábbi évtizedekben az olvasás sokkal természetesebb 

volt. Remek szórakozást és időtöltést jelentett. A korábbi 

generációk tagjai szívesen lapoztak fel egy-egy könyvet 

szabadidejükben. 

A mai gyerekek és fiatalok az Y és Z generáció 

képviselői. Ez egy teljesen más világ. Tagjai hozzászok-

tak a rendkívül gyors információáramláshoz és a modern 

technológia eszközei között nőnek fel. Ez a két generáció 

már elutasítja a könyveket, az olvasást és egy virtuális 

világban élik mindennapjaikat. A kevés szabadidejüket 

tévézés és digitális játékok töltik ki. Az élményszerzés-

hez már nincsen szükség könyvekre, hiszen ott az inter-
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net és más vizuális-digitális eszközök, melyek hihetetle-

nül gyorsan hódítanak teret napjainkban. 

Nagyon fontos az otthoni minta, ami a fiatalok és a 

gyerekek előtt van. A legnagyobb ösztönzést a család 

nyújthatja. Ha a szülők rendszeresen olvasnak különböző 

napilapokat, újságokat vagy könyveket és az olvasottakat 

közösen meg is beszélik, a gyerekeknek előbb-utóbb 

természetessé válik az olvasás. 

A kisiskolás gyerekek szívesen olvassák a tanító 

néni által kijelölt meséket. Az alsó tagozatos diákok szá-

mára a meseolvasás és a mesehallgatás érdekes és élveze-

tes. Ebben az életkorban kiemelten fontos fejleszteni az 

olvasási- és szövegértési készségeket, hiszen a gyerekek 

felnőve az információk jelentős részét olvasással szerzik 

meg. Felső tagozaton az olvasás-szövegértés fejlesztésén 

túl nagy hangsúlyt kap a fantázia, a nyelvi kompetenciák 

fejlesztése és a szókincs bővítése. Ehhez jól megválasz-

tott kötelező és ajánlott olvasmányokra van szükség. Ál-

talános iskolában főleg az olvasás megszerettetésen és az 

értő olvasás megtanulásán van a hangsúly. Természete-

sen az olvasóvá válás adottságtól és lelki karaktertől is 

függ, de jó irányítással és érdekes könyvek ajánlásával a 

gyerekeket be lehet vonni az olvasóvá válás folyamatába. 

Középiskolában az általános műveltség kialakításá-

nak legfontosabb eszközei a kötelező olvasmányok. Eze-

ken a műveken keresztül lehetőség nyílik az egyetemes 

értékek közvetítésére, a látókör szélesítésére vagy akár a 

nemzettudat formálására. 

A kötelező olvasmányok által megismerhetünk más 

kultúrákat is. Ezáltal tágul a világszemléletünk és bete-

kintést nyerhetünk különböző értékrendszerekbe. Ez pe-

dig azt eredményezi, hogy könnyebben kialakíthatjuk 
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saját értékrendszerünket és formálhatjuk véleményünket. 

Nagy szerepet játszik az önálló véleményalkotásban az 

olvasás szeretete. Új ismereteket szerzünk, és olyan tu-

dással gazdagszunk, amit semmi mással nem pótolha-

tunk. A könyveknek köszönhetően nem csak saját kultú-

ránkról olvashatunk, hanem más népek kultúráiról is. 

A Kincskereső kisködmön, A Pál utcai fiúk, Egri 

csillagok, A kőszívű ember fiai, a Légy jó mindhalálig 

mind egy olyan kor lenyomatai, melynek értékrendje, 

szokásai, tárgyi világa látszólag idegen a mai kor diákjai 

számára. Mégis fontos ezeket elolvasnunk, mert a ma-

gyar irodalom meghatározó művei és hozzátartoznak az 

alapműveltséghez. Különböző korok világába nyerhetünk 

betekintést, ezáltal megismerve történelmünk és kultú-

ránk egy részét. 

Magam is tapasztaltam a kötelező olvasmányok 

nehéz nyelvezetét, és számomra is nehéz volt a korábbi 

nemzedékek és a múltbéli nemzetek problémáival azono-

sulni. Vannak olyan művek, amiket olyan korban kell az 

iskolásoknak elolvasniuk, amikor még nincsenek olyan 

érettek, hogy meg tudják érteni a cselekményt és a mű 

mondanivalóját. Talán nem a legjobb ötlet egy tizenegy 

éves gyerekkel elolvastatni egy komoly történelmi re-

gényt, mint Gárdonyi Géza Egri csillagok című művét, 

mert nem fogja megérteni. Mégis nagyon örülök, hogy 

gyerekfejjel elolvastam a kötelező olvasmányokat, amik-

ből akkor egy szót sem értettem, mert ha nem küzdöttem 

volna azokkal, akkor lehet, hogy ebben az évben nem 

vettem volna a kezembe olyan szívesen Szophoklész An-

tigonéját, mint ahogyan egyébként tettem. 

Miért fontos hogy valaki értő olvasó legyen? Nos, a 

felnőttek világa tele van hírekkel és tájékoztatásokkal, 
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viszont nehéz úgy tájékozódni, ha nem tudjuk a beérkező 

információkat értelmezni. Ezt a politika és a propaganda 

nagyon jól ki tudja használni, hiszen ha burkoltan vagy 

félreérthetően is, ők közlik velünk a híreket. Az már a mi 

feladatunk, hogy jól értelmezzük. 

A személyiség formálódásának ma is leghatéko-

nyabb eszköze az olvasás. Ha olvasunk, dolgozik a fantá-

ziánk, élesedik a gondolkodásmódunk, szereplőkkel tu-

dunk azonosulni. Egy jó könyv aktív kikapcsolódást je-

lent. Pszichológiai pluszt is nyújtanak ezek az olvasmá-

nyok. A pozitív karakterek olyan erkölcsi értékeket kép-

viselnek és olyan példaértékű tulajdonságokkal rendel-

keznek, amelyek hozzájárulhatnak személyiségünk fejlő-

déséhez és alakulásához. Az érzelmi és értelmi intelli-

genciát nem lehet a számítógép előtt vagy a mobiltelefont 

nyomogatva megtanulni. Ezt csak kitartó olvasás mellett 

tudja az ember elsajátítani. Meglátni és megérteni az ok-

okozati összefüggéseket, és átérezni egy fiktív szereplő 

vagy éppen egy nemzet örömét, fájdalmát, bánatát. 

Be kell látnunk, hogy a kötelező olvasmányok egy 

bizonyos alapműveltséget nyújtanak számunkra. Erre 

pedig épülhet társasági élet, mint például színház- vagy 

kiállítás látogatás. Kellő olvasottság hiányában a gyere-

kek nem értik meg egy-egy színházi előadás vagy film 

jelképes üzenetét. 

A tanulási problémák hátterében gyakran az olva-

sás hiánya, a szegényes szókincs, a szóbeli és írásbeli 

kifejezőképesség nehézsége áll. A PISA felmérés ered-

ményei szerint a magyar diákok nagyon gyenge szöveg-

értési képességekkel rendelkeznek. Ez viszont nem meg-

lepő, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a fiatalok 

nem szívesen olvasnak kötelező olvasmányokat. Én hi-
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szem, hogy ha valaki komolyan veszi a kötelező olvas-

mányokat és megküzd a nehéz nyelvezettel, akkor abból 

a személyből értő olvasó fog válni. 

Ám vannak olyan tinédzsereknek írt történetek, tele 

misztikus lényekkel, mágiával és szerelmi szálakkal, 

amiket a fiatal lányok szívesen olvasnak. Véleményem 

szerint ezek a könyvek nem rendelkeznek olyan nyelve-

zettel, ami fejlesztené az értő olvasást. 

Ahhoz, hogy a fiatalok megkedveljék a kötelező 

olvasmányokat, fontos az olvasási kedv kialakítása és az 

olvasás hagyománnyá válása. A klasszikus irodalom mel-

lett érdemes lenne kortárs írók műveit is felfedezni, mert 

ezek közelebb állnak a minket körülvevő világhoz és 

korunk problémáihoz. A kötelező olvasmányok fontossá-

gát bizonyította a múlt évtizedben Magyarországon is 

megjelent országos felmérés és programsorozat a Nagy 

Könyv, amelynek százas listáján az első tíz helyezett 

között szép számmal akadt kötelező és ajánlott olvas-

mány is. 

„Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is… de 

soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a 

hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség."- írja Kölcsey 

Ferenc. Úgy gondolom, ez nem csupán a nyelvre, hanem 

az irodalomra is igaz. Tisztelnünk és tanulnunk kell más 

népek irodalmát, a magyar irodalmat pedig kötelességünk 

művelni. Magyarként kötelességünk ismernünk és tanul-

nunk irodalmunkat. Ez nemzetünk része, így a mi ré-

szünk is. Hozzánk tartozik. Minket, magyarokat, ez ösz-

szeköt: a közös nyelv, történelem, kultúra és irodalom. 

Ez a pár sor személyes véleményemet tükrözi. Teljes 

mértékben támogatom a kötelező olvasmányokat, mert 

ebben a generációban, ahol csak a külsőségek számíta-
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nak, és amiben mobiltelefonok, számítógépek és televízi-

ók között élünk, már csak a kötelező olvasmányok tartják 

életben az irodalom apró lángját. 
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KONYÁRI ILDIKÓ 

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, Hajdúbö-

szörmény 

 

Kötelező olvasmányok a közoktatásban a mű-

veltség alapjai vagy csak felesleges teher? 

Napjainkban igazán sok diák küszködik a kötelező ol-

vasmányok tömkelegével. Európa-szerte ülnek a tanulók 

könyvük felett, és sokunkat érdekel a kérdés: mindez 

miért is fontos? 

Bátran kijelenthetjük, hogy a művek nem mindenki 

érdeklődését keltik fel, így néhányunk számára nagy te-

her az elolvasásuk. Számomra a legkézenfekvőbb példa 

az Odüsszeia, amely önmagában véve sem könnyed ol-

vasmány, a kötelezettség érzése pedig még kevésbé tette 

élvezetessé. Legtöbbjük pedig nehéz, már-már az érthe-

tetlenség határát súroló nyelvezettel íródott, fordítódott. 

A kötelező olvasmányok célja természetesen érthe-

tő, hiszen ezek a régi, nagy művek jelentik az európai 

kultúra alapját, kapcsot több generációk között. Elgon-

dolkodtató erkölcsi tanulságokkal bírnak, ám tény, hogy 

ezek több száz, több ezer éves történetek, a XXI. század-

ban nem feltétlenül állják meg a helyüket. Lehet-e egy Z 

generációba született gyerek elé követendő példaként 

állítani Nemecsek Ernőt vagy Nyilas Misit? Bár sokuk 

igazán élvezhető és elgondolkodtató olvasmány lehet egy 

érett ember számára, a mai gyerekek nem értik meg az 

üzenetet. Az internet világában nevelkedő gyerek számá-

ra Odüsszeusz személyiségfejlődése nem valós probléma. 
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Mindezt tetézi, hogy a nagy erőfeszítések ellenére a leg-

több diák még mindig nem fogadja be a klasszikusokat, 

ez pedig sajnos az olvasmányélménynek és az olvasás 

megszerettetésének rovására megy. 

Azt kell mondanom mégis, fontos – főleg a mai ge-

nerációnak – a klasszikus olvasmány. Az internet világa 

eléggé elapasztja szókincsünket, nem fejlődik verbális 

képességünk, gondolkodásunk. Kölcsey ezt igazán szé-

pen megfogalmazta. „ Mint az üres beszédű társalkodót, 

úgy kerüld a tartalmatlan könyvet. Sőt ne könnyen végy 

kezedbe oly mívet, mely a genie lángjegyét homlokán nem 

hordja: a nagy író művét pedig mély figyelemmel tanuld 

keresztül:” (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kál-

mánhoz) Szerinte az a mű, amelyből hiányzik a tartalom, 

a tényleges mondanivaló, megöli a lelket, és tulajdon-

képpen igaza van. Azt hiszem, mindannyiunk szeret néha 

kikapcsolódni, felkapni egy vicces, könnyed olvasmányt, 

de egy kis idő után már nem ez tesz minket elégedetté. 

Fontos, hogy az ember mindig fejlődjön, állandóan célo-

kat tűzzön ki maga elé, újabb és újabb tapasztalatokat 

szerezzen, és ebben segítenek az olvasmányok. Sokszor 

teljesen átértékelődik a világról alkotott képünk, új vilá-

gokat ismerünk meg, határokat lépünk át, erre pedig 

szükségünk van. 

Sok kötelező olvasmány ráadásul tagadhatatlanul 

az európai irodalmi élvonalba tartozik. Az Odüsszeia 

fontosabb elemei, Odüsszeusz kalandváltozatai visszakö-

szönnek a János vitézben, valamint a népmesékben is. 

Mindez pedig nem csak azért hatásos, mert a gyerekek 

szókincse bővül, hanem mert segít befogadni, határokat 

kiterjeszteni, az ember identitását megfogalmazni, mind 

lelki világunkat mélyíteni. Emellett érdemes megemlíteni 
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azt is, hogy több modern tudomány is épít múltbéli ala-

pokra, emlékekre, és tapasztalatokra. 

Nem könnyű feladat állást foglalni, hisz ez a prob-

léma sokkal összetettebb, mint amennyire látszik. Szük-

sége van az emberiségnek olyan erkölcsi példákra, olyan 

múltbéli tapasztalatokra, amelyeket az elmúlt több száz, 

több ezer éves kultúra és művészet vissza tud adni, ám 

figyelembe kell venni azt is, hogy ez egy teljesen új, má-

sabb generáció más elvárásokkal és más szükségletekkel 

él. Hogyan lehet mindezt közvetíteni feléjük, eljuttatni 

hozzájuk? 

Véleményem szerint sokkal praktikusabb lenne, ha 

a rengeteg kötelező olvasmány helyett például irodalmi 

szakköröket, olvasóköröket indítanának az iskolákban. 

Természetesen a nyárra nemcsak klasszikus műveket, 

hanem szabadon választott olvasmányokat is olvashatná-

nak, majd elemezhetnének a gyerekek. Napjainkban igen 

gazdag a választék, klasszikus és kortárs irodalomból. Ha 

a diákok saját ízlésüknek megfelelően választhatnák ki 

azt a könyvet az ajánlottakból, amelyet elolvasnak, ér-

telmezhetnek, majd a feladathoz is sokkal lelkesebben 

állnának, mindemellett pedig számos új műfajt és alko-

tást ismertethetnének meg. 

Gyakoriak mostanában az internetes könyvkritikák, 

amelyek kamaszok oldalán, blogján látnak napvilágot. 

Egész oldalakat, blogokat vezetnek, ahol az aktuális, 

kedvenc műveiket jellemzik gondosan odafigyelve a mű-

faji sajátosságokra is. Pályázatokat és vetélkedőket szer-

veznek interneten és oktatási intézményekben is. Tinik 

tömkelege ír titokban verseket, dalokat, regényeket vagy 

éppen kritikákat. Tehát a mai fiatalság is nyitott, rendkí-

vül sok energiát fordít egy-egy könyv értelmezésére, 
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mindezt pedig önszántukból teszik. Minap kutatgattam 

kicsit a mappáim között és sok pályázati mű bukkant elő. 

Rájöttem, hogy sokan azért kezdtünk el saját önszán-

tunkból, élvezettel írni, mert volt valami olvasmányél-

mény, amely elindított. 

Az olvasmányok megnyitják az embert, mintha lel-

ki kapuink egyszer csak kitárulnának, és a képzelet ki-

szabadulna. Olyan világot teremtenek, amelynek nincse-

nek határai. 

Az olvasmány, az olvasás tehát igazán nagy jelen-

tőséggel bír még napjainkban is. Nem csak unalmas so-

rokat kellene jelenteniük, hanem lehetőségeket a kultúra 

alapjainak és önmagunk mélyebb megismerésére. Talán 

ha nem lennének kötelezőek, nem ellenkeznénk ennyire 

ellenük? 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK: 

1. HOMÉROSZ: Odüsszeia  

2. KÖLCSEY FERENC: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 
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LÁBODI BARBARA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Szakma vagy Diploma? 

Ez a kérdés megosztja a jelentkezők táborát. A felsőfokú 

tanulmányoknak és az OKJ-s képzéseknek is vannak elő-

nyei és hátrányai. A címben feltett kérdésre nem lehet 

általános érvényű választ adni. A jövedelem nagysága a 

diploma esetében az adott szaktól függ, az OKJ-s képzés 

esetében pedig a szakmától és attól, hogy mely régióban 

él a munkavállaló. 

Magyarországon többen módosítják elképzelésüket. 

Akik kiszorulnak a hazai felsőoktatásból, nehéz kérdés 

előtt találják magukat vagy az újra próbálkozást választ-

ják, vagy pedig választanak egy olyan OKJ-s képzést, 

amely által szereznek egy szakmát és a jövőben pedig el 

tudnak helyezkedni egy adott munkakörben. Azonban, 

akik biztos nyelvtudással rendelkeznek és egy foglalko-

zással, a külföldi lehetőségeket választják, mert anyagi-

lag jobban megbecsült ez a tevékenység, mint Magyaror-

szágon. 

Hazánkban egyre többször lehet hallani, hogy jobb 

egy szakma, mint egy diploma. Az OKJ-s képzés több 

előnnyel rendelkezik, ha jó a szakma-választás, akkor 

hamarabb lehet az illető anyagilag független és önálló. 

Rövidebb ideig tart megszerezni a képzetséget, mint a 

diplomát, és nem igényel akkora erőfeszítést, illetve ki-

tartást, mint a felsőfokú végzettség. Szakma előnyei közé 
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tudhatjuk még azt is, hogy könnyebb a munkavállalás, 

mint a diploma esetében, és nem utolsó sorban a képzés 

során az illető saját kezűleg tudja megszerezni a tapaszta-

latokat, ami valószínűleg rá fog várni az adott munkakör-

ben. 

Persze aminek van előnye annak hátránya is, így 

ezek az alacsonyabb képzetségnél is felsorolhatók. Bérek 

alacsonyabbak, akár a diplomások jövedelmének harma-

dával rendelkezhetnek csak Magyarországon a szakmai 

képzést végzettek. A felsőoktatást végzők számára előnyt 

jelent, hogy magasabb szinten lehet elhelyezkedni, maga-

sabb az átlagkeresésük, és bizonyos területeken nagyobb 

a tekintélyük is, például az orvosok nagyobb társadalmi 

megbecsülést kapnak. A diplomaszerzés árnyoldalának 

tekinthetjük a nagy erőfeszítést, kitartást, és figyelembe 

kell venni azt is, hogy jóval több időt igényel, mint egy 

szakma megszerzése, ezáltal a diákok később kerülhetnek 

a munkaerőpiacra. Az sem garantált, hogy diplomával 

biztosan el lehet helyezkedni. Ennek elég szomorú kö-

vetkezménye lehet az, hogy olyan munkát kell majd vé-

geznie a diáknak, amihez egy OKJ-s képzés is bőven elég 

lenne. Ilyenkor felmerül az a tanulóban, hogy úgymond 

feleslegesen tanult olyan sokat. 

Az hogy szakma vagy diplomaszerzés irányába in-

duljanak el egyénfüggő, és sok esetben az anyagi helyzet 

is befolyásolhatja a választást. Az is fontos hogy abban 

az országban ahol munkát szeretne vállalni az illető, mi-

lyen szakma vagy foglalkozás felé orientálódik inkább a 

jobb megélhetés érdekében. Jelenleg itthon képzett szak-

emberekre van szükség. Magyarországon több, diplomá-

val rendelkező ember nem tud álláshoz jutni, mert nincs 
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lehetőség, ezért szinte versenyezni kell a fennmaradt he-

lyekért. 

Szerintem a legfontosabb az, hogy mindenki a ké-

pességeihez és kitartásához mérten induljon útnak a fel-

sőoktatásba és szakmai képzésbe. A jó választással sike-

resen kerülhetnek ki a munkaerőpiacra. 
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LUKÁCS ANITA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Szakma vagy diploma? 

Ez a kérdés a pályaválasztás előtt állók körében gyakran 

felmerül. Vajon válasszunk-e magunknak egy olyan 

szakmát, amit szeretünk, szívesen csinálunk, és ami ér-

dekel bennünket, vagy az érettségi után felsőfokú tanul-

mányokban gondolkodjunk. Egyik sem zárja ki a mási-

kat, mégis ha ilyen helyzetben vagyunk, a döntésünk elég 

nehéz. 

Mielőtt elkezdenénk válogatni a felsorolt lehetősé-

gek közül, a legfontosabb tényező – az amúgy is nehéz 

kérdésre – a személy alkalmassága a kiválasztott szak-

mában. Fontos eldönteni, hogy a fiatal számára inkább a 

gyakorlati tevékenység jelent-e örömet, vagy szívesebben 

foglalkozik elméleti feladatok megoldásával. Lényeges 

kérdés továbbá, hogy van e kedve egyáltalán tanulni, 

milyen adottságai vannak, és hogy mennyire motivált. Ha 

a tanulás iránti igény hiányzik, akkor érdemesebb szak-

mát választani és a felsőfokú tanulmányok megkezdésé-

vel célszerűbb várni. 

Hazai kutatások eredménye szerint a kereseti lehe-

tőségek tekintetében a döntő pont az érettségi megszerzé-

se, és ezt követően a szakmai képzésben való részvétel. 

További tényező a nyelvtudás, amely napjainkban már 

nagyon fontos szerepet tölt be az élet minden területén. 

Gondoljunk a kereskedelemre vagy az idegenforgalomra. 
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A számítástechnikai ismeretek birtoklása is előnyt jelent 

egy állás, szakma vagy diploma megszerzéséhez. Ha az 

érettségi követelményeket nem teljesítik a pályaválasztás 

előtt állók, végzettség és szakmai tudás nélkül csak rosz-

szabbul fizetett, komoly fizikai munkával járó munkale-

hetőségek érhetők el. 

Ha úgy döntünk, hogy felsőoktatásban szeretnénk 

folytatni a tanulmányainkat, akkor körülbelül 30-50 szá-

zalékkal magasabb átlagkeresettel számolhatunk, mint 

akik szakmában dolgoznak. A diploma a karrierépítésben 

magasabb szintű pályát tesz lehetővé, de csak abban az 

esetben, ha valóban szívvel-lélekkel dolgozunk. A felső-

oktatási tanulmányok elvégzése ugyanakkor komoly ki-

tartást, erőfeszítést és időt igényel, így az ezzel rendelke-

ző fiatalok 25-30 évesen állhatnak munkába. Bár a felső-

fokú tanulmányok önmagában nem jelentenek nagyobb 

garanciát az elhelyezkedésre, mint egy jól választott 

szakmai képzés. Ma már egyre inkább arra kell felké-

szülnünk, hogy nem találunk határozatlan idejű, teljes 

munkaidőt kitöltő álláslehetőségeket. 

Ha pedig szakmát szeretnénk tanulni, annak is 

megvannak az előnyei és a hátrányai. Ha jó szakmát vá-

lasztunk, gyorsabban elérhetjük az önállóságunkat, anya-

gi függetlenségünket. A szakmai képzések területein el-

sősorban azok lehetnek eredményesek, akik a gyakorlati-

szervező munkában lelik örömüket. A szakmai képzési 

pálya bár gyorsan ívelhető felfelé, már az első évtizedben 

eléri a maximális hasznot. A munkanélküliség veszélye 

itt is fennáll, a jövedelem pedig fele a diplomásokénak. 

Mielőtt döntenénk, hogy mit is szeretnénk kezdeni 

az életünkkel, kóstoljunk bele a felsőoktatásba, és próbál-

juk ki a gyakorlatot. Ha úgy érezzük, többet szeretnénk, 
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de még nem tudjuk pontosan mit, akkor vegyünk részt 

pályaorientációs tanácsadáson, tisztázzuk magunkban 

igényeinket és céljainkat, mielőtt döntenénk a legfonto-

sabb kérdésről az életünkben. 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK: 

1. http://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/GYIK

/szakmai_kepzes_vagy_felsofoku_tanulmany 
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MATOS DENNIS 

Boronkay György Gimnázium és Szakközépiskola, Vác 

 

Népek önrendelkezési joga, önállóság, 

autonómia, vagy beolvadás 

"A gondolkodási tevékenység kísérleti vizsglálata 

többször vetette fel azt a kérdést, hogy a múltbéli 

tapasztalatok, az ember ismeretei milyen szerepet 

játszanak a problámák megoldásában." 

Dr. Lénárd Ferenc 

Összefoglalás: 

A következőkben olvasható gondolatmenetben szeretném 

kifejteni személyes álláspontomat a nép, mint globális 

viszonylatban mérendő fogalom, társadalmi és 

aktuálpolitikai kivetüléséről, illetve jelenkori 

problémákban elfoglalt helyzetéről és helyenként 

aggasztóan alábecsült erejéről. 

Diszkusszió 

Az elmúlt másfél évben nagy médiafigyelemben 

részesülő ukrán helyzet volt az, a sok ember számára 

történelmi pillanat, ami egy Európán átívelő 

eseményláncolatban fontos szerepet játszott. Ami 

alapvetően egy békés tüntetésnek indult Viktor 

Janukovics egykori ukrán elnök ellen 2013 

novemberében, – mert elsőfokon megtagadta az EU-hoz 

való csatlakozást – mára már egy újabb nagyhatalmi báb-
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polgárháborúvá fajult, amihez Ukrajna szolgáltatja a 

színpadot.  

Ugyan az "első" tüntetések céljainak egy része 

beteljesedett 2014 februárjában, amikor Janukovics 

Oroszországba menekült, de az EU csatlakozást csak 

június 27-én írták alá. A februárban azonnali hatállyal 

beiktatott új kormányt és ideiglenes elnököt Olekszandr 

Turcsinovot (aki Julia Timosenko egyik legközelebbi 

munkatársának számít), az USA és az EU is elismerte, de 

Oroszország illegitimnek ítélte. Mikor az orosz ajkú 

lakosság felemelte a hangját az új kormány ellen – egy 

számukra hátrányos nyelvtörvény miatt – Barack Obama 

és Vlagyimir Vlagyimirovics Putin telefonon egyeztettek, 

ahol az orosz elnök a következőt mondta: "Amennyiben 

továbbterjed az erőszak Ukrajna keleti régióira és a 

Krím félszigetre, akkor Oroszország fenntartja magának 

a jogot a saját érdekei és az ott élő orosz ajkú lakosság 

megvédelmezésére." A Kreml honlapján ez a kijelentés 

még egy olyan kiegészítéssel bővült, miszerint 

elképzelhető, hogy Oroszország minden olyan területre 

katonákat vezényel, ahol az orosz ajkú lakosság 

többségben van. 

Február végén oroszbarát fegyveresek kezdték 

fokozatosan átvenni az ellenőrzést a Krím félszigeten. 

Laktanyákat és parancsnoki posztokat foglaltak el, a 

későbbiekhez viszonyítva még minimális civil áldozattal. 

Március elején a teljes ukrán hadiflottát kivonták a 

félszigetről, de becslések szerint ekkor már 15 ezer orosz 

katona állomásozott a térségben. Gyorsított eljárással 

március 16-án megszerveztek egy népszavazást, 

másnapra a Krím parlament kikiáltotta a függetlenségét, 

és jelezte szándékát az Orosz Föderációhoz való 
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csatlakozásról, majd március 18-án a parlament aláírta az 

egyezséget, ezzel a Krím félsziget és Szevasztopol (mint 

területi jogú város) az Orosz Föderáció része lett. 

Itt szeretnék egy pillanatra megállni. A szavazás 

hivatalos adatai szerint 96.77% szavazott az 

Oroszországhoz való csatlakozásra. A Krím félsziget 

lakossága Szevasztopol várossal együtt meghaladja a 

kétmillió-háromszázezer főt. A március 16-i szavazáson 

viszont csak kicsit több mint egymillió-kétszázezer fő 

vett részt. Utólagos helyi felmérések szerint a Krím 

félsziget szavazóinak nagy része nem volt tisztában a 

kialakult helyzettel, illetve nem tudta felmérni milyen 

következményekkel járna a népszavazás, mert el volt 

foglalva az épp fizikailag körülötte zajló eseményekkel. 

Épp ezért lehet vitatni a szavazás érvényességét, amit az 

ENSZ-közgyűlés meg is tett a március 27-én kiadott 

kötelező erejű 68/262-es állásfoglalásában, ami 

kimondja, hogy a krími népszavazás érvénytelen és a 

félsziget Orosz Föderációhoz való csatolása jogszabály 

ellenes. Az ukrán kormány átmenetileg megszállt 

területként tartja számon a Krímet.  

Míg a Skóciában kora ősszel lezajló szavazás 

ugyan sikertelen, de legalább békés folyamatnak 

bizonyult. Ukrajna feldarabolása a mai napig folyik. Ez 

annak tudható be, hogy stratégiailag fontos területekről 

van szó. A Krím, Oroszország számára előnyös Fekete-

tengeri bázis, illetve Kelet-Ukrajnán és a félszigeten át 

egyszerűbb lenne a Déli-áramlat kiépítése. 

Április 6-7-én kikiáltották a Donyecki és Harkovi 

Népköztársaságot. Még áprilisban egy rendkívüli 

egyeztetésen mind a négy jelenlévő tag (Ukrajna, USA, 

EU és Oroszország) egyetértett abban, hogy enyhíteni 
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kell a krízist, és az illegális katonai alakulatokat fel kell 

számolni. Ez a gyakorlatban nem valósult meg. Június 6-

án a G7 (mivel Oroszországot kizárták) felszólította az 

orosz elnököt, hogy működjön együtt Porosenkó ukrán 

elnökkel, és vonja ki a fegyveres erőit a határvidékről. A 

nyugati országok gazdasági szankciókkal is felléptek 

Oroszország ellen, aminek ugyan rövid- és középtávú 

negatív hatásai érezhetők a modern szektorban, de mivel 

a gazdaság nagy része a földgázon alapszik, ezek a 

szankciók a nyugat felé nyitó gazdasági ágazatoknak 

károsak, ahol a pánik valódi, de ez így csak még tovább 

gyengíti a már így is elhalóban lévő neoliberalista 

mozgalmakat, és hosszútávon valószínűleg még 

visszaüthetnek az EU-ra és az USA-ra is akár. Ha egy 

akkora globális hatalom, mint Oroszország elfordul a 

nyugati modelltől, az nagymértékben megváltoztatja a 

jelenlegi általános elképzelést a globális politikai 

berendezkedésről és az erőviszonyokról. 

Skóciában egy mélyebb történelmi gyökerekkel 

rendelkező társadalmi konfliktus lezárását céljának 

kitűző referendum született, majd bukott el úgy, hogy 

közben bizonyos szinten mégis elérte célját. 1603-ban I. 

Elizabeth királynő nem hagyott utódot halála után, így 

legközelebbi rokona VI. James of Scotland lett az 

immáron monarchia uralkodója, ami egy egész 

évszázadon át megmaradt. 1698 és 1700 között a Skót 

királyság vereséget szenvedett Spanyolországgal, és a 

vírusokkal szemben Közép-Amerikában, így nem vált 

világkereskedelmi nemzetté, de az országban cirkuláló 

pénz, több mint felét erre a célra áldozta fel. Az egész 

Skóciában szétterjedt negatív gazdasági helyzet is nagy 

szerepet játszott az úgynevezett "Act of Union" 
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megszületésében, amit 1707-ben írtak alá, aminek 

eredményeként megszületett az Egyesült Királyság. 

 1998-ban Skócia megépítette új parlamentjét, de 

nem élvezett teljes szuverenitást, mivel a londoni 

parlament bármikor felülírhatta döntéseit. 2011-ben az 

SNP (Scottish National Party) parlamenti többségre tett 

szert a Skót parlamentben és Alex Salmond a párt 

vezetője, és egyben Skócia minisztere bejelentette a 

népszavazás megszervezését még a ciklus alatt. Az ukrán 

helyzettel szemben, ebben az esetben megadták a népnek 

a megfelelő mennyiségű időt és információt, a 

választáshoz. Politikusok és közszereplők is részt vettek 

a véleménynyilvánításban, ami elősegítette az infor-

mációterjedést, illetve bizonyos mértékben emelte az 

esemény színvonalát. Ebben az esetben is nagy hangsúlyt 

kell fektetni a földrajzi elhelyezkedésre. Való igaz, hogy 

elhelyezkedése miatt, Skócia elszigetelődött volna. De 

milyen érdekei fűződnek az Egyesült Királyságnak a skót 

területekhez? Skócia északi-tengeri területein értékes 

olajmezők találhatók, illetve a brit hadiflottának is 

vannak a térségben bázisai, ahol a legfejlettebb nukleáris 

fegyverek hordozására alkalmas tengeralattjárókat 

fejlesztették, és állomásoztatják a mai napig. Spekulációk 

végtelen sora látott napvilágot a kampányidőszak alatt, 

amelyek próbálták megtippelni/megjósolni mi is történne 

valójában, ha Skócia kiválna. A legtöbb kérdés a 

pénznemre, az EU és NATO tagságra, a gazdasági 

helyzetre illetve Skócia és a megmaradt Egyesült 

Királyság viszonyára irányult. Sajnos ezek közül egyikre 

se kaptuk meg a végső, kielégítő válaszokat. A választás 

végeredményeként Skócia az Egyesült Királyság része 

maradt. 
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Remélem ennyi háttér-információ elegendő, annak 

bizonyításához, hogy a népek önrendelkezési joga, ami 

ennek az írásnak a törzse lenne, sajnos olyan politikai, 

geopolitikai és gazdasági érdekháborúk részévé vált 

néhány esetben, ahol a nép, jogai használatának csak az 

illúzióját tapasztalja meg. 

Konklúzió 

Magyarország, mint egy történelmileg ezen a téren sértett 

ország, nemigen tűnik elkötelezettnek, pedig ez az 

időszak nagyszerű esély lenne a hosszú távú belpolitikai 

feszültség enyhítésére. Világunk jelenében, a rohamosan 

fejlődő technikai eszközök mellett, kifejezetten elavult 

rendszert használunk a szavazáshoz. Sok időt igénylő, 

magas korrupciós lehetőséggel operáló szavazási 

rendszerünk modernizálása nagyban elősegítené a 

démosz valós befolyását. Gyorsítaná a demokrácia 

terjedését, illetve tisztábbá, gyorsabbá, egyszerűbbé és 

könnyebben átláthatóvá tenné a szavazásokat. Elméleti 

szinten is még kissé homályos, de későbbi írásaimban 

még tisztázandó témának tartom ezt. Egyelőre egy 

nagyon alapszintű rendszert szeretnék felvázolni. 

Véleményem szerint, egy alapos egyeztetés és jól 

megfontolt kormányok közötti tárgyalások után el lehetne 

indítani egy hármas minimum kritériummal rendelkező 

folyamatot. 

1. Megfelelő tájékoztatás: 

 megfelelő platform biztosítása, mind a 

támogatók mind az ellenzők részére 

véleményük kinyilvánításához; 

 rendszeres és pártfüggetlen közvéle-

mény-kutatás; 
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 nyílt politikai viták; 

 a területek hovatartozásának, változá-

sának esetleges gazdasági, szociális és 

egyéb következményeit is fel kell 

vázolni a lakosságnak. 

2. Idő: 

 megfelelő mennyiségű idő biztosítása, 

hogy a nép feldolgozza és kialakítsa 

véleményét. 

3. Lehetőség: 

 lehetőség biztosítása egy adott 

területnek egy másik országba való 

beolvadáshoz; 

 példának okáért tegyük fel, hogy egy 

eddig magyar fennhatóság alatt álló 

területen a felmérések szerint a magyar 

lakosság a kisebbség. Ennek a területnek 

jogot kell biztosítani a kiolvadáshoz, és 

ugyanígy fordítva; 

 területi mérete vagy földrajzi helyzete 

lehetővé teheti a teljes autonómiát, vagy 

tárgyalás esetén konföderáció kialakí-

tását választott országával. 

Egy megújult és egységesebb Magyarországként lehetne 

szembenézni a jelenkori, nem ezen a téren megjelenő, de 

nem kevésbé aggasztó belpolitikai problémákkal, amiket 

egy modernizált választási és néptájékoztatási modell 

segítségével teljesen megszabadíthatnánk a korrupció, 

fojtó markolásától. 
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MÉSZÁROS DÓRA 

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépis-

kola, Debrecen 

 

Örök életre börtönbe zárva, avagy a tényleges 

életfogytiglan megítélése 

Azért választottam ezt a témát, mert már korábban is 

sokat foglalkoztatott a halálbüntetés vagy életfogytiglan 

büntetés szerepe a büntetés végrehajtásban, valamint en-

nek valóságalapja: a tényleges életfogytiglan, és a halál-

büntetés indoklása. Magyarországon napjainkban élet-

fogytiglan börtönbüntetésről beszélünk, és ez az esszé 

témája is a továbbiakban. 

Az életfogytiglan annyit jelentene általános értel-

mezésben, hogy egy súlyos bűntett elkövetése után az 

elkövetőt élete végéig tartó börtönbüntetésre ítélnek – ez 

a tényleges életfogytiglan. Hazánkban, ha nem tényleges 

életfogytiglanról beszélünk, egy bizonyos idő elteltével 

(20-40 év múlva) a bíróság újratárgyalhatja az esetet, ha 

előzetesen a feltételes szabadlábra helyezést nem zárták 

ki. Feltételes szabadlábra helyezés alatt azt értjük, hogy 

egy embert a börtönből kiengednek, ám az feltételekhez 

van kötve (ezek a feltételek 15 évig érvényesek) – 

amennyiben a feltételes szabadlábra helyezés ideje alatt 

törvényt sért, szabályt szeg, úgy a szabadlábra helyezés 

megszűnik. 1990-ig a halálbüntetés volt a legsúlyosabb 

büntetés Magyarországon. 

Személy szerint nem értek teljesen egyet a magyar 

büntetés végrehajtással. A kiszabott büntetések vagy túl-
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zóak az elkövetett bűncselekményhez képest, vagy nem 

eléggé szigorú ahhoz. Ezen felül, a kiszabott büntetések 

végrehajtása sem teljesen felel meg az elvártaknak. Ha 

veszünk egy egyszerű bulvár példát: Stohl András nagy 

port kavaró ítéletét. A színész elütött egy férfit, ittasan 

drogok befolyásoltságában, ami miatt börtönbüntetést 

szabtak ki rá: két év négy hónap. Azonban ő öt hónap 

után feltételesen szabadlábra került, jó magaviselet miatt. 

Nem csodálkozom azon, hogy az emberekben ez felhábo-

rodást keltett, hiszen más esetekben egy lopásos bűncse-

lekményért, ugyanennyit kap az ember, de le is kell ülnie. 

Szerintem a tényleges életfogytiglan sokkal jobb 

büntetési forma, mint az, hogy újra és újra szabadlábra 

helyezünk olyan embereket, akik közveszélyesek, és kép-

telenek a változásra. Ennek viszont előzménye az, hogy 

csak azokat ítéljük életfogytiglanra, akik olyan mértékű 

bűncselekményt követtek el, ami a későbbiekben nem 

felmenthető. Értem ez alatt: a szándékos gyilkosságot, a 

pedofil tevékenységeket, stb., de nem gondolom, hogy 

életfogytiglannal kellene büntetni azt, ha csak anyagi kár 

keletkezik. 

Két hasonló kaliberű ügyben is nehéz lehet döntést 

hozni. Ez engem rengeteget foglalkoztat. Például: Y em-

ber megölte az élettársát, féltékenységből. X ember meg-

ölte a dulakodás hevében önvédelemből azt az embert, 

aki késsel támadt rá az úton. (Jelen esetben kihagytam a 

példából az eutanázia és az abortusz kérdését.) Mind a 

ketten embert öltek, mindkettőjüknek jár az életfogytig-

lan? Ha az X-re rátámadó ember megöli X-et, gondolko-

dás nélkül azt mondjuk rá, hogy igen, jár neki. Y-ra gon-

dolkodás nélkül azt mondjuk, hogy jár neki. Akkor most 
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X-nek is jár? Ilyen kérdéseken kellene gondolkoznia sze-

rintem az államnak. 

Gyakran gondolkodom el különböző szintjein a 

bűncselekményeknek, és ezeknek különböző extrém 

együttállásain: mi bűn és mi nem bűn? Mi a bűn etikai-

lag/erkölcsileg, és mi bűn jogilag? Az egyik ilyen kérdés, 

ami felvetődött bennem: Tegyük fel, hogy van egy gyer-

mek, aki nagyon rossz körülmények között él, nincs lehe-

tősége tanulni, így könyvet lop, azért, hogy tanulhasson 

és vigye majd valamire. Ez a törvény szerint bűn, mert a 

lopás bűn, de a cél? Közelebbi példa: egy anya nagyon 

rossz körülmények között él gyermekeivel önhibáján 

kívül. Ételt lop, nem is magának, inkább a gyermekeinek. 

Ez bűn, mert lop, de az élethez való jog, és az, hogy saját 

hibáján kívül, külső okok miatt tart ott, ahol tart, mentesí-

ti ez alól? 

Rengeteg ilyen kérdést lehet felvetni, amit a ma-

gyar államnak is vitatnia kellene. A magyarországi bün-

tetés végrehajtásban negatívumként tapasztalom az ügyek 

lebonyolítását. Egy esetet van, hogy évekig tárgyalnak. 

Szerintem ez túl sok idő, ami hozzájárul a tények más 

színben való feltüntetéséhez, az eset elhanyagolásához. 

Nem azt mondom ezzel, hogy minden esetben döntsünk 

azonnal, esetleg elhamarkodottan, de ne is halogassuk a 

végletekig. Nem lehet könnyű a bíróknak és az ügyvé-

deknek sem, ezt nem tagadom. Ahhoz, hogy valakire 

rámondják az életfogytiglant, ahhoz igen alapos okokat 

kell találniuk. Az ilyen okok pedig általában vagy egyér-

telműek (pl. egy előre eltervezett gyilkosságnál), vagy 

nagyon ködösek (túl sok a felmentő tanúvallomás, pon-

tatlanok az eset körülményei), ami megnehezíti és el-

nyújtja az ügy lebonyolítását. 
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Összefoglalva a mondanivalómat, én sokkal jobb-

nak tartanám, ha az életfogytiglan tényleges életfogytig-

lan lenne. Nem támogatom a feltételes szabadlábra he-

lyezést, főleg olyan ügyekben nem, mint a szándékos 

emberölés. Szerintem a magyar büntetés végrehajtási 

rendszerben vannak még javításra váró hibák, pontatlan-

ságok. Továbbá nem tartom eléggé elrettentőnek a kisza-

bott büntetéseket, hiszen már az „életfogytiglan” szónak 

sincs akkora ereje országunkban, hogy félelmet keltsen 

az emberekben. Szerintem sok minden megelőzhető len-

ne némi példamutatással és/vagy elrettentéssel. 
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MUSZIL ESZTER 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

A magyar dohánypolitika: árak növelésével az 

egészség védelmében 

A dohányzás a világ minden országában olyan problémát 

jelent, ami az összes személyre kihat, akár dohányzó, 

akár nem, így mostanra közös üggyé vált a kiküszöbölé-

se. Az állam ezt úgy próbálja megoldani, hogy növeli a 

cigaretta árát, ami szerintem sok szempontból beválhat. 

Először is, minél többet kell fizetni valamiért, so-

kan annál inkább lemondanak róla. Ha csökken a do-

hányzók száma, az sok ember életkörülményén javíthat, 

elsősorban magukén a dohányzókén. Az egészségük 

megmarad, és később nem alakulnak ki gyógyíthatatlan 

betegségeik, boldogabb életet élhetnek. Ezenkívül renge-

teg pénzt megtakaríthatnak, és más, számukra előnyö-

sebb dologba fektethetnek be. A környezetük ugyancsak 

jól jár, hiszen a családjuk, szomszédjaik vagy akár csak 

azok az emberek, akik mellett elmennek az utcán füstöl-

gő cigarettával a kezükben, nem szenvednek majd a füst-

től és egyéb velejáró kellemetlenségektől. A dohányzás-

sal nemcsak magukat betegítik meg. Ezzel gondot okoz-

nak akár a gyerekeik vagy azok számára, akiknek szük-

ségük van rájuk vagy akár a későbbi betegségek kezelé-

sére szánt pénzre. Ráadásul a körülöttük élők ugyanúgy 

megbetegedhetnek, úgy, hogy valójában nem is tehetnek 
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erről az egészről. Éppen ezért nagyon fontos, hogy te-

gyünk valamit a dohányzás ellen. 

Ma már nagyon sok intézkedés született az árak 

növelése mellett. A legtöbb nyilvános helyen, például 

buszmegállókban és boltokban tilos a dohányzás, bár az 

előbbiben ezt általában nem tartják be. A cigaretták el-

adását sem engedélyezik minden boltban, külön nemzeti 

dohányboltokat hoztak létre az eladásukra. Ez sok bolt 

számára szintén előnytelen lehet, hiszen valószínűleg 

nagy bevételt jelentett a cigaretták eladása. A dobozokra 

feliratokat nyomtatnak, amiken a dohányzás veszélyeit 

mutatják, és sokan kampányolnak is ellene. Mégis a drá-

gítás lehet a legcélravezetőbb megoldás, mert sokan nem 

engedhetik meg maguknak, vagy lényegesen kevesebbet 

szívnak el, mint korábban. Ezzel az állam bevétele is 

emelkedhet. A közegészségügy javulásán pedig az alko-

holra kivetett adókkal is dolgoznak, sőt, a szerencsejáté-

kokért is többet kell fizetni. Ez a függők számára kezdet-

ben problémát jelenthet, de ha lassan leszoknak a káros 

szenvedélyeikről, még előnyükre válhatnak ezek a nehéz-

ségek. Hosszú távon sokkal jobban járnak vele, még ha 

most ezt nem is hiszik el. 

Ettől függetlenül az árak növelése nem fogja meg-

oldani a problémát, mert mindig lesznek olyanok, akik-

nek nem számít, mennyit költenek rá, vagy akiknek elég 

pénzük van ahhoz, hogy napi vagy néhány napi rendsze-

rességgel beszerezzenek egy-egy dobozzal. Sajnos renge-

teg olyan személy van, aki a figyelmeztetések ellenére 

sem foglalkozik az egészségével, és nem hajlandó fel-

hagyni a dohányzással a saját érdekében sem. Úgy gon-

dolják, ha éppen akkor jó, amikor elszívnak egy vagy két 

szállal, akkor nem számít, mit okoz később, pedig a való-
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ságban borzasztó következményei lehetnek. Egy egész-

séges ember elképzelni sem tudja, milyen lehet a tüdőrák, 

a folyamatos köhögés és fulladás, valamint a fájdalmas és 

kellemetlen kezelések. Sokan akadnak, akik egész éle-

tükben elhárították az értük aggódók tanácsait, de egy-

szer csak rádöbbentek, hogy tényleg nagy hiba volt ezt 

tenni, mert már gyógyíthatatlanra fordult az állapotuk. 

Ráadásul a családjaik számára, akik végignézik a beteg-

ségüket, még rosszabb is lehet. Egy szülőnek szem előtt 

kell tartania, hogy ha elrontja a saját egészségét, azzal a 

gyerekei életét keserítheti meg, nem is beszélve arról, 

hogy akár a gyerekei egészségét is károsíthatja. 

 A dohányzók környezete éppen olyan veszélynek 

van kitéve, mint maga a fogyasztó. Ha egy nő terhesen 

dohányzik, azzal komoly betegségeket okozhat a még 

meg sem született babának, és egy szülő is a gyerekeinek. 

Sok tizenéves azt hiszi, hogy a cigizés menő, és titokban 

ezzel foglalkoznak akár a tanulás és a jövőjük megalapo-

zása helyett. Az ő szempontjukból is fontos ez az intéz-

kedés. 

Összességében elmondhatjuk, hogy helyes döntés 

volt a cigarettaár növelése, ugyanis a pénz nagyon fontos 

napjainkban az emberek számára, és ha az egészségük 

nem is, ez biztosan érdekelni fogja őket. Nagyon sok 

ember életét teheti szebbé és jobbá. 
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NÉMETH FANNI 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Kötelező olvasmányok a közoktatásban 

A kötelező olvasmányok fontos szerepet játszanak az 

oktatásban. Megtartásuk mindenképpen csak előnyős 

lehet az emberek számára. Szükségünk van rájuk, hisz 

ezáltal bővíthetjük olvasási és érdeklődési körünket. Bár 

ha nem is, de részben ki kellene cserélni őket. 

Ha a kötelező olvasmányok eltűnnek, a következő 

generációk még kevesebbet fognak olvasni, és végül ki-

hal az olvasás, és annak szeretete. Tehát a közös, kötele-

ző olvasmányoknak maradniuk kell, de a lista megváltoz-

tatása jó lenne. Bővíteni kellene kortárs szerzőkkel, mivel 

a fiatalok nagyobb előszeretettel olvasnak tőlük, mint 

régebbi korok íróitól. Itt buktató szempont lehet, hogy az 

iskolai könyvtárakat lehetetlenség évente lecserélni, főleg 

ha egy iskolán belül minden magyartanárnak megvan a 

saját kötelező olvasmányokról szóló listája. Ez az iskolák 

közötti átjárhatóságot is nagymértékben megnehezítené, 

mert lehetséges, hogy valaki nem olvasta azt a könyvet, 

amit az új iskolájában már réges-régen vettek, így ő nagy 

lemaradásokkal kezdené az évet. Ennek oka az is lehet, 

hogy a szövegszerkesztés régebben eltérő volt a mainál, 

így a fiatalabbak nem nagyon érthetik, ami szójegyzékkel 

kiiktatható lenne, viszont így a könyv túl bonyolulttá 

válhat.  
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A régebbi könyvek fontossága abban is rejlik, hogy 

jó pár évvel ezelőtt írott könyvről, sokkal egyszerűbb 

véleményt formálni, mint egy ma írott darabról. A nyelvi 

értékeket veszni sem szabad hagyni, meg kell találni a 

középutat, ahol az olvasó érti, amit olvas, de mégis meg-

találhatók benne régebbi korokból származó szavak. A 

régebbi nyelvezet szükséges történelmünk megértéséhez. 

A hagyomány közérthetőségéhez a nyelv korábbi állapo-

tának ismerete is hozzájárul.  

A könyveket átírni sem szabadna, mivel ez már 

csalásnak minősülhet. A könyvek olvasását már hamar el 

kellene kezdeni előírtan olvasni, hogy már fiatal korban 

értő olvasókat nevelhessenek a tanárok. A kötelező ol-

vasmányok, azért is nagyon fontosak, mert az emberiség 

és egy nemzet közös kultúrájának ismeretének alapjait 

nyújtják. A generációról generációra szálló tudás, amit 

régen nagyszüleink olvastak az iskolában, annak egy 

részét valószínűleg mi is olvassuk, így közös pontot ta-

lálhatunk velük. Megbeszélhetjük, kinek mi és mi nem 

tetszett az adott kötetben, és ehhez hasonló dolgokat is. 

Ezáltal máris közelebb kerülhetünk nagyszüleinkhez. Az 

sem baj, ha nem értünk egy-két szót, az olvasás öröme 

még megmaradhat.  

Az olvasmányok lecserélése vagy esetleges nagy-

mértékű lecserélése is lehet jó. A mai fiatalok, nagyon 

sokat olvasnak és szeretnek is olvasni, de nem a régi 

íróktól, hanem a mai modern és friss kortárs írók regé-

nyeit forgatják nagy kedvvel. Az összes generációnak 

megvan a saját kultúrája, ízlésvilága, a fiatalok az ilyen 

kötetetek olvassák szívesen, ez pedig generációról gene-

rációra változik, amit képtelenség lenne követni az isko-

láknak és a közoktatásnak is. A régi, hagyományos kultú-
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rafelfogásban inkább csak az elit kultúra fér bele. A tö-

megkultúra, és az irodalom határterületei nem, holott a 

fiatalabbak többsége, éppen ezeket az olvasmányokat 

részesíti előnyben. A régi korok köteteinek olvasásához a 

szövegértési képesség fejlesztésére, és változatos szö-

vegvilág ismeretének tudására lenne szükség, amiket az 

iskolákban a tanárok nem tudnak a gyerekeknek megtaní-

tani, mert ennyi óra nincsen rá. A rugalmas, a kor igénye-

ihez igazodó olvasmányok választásának anyagi akadá-

lyai esetleg áthidalhatók, a Magyar Elektronikus Könyv-

tár és a Digitális Irodalmi Akadémia használatával.  

’A klasszikus az, amit senki se szeretne elolvasni, 

de mindenki szeretné, ha elolvasta volna.’ Írta Mart Twa-

in az olvasásról. A letűnt könyvek íróinak köteteit érde-

mes elolvasni, mert sokat tanulhatunk belőlük, és egy kis 

képzelőerővel áthozhatjuk a mai életünkbe is. 
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PALOTÁS ZSUZSANNA 

Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium, Buda-

pest 

 

Örök életre börtönbe zárva, avagy a tényleges 

életfogytiglan megítélése 

Napjaink eseményei, problémái és a társadalmi reflektá-

lások által feltevődik az emberben az örök kérdés, misze-

rint milyen is az áhított, utópisztikus társadalmi forma? 

Minden ember szociális és társadalmi pozíciójából, ma-

gánéleti viszonyaiból kifolyólag más véleményen van. A 

megosztottságunk miatt, a törvény sosem tud mindenkit 

kiszolgálni, a vezető réteg sosem lesz képes mindenkinek 

a kedvében járni, ami természetesen elégedetlenséghez és 

azokhoz a bizonyos problémákhoz vezet, aminek kapcsán 

elővillan a hibátlan állam illúziója. Átgondolva a kérdést, 

hogy vajon egy makulátlan, mindenki tetszését elnyerő 

törvénykönyv mit engedne, mit és hogyan tiltana, és mi-

vel büntetne, újra egészen különböző variációk merülhet-

nek fel. 

A társadalom, mint fogalom az alá fölé rendeltség-

gel együtt, régóta eleme az emberiség szótárának. Az 

embereket jelenti, akik egy országban a lehető legbéké-

sebb módon meg tudnak élni egymás „mellett, alatt és 

felett”. A társadalmi berendezkedéseket lehetne elsőként 

megnevezni a problémák forrásának, a társadalmi beren-

dezkedésért, pedig a vezetőkké vált egyének felfogása a 

felelős, tehát maga az ember. Az ember, aki, miután fel-

ismerte, hogy egyedül nem tud megélni, társakat és irá-
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nyítókat keresett. Az ősidőktől fogva az emberre egyre 

inkább lett igaz, hogy társas lény, csakhogy a fogalom 

jelentése az idő múlásával, eszmék hatására folyamato-

son változott. Olyan hullámhegyeket- és völgyeket látott 

már a közösség szemében, hogy az egészen hihetetlen. 

Alkalmazkodva az egyenlőséghez, egyszeriben vált erő-

teljessé és jelentéktelenné, másképpen értelmeződött az 

abszolutizmusnál, az autokráciánál, demokráciánál vagy 

a terror esetében. Többek között olyan változata is szüle-

tett, hogy bizonyos mértékű bűn elkövetéséért az ember-

nek halállal kell lakolnia, társai és a rendszer fenntartha-

tósága érdekében. Ez az eltorzult értelmezés pedig valaki 

szerint a gördülékeny működést, a haladást segíti, mások 

szerint pedig csak gyengíti a rendszert és erőszakot szül. 

Az ember az eszméket elvakultan tudja követni és a 

szabályokat kétkedés nélkül be tudja tartani. Ezzel a tu-

lajdonsággal azonban senki sem született együtt. A kez-

detektől fogva felépített társadalmi formák és a vele járó 

megválasztott vezetők értékrendje, illetve annak az érték-

rendnek a betartatása rengeteget formálta az emberi vi-

selkedést, tűrőképességet, hajlandóságot és személyisé-

get. Időbe telt, de beivódott a szolga gondolkodásába, 

hogy a felette álló parancsát végre kell hajtani. A lázon-

gók fejében is idővel szöget ütött, hogy mást nem tehet-

nek, csak engedelmeskedhetnek. Ha mégsem, akkor pe-

dig az erőszakos büntetési eljárások megtaníttatták velük. 

Tehát a vezető szavát sokszor saját józan eszük ellenére 

vették szent szónak, és az ítélőképességüket alárendelték 

egy nagyobb hatalomnak. Ennek leszögezésére azért van 

szükség, mert másképpen nem tudunk eljutni a szóban 

forgó kérdéshez, ami olyan gondolatokat hozhat elő az 
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emberből, amik az igazságosztáshoz és az emberiesség-

hez, tisztességhez és az empátiához kötődnek. 

A leírtak véleményem szerint időtlen és kortalan 

gondolatok. Nem csak a múlthoz, nem csak a jelenhez és 

nem kizárólag a jövőhöz kapcsolódnak. Minden korban 

felmerültek problémák, amik mind az emberi különböző-

ségből, eszmék megütközéséből, felfogások harcából, 

esetleg drasztikus hibákból eredtek. Ilyen örök életű, 

mindenkit érintő probléma a halálbüntetés és az életfogy-

tiglan börtön kettőssége. Rengeteg vélemény, gondolat 

van és volt ezzel kapcsolatban. Számtalan ember és mind 

különböző felfogás, de talán ezt a témát olyan sokféle 

módon mégsem lehet megközelíteni, inkább csak állást 

lehet foglalni az egyik vagy a másik oldalon. 

Amikor értékeljük akár a halálbüntetést, akár az 

életfogytiglan börtönt, többek között figyelembe kell 

venni a korszellemet. Ugyanis be kell látni, hogy a vilá-

gunk rohamléptekkel fejlődött a XX. század végétől nap-

jainkig. Olyan felfogásbeli fordulat következett be sok 

országban és annyi minden változott meg kevés idő alatt, 

hogy azt nem lehet hasonlítani például a középkorhoz, 

ahol egy eszme évszázadokon át irányította az embere-

ket. 

Most, a XXI. század elején járunk és felvetődik 

bennünk az említett kérdés, ami azért érdekes, mert a régi 

emberek persze ellenkeztek, lázadtak és bizonygatták 

saját igazukat, de egyrészt kevesen voltak, másrészt pe-

dig akaratukat sosem tudták véghezvinni. Így tehát a mi 

morfondírozásunk, hogy vajon helyes-e, eltörpül a régi 

szent meggyőződés mellett. 

A szó szerint vett életfogytiglan, mint olyan drasz-

tikus és visszavonhatatlan eljárás. Visszatekintve ennek a 
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büntetési formának a történelmére, láthatjuk, hogy em-

bertelenül végeztek ki sokakat. Borzalmas belegondolni, 

hogy ezzel a témával kapcsolatosan lehet beszélni meg-

alázó, illetve méltóságteljes kivégzési módokról. Szerin-

tem akár főbe lőnek, akár felakasztanak valakit, megbo-

csáthatatlan. 

Én teljes mértékben ellenzem az effajta büntetési 

formát. Mint állampolgár, mint közösségben élő ember, 

és mint családban élő gyerek egy véleményen vagyok. 

Mivel az igazságszolgáltatásról beszélünk, fontos számí-

tásba venni az emberi tényezőt is. Persze ez is a mai mo-

dern kor egyik vívmánya, hogy ez felmerülhet egyáltalán. 

Amit én a legfontosabb problémának gondolok ezzel 

kapcsolatban, az az, hogy a bíró, a döntéshozó is hibáz-

hat. Ő is ember, a rendőrök, a nyomozók ugyancsak. Iga-

zából, a hibafaktor mindenben benne van, akár gép, akár 

ember végzi el a munkát. Ez pedig egyszerűen elfogadha-

tatlanná és felháborítóvá teszi az esetleges baklövést. Az, 

hogyha ártatlan ember kerül az akasztófa alá, elindíthat 

egy visszafordíthatatlan folyamatot, mind a társadalom-

ban, mind magában az emberben, aki meghozta ezt a 

döntést. Lázadás törhet ki, botrány lehet belőle, ami 

mondani sem kell, senkinek sem jó. És szerintem nem éri 

meg az államfőnek sem, hogy a korszerűtlen módszert 

hagyja alkalmazni. Ezen kívül, valakinek a bűnösségében 

sohasem lehetünk biztosak, a biztonsági felvételek, a 

szemtanúk, de még a vallomások ellenére sem. A példák 

tárháza végtelen, hogy egy bűnöző, hogyan verheti át a 

hatóságokat. Ezt pedig kivédeni sokszor nem lehet, és 

éppen ezért fontos, hogy megölni nem lehet valakit csak, 

mert van valamiféle bizonyíték ellene. Mert akkor, az 

ártatlanság, csak utólag derülhet ki. 



 
111 

A másik összetevője az emberfaktornak az maga az 

elkövető, az áldozat, a gyanúsított, a bűnös. Mindig is 

azon az állásponton voltam, hogy a halál nem büntetés 

magának a bűnözőnek, csak a hozzátartozóinak. A halál 

számára egy pillanat, egy villanás. A családtagok, a ro-

konok, a szerettek érzik meg a hiányt, a fájdalmat és ők 

vonják le a tanulságot, ők tanulják meg az életre szóló 

leckét az elkövető helyett.  

A mondás igaz, hiszen meghalni könnyű, élni ne-

héz, különösen elítéltként! Ezzel nem azt akarom érzé-

keltetni, hogy én tolerálom a bűnözést, csak azt, hogy a 

büntetés az annak legyen gyötrelmes, aki megérdemli. 

Azért gondolom, hogy az életfogytiglan a helyes megol-

dás, mert a börtöncella rideg magányában, miután fel-

hagy az ember a szökésének tervezésével, átgondolja 

tettét, megszenvedi a következményeit, ezerszer megbán-

ja, de ha nem is, legalább bűnhődik és meglakol bűneiért 

a négy fal közé zárva. Arról nem is beszélve, hogy kizár-

ják az esélyét a visszafordíthatatlan hibának. Ugyan éve-

ket vehetnek el valaki életéből, de ártatlanság esetén le-

hetőséget adhatnak neki egy teljes életre. Másrészről ez a 

büntetési forma természetesen kockázattal bír. A szöke-

vények nagyobb károkat is el tudnak követni, mint 

amekkorákért rács mögé kerültek. Illetve, nem csak ők, 

hanem a megbántott és felháborodott család is bosszút 

állhat, de úgy gondolom, még mindig igazságosabb meg-

oldás és valódibb büntetés, mint valakinek az életét el-

venni. 

Tudva azt a tényt, hogy a mai napig bevett módszer 

a halálbüntetés csaknem a világ országainak 10%-ában, 

egyszerre érzek örömöt és bánatot. A pozitív, hogy ez az 

arány a jövőben nagy valószínűséggel csökkenni fog, 
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viszont elkeserít, hogy egyáltalán még létezik. Elképzelni 

sem tudom, mennyiben különbözhet a véleményem pél-

dául a dél-amerikaiak véleményétől, mennyire másképp 

láthatjuk a helyzetet. Én egy fejlődő köztársaságban élek, 

ahol az ilyen kérdés fel sem merül eldöntendőként, az ő 

körülményeik pedig egészen mások. 

Úgy gondolom, hogy ahol a mai napig történnek 

kivégzések, ott nem elsősorban azért ítélnek valakit ha-

lálra, mert azt vélik igazságosnak, nem azért, mert azt 

hiszik, megérdemli, hanem egészen más célból. Tapasz-

talat hiányában csupán feltételezni tudom, hogy az illeté-

kesek, a döntéshozók, a felsőbb hatalom célja nem a va-

lódi értelemben vett igazságszolgáltatás, hanem az elret-

tentés. A halálosztás csupán egy módszer a bűncselek-

mények csökkentésére, hiszen az ember természetéből 

fakadóan jobban fél a haláltól, mint az örökös börtöntől. 

Azonban, köszönhetően annak, hogy rengeteg országban 

már régóta nem bevett ez a büntetési forma, a bűnözők 

megtehetik, hogy elhagyva az országot, máshol hajtják 

végre a bűncselekményt, kizárva azt a kockázatot, amitől 

félnek. 

Meggyőződésem, hogy az ilyen módszerek a kor-

ral, illetve az adott ország fejlődésével tűnnek el. Itt Ma-

gyarországon, ahol az embereket a többi országhoz való 

felzárkózás és a különböző területeken, a világranglétrán 

való előbbre lépés vezérli, nem pedig a háborúskodás és 

a területszerzés, a kihágások és a törvényszegések bünte-

tése is más szempontok alapján történik. Emellett pedig 

az ország helyzetétől függ az elkövetett bűncselekmé-

nyek mértéke is. Ahol örökös elnyomás, elavult módsze-

rek, ellehetetlenített élet van, ott több az elfojtott indulat 
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és nagyobb a bosszúvágy, súlyosabbak a büntetések, míg 

egy békés ország határain belül mérsékeltebbek. 

Az én eszményített világomnak talán egyik alappil-

lére lenne a halálbüntetés teljes eltörlése. Feltételezem, 

hogy ha egy ilyen gyökeres változás következne be, ak-

kor azt világszerte változások követnék. Ha megjelenne a 

hír, hogy a világon sehol sem ítélhetnek halálra senkit, ha 

ez tudatosulna az emberekben, ki tudja, milyen nagymér-

tékű fejlődést eredményezne az országok szempontjából 

és mekkora haladást az eszmékben. 
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SEBESTYÉN ANNA 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr 

 

Terrorizmus - Egy globális méretű fenyege-

tettség megközelítési lehetőségei 

,,Egy bombamerényletnek manapság túl kell lépnie a 

bosszú vagy az ijesztgetés célján. A pusztítás tényére kell 

irányulnia.” Joseph Conrad idézete a terrorizmusra utal, 

amely egy újabb, gyakran használt kifejezés, sőt egyre 

több alkalommal találkozunk vele a hétköznapokban is. 

Mindazonáltal kérdések sora halmozódhat fel bennünk a 

témával kapcsolatban, de van, hogy alig figyelünk rá, 

mikor meghalljuk. Úgy vélem, különös megszállottság 

kell ahhoz, hogy valaki folyton-folyvást tudja követni a 

terrorista események alakulását a világban, birtokában 

legyen minden apró részletnek, illetve információnak. 

Annak ellenére, hogy a témát laikusként közelítem meg, 

számos cikket, tanulmányt elolvastam, hogy ily módon 

hiteles véleményt tudjak formálni erről a globális prob-

lémáról. 

Ha valakit megkérdezünk, mi jut eszébe a terroriz-

mus szó hallatán, biztosak lehetünk benne, hogy ezt a 

választ kapjuk: 2001. szeptember 11. Ez a dátum örökre 

belevésődött az emberiség kollektív emlékezetébe, hiszen 

a tragédia sok mindent megváltoztatott. A nyugati világ-

ban ekkortól tekintik igazán globális biztonsági fenyege-

tésnek a terrorizmust, olyannyira, hogy a politikai napi-

rend első pontja lett. 
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Elengedhetetlennek tartom tisztázni, mit is értek 

pontosan a terrorizmus szó alatt: egyfajta háborút, melyet 

öntörvényű, önálló stratégia alapján vívnak a szereplők, 

akiknek a döntéseit, célpontjait a politika nagy részben 

befolyásolja. A terroristák szándékosan félelemben tart-

ják a társadalmat, hogy egyre nagyobb hatalomra tehes-

senek szert, vagy csupán kifejezhessék nemtetszésüket. 

Charles Townshend szerint nehéz meghatározni a fogal-

mat, hiszen szinte egyetlen személy vagy csoport sem 

nevezte magát önként terroristának. Egyetértek állításá-

val, de szükségesnek tartom a legfőbb ismérvek megadá-

sát. Igen, valóban nagyon nehéz pontosan definiálni a 

szót, éppen ezért kell különösen odafigyelni magára a 

jelenségre is. Meggyőződésem, hogy sokan nehezen ta-

lálnák meg a jellemzőit, sőt egyszerűen nem tudnának 

hozzászólni a témához. Ezáltal olyan érzésünk támadhat, 

hogy abszolút tehetetlenek vagyunk vagy egyáltalán nem 

is érint minket. Megfoghatatlannak tűnhet. Annak ellené-

re, hogy hazánkban nem jellemző fenomén a terrorizmus, 

következményei itt is érezhetőek. Gondoljunk csak az 

Irakban szolgált NATO-katonáinkra, illetve az észak-

iraki MOL-érdekeltségeinkre, befektetéseinkre! Máris 

közelebb áll hozzánk a probléma, ezzel is jelezve annak 

globális méretét. 

A (politikai) terrorizmus az ókortól végigkísérte az 

emberiség történetét. Mindig is jelen volt, csak nem ka-

pott olyan hangsúlyos szerepet, mint napjainkban. 

Ki ne figyelt volna fel arra az eseményre, mikor re-

pülőgépek csapódtak a Világkereskedelmi Központ iker-

tornyaiba? Összesen 2977 ember vesztette életét a táma-

dásban. A 2001. szeptember 11-én történtek jelentősen 

hatottak nemcsak a politikára, hanem a társadalomra is. 
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A Pew Research Center felmérése szerint az amerikaiak 

97%-a emlékszik, hol volt azon a napon. Az amerikai 

emberek biztonságérzete megváltozott, nagyobb mérték-

ben kezdték támogatni George W. Bush külpolitikáját, 

háborúit Irak ellen. A kutatók úgy vélik, hogy a helyzetet 

meglehetősen túlreagálták, bár ez nem tekinthető egyedi 

jelenségnek az USA-ban. 

A médiának is nagy szerepe volt abban, hogy a tár-

sadalom gondolkodása a terrorizmussal, valamint az 

amerikai hadviseléssel kapcsolatban gyökeresen megvál-

tozzon. Úgy fogták fel a tragédiát, hogy az al-Káida ,,a 

szabadság és az amerikai értékek ellen intézett támadást”. 

Úgy érzem, fontos megemlíteni, hogy 9/11 bekö-

vetkezhetőségének valószínűségét sohasem zárták ki, de 

komolyan senki nem gondolta, hogy meg is fog történni. 

Richard A. Clarke, a terrorelhárításért felelős fehér házi 

tanácsadó kidolgozott egy terrorelhárítási akciótervet az 

al-Káida fenyegetéseivel kapcsolatban. Mindez eljutott a 

döntéshozókhoz is, de túl késő volt már reagálni. Felme-

rülhet a kérdés, hogy ha az al-Káida adott jeleket a kö-

zelgő támadásukról, akkor miért nem történtek meg a 

megfelelő intézkedések? A ,,fekete hattyú” nevű elmélet 

adhat választ kérdéseinkre. Ez olyan jelenségekre utal, 

melyek tapasztalataink híján lehetetlennek tűnnek. Tho-

mas C. Schelling szerint ez, az ismeretlen összetévesztése 

a valószerűtlennel”, hiszen ami furcsának tűnik, az egy-

ben valószínűtlen is, így ami valószínűtlen, azt nem kell 

komolyan venni. Kissé ironikusnak, nevetségesnek talá-

lom, hogy ilyen egyszerűen lehet megmagyarázni a tra-

gédiát. Ha belegondolunk, logikusnak tűnik ez a leveze-

tés, sokszor gondolkozunk így a mindennapi teendőkkel, 

problémákkal kapcsolatban. Ez is mutathat egy példát 



 
118 

arra, hogy milyen könnyű hibázni, apró dolgokat elha-

nyagolni, figyelmen kívül hagyni. Mindez egy szuperha-

talommal, az Amerikai Egyesült Államokkal történt meg. 

Nem tudom pontosan, hogy a tragédiában elhunytak hoz-

zátartozói tudnak-e egyáltalán erről az információról. Ha 

jobban belegondolok, lényegtelenné válik, ugyanis nem 

biztos, hogy ha időben hoz a kormány intézkedéseket, 

akkor elkerülhető lett volna ez a szörnyű esemény. 

De mit gondolunk mi erről itt, Magyarországon? 

Bizonyára mély döbbenetet vált ki bennünk is, befolyá-

solja érzelmeinket, ítéleteinket. Ugyanakkor biztonságér-

zetünk nem változik, mivel úgy érezzük, itt nem történhet 

meg hasonló. Vagy mégis? Szerintem nagyon kevés 

esély van rá, sőt értelme sem lenne sok. 

Mint minden tragédiát, ezt sem lehetett könnyű fel-

dolgozni az érintetteknek. Olyan nagymértékű sokk érte 

őket, melyet sosem felejtenek el életükben. Nem véletlen, 

hogy különös prioritást kapott a terrorizmus elleni harc. 

Ez egy újabb kihívás bolygónkon a sok-sok más világmé-

retű probléma mellett. Tennünk kell valamit többek kö-

zött a környezetszennyezés, környezetrombolás, tenger-

szint-emelkedés és az éhezés visszaszorításának ügyében 

is. Szomorúnak tartom, hogy a terrorista cselekedetek 

legtöbb esetben céltalanok. Ennek ellenére megszüntetni 

nem, csak visszaszorítani lehet őket. 

A Föld számos országában mindennaposak a terro-

rista támadások. Véleményem szerint nagyon keveset 

tudunk ezekről az eseményekről, de ez érthető is. Távoli 

országok sok-sok, számunkra jelentéktelen tragédiáival 

nem lehet elárasztani a hazai sajtót. A lényegesebb híre-

ket megkapjuk, s ilyenkor mindig borzongás tölt el min-
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ket és ugyanakkor megnyugvás, hogy nem bennünket 

érintett. 

A leginkább terrorfenyegetett országok köre szinte 

évek óta változatlan. A legtöbb merényletet elszenvedő 

államok: Afganisztán, Irak, Pakisztán, India, Szomália, 

Thaiföld, Oroszország, Kolumbia, Fülöp-szigetek és a 

Gázai övezet. A legtöbb halálos áldozat Irakban, Afga-

nisztánban és Pakisztánban van. 

Sokat gondolkoztam azon, vajon hogyan védekez-

het a lakosság, az állam olyan területeken, ahol rendsze-

resek a merényletek, túszejtések, robbantások, bombatá-

madások. Valószínű, hogy csak erőszakkal vagy sehogy 

sem. A lakosság bizonyára megszokta a helyzetet, de a 

hitét nem vesztette el, miszerint van remény a békére. 

Sajnos, a legtöbb ilyen országban hatalmas a szegénység, 

az elmaradottság, esetleg még éheznek is. Mindez csak 

ront a helyzeten, egyre nehezebbé válik bármiféle meg-

oldás, fellépés az erőszak ellen. Elkeserítő, hogy a nem-

zetközi szervezetek is tudnak a helyzetről, állapotokról, 

de sokszor a közbeavatkozásuk sem jelent semmit. Az is 

előfordul, hogy kivárásra alapoznak, megvárják, hogy 

stabilizálódjon a helyzet egy-egy esemény után a térség-

ben, bár ez hónapokig is eltarthat. 

Az utóbbi időben sok hír érkezett túszejtésekről. A 

legnépszerűbb videómegosztó portálon még azt is meg-

nézhetjük, hogyan végzik ki áldozataikat elrablóik. Szin-

te képtelenség elhinni, hogy valóban megtörténhet napja-

inkban. Pedig mindez maga a valóság. 

Új adatok, példák után kutatva tudtam meg, hogy 

2014 augusztusában ismét új túszokat ejtett foglyul az 

Iszlám Állam, és így már 20 külföldivel zsarolhatják az 

ellenük fellépő országokat. Az Iszlám Állam által indított 
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támadáshullám miatt az egyik észak-iraki kisebbségnek 

(130 ezer jazídinak) is menekülniük kellett. Amerika 

hangsúlyozza, hogy nem hátrálnak meg, ha másképp 

nem, katonai eszközökkel fognak elégtételt venni. Ez már 

csak így működik. Valóban elképzelhetetlen békés meg-

oldást találni? 

Kiábrándítónak találom, hogy sok esetben a gyilkos 

terroristákat a népük hősöknek tekinti. Az erőszak állan-

dó tényező a történelem folyamán. Nem várhatjuk azt, 

hogy egy adott nép hirtelen más nézeteket valljon, békés 

( de lehet, hogy nehezebb ) megoldásokat válasszon. 

Mégis ki válhat áldozattá? Bárki. 

2015 januárjában váratlan esemény rázta meg a vi-

lágot. A terrorizmus újra megmutatta, hogy jelen van és 

mindig is jelen lesz. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap 

párizsi lapszerkesztőségében történt tragédia híre meg-

döbbentett mindenkit. A támadásban összesen 20 sze-

mély halt meg (köztük a 3 támadó) és további 21-en 

megsebesültek. Franciaország mélységesen megrendült. 

A Föld számos országában tartottak békemeneteket, ezzel 

is elítélve az erőszakot, a terrorizmust. Párizsban másfél 

millió ember vonult fel. #JeSuisCharlie – ez lett a terro-

rizmus elleni harc új mottója. De vajon milyen okból 

támadt a fiatal testvérpár? Miért vállalkoztak az 5 perces 

mészárlásra, hiszen sejthették, hogy ők is áldozattá fog-

nak válni. El lehet-e válaszként fogadni, hogy egyszerűen 

csak szélsőséges nézeteket vallottak? Érdemes tudni a 

lapról, hogy már gyújtották fel a szerkesztőséget az isz-

lámot ért kritikák miatt. Viszont azt sem szabad elfelejte-

ni, hogy a ceruza nem fegyver, csak egy önkifejezési 

eszköz. Rendkívül sokat vitatott témává vált mindez. 

Elhanyagolhatónak vélem felsorolni a különböző érdeke-
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ket, gondolatokat, érzelmeket, érveket, állásfoglalásokat. 

Sokkal többről van szó; egy olyan konfliktusról melynek 

következményei meg fogják határozni nemcsak a franci-

ák jövőjét, hanem Európáét is. A Kouachi-testvérek tette 

lényegesen új fordulópontot jelent a biztonságpolitiká-

ban, és ami még szörnyűbb: az emberek hétköznapjaiban 

is. Ugrásszerűen több támadás fog bekövetkezni (és már 

következett be, például Németországban, Belgiumban), a 

társadalom kénytelen lesz hozzászokni a félelemhez, a 

rettegéshez. A sajtóban minden nap újabb és újabb cik-

kek adják tudtunkra, hogy a terrorizmus új irányt vett, a 

merénylők nem félnek elkövetni támadásokat, merényle-

teket. Igyekeznek megértetni, hogy eljött az ő idejük. A 

másik oldalon viszont, Charlie Hebdo folytatni fogja kri-

tikai munkáját, ki fog állni a szólásszabadság eszméje 

mellett. De milyen áron? Miért ilyen módon veszi fel a 

harcot a terrorizmus ellen, mikor ésszerűbb lenne más 

megoldást keresni. Vagy talán így válik hitelessé a har-

cuk? Úgy érzem, sokkal inkább előre kellene tekinteni, a 

következményekre gondolni és arra, hogy a vakmerőség, 

a töretlen elszántság nem segíti a békés megegyezést 

ebben az ügyben. 

Nehéz megjósolni a jövő eseményeit, nem tudni 

milyen fordulatok állnak még előttünk. Egy biztos, 1/7 

lett az új 9/11. A világ politikusai, az EU, a nemzetközi 

szervezetek nagy kihívás előtt állnak, ugyanis eszközt 

kell találniuk a béke megtartására. 

Ha most, 2015. január 7-e után megkérdezünk va-

lakit, hogy mi jut eszébe a terrorizmusról, már valószínű-

leg más választ kapunk. Charlie Hebdo egyfajta mérföld-

kő, épp olyan, mint 9/11. Drámai, tragikus, megdöbben-

tő. Nagy változást hozott az emberek gondolkodásában, 
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biztonságérzetükben, világnézetükben. Azt érezhetjük, 

hogy végképp tehetetlenekké váltunk a terrorizmus ellen, 

az erőszak ellen. Ez nem igaz, hiszen a legfontosabb, 

hogy elítéljük az agressziót, az erőszakot. Már ezzel is 

tettünk valamit azért, hogy a világ természetes egyensú-

lya helyreállhasson, a radikális eszmék visszaszorulhas-

sanak. 

Napjainkban a terrorizmus miatt kialakult helyzetet 

az súlyosbítja, hogy szervezett csoportok helyett egyéni 

elkövetőkkel is számolni kell. A szervezett csoportok 

ellen kiépülhetett a védelmi rendszer, mivel a titkosszol-

gálatok be tudtak épülni azokba. Egészen más a helyzet 

az egyéni elkövetők esetében: nem lehet védekezni elle-

nük, hiszen a demokráciában az emberi szabadságjogok 

mindenkit megilletnek. Ezt a szabadságot használják ki 

az egyéni merénylők, akiknek az önbíráskodása mögött 

társadalmi probléma húzódik meg. A nyugat-európai 

országokban nagy gondot jelent például az iszlám vallá-

súak társadalmi integrációja. Még azok sem tudnak beil-

leszkedni, akik már az adott országban születtek. 

Mégis mi lehet a megoldás? Új védelmi logikát kell 

felépíteni, nagyobb hangsúlyt fektetni a közvetlen kör-

nyezet ellenőrzésére. Tenni kell azért, hogy az emberek 

tudatában legyenek a terrorizmus veszélyeinek. Az adat-

védelem átértékelése is megfontolandó mindannyiunk 

számára. 



 



 



 
125 

SIPOS MÁTÉ  

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Győr 

 

Szurkolói kártyák 

Bevezetés - ...ahogyan én látom… 

„A kártyarendszer bevezetésének célja a jegyvásárlási 

folyamat megkönnyítése és felgyorsítása. A jogszabály 

bevezetése után a klubok és az MLSZ is azt érzékelte, 

hogy nehéz jegyhez jutni a személyes adatok egyeztetése 

miatt. A klubkártya ezt a problémát előzi meg azzal, hogy 

mindössze egyszer szükséges e személyes adatokat meg-

adni. Egyben abban is hasznos szerepe lehet, hogy a csa-

pat és a szurkoló között szorosabb legyen a kapcsolattar-

tás – adta válaszul az MLSZ kommunikációs osztálya. – 

A külföldi jegyvásárlók jellemzően nem rendszeresen és 

nem előre eltervezett módon látogatnak magyar bajnoki 

mérkőzéseket. A külföldi állampolgárok esetében ezért 

egyrészt a kártyahasználat nem jelentene előnyt, másrészt 

nem életszerű elvárás, hogy a magyar bajnoki megtekin-

téséhez kártya kiváltására is kötelezzük őket. Ezért hoztuk 

azt a döntést, hogy esetükben lehetséges, de nem kötelező 

a kártya kiváltása. A névre szóló jegyértékesítés termé-

szetesen az Ő esetükben is érvényes a magyar bajnoki 

mérkőzéseken.” 

Nem sűrűn látogatok ki a stadionokba mérkőzések-

re, inkább otthon a televízió előtt nézem a meccseket. 

Jómagam is futballozok, ezért sokszor – amikor szeret-
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nék – se tudok elmenni mérkőzést nézni, mert ütköznek 

az időpontok a kötelezettségeimmel. Évente 2-3 mérkő-

zésre megyek ki a városi csapat, a Győri ETO összecsa-

pásaira. Főleg akkor, mikor jobban megy a csapatnak, 

és/vagy egy nagyobb rivális klub érkezik hozzánk pl. az 

FTC, vagy Videoton. Ismerőseim közül néhánynak mód-

jában áll idegenbe is elkísérni a csapatot, és gyermekko-

ruk óta bérlettel látogatják az összecsapásokat, minden 

hazai mérkőzésen jelen vannak. 

Meglátásom szerint többen vannak hozzám hason-

lók, mert míg egy ETO-Fradi összecsapáson akár tízezer 

néző is kint volt a tavalyi idényben, addig idén az átlag 

nézőszám 2000-3000 fő körül mozgott. (Persze a Kisal-

földben mindig többet írnak). 

Véleményem szerint azoknak a szurkolóknak nagy 

része, akik évente csak 1-2 mérkőzésre látogatnak, nem 

fogja kiváltani a szurkolói kártyát. Nem azért, mert va-

lamiféle félelmük lenne a kártyával kapcsolatban, hisz itt 

nagyrészt családokról beszélünk, akik nem tördelnek 

székeket, hanem egyszerűen utána se néznek a kártyának, 

nem foglalkoznak vele, plusz anyagi teherként fogják fel, 

és inkább lemondanak szórakozásukról, sport iránti elkö-

telezettségük más irányt vesz, mondjuk, inkább egy 

sportcsatorna előfizetői lesznek saját televíziós szolgálta-

tójuknál. 

A biztonságról, ami fontos 

„A kártyarendszernek – ahogy korábban is hangsúlyoz-

tuk – nem a rendbontók kiszűrése az alapvető célja. A 

kamerarendszer nagy felbontású képet rögzít, amely al-

kalmas még csökkent fényviszonyok mellett is a személy-

felismerésre. A rendszer automatizált arcfelismerést nem 
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biztosít (sokan gondolják, hogy a fényképes klubkártyák 

miatt a kamerarendszer automatikusan felismeri a szur-

kolókat). A rendszer figyeli a belépési pontokat és a lelá-

tók teljes egészét, részét képezik nagy felbontású (15 

Mpx) fix kamerák és HD-felbontású, mozgatható, forgat-

ható kamerák. Ezek segítségével az elmúlt évben több 

rendbontót sikerült beazonosítani és felelősségre vonni. 

Az MLSZ a Stadion Biztonsági Projekt keretében a leg-

modernebb, magyar gyártmányú kamerarendszert telepí-

tette a stadionokba. Az MLSZ a kamerarendszer paramé-

tereinek meghatározása érdekében előzetesen egyeztetett 

az Országos Rendőr-főkapitánysággal. Az ORFK megha-

tározta, hogy milyen mennyiségben és minőségben kell a 

stadion egyes pontjait kamerákkal megfigyelni.” 

Véleményem szerint nagy szerepet vállaltak a 

rendbontók a kamerarendszer bevezetésében, hiszen, ha 

semmi probléma nem lett volna idáig a stadionokba, ak-

kor semmi sem indokolta volna a rendszer bevezetését. A 

petárdák és egyéb tűzijátékok nem valók sportpályák 

közelébe, veszélyesek használójukra, sportolóra egyaránt, 

de még így is lesznek, akik beviszik a kisebb robbanósze-

reket, és arcukat eltakarva randalíroznak. (Céljuk, moti-

vációjuk, viselkedésük számomra érthetetlen.) 

A kamerarendszer bevezetését követően egyből 

konfliktusokat váltott ki klubok és törzsszurkolói táborok 

közt. Gondoljunk csak a fradisták kemény magjára, akik 

a stadionon kívül összegyűlve nézték a mérkőzést. (Hiá-

nyuk érződött is a stadionba lévő szurkolói hangerőn.) 

Másrészről, akik szurkolni mennek a mérkőzésekre, nem 

erőszakoskodni, azoknak nincs mitől tartani. Az MLSZ-

nek célja is, hogy a családokat, – akik talán épp az ilyen 
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rendbontók miatt nem látogattak ki a meccsekre – egyre 

nagyobb létszámban kicsalja nézőnek. 

Természetesen az is csapatfüggő, hogy hol vannak, 

voltak ilyen rendbontások, hiszen például itt Győrben 

abszolút nem jellemzőek az ilyen esetek. Véleményem 

szerint indokolt volt a rendszer bevezetése, és természe-

tesen nem lett volna fair, csak annál a 2-3 csapatnál be-

vezetni, ahol előfordultak a rendbontások. 

A szurkolói kártya bevezetése körüli nehézségek, fé-

lelmek 

„A törvényi szabályozás, az a tény, hogy névre szóló je-

gyeket kell kiadni, fontos tényező, de nem csak erről van 

szó. A klubok beléptető rendszere, apparátusa és infra-

struktúrája nem volt alkalmas a bevezetésre, de egy meg-

felelő létesítményben való szakszerű alkalmazás esetén 

várható a kívánt előrelépés az eszköztől.(…) Egyes klu-

bok felmentést kaptak a klubkártya bevezetése alól, de 

alapvetően arról a szervező klub dönt, hogy hol lehet 

meccsnapon, mérkőzés előtt kiváltani a kártyát. Az MLSZ 

Futballkártyája a hét minden napján kiváltható a buda-

pesti kártyapontokban. A klubokat arra kérte az MLSZ, 

hogy a kártyakiállítás helyszíneiről és módjáról folyama-

tosan tájékoztassák a szurkolókat és a kártya kiváltására 

mérkőzésnapon is legyen lehetőség. Eközben beindult egy 

előregisztrációs felület, ahol ugyancsak kezdeményezheti 

a kártyaigénylést a szurkoló.” 

„A DVTK boltjában vagyok, és itt van velem a kis-

lányom, valamint a barátnőm is – mondta Jenner a 

Facebook-oldalán közzétett videójában. – A lányomnak, 

aki éppen alszik, szintén szüksége van szurkolói kártyára. 

Ez egy üzenet az MLSZ-nek: adjátok vissza a futballt az 
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embereknek! Semmi értelme az egész rendszernek! Mit 

kezdene egy kisbaba egy regisztrációs kártyával?(…) 

Adjátok vissza az embereknek a labdarúgást! Hadd jöjjön 

el egy gyerek az apjával, vegye meg egy jegyét, ez a 

rendszer nekünk és mindenkinek jobb lenne. Megértem, 

hogy mindenkinek regisztrálnia kell, így van ez Hollandi-

ában is. De minek kell szurkolói kártya egy gyereknek?! 

A futball a művészetről, a szabadságról szól. Adjátok 

vissza ezt a gyerekeknek és az embereknek, akik imádják 

ezt a játékot.” 

Jenner véleményében is vannak igazságok termé-

szetesen, de ő köztudottan egy elég vehemens ember, 

valószínűleg elég felindult állapotában nyilatkozta ezt, 

hiszen a szurkolói kártyát maximum három perc alatt 

megcsinálják. Meg kell adni az igénylő nevét, születési 

helyét, idejét és az e-mail címét (bár ez nem kötelező), 

valamint csinálnak egy fényképet, amit az adatokkal 

együtt egy kártyára nyomtatnak. 

Elmentem én is és kiváltottam a kártyát, bár ebben 

a dolgozatom is motivált. Valószínűleg később kiváltot-

tam volna, már csak abban a reményben is, ha hátha vá-

logatott meccset Győrben játszanak a közeljövőben. 

A kártya kiváltása közben kellemes csalódások ér-

tek. Nem hittem volna, hogy pár perc alatt megcsinálják, 

hogy egyből kézhez is kapom a kártyát. Kicsit késve 

mentem (rossz ütemben) hiszen a kártyák bevezetése 

utáni pár hónapban az MLSZ úgy támogatta a csapatokat, 

hogy ingyenesen szolgáltathassák a kártyákat. Esetemben 

már csak 500 Ft ellenében kaphattam kézhez. 

Érdekességként említem, hogy nem ellenőrizték 

adataimat, tehát nem kérték el személyi igazolványomat, 

vagy esetleg diákigazolványomat. Jóllehet a szurkolói 
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kártya is fényképes, kevés lehetőséget ad a visszaélésre, 

de azért mégiscsak ad. Megnyugtatóbb lenne az adtok 

ellenőrzése, és nyilvántartása, ha már e rendszer beveze-

tésre került, legalább vegyék komolyan, hogy elérhesse 

célját. 

Összességében jó dolognak tartom, hogy bevezet-

ték a kártyarendszert. Idővel majd elcsendesednek az 

ellenzők, és aki focimeccset szeretne látni, az ki fogja 

váltani a kártyát. Szerintem idővel a családok is ki fog-

nak látogatni egyre nagyobb létszámban a mérkőzésekre, 

ha látják, hogy nincsenek rongálások, rendbontások. 

Magyarországon azonban – sajnos – nem ezek a 

legnagyobb problémák. Még legalább egy módszer van, 

hogyan is lehetne kicsalni a szurkolókat a mérkőzésekre. 

Igen, a jó meccsekre, a nyertes mérkőzésekre gon-

dolok! 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

1. http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/mlsz-

a-kartya-celja-a-klub-szurkolo-viszony-elmelyitese 

-is-2366095  

2. http://www.nemzetisport.hu/labdarugo_nb_i/dvtk-

minek-kell-szurkoloi-kartya-egy-gyereknek-jenner-

2381687  
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SOMOGYI LÁSZLÓ TIBOR 

II. Rákóczi Ferenc Katolikus SZKI és Gimnázium, Kis-

kunhalas 

 

Kötelező olvasmányok a közoktatásban, a 

műveltség alapja vagy csak felesleges teher? 

A diákéletben az egyik leginkább felháborodást keltő 

házi feladatnak a kötelező olvasmányok számítanak. Ez 

már nagyszüleink idejében is így működött, és generáció-

ról generációra folyamatosan felvetődik a kérdés, hogy 

mindez valóban hasznunkra válik-e. Az érvek és ellenér-

vek hosszú skálája szinte végeláthatatlan sorban van jelen 

a diákság gondolataiban. Sokan vannak – köztük én is –, 

akik minden egyes feladott könyvet elolvasnak, míg má-

sok az internetes rövidítésekből pótolják a szükségesnek 

vélt ismeretanyagot. Valódi objektív megítélést ebből a 

szempontból rendkívül nehéz megalkotni, hisz ahány 

személy, annyiféle gondolat létezik. A rengeteg szubjek-

tív megítélésből jön aztán létre egy általános kollektív 

vélekedés, amely éppen felépítése miatt sohasem lehet 

egyértelmű. 

A kötelező olvasmányok a legtöbb esetben negatív 

érzelmeket váltanak ki a tanulókból. Ez talán az általános 

iskolákban jelenlévő emlékeknek és az ott uralkodó fo-

kozottabb szigornak tudható be. Sokszor talán tudat alatt 

megragad bennünk egyfajta kényszerérzet, amikor a kö-

telező szót meghalljuk. Ehhez társul általában az első 

élmény. Ha egy diáknak az első ilyen jellegű feladathoz 

kapcsolódó tapasztalata nem túl pozitív, akkor valószínű-
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leg a későbbiek folyamán is létrejön ez az asszociáció. 

Ellenkező esetben természetesen más a helyzet. Ha saját 

példából indulok ki, akkor ambivalens a következtetés 

vonható le. A kettősség természete véleményem szerint 

érthető. Első alkalommal, amikor Móra Ferenc Kincske-

reső kisködmön című alkotását kellett elolvasnom, pozi-

tív élményekkel gazdagodtam. Minden napra beosztot-

tam magamnak 12 oldalt elolvasásra, és így haladtam a 

könyvvel. Érdekes tapasztalat volt számomra az, hogy 

amikor a cselekményszál izgalmasabbá vált, akkor nem 

tettem le a könyvet a megszabott oldalszámnál, hanem 

tovább olvastam. Az ezt követő időszakban még rengeteg 

kötelező olvasmányt kaptam. Viszont egyáltalán nem 

nevezhető egyértelműnek a pozitív tapasztalat. 

Ahogyan én látom, a középiskolában a diákok 

mindössze 20-30%-a olvassa el valóban a kiszabott 

könyvet. Szerintem ennek több oka is lehet. Az egyik, 

hogy mindannyian eltérő érdeklődési körrel rendelke-

zünk. Az érdeklődési körük eltérősége ebben a társada-

lomban kialakított egy bizonyos szinten létező toleranci-

át. Ez a tolerancia azt jelenti, hogy az emberek elfogadják 

a másik érdeklődési körét, és világszemléletét anélkül, 

hogy valamiféle dogmába kényszerítenék azt. Az élet és 

az iskolai berendezkedés, ebben jelentős különbséget 

mutat. Ugyanis senki sem kérdezi meg azt, hogy melyik 

irodalmi irányzat áll a diák szívéhez közelebb, és melyik 

az, amely kevésbé.  

Természetesen az oktatásban az irodalmi stílusuk 

megismeréséhez elengedhetetlen néhány olyan alkotás 

ismerete, amely az aktuális témához kapcsolódik. Ez biz-

tosítja a példát, amelyen keresztül jóval könnyebb meg-

tanulni az anyagot. Viszont itt van egy hatalmas hiba. Én 
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úgy gondolom, hogy bizonyos stílusoknál nem csupán az 

elsőrendű szempontnak kellene érvényesülnie. A tarta-

lom éppoly hangsúlyos élményt jelent az olvasó számára, 

mint a stílus. Ezért nem mindegy, hogy miről szól egy 

bizonyos olvasmány. Számomra elképesztő, és valami-

lyen szinten felháborító volt Móricz Zsigmond Szegény 

emberek című alkotása. Ennél a témánál háromféle alko-

tást kaptunk kötelező érvényű elolvasásra. Mindhárom 

remekül példázza a naturalizmust, így fogalmam sincs, 

hogy miért kellett a tananyagba ékelni egy olyan iro-

mányt, amelyben kislányok meggyilkolását írják le. Szin-

te látható képként jelenik meg az olvasó előtt, amikor a 

főszereplő megöli a vasvillával a két kislányt. Nyilván ez 

a fajta borzalomábrázolás a háború elítélését célozza 

meg, viszont akkor sem szabadna egy ilyen művet köte-

lező érvénnyel ráerőltetni a diákokra. Főleg akkor, ha 

több másik alkotás is képes szemléltetni a naturalizmus 

stíluseszközeit. Mindettől függetlenül, érdekes észrevétel 

volt számomra, ahogyan egyre jobban megszerettem az 

irodalmat. Egyszerűen ráeszméltem az irodalmi kifejező-

eszközök csodás harmóniájára és az abban rejlő szimbo-

likára. Kétségtelen az is, hogy mindez talán nem jöhetett 

volna létre a kötelező jellegű olvasmányok nélkül. 

Érdemes megemlíteni, hogy nem minden esetben 

jelenti egy könyv elolvasása a műveltség gyarapodását. A 

felnőttkorhoz közeledő tanulóban általában már kialakul 

az az ízlésvilág, amely meghatározza a szépirodalomhoz 

kapcsolható érdeklődését. Ebben az esetben, ha a meglé-

vő kevés szabadidőt még azzal terhelik, hogy el kell ol-

vasni egy könyvet, akkor könnyen megeshet, hogy a diák 

bár elolvassa, amit kérnek tőle, mégis rossz érzése támad 

a kötelezettségből kifolyólag. Tulajdonképpen épp azért, 
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mert nem tudja azt olvasni, amit szeretne szabadidejében, 

hanem kénytelen minden idejét feláldozni az iskola által 

elvárt követelményeknek. 

 Nyilván ez nem minden esetben van így. Vannak 

olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel az olvasás. Ők 

akkor sem fogják elolvasni a könyvet, hogyha rossz je-

gyet kapnak. Pedig talán nekik lenne a legnagyobb szük-

ségük arra, hogy gondolkodásviláguk új lehetőségekkel 

gyarapodjon. Köztudott, hogy az olvasás elősegíti a szó-

kincs bővülését, ezáltal a szociális képességekre is ko-

moly hatást gyakorol. Így érdekes dilemma alakul ki a 

szóban forgó téma körül. Minimum két csoport különít-

hető el. Az egyikbe tartoznak azok, akik szeretnek és 

szoktak is olvasni. Ők mindenféleképpen elolvassák a 

kötelező olvasmányokat, bár így a saját szabadidejük 

viseli a következményeket, ami nem épp előnyös. Mind-

ezek mellett van a másik csoport, akik a lehető legritkább 

esetben olvasnak el bármit is. Számukra általában a már 

korábban is említett internetes, vagy materiális megnyil-

vánulású rövidítések biztosítják a dolgozathoz szükséges 

tudásanyagot. Mindebből kiindulva levonható az a kö-

vetkeztetés, hogy az épp aktuális oktatási rendszer azokat 

a diákokat terheli túl, akik egyébként is olvasnának, míg 

az érdektelenebb hozzáállású tanulókat nem befolyásolja. 

Ennek megoldására többféle lehetőség is létezik. 

Szerintem az ideális intézkedés az lenne, ha minde-

nekelőtt megvizsgálnák az összes kötelező olvasmány 

tematikáját. Aztán magát a tananyagot és az alkotás ösz-

szefüggéseit, kapcsolatrendszerét kellene megfigyelni. 

Ha nem egyértelmű a kapcsolat, akkor célszerű pályáza-

tot kiírni az oktatásügy kezdeményezésével, amelynek 

eredménye egy szélesebb társadalmi bázisú következteté-
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si alap lenne. Így munkát spórolna meg az illetékes szer-

vezet is, emellett a tananyag átformáltsága is jobban tük-

rözné a társadalom elvárásait. Az ezt követő lépés egy 

néhány éves próbaidő lenne. Az ekkor keletkező tapasz-

talatok visszajelzést nyújtanának a további teendőket 

illetően. Ha ezek kedvezőek, akkor eredményes volt a 

kezdeményezés, ha viszont az ellenkezője igaz, akkor 

meg kell ismételni az egész folyamatot. Nagyon fontos a 

lebonyolításnál a szakértők munkája, illetve jelenléte. Így 

az elbírálásnál kialakuló helyzet akár meglepően jó is 

lehet.  

Az imént levezetett eszmefuttatás csupán egy mód-

szer a sok közül. Nem az út a lényeg, hanem a cél, 

amelynek elérése a mérvadó. A tematika ellenőrzése mel-

lett viszont rendkívül fontos a mennyiség átgondolása. 

Célszerű olyan fontossági sorrendet kialakítani, amely-

ben fel van sorolva az összes kötelező olvasmány. Az így 

kialakuló preferencia rendszer kiváló kiindulási alap len-

ne. Viszont a szempontokat szintén több szakértővel kell 

egyeztetni, hogy hiteles legyen a kialakult sorrend való-

disága. Ezután elkezdődhet a spektrum szűkítése. Ez a 

művelet véleményem szerint 15-20%-os mennyiségcsök-

kentéssel eredményessé válhat. Épp ez az a mérték, 

amely biztosítja azt az időt, amely elegendő ahhoz, hogy 

saját érdeklődési körnek megfelelő könyvet olvasson az, 

aki szeretne. Így kevésbé lenne megterhelő az olvasmá-

nyok elolvasása is. A mennyiségbeli csökkentés, a ko-

rábban említett témaátvilágítással kiegészítve, már jelen-

tős változásokat hozhatna létre a tanulók hozzáállásában. 

Mindenképpen többen lennének azok, akik elolvassák a 

feladott olvasmányokat. Hogy mennyivel, arról csak ta-

lálgatni lehet. 
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Szerintem vitathatatlan az a tény, hogy az olvasás a 

műveltség alapja. De csak és kizárólag akkor lehet az, ha 

egy könyvet érdeklődéssel olvasnak. Így nagyon fontos 

szerepük van a tanároknak is. Ha például egy tananyag-

nál egy könyv jól példáz egy adott stílust vagy irodalmi 

irányzatot, akkor célszerű úgy feladni az olvasmányt, 

hogy előtte valamilyen szinten a tanár átbeszéli a diákok-

kal annak jellegzetességeit. Az így kialakuló tudatos ol-

vasás két szempontból is előnyös. Egyrészt a diák figyel 

a stílus megnyilvánulására, másrészt a tartalmat sem 

hagyja figyelmen kívül. Így magas hatékonysággal lehet 

megérteni egy tananyagot, úgy, hogy a tartalom később 

valóban a műveltség alapját képezze.  

További előnyös hatásai is vannak az olvasásnak. A 

szókincs bővülésével az individualitás kiteljesedik, ami a 

későbbi élet folyamán is óriási fontossággal bír. Az elol-

vasott könyvek képesek alakítani a személyiséget és a 

világképet. Természetesen csak akkor, ha az olvasó olyan 

információkat talál a könyvben, melyek számára fonto-

sak. Ez ritkán jellemző a kötelező olvasmányokra, vi-

szont az olvasmányok által kiváltott olvasási kedv képes 

közvetve befolyásolni az olvasó gondolatvilágát. Az így 

kialakult világnézet pedig a jellemet formálja. A jellem 

pedig alapvető fontosságú az életben, hiszen ez alakítja ki 

a megfelelő hozzáállást a körülöttünk történő esemé-

nyekhez. Mindezeken felül szerintem a racionalitást is 

fejleszti az olvasás. Minél több könyvet olvas el valaki, 

annál inkább találkozik a végletekkel, így képes megha-

tározni egy alkotásról, hogy az valós tanításokat tartal-

maz-e vagy sem. Nyílván a "valós" szó relatív, ezért in-

kább úgy lehetne pontosabban megfogalmazni, hogy 

személyiséghez közel álló.  
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Megemlíthető pozitívum még a képzelő erő fejlesz-

tése. Ez nagyon fontos. A legnagyobb tudósok által meg-

alkotott találmányok sohasem születhettek volna meg a 

képzelőerő megléte nélkül. Egyes kutatások szerint 

mélyolvasás közben (tehát, amikor az olvasó kizárja a 

külvilágot és csak az olvasásra koncentrál) az ember ké-

pes átélni a regény szereplőinek érzéseit. Sokszor olyany-

nyira hitelesen, hogy szinte olyan érzése támad, mintha 

vele történt volna meg a cselekmény. Ez az empátiát fej-

leszti, ami elengedhetetlen összetevője az emberi létnek. 

Ha ugyanis látunk egy embertársunkat, aki épp bajba 

került, akkor nem hagyjuk ott, hanem segítünk rajta. Eb-

ben a társadalomban ez különösen fontos erény. Egyéb-

ként a memóriát is fejleszti az olvasás. Egy könyv általá-

ban különböző részekből áll. Ezek a részek összefüggé-

sek sorozatával kapcsolódnak egymáshoz. Az összefüg-

gések nyújtják a történet lényegét, amely az elejétől 

kezdve épül és bonyolódik. Így az agy rá van kényszerít-

ve arra, hogy ne csak a sorokat olvassa, hanem aközé is 

lásson, miközben teljes mértékben megérti a sorok jelen-

tését is. Ez a fajta agytorna szintén előnyös. Hatása pedig 

az élet számos területén kamatoztatható. 

Persze nem csak pozitív hatások léteznek. Negatí-

vum például a korábban is említett tartalombeli problé-

ma. Ha valakit olyan könyv elolvasására köteleznek, 

amelynek témája nem áll közel hozzá, akkor a kialakult 

hatás káros lehet a mentális egészségre. Erre van példa a 

történelemben is. Sokan hallottunk már a Werther-

effektusról. Ennek a tulajdonképpeni definíciója: Egy 

kiindulópontból történő öngyilkossági hullám. Ez a kiin-

dulópont bizony sok esetben egy könyv. "A Goethe által 

1774-ben megalkotott figura rezignáltan keresi a helyét a 
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világban, ám idővel rá kell ébrednie: nem tud elhelyez-

kedni a társadalomban, egyedül férjezett szerelme, Lotte 

tartja benne a lelket. Amikor a fiú rájön, hogy a lány is 

viszonozza az érzéseit, főbe lövi magát, mert örül, hogy 

minden vágya teljesült. Ezután a korabeli Európában 

hatalmas Werther-láz tört ki, a fiatalok előszeretettel öl-

tözködtek úgy, ahogyan a főhős is tette: sárga mellény, 

sárga nadrág, kék kabát. Egész iparág épült a történet 

köré, teáscsészékre és kekszes dobozokra pingálták a 

sztoriból vett jeleneteket. (A tömegkultúra azóta megsok-

szorozta önmagát.) A divaton kívül többen követték az 

ifjú példáját, hasonmásnak öltözve főbe lőtték magukat. 

A legújabb kutatások szerint nagyjából egy tucatra tehető 

a könyv hatása alatt önmagukkal végzők száma." Épp ez 

bizonyítja azt, hogy ahány ember annyiféle mentalitás 

létezik. Egy írónak óriási felelőssége van olyan tekintet-

ben, hogy mit és hogyan alkot. A korábban említett mély 

olvasás fázisa ilyen szempontból végzetes is lehet. Hi-

szen ha a főszereplő egy nem épp egészséges mentalitású 

személy, akkor az olvasó ennek a szereplőnek az érzésvi-

lágával azonosul és kész a tragédia. Sajnos a kötelező 

olvasmányok is rejtegetnek ilyen műveket. Szophoklész - 

Antigoné című alkotásában több szereplő is öngyilkossá-

got követ el végső elkeseredésében. Sosem lehet tudni, 

hogy ezt mikor olvassa el egy olyan személy, aki azono-

sul a szereplőkkel vagy érzelmileg labilis. 

Így szerintem a végső válasz a kérdésre, hogy a kö-

telező olvasmányok a jelen oktatási rendszerben egyaránt 

megjelennek teherként, de a műveltség alapjait is képzik. 

A negatívumok kiküszöbölésével viszont járható lenne az 

arany középút. Ebből következően pedig kivétel nélkül 
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az olvasás pozitív hatásai érvényesülnének, ami jelentős 

előrelépés lenne kulturális szempontból! 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK: 

1. http://index.hu/kultur/eletmod/2009/07/03/ugyanan

nyi_ongyilkossag_jackson_es_goethe_miatt/  
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SUKÁLY BOTOND 

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Mis-

kolc 

 

Szurkolói kártya, avagy hogyan jutunk be a 

stadionokba? 

A labdarúgás legelső említésre méltó eseménye Magyar-

országon az volt, hogy 1885. június 16-án megalapult az 

Újpesti Torna Egylet. Majd 1901. január 19-én létrehoz-

ták a Magyar Labdarúgó Szövetséget. 1902. október 12-

én lejátszották a legelső hivatalos mérkőzést, melyen 

hazánk válogatottja 5-0 ás vereséget szenvedett Ausztriá-

tól. Az 1938-as labdarúgó-világbajnokságon a nemzeti 

csapatunk ezüstérmet szerzett a döntőben Olaszországtól 

szenvedett 4-2-es vereséggel. Az 1952. évi nyári olimpiai 

játékokon a magyar válogatott elérte első nemzetközi 

sikerét: a Helsinkiben rendezett fináléban 2-0-s győzel-

met aratott a jugoszlávok felett. A magyar labdarúgás 

egyik legjelentősebb sikerét1953. november 25-én köny-

velhette el Londonban. A hazai környezetben európai 

csapattól már 90 éve veretlen angol labdarúgó-

válogatottat 6-3-ra győzte le. A találkozó az "évszázad 

mérkőzése" néven híresült el. Ezt ismét csak ezüstérem 

követte a 1954-es labdarúgó-világbajnokságon. Ezután 

romlásnak indult a magyar labdarúgás. Magyarország 

utoljára az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon szere-

pelt. A Videoton 1985-ben bejutott az UEFA-kupa dön-

tőjébe, a Ferencvárosi TC 1995-ben és a Debreceni VSC 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1938-as_labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Olasz_labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott
http://hu.wikipedia.org/wiki/Labdar%C3%BAg%C3%A1s_az_1952._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Labdar%C3%BAg%C3%A1s_az_1952._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jugoszl%C3%A1v_labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott
http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_25.
http://hu.wikipedia.org/wiki/London
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott_1953._november_25-i_m%C3%A9rk%C5%91z%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_labdar%C3%BAg%C3%B3-v%C3%A1logatott_1953._november_25-i_m%C3%A9rk%C5%91z%C3%A9se
http://hu.wikipedia.org/wiki/1954-es_labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Videoton_FC
http://hu.wikipedia.org/wiki/1984%E2%80%931985-%C3%B6s_UEFA-kupa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferencv%C3%A1rosi_TC_(labdar%C3%BAg%C3%A1s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Debreceni_VSC
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2009-ben bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ezek 

nemzetközi „sikereink”. 

129 évvel tehát azután, hogy megalakult a legelső 

magyar klubcsapat, összegezhetjük, hogy a magyar lab-

darúgás egy 10-15 éves sikerszériát könyvelhet el fennál-

lása óta. Ez a korszak viszont világhírű és elismert. Ám 

ha csupán azt tekintjük, hogy a legutóbbi nemzetközi 

szerepléshez (válogatott részéről) olyan régre kell vissza-

tekintenünk, hogy akkor hazánkban még se internet, se 

mobiltelefon nem volt, de még jóformán színes TV is 

alig. 

28 év. Egy komplett generáció nőtt fel anélkül, 

hogy a VB, EB focistákról készült matricagyűjtő album-

ba beragaszthattunk volna egy Magyar Köztársaság cí-

merét. Klub csapataink éppen annyi „sikert” értek el, 

hogy talán említésre kerüljenek néha egy szomszédos 

ország sportnapilapjának oldalcikkében… Az elmúlt 25 

évben a válogatott a FIFA világranglista 30-80. helye 

között mozog. Egyelőre… az optimisták szerint ez javul-

ni fog, a pesszimisták szerint rosszabbodni. Hogy miért? 

Jelenleg a válogatott keret tagjai külföldön, középcsapa-

tokban futballozók, vagy már külföldről hazatért és a 

Nemzeti Bajnokságban szereplő klubcsapatok tagjai. És 

elértük azt a kritikus pontot, melynél a magyar futball 

felelősei húzzák a szájukat. Nem lehet elmenni amellett a 

tény mellett, hogy az egész magyar futballt meghatározó 

két tényező a következő: válogatott szereplése és az 

utánpótlás. 

A kérdés, hogy milyen utánpótlás bázisa van a fut-

ballnak Magyarországon, és hogyan leszünk képesek 

ezekkel a játékosokkal szerepelni a nemzetközi selejte-

zőkön. Borzasztó az utánpótlásunk. Óriási anyagi és játé-

http://hu.wikipedia.org/wiki/UEFA-bajnokok_lig%C3%A1ja
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kosbeli rések tátongnak az egyes korosztályokban. Az 

utánpótlásunkat legjobban jellemző kifejezések: nagyké-

pű focisták, hozzá nem értő edzők, a pénzesek fiai játsza-

nak, külföldre menő tehetségek, sikertelen válogatottak, 

túlfizetett kezdő focisták, silány létesítmények. Bár az 

utóbbi években egyre több pályát, stadiont és épületet 

építenek az utánpótlás és a három-négy magyar akadémia 

számára, mely valószínűleg hozzá fog járulni az utánpót-

lás képzés javulásához, ám ez még egy részsiker csak. 

Kevés az itthon játszó játékosok száma, és kevés az, aki 

egyesületben játszik. Nincs nagy merítési lehetőség. Nem 

kellenek óriási számok és matematikai képességek, hogy 

elképzelhessük, hol vagyunk például Németországhoz 

képest, ahol a teljes népesség minden negyedik tagja 

sportol valamit aktívan, egyesületben. Ne legyen bátor-

ságunk utána keresni, hány magyar 18 év alatti sportol 

egyesületben… Tehát az utánpótlás megítélése inkább 

negatív, de bizakodóak lehetünk. 

A válogatott ugyan ért el bronz, ezüst és arany ér-

met EB-n, VB-n és olimpián, de ez oly régen volt, hogy 

csak ahhoz elég, hogy ne tartozzunk a legrosszabbak 

csoportjába. Szerencsére van bennünk annyi egészséges 

nemzeti öntudat, hogy a válogatottért mindenki, bármi-

lyen nézeteket valló ember, csapat szurkolója képes ösz-

szefogni és a válogatottnak szurkolni. A legnagyobb az 

természetesen az ősi rivális, történelmi okokból is ellen-

szenves Románia elleni mérkőzések előtt érzékelhető. 

Csak hogy egy aktuális példát említsek: az idei év októ-

berében Bukarestben játszott a két válogatott, ahová ed-

dig nem tapasztalt méretű összefogás és odaadás segítette 

a nemzeti tizenegyet. 2500 magyar szurkoló utazott ki a 

legalább 40.000 forintos költség és a minimum 10 órás út 
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ellenére. Mindezt a Magyar Labdarúgó Szövetség 

(MLSZ) segítsége és hozzájárulása nélkül. Mivel az 

eredmények nem jönnek, hiszen a válogatott sorra marad 

le a nemzetközi porondról, ezért csökken a futballt ked-

velő magyarok száma is. A legközelebbi, 2016-os Fran-

ciaországi EB selejtező csoportban például olyan jó sor-

solást kapott a válogatottunk és olyan kedvezőek a felté-

telek, hogyha nem sikerül a továbbjutás az a magyar foci 

legelső szögét verné a koporsójába… De a szurkoló nem 

foglalkozhat ilyennel, az legyen mindig optimista és 

szurkoljon, persze. 

Ez a két tényező tehát az, mely leginkább meghatá-

rozza a sportág népszerűségét és színvonalát ma hazánk-

ban. Minél jobbak a mutatók, annál több országon belüli 

érdeklődőt tud maga mellé állítani a labdarúgás. Ám ma 

ez pont fordítva halad.  

Sajnos ezek nélkül a háttérismeretek és tények nél-

kül nem lehet megvizsgálni a szurkolók és a nézőszám 

helyzetét. Az egyetlen ésszerű és elfogadható érv, melyet 

az MLSZ döntései mellett fel tudnék hozni, az alábbi 

lenne: a futball-huliganizmus. A legelső probléma, hogy 

a huliganizmust és a huligánokat összekeverik a naciona-

listákkal és az ultrákkal. Ez külföldön talán így van, de a 

mai Magyarországon nincsenek huligánok. Nacionalisták 

annál inkább. Ennek ellenére a két csoport nem azonos és 

nem tekinthető egy kalapba tartozónak. A futball-

huliganizmus Angliából indult ki az 1990-es években. 

Sorra történtek gyilkosságok, utcai verekedések és rongá-

lások szimpla bajnoki mérkőzések alkalmával. Ez való-

ban elítélendő és mielőbb megoldandó probléma volt. 

Ám az angolok megoldották és ma teljesen háttérbe szo-

rult, sőt hazánkban nincs is jelen.  
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Egy, a futballba köztudott tény, hogy a magyar és 

nemzetközi ultrák vallanak szélsőséges nézeteket. Mie-

lőtt még minden laikus azonnal elítéli az összes ultrát, 

célszerű megvizsgálni a helyzetet. A futball a világ leg-

népszerűbb sportja. A legnagyobb tömeget vonzza. Így 

nyílván, ha célunk van vele bármilyen „embertípust” fel 

tudunk mögötte sorakoztatni és ráfogni bármit. Tehát a 

futball és a lelátó egy valóban olyan sport és rendezvény-

helyszín, melynél megjelennek az indulatok és az agresz-

szivitás. Minden létező, közepes településen van olyan 

„kemény mag”, olyan csoport, aki elkezd hinni a saját 

klubjába. És „felelős” lesz a hangulatért. A leghűsége-

sebb, legkitartóbb és legodaadóbb szurkolókat hívjuk 

ultráknak. Akik mindig mindent megtesznek csapatukért 

és hazájukért. Ezeket sajnos a média sokkal kevésbé han-

goztatja… Kinek mi a célja. Tehát jelen van egy olyan 

csoport, baráti kör, aki elkezd a másikkal vagy gyűlöl-

ködni, vagy barátkozni. Általában a leghangosabbak a 

stadionba, bár ez nem az alapján működik, hogy hova 

szól a jegyed, vagy tag vagy-e. Ők egyszerűen csak 

megmozgatnak minden tőlük telhetőt a győzelemért. 

Szóval valóban, akadnak olyanok, akik (mint az egész 

társadalomban, és az egész világon) szélsőségesebbek, 

mint a többiek. És a lelátón általában jobbra tolódás ta-

pasztalható. Ám ez nem jelenti azt, hogy nácik, vagy 

fasiszták, vagy rasszisták foglalnak helyet a lelátón. Nem 

jelenti azt, hogy minden ultra gyűlölködő. Az emberek 

érzelmei és elvei nem skatulyázhatók be, igaz kollektív 

büntetések?!! A nácik kollektíven büntették a zsidókat, 

ezért jogosan ítélte el őket mindenki. Ám az ultrákat jog-

talanul ítéli mindenki huligánnak és nácinak. Legfőképp 

olyan emberek, akik TV-n kívül még nem láttak magyar 
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focimeccset és nem találkoztak szurkolókkal, esetleg ki 

sem próbálták az „ultraszektort”, mert félelmetes bemen-

ni… Hány olyanról hallhatunk manapság, hogy ultrák 

kárt tettek volna bárkiben is? Szóval egyértelmű hogy a 

lelátó népe fel van használva, mindig annak, akinek épp 

célja van velük. A lelátó népe, mely nem csupán ultrából, 

hanem családokból, fiatalokból, nyugdíjasokból (és leg-

főképp férfiakból) áll. 

Mielőtt elkezdenénk a magyar hangulatot és néző-

számot elemezni, illetve azt hogy kimenjünk-e foci-

meccsre, vizsgáljuk meg a külföldet! Az MLSZ teljesen 

hülyének nézve a magyar szurkolókat váltig állítja, hogy 

nyugaton a szankciók megoldottak minden problémát, és 

hogy politikamentes, rasszizmus-mentes lelátókra van 

szükség. E mögé az álca mögé bújva cselekednek. Tehát 

nyugaton elvileg minden meg van oldva. Átverés. Olasz-

országban havonta van késelés, Németországban mai 

napig gyakoriak az utcai verekedések. Egyedül Angliá-

ban „sikerült megoldani a problémát”, mégpedig olyan 

magas jegyárakkal és olyan törvényekkel, melyek telje-

sen megölték a hangulatot. Azt, ami miatt a laikusok és 

néha meccsre járók leginkább kilátogatnak a mérkőzé-

sekre. Színházzá vált az angol stadion. Tény. Nem lehet 

szotyizni (magyar szurkoló el se tudja képzelni), se alko-

holt fogyasztani, se olcsó jegyet venni, se állni. Nincs 

hangulat, színház van az elitnek. De a foci minősége ki-

fogástalan. Ami viszont hazánkban nem így van. Nyuga-

ton is igenis jelen van a jobb oldal, jelen van a hit és jelen 

van az agresszió a lelátón. És sokak szerint ez így is van 

jól. Aki hisz a csapatában, az nem tud ülve tapsolgatni és 

káromkodás nélkül szépen elfogadni, ha valami nem úgy 

történik, ahogy az nekik jó. Férfiak… 90%-ban férfiak 
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látogatják a magyar focimeccseket, mert nem színház, 

hanem felnőtt szórakozás a futball. 

Nézőszám növelés, MLSZ módra: 10 év alatt tize-

dére. Tények, semmi mögöttes tartalom, semmi félrebe-

szélés. A legutóbbi forduló átlaga 2000 alatt volt, mely a 

hozzánk hasonló népességű és földrajzi fekvésű orszá-

gokhoz hasonlítva is SZÉGYEN. Évente két mérkőzés 

az, amikor eléri a 20.000 főt a nézőszám egy mérkőzé-

sen. A német másodosztályba még ennél is magasabb az 

átlag. Tehát a tények magukért beszélnek: csökkenő 

színvonal, egyre kevesebb magyar labdarúgó, semmi 

nemzetközi siker… Így nem lehet szurkolókat toboroz-

ni… De bárcsak legalább szinten lehetne tartani ! Négy-

öt évvel ezelőtt 4000 volt az átlag nézőszám. A tények 

magukért beszélnek. Ahhoz hogy növelni tudjuk a néző-

számot és az érdeklődést, olyan döntéseket kell hozni, 

melyek a szurkolók érdekeit szolgálják, nem pedig olyan 

döntéseket, melyeket politikai okokból megválasztott 

öltönyös, focihoz semmit nem értő emberek érdekeit 

szolgálják. Ezért ráfogták egy olyan projektre és foga-

lomra, hogy rasszizmus és családbarát dolgok. Rassziz-

musra hivatkozva kitiltják az ultrákat, és minden intézke-

dést megtesznek, hogy a „huligánok” távol maradjanak… 

Milyen huligánok? Semmilyen balhé nem történt az el-

múlt évtizedekben hazánkban. Egyértelműen politikai 

célok és értelmetlen dolgok mozgatják tehát az egész 

MLSZ-t. 

Olyan dolgot tehát, melyek nézőcsábítók, nem is 

tudok felsorolni, csupán a jelenleg beindult stadionpro-

jektet. Véleményem szerint a legjobb dolog, ami történ-

het a magyar labdarúgással az az, ha egy csapat új stadi-

ont kap. A legprofibb kiszolgálás és körülmények szinte 
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kötelezőek, hogy nemzetközi szintű bajnokságunk le-

gyen. Emellett nagyberuházás, mely munkát ad a hazai 

építőiparnak. A körülmények, melyek képesek a nézők 

bevonzására és megtartására. És már ki is fogytak a csa-

logató körülmények. Hogy miért hanyagoljuk klubcsapa-

taink támogatását, lehet sorolni: 

 A legtöbb stadion még mindig fedetlen és 

nincsenek jó körülmények. 

 A futballpályákon tehetségtelen külföldiek 

szaladgálnak.  

 Az edzők nem minden esetben hozzáértőek 

és felkészültek taktikailag. 

 Politikamentes futballról beszélnek, miköz-

ben a legtöbb futballcsapat tulajdonosa poli-

tikus vagy egyes pártokhoz közel álló tag és 

kényszerítették csapatvásárlásra, mely már 

taszító egy politikával nem foglalkozó vagy 

más párttal szimpatizáló ember számára. 

Nem baj, tegyük félre, nyeljük le, hiszen 

mégiscsak szeretett klubunkért dolgoznak és 

adják a pénzt. 

 Következő nézőt távoltartó dolog a jegyár. 

Nem ér ennyit egy mai focimeccs. Nincs mi-

ért indokolni, a magyaroknak ma nincs ennyi 

pénzük. 

 Kedvezőtlen időpontok, mint például 400 

km-es túra vasárnap 20:00 kezdettel vagy 

szerda 13:30? Az egyetlen mely meghatároz-

za, az a TV. A TV, mely évente legalább 4 

milliárd forintot öl a magyar fociba, egyedül-

álló hatalom a mérkőzések kitűzésében. Egy 

átlagos magyar klub 400 millió forintból gaz-
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dálkodik évente. Egy magyar bajnok 2-3000 

forintból. A dobogó közeli Diósgyőr 6-700 

forintból. Miskolcon a szurkolótábor az or-

szág 3 legnagyobbjába van, és a jegybevétel 

így is körülbelül évente 50 milliót tesz ki eb-

ből a költségvetésből. Így a alacsony néző-

szám és „olcsó” jegyár mellett inkább érdek a 

TV kiszolgálása, mint a szurkolóé. 

 A nemzetközi színvonalat már kiveséztük… 

 TÚLZOTT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉ-

SEK. Egy mai szurkoló számára valójában ez 

az, mely leginkább otthon maradásra bíztat. 

Nyilván lehet takarózni és mondani, hogy a családok nem 

mernek kimenni a mérkőzésekre, és hogy félelem, rette-

gés uralkodik, minden meccsen megvernek valakit, szó-

val muszáj biztonsági intézkedés. Valóban, így van! Igaz, 

kellenek határok. De ezek megölik a hangulatot. Például 

az egész szektoros fóliák és transzparensek, a szpíker 

által vezérelt szurkolás vagy a pirotechnika és hanggrá-

nát. Senkinek, aki nem akarta nem esett még baja ebből, 

ám hátborzongató hangulatot képes teremteni. A károm-

kodás és véleménynyilvánítás (szabad, EU-s, független, 

demokrata országban) több százezer forintos büntetése, 

illetve a regisztráció és szurkolói kártya viszont túlzott 

intézkedés, mely megöli a magyar hangulatot.  

Tényeket hívjuk segítségül: névvel váltott jegy és 

szurkolói kártya bevezetése óta 50%-kal csökkent a né-

zőszám. A szurkolói kártya kiváltása, csupán egy ké-

nyelmi tényező, mely felgyorsítja a jegyvásárlást. Ki lá-

tott olyan „kényelmi eszközt” melynek kiváltása KÖTE-

LEZŐ? Hogy jegyvásárláskor születési helyet, időt, nevet 

kell megadni?! Biztonsági szempontokból még talán le-
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nyelhető, persze ha elhisszük, hogy nincs semmilyen 

háttértartalom és szándék az adatok felhasználásával. De 

hogy egy szurkolói fényképes kártya kell mindenféle 

személyes adattal, melynek kiváltása 1000 forintba ke-

rül?! Kényelmi funkció… Mely miatt egy jegyvásárlás 

csupán egy teljes perc (gondoljunk 5000 emberre), vagy 

éppen ami miatt minden fordulóban 500-1000 ember 

késik 10-15 percet a mérkőzés kezdéséről, mert lassan 

halad a beléptető kapu? Mert ugye az természetes hogy 

az ember vénájának szkennelése, személyi adatok egyez-

tetése és a jegy beolvasása után egy forgókapun kell be-

jutni az 5 éves kislánytól a 75 éves embernek is. „Bizton-

sági intézkedés”, hogy nem lehet orr sprayt vagy aller-

giagyógyszert vinni a stadionba, vagy éppen esernyőt. 

Most túlsiklunk rajta, hogy a rendőrök és securitisek mi-

lyen bunkók, mert ez már csak egy „kényelmi tényező.” 

Szóval a kártya… Melyet mindenkinek meg kell 

váltani, ha meccsre akar menni, alapból kizárja, hogy 

külföldiek könnyen bejöjjenek a stadionba, mely lengyel 

barátainknak óriási gondot okoz. A kártya, melyből az 

ML$Z szerint már több mint 120.000 darab fogyott, a 

fordulóban mégis 16000 volt az összesített nézőszám. A 

kártya, melynek kiváltásáért órákat kellett sorban állni, 

vagy esetleg vidéken élőknek több kilométert utazni. A 

kártya, mellyel klubhoz van kötve az ember. Ha mégis 

klubhűség nélkül akar kilátogatni egy semleges, utánpót-

lás vagy válogatott mérkőzésre, akkor egy újabb, MLSZ 

futballkártya nevű kártyát kell kiváltania, amit CSAK 

BUDAPESTEN lehet. Ha egy Debrecen szurkoló semle-

gesként szeretné megtekinteni a Nyíregyháza-Diósgyőr 

mérkőzést, akkor egy újabb kártyát kell kiváltania és csak 

a kijelölt szektorba ülhet. A kártya, melynek kiváltásával 
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és a jegyvásárlással kapcsolatban százasával jelennek 

meg a kellemetlen tartalmú üzenetek. Esetleg, hogy nem 

működik a rendszer, mikor jegyet szeretnénk venni. A 

kártya és intézkedések, melyeknek köszönhetően meccs-

napon már nem lehet eldönteni: szeretnénk-e kimenni 

vagy nem, azt legalább 3 nappal előtte el kell dönteni, így 

nem lehet spontán családi program. A kártya, melynek 

hatására többen hagynak fel a mérkőzések látogatásával. 

A kártya, mely csak kellemetlenséget okoz. A kártya és 

az ML$Z, melynek nem lehet más a célja, mint a magyar 

szurkolók egységének eltörlése, az összetartás megakadá-

lyozása, a lelátó elnéptelenedése… Jó úton halad! Érted 

élek én, érted harcolok, csak a Diósgyőr, csak a Diós-

győr, érted meghalok! 



 



 
155 

SZABÓ BEÁTA 

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, 

Budapest 

 

Kirakat élet, megfelelési kényszer a közösségi 

oldalakon 

A modern kor technikai felfedezései lehetővé teszik, 

hogy életünk minden mozdulatát dokumentáljuk elektro-

nikus úton, és ezt akár megoszthatjuk tőlünk több száz 

kilométerre élő ismerősünkkel, és még kétszáz olyan 

emberrel, akiket vagy nem érdekel, vagy úgysem értékel-

nék azt, hogy hogyan esszük az édesanyánk által készített 

paradicsomlevest, főleg akkor nem, ha még képet is csa-

tolunk illusztrációként, hogy senki ne maradjon ki az 

életünk e fontos eseményéből. 

Továbbá a közösségi oldalak segítenek tartani az 

emberek közötti kapcsolatot, de azt, hogy a két éve elköl-

tözött legjobb barátomnak havonta egyszer írok néhány 

személytelen sort, vagy megjelölöm a képét, nem nevez-

ném az emberi kapcsolatok teljes fokú elmélyülésének. 

Néhány felhasználónak, akik sok „baráttal” rendel-

keznek a népszerű közösségi oldalon, és ezek a bizonyos 

barátok gyakran pozitívan reagálnak az oldalon tett meg-

nyilvánulásaikra, nagymértékben megnőhet az önbizalma 

(sajnos az ilyen személyek már eleve túlértékelik önma-

gukat). Az olyan felhasználók, akik viszont nem kapnak 

visszajelzést, vagy esetleg negatív visszajelzést kapnak, 

gyakran érzik magukat emiatt kevesebbnek vagy elha-

nyagoltnak, amin persze csak ők tudnak változtatni. Ha 
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sikerül túllépni a szociális oldalak olykor igencsak kriti-

kus világán, és valóban szakszerűen felhasználni kapcso-

lattartásra, vagy rég nem látott ismerősök felkutatására, 

nem arra, hogy közzétegyem, amint épp a mellékhelyi-

ségben tartom a barátnőm haját egy szélsőséges buli után, 

és azt várom, hogy minimum ötven ember kommentáljon 

az egyébként eléggé előnytelenül sikerült fotóhoz. De ha 

ez a szám a vártnál is csekélyebb, akkor egyre mélyebbre 

süllyedek érzelmileg, és felmerülnek bennem önértékelé-

si problémákra utaló gondolatok. 

Őszintén szólva, én nem hagyom, hogy ez befolyá-

solja a magamról kialakított véleményemet, mivel tisztá-

ban vagyok vele, hogy a sok pozitív megnyilvánulás álta-

lában nem azért van, mert a fotó valóban jól sikerült, 

vagy egy kósza gondolatot, amit megosztott közösségi 

portálján, annyira kellemes lett volna olvasni. De egyre 

inkább azt tapasztalom, hogy nem mindenki osztja a vé-

leményem, sok olyan kortársam van, aki igenis összeros-

kad, ha nem jól véleményezik egy bizonyos netes olda-

lon, gyakran hallom, hogy CSAK ennyi vagy annyi vi-

szonzást kaptam, és ez az, ami egyre aggasztóbbá válik. 

A közösségi oldalak használata olyan mértékben 

szövődött bele szinte észrevétlenül a mindennapi éle-

tünkbe, hogy gyakran rutinszerűvé vált a leellenőrzése. 

Elméletileg arra valók, hogy megkönnyítsék az életünket, 

leegyszerűsítsék a kapcsolattartást, mégis minden sokkal 

bonyolultabbá válik, azáltal, ha regisztrálunk a szóban 

forgó oldalak egyikére. Írhatnánk elfelejtett ismerőseink-

nek, mégsem tesszük, és bennük felmerül a kérdés persze 

jogosan, hogy miért is nem írtunk. A kezünkbe adják 

ezek az oldalak a kommunikáció ezer és ezer lehetőségét, 
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mi mégsem élünk vele, vagy ha mégis, lényegtelen, sze-

mélytelen üzeneteket hagyunk magunk után. 

Nem mondom azt, hogy ezek az oldalak feleslege-

sek, és az égvilágon semmire nem használhatók, mert ez 

nyílván nem állná meg a helyét, csak ne hagyjuk, hogy 

ezek az impulzusok határozzanak meg bennünket, ame-

lyek egy ilyen elfogult alkotótól függnek, és nem az alko-

tástól, valamint amelyek a lényeglátást egyértelműen 

nélkülöző oldalon érhetnek minket. 
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SZALAI SZIMONETTA 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Kötelező olvasmányok 

„ A nyelvvel kapcsolatban különben az jut eszembe, hogy 

a magyar irodalom veszélyben van, mert rohamosan 

csökken az olvasók száma a fiatal generációkban. Régóta 

tanítok egyetemen, ott is látom. A baj az, hogy az általá-

nos iskolában nem szerettetik meg az olvasást a gyere-

kekkel. Meggondolandó, nem kéne-e átírni egy csomó 

régi nagy magyar művet, például Jókai regényeit, hogy 

lehessen őket élvezni. A szavak felét a mai gyerekek nem 

értik.”  

Spiró György 

Érettségi, 2009. 

Spiró György interjú részletében megfogalmazódott állí-

tások mellett, illetve ellen szeretnék érvelni. Az idézet, 

sorainak tartalma, egyszerűen és lényegre törően, fejezi 

ki a mondanivalót: az irodalom a veszélyeztetett dolgok, 

listájára került. Az emberek egyre kevesebb időt szoríta-

nak az olvasásra. A fiatalok helyzetében úgyszintén, még 

talán súlyosabb a helyzet. Feltételezésre került az az el-

képzelés is, miszerint a régi klasszikus irományokat fel 

kell újítani. Összesítve Spiró György az irodalom – ed-

dig, mindig – olyan nagyon ragyogó csillagának leáldo-

zását vélte felfedezni. 
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De vajon leáldozhat-e valaha ez a ragyogó csillag? 

Bár talán tudományos tényekkel, felmérésekkel is igazol-

ták, hogy a mai fiatalok nem olvasnak túl sok klasszikust, 

az akkor sem lehet, hogy az olvasást, mint kihalófélben 

lévő elfoglaltságot említsük. Mi, emberek akaratunk elle-

nére is olvasunk, csak nem mindig a régi megszokott 

formában. Teszem azt, az elektronikai kütyük kiszorítják 

a könyveket. Éppúgy, ahogy a modernebb, kortárs művek 

is előtérbe kerülnek. Egyesek szerint, ennek az oka, az 

elavult téma, vagy a régies, netalán poetizált, nehezen 

megérthető szövegek. 

Nos, mit is jelent ez: elavult téma? Egy megszokott 

romantikus, esetleg egy tradicionális detektívregény, 

bármikor kedvünkre lehet. Hisz ezek, azok a dolgok, 

amik egy kicsit megmozgathatják, a fantáziánk, és kisza-

badíthatnak az unalmas, szürke hétköznapokból. Vagy 

gondoljunk egy tipikus szerelmi tragédiára például Pus-

kin Anyeginjára. Az ilyesfajta történetek, élethelyzetek 

taníthatnak, oktathatnak minket, egyszóval, csak hasz-

nunkra válhat. Ezek a megunhatatlan témakörök, kifoszt-

hatatlanok. A mai írok is, ilyen alapokon dolgoznak, csak 

épp más tartalmi fordulatokkal. Annyiféle lehetőséget 

kapunk az egyes történetszálak csúsztatásával, hogy a 

szokványos tárgyak is határtalanná lesznek. Az új iroda-

lom nem szoríthatja ki a régit. 

A másik nagy kérdőjel a megfogalmazás után áll. 

Az idézettől, szavai szerint „meggondolandó, nem kéne-e 

átírni egy csomó régi nagy magyar művet”. Egyrészt jó 

elképzelés, hisz a mai fiatalok többsége, azért nem szeret, 

vagy azért nem szokott olvasni, mert nem ért minden 

kifejezést, és ez zavarja. Persze az is érthető, hogy ha 

ismeretlen szóba akad, akkor azt valószínűleg meg tudja 
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nézni a lábjegyzetben, de ez több időt vesz igénybe, ami 

máris az olvasás rovására megy. 

Talán ez is az oka annak, hogy a gyerekek, inkább 

néznek mesét a TV-ben, minthogy mesekönyvet lapozza-

nak. Ez valószínűleg a szülő hibája, mivel minél hama-

rabb szokja a gyermek az olvasás gondolatát, annál bizto-

sabb, hogy szeretni és élvezni is fogja azt. 

Másrészről, egy mű átírása, azért nem javasolt, 

merthogy, bár szövege nehézkes, hosszútávon ez is csak 

javunkra szolgál, tegyük fel, a szókincsünk bővülésében. 

Amúgy meg bűn lenne, egy eredeti, nagysikerű művet 

szétzilálni. Az ilyen alkotás, már nem a címben közlendő 

író alkotása lenne. Nem számít, hogy nem értjük a teljes 

szöveget. Amit nem értünk, lehet, hogy hiányában mégis 

értelmes tartalmat kapunk, és később nem is lesz szüksé-

günk rá. 

Mindent összevetve, a művészetek ezen ága ve-

széllyel való fenyegetése, tárgytalan. Bármi is következik 

eztán, az nem lehet, hogy az eddig ilyen nagy becsben 

tartott műveink nyomtalanul elvesszenek mindennapja-

inkból. Még a molyrágta gondolatok sem. A világ állan-

dó változásban és fejlődésben van. Igaz, valami új és 

korszerű eszme, nem mindig jelenti a régi felfogás eltű-

nését. A világ körforgása meg sem engedi, hogy vissza 

ne térjünk néha-néha megszokott, jól bevált szokásaink-

hoz. 
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SZATAI ÁDÁM TIBOR 

Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Isko-

la, Kollégium, Gyula 

 

Kirakat élet, megfelelési kényszer a közösségi 

oldalakon 

Mindenki olyan életet akar élni, amilyen nincs. Kénysze-

resen tudatni kell másokkal, hogy nekik igenis lehetséges. 

Pedig nem. Folyamatosan megfelelni. Nem maguknak, a 

társadalomnak. És fel vannak háborodva, ha valaki bir-

kának nevezi őket, közben lehajtott fejjel ballagnak a 

napsütötte domboldalban, csak arra a 10 másodpercre 

felnézve, amíg megtalálják a megfelelő szöget és fényt, 

hogy egy jól irányzott mozdulattal elkészítsék a napi 

„selfie-t”, majd gyorsan feltölteni valami nagyon „egye-

di” felirattal: „Csodálatos nap. Hihetetlen élmények. Fan-

tasztikus nap.” Közben azt se tudta, merre járt, mert any-

nyira fontos volt tudni, hogy éppen ki, milyen színű sütit 

sütött… 

A témaválasztásom nem véletlen, hiszen 18 évesen 

én is túl sok ilyen birkát látok, de én vagyok a bunkó, ha 

előttük van egy ilyen kijelentésem. Örülök neki, hogy 

még el tudom képzelni, milyen volt az élet a Facebook 

nélkül. Most olyannak tűnhetek, hogy én vagyok a nagy 

öreg, egy kihalófélben lévő matuzsálem, pedig tényleg 

nem ezt akarom éreztetni. Csupán tudatni szeretném, 

hogy ez nagyon nem jó út, amin sok korombeli halad. 

Hiszen, aki a csorda után megy, csak trágyás füvet fog 

legelni. Persze mindenki azt hiszi, ő más. Csak töpreng-
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jünk el: hányan gondolják úgy, hogy jó ötlet megosztani 

a kedvenc zenénket, mert az jó? Hányan érzik egyedinek 

magukat, amikor a Nike cipőben, Iphone-nal a kezükben 

a parkban sétálva megosztják a kedvenc zenéjüket, majd 

utána a „csodálatos nap” selfie-jét? De természetesen ők 

az egyediek. Csak csigolyasanyargató pózban nem veszik 

még észre a másik 100 „egyedi”, ugyanígy gondolkodó 

társukat. 

A legtöbb korombeli azt nézi, hogy másokhoz ké-

pest hol tart. Ebben a pillanatban jön a vágyakozás, az 

irigykedés és az önostorozás. Nyilván benne van abban a 

bizonyos pakliban, hogy lehet ő is kirakatéletet él, de ez 

nem számít. Mások higgyék azt, hogy elképesztő élete 

van. Közben lehet, hogy elmegy egy kocsmába a „have-

rokkal”, vesznek három üveg sört, elkészítik az elenged-

hetetlen képet arról, hogy mekkora jó a „buli”. Ilyenkor 

merül fel kérdés: ha ennyire jól érzik magukat és annyira 

elvannak, minek veszik elő a telefont? Persze azért, hogy 

a Facebook-társadalom lássa. Amikor a barátaimmal töl-

tök egy kis időt, valamiért eszünkbe sem jut elővenni a 

telefont. Még az időt sem merjük megnézni, mert nem 

akarjuk tudni, mikor kell menni a következő dolgunkra. 

Nem hogy képeket csináljunk – feleslegesen?! 

Ha én boldog vagyok vagy szomorú, ahhoz a 700 

ismerősöm közül csupán 10-nek van köze, hiszen ők ott 

voltak és tudják, mi történt. Ez csakis a miénk, senkinek 

semmi köze nincs hozzá. De ha valakinek annyira üres az 

élete, hogy feltétlen meg kell osztania, ha félévente egy-

szer boldog, annak csak gratulálni tudok. Az emberrel 

nem csak jó dolgok történnek. Esetleges válás, haláleset 

szintén megesik, sajnos. De az már felfoghatatlan, ha 

valaki még ezeket is képes megosztani és várni a 
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lájkokat. Ők azok, akik kicsit sem hisznek magukban és 

az önbizalomhiányukat lájkokkal próbálják kompenzálni. 

Nekik ez azt jelenti, hogy törődnek velük, részvétet nyil-

vánítanak, és közben örülnek, hogy ez az egész nem ve-

lük történt. Kell a pozitív visszacsatolás, hogy ők valakik, 

akik számítanak másoknak. Mivel a társadalom határoz 

meg minket. Rousseau szerint pontosan ez a társadalom 

rontotta el az egyént. Vissza a természetbe! Amikor még 

nem volt magántulajdon. Mindannyian a fogyasztói tár-

sadalom magántulajdonai, rabjai vagyunk, nem tudjuk 

kikerülni. 

Ha bejelöl minket valaki, ismerősnek igazoljuk 

vissza. Az ismerős ismeretlen. Fogalmunk nincs, hogy ki 

ő valójában, de visszaigazoljuk. Hogy miért? Hogy vala-

kik legyünk. Két éve tartottam egy prezentációt a 

Facebookról, és akkor egy átlagos felhasználónak 200 

ismerőse volt. Abból a 200-ból jó, ha ismert 30-at igazá-

ból. És most? 1000 vagy annál több ismerős. Csak a 

szám 30-ról 5-re esett. De nekik kell ennyi ismerős, más-

képp honnan szednék össze a kötelező 300 lájkot? Ha 

véletlen nem gyűlik össze 300, csak 290 három perc alatt, 

jön a masszív önsajnáltatás, hogy ők bizony senkinek 

sem kellenek. Ekkor elő a telefont, le a ruhát, fel a képet. 

Egyből megérkezett 400 ismerős lájkolni készen. Az ille-

tő lenyugszik, mert 400 embernek „számít”. Ilyenkor 

csak az nem jut eszébe, hogy ő mire használja a lájkokat. 

Neki is csak annyit jelent, hogy tudomásul vette. Szó 

nincs arról, hogy az, amire éppen rányomta a tetszik 

gombot, tényleg hasznos információ, vagy tulajdonkép-

pen semmiség, de ő is (be)lájkolta az én ugyanilyen lé-

nyegre törő posztomat. Úgy is lehet értelmezni, hogy két 

megfelelési kényszerrel küzdő ember felszínesen kezeli 
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egymást, megmutatva, hogy egymásra mindig számíthat-

nak. Tehát egy gomb lenyomása semmit nem jelent, de 

jön a bemagyarázós korszak, hogy 400 emberke az csak 

400 emberke, és nekik tényleg tetszik. Szó nincs a ré-

szükről tetszésről, csak tudomásul vételről. Miután elhi-

tették magukkal, hogy ők igenis számítanak, nyugodtak. 

Viszont minden korszak lezárul, így újra megjelenik a 

nagy semmi érzése, megint meg kell felelni másoknak. 

Telefon elő, kép fel. A XXI. század találmánya: Internet-

függőség. Megindult az ördögi szekér… 

Kíváncsi voltam mennyien ismernek az „ismerőse-

im” közül. Ez a része annyiból állt, hogy egyik nap meg-

változtattam a születési dátumomat a következő napra, és 

vártam. Az lett, amire gondoltam. Többen köszöntöttek 

fel, mint az igazi születésnapomon. Akik nekem fonto-

sak, és ugyanez fordítva, eszükbe sem jutott írni vagy 

posztolni, mert egyrészt nem is akkor van a szülinapom, 

másrészt a lehető legszemélytelenebb dolognak tartom, 

ha valaki Facebookon köszönt fel. Jobboldalon ott van 

egy kis figyelmeztetés, hogy ennek és annak van éppen 

születésnapja. Két kattintás egy kis billentyűzetnyomás, 

enter. Büszkén hátradőlnek a karosszékükben azzal a 

tudattal, hogy ők mennyire figyelmes, kedves, rendes és 

jó emberek. De, ha másnap megköszönné nekik az em-

ber, nem is emlékeznek semmire. Jobban szeretem még 

azt is, ha telefonon kapom meg a jókívánságokat, mint-

hogy Facebookon, üzenőfalon.  

Nincs mit tenni, fel kell venni a hihetetlen tempót. 

Túl sok az információ, amiket mind be akarunk fogadni, 

ami szintén lehetetlen. Folyamatosan megy a görgetés, a 

tudomásul vétel (lájk) és a rengeteg hasznos poszt közül 

szelektálunk. Ezzel csak az a probléma, ha az éppen ne-
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tezés előtt megtanult képletekből, vagy évszámokból, 

vagy fogalmakból megy a szelektálás. Mert általában 

abból sikerül. Másnap vakarjuk a fejünket a kérdésre, 

hogy Ady mikor született, de nem baj! Legalább tudjuk, 

hogy az évfolyamtársam tegnap hol vásárolt. 

Túlságosan is bátran használják a barát megneve-

zést egy köszönőviszonyban lévő emberrel, aki folyama-

tosan lájkolja a posztjaikat, meg chat-en elképesztően jól 

megy a diszkusszió az élet értelméről, viszont amikor az 

utcán találkoznak – jóízű köszönés helyett tized másod-

perces szemkontaktus –, mindenki megy a saját dolgára. 

Aznap este szintén repülnek a magasröptű gondolatok, 

természetesen nyomkodva a billentyűzetet. Magasröptű 

megjegyzések alatt a közhelyeket értem, amiket nyugodt 

szívvel ki lehet tenni egy tükör előtt készített csücsörítős 

képpel. 

Tényleges barátnak mindössze 4 embert tartok. Ve-

lük 10 éve ismerkedtem meg és az óta legjobb barátok 

vagyunk. Nem a kirakat „BFF”, amiket az „érett” 12-13 

évesek előszeretettel használnak. Rengeteg „legjobb ba-

rátos” posztot látok folyamatosan. Ezekkel nincs sok 

gond. Viszont az a kevés, az hatalmas probléma. Nagyon 

egyszerű: nem azok, akiknek mondják magukat. A „leg-

jobb barátjukról” általában nem tudják, hogy rajtuk kívül 

kikkel beszélget, és hogy éppen mit mond el róluk. Meg-

bíznak bennük túlságosan is. Az sem meglepő, hogy a 

saját dolgukat, valahogy másképp hallják vissza, mivel 

keresztülment már x emberen, akik merő jó szándékból 

kiegészítik egy kis aprósággal. Pontosan az ilyenek miatt 

látok szinte ugyanannyi posztot, ami az „álbarátokról” 

szól. Ezeket is feltétlen meg kell osztani, hogy lássa min-

denki, nekik vannak a legnagyobb gondjai, és pislogás 
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nélkül várják az együtt érző lájkot, meg a „Mi baj?” szin-

tű kommenteket, ezáltal jön az újabb önigazolás, hogy ők 

tényleg számítanak. Folyamatos a naivitás, a vakság, 

amiket nem képesek (vagy egyszerűen nem akarnak) 

bevallani maguknak. Hiszen sokkal könnyebb másoktól 

várni a megoldást, ahelyett, hogy felkeljünk az önsajnál-

tatástól besüppedt székről, és tegyünk a dolgokért. Nekik 

lehetetlen felfogni, hogy mások, akiknek már 13 évesen 

felnőttként kell viselkedni, meg élni, ez a legkisebb prob-

léma, de ők valahogy nincsenek rászorulva, hogy ezt a 

nagyközönséggel tudassák. Szerencsésnek mondhatom 

magam, hogy olyan család van mögöttem, akik miatt 

eszembe sem jut megosztani semmi személyeset, mert 

nekem ott vannak, és mindig ott lesznek. 

Feldolgozhatatlan kérés az ask.fm. Tudják (vagy 

nem akarják tudni), hogy lesz olyan, aki mindezt kihasz-

nálja, és nyilván arc nélkül, már meri szidni a másikat. A 

másik, hogy ezen még fel is van háborodva az illető, és 

válaszként magából kikelve érett, tanult módon elküldi 

melegebb éghajlatra. Unalmas pillanataimban olvasgatni 

szoktam ilyen „menő” emberkéknek az oldalát. Parádés. 

Néha azon gondolkozok sírjak, vagy nevessek, mert ko-

molyan nem tudom eldönteni. Kiposztolni persze úgy 

kell, hogy: „unatkozok, kérdezz!” Véletlenül ne vegyen a 

kezébe egy könyvet, mert megijed, hogy rengeteg a betű 

és nem csak tőmondatokban kommunikálnak benne. 

Vagy talán egy kis kultúrát szedjen össze. De „szerencsé-

re”, őket ez a veszély nem fenyegeti. Itt már fel mernek 

tenni olyan halogatást nem tűrő kérdéseket, mint például: 

„Mi a kedvenc színed? Mit szoktál venni a boltba?” Ége-

tő problémák, amikre azonnal meg kell kapniuk a választ, 

különben nem fogja tudni, hogy kék, meg kenyeret. Mivel 
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a Facebook megjelenésével a magánélet megszűnt létez-

ni, nem is csodálkozom, hogy ez az oldal mindenkiből 

kihozza az önkéntes életvezetési tanácsadót. A 

Facebookon is mindenki mindent jobban tudott minden-

kinél, de az ask.fm-en már érdekesebb. Ott kő keményen 

leírják, amin éppen csámcsognak, mivel biztos, hogy 

igaz, majd ha alaposan átrágták magukat a többiekkel 

ideje lenne tudatni a főhőssel, hogy tulajdonképpen mit is 

csinált. Persze a főszereplő csak pislog a monitor előtt, és 

még szép, hogy felhúzza magát, majd jön a kulturált vá-

lasz. Pontosan ezeket olvasva teszem fel magamnak a 

következő kérdést: „Ez most komoly?” Sajnos, nagyon is 

komoly. Aki vállalja ezeket, az egye is meg, amit kifőzött 

magának, és veregesse magát hátba, hogy ügyes és hihe-

tetlen okos. 

Egyetlen jelszó van: Megfelelni! Minden áron. Ha 

ehhez az kell, hogy közhelyekkel dobálózva szerelmi 

ügyeket oldjanak meg, akkor ezt csinálják. Mert ezt csi-

nálják. Majd következik a virtuális megerősítés. Nem kell 

sok, hogy fontosnak érezzék magukat, csak egy semmit 

mondó idézet, amit úgy adnak elő, mintha a saját fejük-

ből pattant ki. Egy a gond: Az ilyeneknek egy árva önálló 

gondolatuk nincs. Azt hiszik ezt így kell csinálni. (Persze 

lehetséges, hogy pont az én szűkebb környezetem csinál-

ja rosszul.) De abban biztos vagyok, hogy az Y generáci-

ónak egy normális család, és megértő barátok kellenek. 

Nyilván könnyű ezt mondani. De ne akarjunk olyan éle-

tet élni, ami nincs. 



 



 
171 

SZOTÁK BÁLINT 

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Győr 

 

Szurkolói kártya, avagy hogyan jutunk be a 

stadionokba? Szkenneljük-e a szurkolót? 

Milyen hatást gyakorol a szurkolói kártya bevezetése a 

nézőszámra? 



 
172 

A 2004. évi I. törvény a sportról 72.§ (2) a) pontja sze-

rint, 2014. szeptember 15. után kötelező a névre szóló 

jegykiadás és a belépésnél a személyazonosság ellenőr-

zése az NB I (OTP Bank Liga), a Magyar Kupa és a ma-

gyar „A” válogatott mérkőzésein illetve külön döntés 

alapján a Magyar Szuperkupa-döntő és Ligakupa-döntő 

mérkőzésein. 

Emiatt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kö-

telezővé tette az ún. klubkártya (szurkolói kártya) 

és/vagy a futballkártya használatát a fenti mérkőzéseken, 

a jegyvásárlási folyamat megkönnyítésére és felgyorsítá-

sára. Ezen kívül a szurkolók és a csapatok közötti szoro-

sabb kapcsolattartást szeretné elérni. 

„A kártyarendszer bevezetésének célja a jegyvásár-

lási folyamat megkönnyítése és felgyorsítása. A jogsza-

bály bevezetése után a klubok és az MLSZ is azt érzékel-

te, hogy nehéz jegyhez jutni a személyes adatok egyezte-

tése miatt”. 

A médiában és a szurkolók között is gyakran téma, 

miért volt szükség erre az újításra? Miért pont most? Mi-

ért pont Magyarországon vezetik be ezt a rendszert – ahol 

jelenlegi állapotában – nem tekinthető a futball világ-

színvonalúnak. 

Amennyiben egy kicsit elmélyedünk a futball világában – 

fontos, hogy a szurkolók szemszögéből – az ezredforduló 

előtt nem sokkal, a XX. századi Angliában találjuk meg a 

válaszokat. 

A futball huliganizmus az 1960-80-as évek között 

élte legnagyobb virágkorát, központjának az Egyesült 

Királyságot, Angliát tekinthetjük. Az ottani csapatok 

keménymagjai (a klub leghűségesebb és legkitartóbb 

fanatikusai) 200-300 fős csoportokba tömörültek. A csa-
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patok közötti rivalizálásnak számos (különleges) oka is 

van, pl. a Liverpool és a Manchester United közötti konf-

liktus „ősi” oka, amikor a hetvenes évek elején, a gazda-

sági válság idején, a liverpooli kikötőkből a manchesteri 

Ship Canal Company elvitte az érdekeltségeit, emiatt 

több tízezer ember vált munkanélkülivé. 

A klubok szurkolói csoportjai elnevezték magukat 

általában, pl.: Gooners (Arsenal), Headhunters (Chelsea), 

Nutty Crew (Liverpool), Zulu Warriors (Birmingham 

City), Bushwackers (Milwall). Hazánkban is számos 

csoport található, pl.: Green Monsters (Ferencváros), 

UCSK - Ultra Csoporton Kívüliek (Győri ETO), Ultra 

Viola Bulldogs (Újpest), Kilián Diósgyőr (DVTK). Ezen 

kívül persze számos kisebb és nagyobb szurkolói csoport 

található a világon. Most azonban, ami a szurkolói kártya 

bevezetéséhez kapcsolódik azok az angol csoportok. A 

1980-as években már szinte elviselhetetlen futball-

huliganizmus uralkodott a stadionokban és az utcákon. A 

kormány és a rendőrség kénytelen volt közbelépni. So-

kaknak, ha szurkolói táborról beszélünk, egyből a mun-

kanélküli, alsóbb társadalmi rétegből valók jutnak eszük-

be, pedig ez tévhit. Például a Headhunters, vagyis a 

Chelsea volt csoportjának vezetője egy előkelő ügyvéd 

volt. A klubfutballon kívül az angol válogatott meccsein 

is megjelent az ún. deviáns viselkedés. Az 1990-es világ-

bajnokságon az angol csapat szurkolói végigdúlták egész 

Olaszországot. A média a modern vikingeknek nevezte a 

bronzmeccsig jutó angolok szurkolóit. 

A rendbontások csúcsát jelentette az 1985-ös 

Hysel-tragédia, amikor a BEK döntőn a Liverpool és a 

Juventus hívei csatároztak, melynek az lett az eredménye, 

hogy a stadion oldala ledőlt, 39 szurkoló halálát okozva. 
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Illetve az 1989. április 15-én egy Liverpool-Nottingham 

Forrest, FA kupameccsen túl sok embert engedtek be a 

stadionba, amely 96 halálesetet okozott, és 600 volt a 

sebesültek száma. Ezek után elkerülhetetlenné vált a fut-

ball megreformálása, az angol klubcsapatokat ki is tiltot-

ták például egy időre az európai kupákból ekkortájt. 

A Premier League, a mai angol bajnokság 1992-

ben született meg, innentől kezdve nagyon szigorú szabá-

lyokat hoztak a nézőkkel szemben a tragédiák és atrocitá-

sok elkerülése végett. Az erőszakos szurkolói magatartás 

megakadályozása miatt van szükség a nézők személy-

azonosságának ellenőrizhetőségére, vagyis a szurkolói 

kártyára. 

A belépésnél névre szóló a jegy. A szurkolóknak 

klubkártyát kell kiváltani, míg a külföldi állampolgárok 

az útlevelükkel válthatnak belépőt. Aki nem tartaná be a 

stadionokban vagy annak környékén a rendet, a stadion-

ból való – akár egész életre szóló kitiltás – illetve letöl-

tendő börtönbüntetés vár. A játéktér nagyon közel he-

lyezkedik el a lelátókhoz, a futballisták karnyújtásnyira 

vannak a nézőktől – mégsem kíséreli meg senki, vagy 

csak nagyon ritkán a rendbontást. A futballtörténelem 

nyilván tart egy angol-magyar konfliktust is, pár évvel 

ezelőtt, 2004-ben egy Ferencváros-Millwall UEFA Kupa 

selejtező mérkőzésen a két csapat szurkolói verekedtek 

össze. Az angol csapat szurkolóit tartották, tartják a leg-

hírhedtebb futballhuligánoknak. A nyolcvanas években a 

Millwall szurkolói csoportjaiba még a rendőrség is beépí-

tett titkos ügynököket – így próbálták féken tartani a 

vandalizmust. Erről filmet is készítettek illetve könyv is 

jelent meg „A beépített huligán” címen. 
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A külföldi példát követve pár évvel ezelőtt elkez-

dődött a stadionok korszerűsítése, újjáépítése Magyaror-

szágon – ami egy másik vitatott téma: stadion vagy kór-

ház? A két dolog nem összehasonlítható, mindkettőre 

szükség van. Valójában pl. a Ferencváros új stadionjának 

építési költsége az egészségügy éves költségvetésének 

alig teszi ki az 1 %-át. Azonban ha csak a stadionok árát 

nézzük, hatalmas összegekről van szó – csak nem egy 

kórház költségvetéséhez képest. Így a kettő nem igazán 

mérhető egymáshoz reálisan. Ráadásul az új stadionok 

nagy része nemcsak állami támogatással épül (nem az 

egészet finanszírozzák), hanem csak egy bizonyos részét 

fizetik a költségeknek. Illetve több pályát a tulajdonosok 

újíttatnak fel magántőkéből. 

Hogyan kapcsolódik össze a stadionok felújítása és 

a szurkolói kártya? A Ferencváros új stadionjában, az 

Allianz Arénában a szurkolói kártya mellett a világon 

egyedülálló technológiával ellenőrzik a szurkolók sze-

mélyazonosságát, vénaszkennerrel. 

A szurkolói kártya lényege a sporttörvény módosí-

tása miatt a névre szóló jegykiadás folyamatának gyorsí-

tása. Klubkártyát online felületen vagy személyesen is 

készíttethetünk. Szükségünk van egy rólunk készült 

fényképre, illetve teljes nevünket, születési helyünket és 

születési időnket kell megadni. Ezek az adatok szerepel-

nek a kártyán és egy vonalkód. A szurkolói kártyát a 

mérkőzések megtekintéséhez mindenkinek ki kell válta-

ni, kivéve, aki még nem múlt el 14 éves, külföldi állam-

polgár vagy hivatalos személy (pl.: játékos megfigyelő, 

újságíró). 

Az FTC szurkolóknak ezen kívül a klubkártya ki-

váltásakor szkenneltetniük kell a kezükön a vénákat, 
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aminek a nyomatát számítógépen keresztül hozzárendelik 

a kártyájukhoz. A belépéskor a kártya vonalkódjának 

ellenőrzése után a beléptető kapun elhelyezett szkenner 

ellenőrzi megegyező-e a véna lenyomata a kártyához 

hozzárendelttel. Ezután léphetnek be a stadionba. A 

szkennelés nem kötelező a még 10. életévét be nem töl-

tött személyeknek.  

Amennyiben valaki leadta az igénylését a kártyára, 

a klubnál azt csak személyesen, személyazonosságát iga-

zolva veheti át. 2014. december 31-ig ingyenes volt a 

kártyakészítés, ezután csapatonként változó összegért 

lehet kiváltani a szurkolói kártyát. 

A klubkártya alapvetően hasznos dolognak ígérke-

zik, azonban számos negatív vélemény is van róla. A 

személyes átvétel miatt például egy debreceni hogyan 

váltson ki szurkolói kártyát a Haladás szombathelyi sta-

dionjába? Online, interneten keresztül még lehetséges 

igényelni a kártyát, kiváltani azonban elég költséges, 

mivel ez csak személyesen tehető meg. Középmegoldás-

ként a semleges szurkolóknak, vagy csak válogatott 

meccsre látogatóknak az MLSZ kínál egy másik megol-

dást: az ún. futballkártyát. Ez lényegében azonos a szur-

kolói kártyával, mindössze annyi a különbség, hogy sem-

leges, nem kötődik egyetlen klubhoz sem. 

Állandó vitatéma, hogy egy Ferencváros – Újpest 

mérkőzésre kilátogató, semleges szurkolót, tegyük fel 

egy Honvéd klubkártyával belépőt hová ültetnek? Az 

MLSZ határozata alapján a stadionban kötelező semleges 

szektort is nyitni, (férőhely hiányában) azonban hazai 

nézőket is ültethetnek oda. Így akár egy alapvetően rivá-

lis, de az adott mérkőzésen semleges szurkoló is bekeve-
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redhet a hazai szurkolók közé. Ezt mindenki döntse el 

maga, megfelelő megoldás- e…? 

Az előbbi példánál maradva amennyiben egy baráti 

társaság szeretne kilátogatni egy mérkőzésre, a rendező-

kön múlik hová ültetik. Hiszen az FTC-UTE rangadót 

megtekinteni vágyó MTK szurkolót a szabályok szerint a 

semleges szektorba kellene helyezni, de ha ő a vendég 

szektorba szeretne helyet foglalni az ismerőseivel, nem 

biztos, hogy megteheti. 

Vagy az az Újpest szurkoló, aki nem szeretne beül-

ni a vendég ultrák közé, nem nézheti a mérkőzést a hazai 

szektorból vagy a semlegesből. Így alapvetően baráti 

társaságoknak komplikált egy bajnoki mérkőzés közös 

megnézése, ha más-más szurkolói kártyával látogatnának 

ki. Fővárosi csapatoknál lehet ez főként probléma, ahol 

több NB I-es csapatnak van a stadionja. Amennyiben 

több szurkolói kártyát váltunk, különböző csapatokhoz, 

ez elég költséges megoldás lenne a jövőben, mivel már 

fizetni kell a klubkártya igényléséért. 

Sokak számára kérdés, mennyire kezelik diszkréten 

az adataikat? Az adatvédelmi törvények miatt nem lehet-

séges semmiféle hátránya pl. egy vénaszkennernek, de 

elvben ez sértheti a személyiségi jogokat. Azonban szük-

séges ezt másik szempontból is megközelíteni. A mai 

világban szinte mindent megosztanak az emberek a kö-

zösségi oldalakon – akkor miért probléma egy vénale-

nyomat, amikor az internet tele van a fényképeinkkel és 

egyéb (privát) információkkal rólunk? Akár a futball-

mérkőzéseken történtek fotói is megtalálhatók internetes 

fotóalbumokban, ami bárki számára megtekinthető. 

Az FTC mindenféleképpen szeretett volna bizton-

ságos, biometrikus azonosítási rendszert (biológiai jegy 
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alapú azonosítás, ami megfelelő eszközökkel lehetővé 

teszi a személyek azonosítását), ami gyors és megfelel az 

adatkezelés szabályainak. Szóba jött az arc-, hang-, vagy 

kézfelismerés; ujjlenyomat; írisz (szem) vizsgálat; DNS; 

tenyérnyomat-mintázat azonosítása. Az ujjlenyomat rossz 

érzéseket kelthet az emberekben – olyan mintha bűnöző-

ket azonosítanának. Az ujjlenyomat, tenyérminta, és a 

szem íriszhártyája az életkor és a betegségek miatt vál-

tozhat. Végül a vénalenyomatos rendszer mellett döntöt-

tek, amely nem másolható és reprodukálható, csak élő 

szövettel képes a beolvasásra. (Egyébként magyar talál-

mány!) 

„A vénaalapú azonosításnál a szenzor infravörös 

fénnyel a kézben található vénastruktúrát térképezi fel, és 

mivel a szenzor alkalmazása érintésmentesen történik, 

így titkos adatgyűjtésre sem alkalmas – állítja a klub.” 

A szurkolói kártya ellen és a magyar futball fejlesz-

tése érdekében az összes NB I-es csapat szurkolói a 

2014-15-ös idényben több bojkottot is szerveztek. A ma-

gyar futball hibáira szerették volna felhívni a figyelmet, 

illetve ezek korrigálására.  

Több kérdés, újságcikk tárgyalja szükséges-e a 

szurkolói kártya? A nézők, fanatikusok véleménye sze-

rint nem, ugyanis a már így is szinte üres stadionokba 

járó nézőket nem kellene elüldözni, hanem inkább a ma-

gyar futball körülményeit javítani. A bojkott során a fa-

natikusok körében nagy megbotránkoztatást keltett, hogy 

elfoglalták helyeiket a mérkőzéseken – ami a futball vi-

lágában – nemzetközileg is szinte szentségtörésnek te-

kinthető. Sokan úgy érezték, úgy érzik, mintha azt üzen-

nék nekik, hogy már nem fontosak egy mérkőzésen, pe-

dig a szurkolók feladata egy találkozón a hangulat bizto-
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sítása. A magyar futball egyik legnagyobb hibája a szín-

vonal hiánya. Aki ritkán látogat ki a stadionokba, általá-

ban nem a játék, hanem a hangulat és a társaság miatt 

teszi. Amennyiben nincs hangulat, mi vonzza a nézőket?  

Egyes emberek az angol futballt tekintik mintának 

és ezt követendőnek. A Premier League-ben (Angol Lab-

darúgó Bajnokság) elsősorban törekedtek a környezet 

minőségének biztosítására (stadionokban büfé, mosdó, 

beléptetés). A magyar stadionokban – kivéve, amit mos-

tanában felújítottak, korszerűsítettek – néhány helyen 

nem éppen európai színvonal uralkodik. Más (nyugat-) 

európai országokban a radikális időjárástól eltekintve, 

ritkán marad el az időjárás miatt mérkőzés, az NB I-ben 

ez gyakori a pályák talajának minősége miatt ősszel vagy 

tavasszal. Más példát felhozva, a mellékhelyiségek vagy 

a lelátókon uralkodó állapotok javítására hívják fel a fi-

gyelmet. 

Egy másik nehéz kérdésről mostanában gyakorta 

hallani a médiában. Helye van-e a trágárságnak a lelátó-

kon? Az MLSZ súlyos büntetésekkel szokta sújtani azo-

kat a klubokat, amelyek szurkolói nem a saját csapatuk 

biztatásával foglalkoznak. Az UEFA (Európai Labdarúgó 

Szövetség) és a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövet-

ség) és az alájuk tartozó szövetségek – ahogy az MLSZ is 

– mindennemű rasszista, antiszemita és gyűlölködő meg-

nyilvánulást szigorúan büntet, de ez nem összekeverendő 

a szurkolók által sérelmezett dolgokkal. A magyar szur-

kolók egy része arra is panaszkodik, ha európai mintát 

akarunk követni, miért pont a szurkolók büntetésével kell 

elindulni az úton? Más nagy bajnokságokban (olasz, an-

gol, spanyol, német) ritkán hallani büntetésekről, pedig 

ott sem éppen irodalmi nyelven üzengetnek egymásnak a 
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rivális csapatok szurkolói. (Az más kérdés, hogy a nézők 

viselkedéséért kiszabott büntetést a klub fizeti, nem ma-

guk a szurkolók). Azonban fontos megjegyezni, hogy 

nem szabad támogatni sem az obszcén és durva kifejezé-

sek használatát, mivel ha egy család először látogatna ki 

mérkőzésekre (kisebb) gyerekekkel, nem biztos, hogy a 

következő hazai mérkőzésre is kilátogatnának, ilyen rig-

musokat hallgatva. 

A szurkolói kártya megkönnyíti a belépést a stadi-

onokba. Ellenben mi a helyzet a valós beléptetéssel? 

Több botrány is történt a beléptetések miatt. A túlellenőr-

zést, vagyis egy magyar csapat Bajnokok Ligája selejtező 

mérkőzés előtt mindenkinek ellenőrizték szinte a teljes 

ruházatát: még a cipőkbe is belenéztek vagy szúrópróba-

szerűen nem rejt-e valaki a nadrágjában tiltott tárgyat, 

eléggé megalázónak találták sokan, főként mivel az idő-

seket is rendkívüli szigorral ellenőrizték. Illetve egy atro-

citással véget érő kupameccsen a biztonságiak (akik nem 

viseltek megfelelő azonosításra alkalmas megkülönbözte-

tő öltözetet) közbeavatkoztak, nehogy a játékosok és já-

tékvezetők összeverekedjenek. Az incidensről valós té-

nyek utólag nehezen állapíthatók meg, de információk 

szerint a biztonságiak alpári módon szidták az egyik játé-

kost illetve nem bizonyítható, de előfordulhat tettleges-

ségre is sor került… Az ilyen dolgokban való előrelépés 

nem anyagi, inkább kulturális dolog. Más országokban 

pl. a pályára bedobálókat egyszerűen kitiltják, és akár 

börtönbüntetésre ítélik, így gyakorlatilag motozásra sincs 

szükség, mert nem jut eszébe a nézőknek helytelenül 

viselkedni (rangadókon persze szigorúbb az ellenőrzés). 

Aki mégis ezzel próbálkozna, egy ideig biztos nem lesz 

rá lehetősége, hogy kilátogasson a mérkőzésekre. 
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A sok ellenérv egyike sem egyértelmű, nem arról 

szól, miért ne váltsunk ki szurkolói kártyát, inkább a ma-

gyar futball valóságára hívják fel a figyelmet a klubkár-

tya ellen demonstrálók. 

Ha valaki egy csapat szurkolója, miért ne válthatna 

ki szurkolói kártyát? Pár nap alatt hozzá lehet jutni. Ez 

inkább annak probléma, aki nem a mérkőzés megtekinté-

se miatt megy ki a meccsre. 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK: 

1. JAMES, BANNON (2013): A beépített huligán. 

Candover Kft. 

2. Személyazonosság (1995). [film], rendező: Philip 

Davis, írta: Jim Bannon.  

3. Futballkártya – semleges szurkolói kártya kiváltása 

itt! http://www.jegyaruhaz.hu/sport/1361-futballka 

rtya-semleges-szurkoloi-kartya-kivaltasa-itt. 

4. Bárhová jó a szurkolói kártya. http://www.origo. 

hu/sport/magyarfoci/20141114-barhova-jo-a-szur 

koloi-kartya.html. 

5. Szurkolói kártya: A DVTK és a Vidi halasztást 

kért, a Fradinak és a Lokinak saját rendszere lesz – 

frissítve. http://www.csakfoci.hu/node/174490. 

6. Az amigeleken.hu nyílt levele az MLSZ-nek. http: 

//ultrasliberi.hu/az-amigeleken-hu-nyilt-levele-az-

mlsz-nek/.  

7. Üresek a török stadionok is a szurkolói kártya mi-

att. http://ultrasliberi.hu/uresek-a-torok-stadionok-

is-a-szurkoloi-kartya-miatt/.  

8. 2004. évi I. törvény 
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9. Mondja utánam, és rettegjen: vé-na-szken-ner!. 

http://sportgeza.hu/futball/2014/07/30/venaszkenne

r/. 

10. Groupama Aréna. http://hu.wikipedia.org/wiki/Gro 

upama_Ar%C3%A9na. 

11. MLSZ A kártya célja a klub-szurkoló viszony el-

mélyítése is. http://www.nemzetisport.hu/labdar 

ugonbi/mlsz-a-kartya-celja-a-klub-szurkolo-viszo 

ny-elmelyitese-is-2366095.  

12. 10 dolog, amit utálok benned. http://ultrasliberi.hu/ 

10-dolog-amit-utalok-benned/. 

13. Biometrikus azonosító. http://fogalomtar.eski.hu/in 

dex.php/Biometrikus_azonos%C3%ADt%C3%B3.  

14. Gyalázat: tömegverekedéssel zárult az ETO-

Videoton mérkőzés. http://www.kisalfold.hu/sport/ 

gyalazat_tomegverekedessel_zarult_az_etovideoto

n_merkozes/2332095/ 

15. Torghellét alpári módon szidták a biztonságiak, 

Hrutka felháborodott. http://mno.hu/sport/torghe 

llet-alpari-modon-szidtak-a-biztonsagiak-hrutka-

felhaborodott-1159808.  
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TÓTH ANDRÁS 

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-

gium, Zalaegerszeg 

 

Szakma vagy diploma? 

Ez a kérdés manapság sokakat foglalkoztat, és sok vitát 

idéz elő. A politikusok is sokat foglalkoznak vele. Sok 

helyen ezt lehet hallani „túl sok a diplomás, és ezáltal sok 

a munkanélküli”. Ez az állítás úgy, ahogy van nem helyt-

álló. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból, ha valaki 

megnézi, és nem csak mond valamit, rögtön kitűnik, 

hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között a leg-

alacsonyabb a munkanélküliség, míg a csak általános 

iskolát vagy csak szakiskolát, szakmunkásképzőt végzet-

tek között a legnagyobb. Mindeközben a legtöbb betöltet-

len munkahelyhez felsőfokú végzettség szükséges. A 

betöltetlen álláshelyek 43,2 %-hoz diploma szükséges, 

míg a lakosság jóval kisebb hányada rendelkezik diplo-

mával. 

Mindeközben a kormány retorikája azt sugallja, 

hogy kevés a szakmunkás és sok a diplomás és éppen 

ezért a szakképzést támogatják, miközben egyes hírek 

szerint jövőre a gimnáziumi férőhelyeket az eddigi 40 %-

ra csökkentik. A „kevés szakmunkás” állítás annyiban 

igaz, hogy kevés a jól képzett szakmunkás, mivel a kép-

zés színvonala nagyon alacsony és nem is feltétlenül 

olyan diákok járnak oda, akik bármilyen készséget is 

szeretnének elsajátítani. A meglévő szakmunkásokat, 

mindeközben sem anyagilag, sem erkölcsileg nem becsü-
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lik meg. Miközben a munkaerőpiac dupla annyi diplo-

mást is elbírna, mint amennyi most van, a tíz évvel ez-

előttihez képest jóval kevesebben kerülnek be a felsőok-

tatásba. Arról nem is beszélve, hogy a mai fejlett orszá-

gok gazdasága tudás alapú. A jövőt tekintve ráadásul a 

szakmunkások jelentős hányada fizikai munkát végez, és 

ezt a munkakört ki tudja, hogy tíz-húsz éven belül nem-e 

veszi át teljes mértékben egy jóval olcsóbb munkaerő, a 

robotika. A diplomások akár két és félszer is többet vi-

hetnek haza, mint az alacsonyabb végzettséggel rendel-

kezők. A diplomásokat így jóval kevésbé fenyegeti az 

elszegényedés, mint a szakmunkásokat. 

A kormánynak nagyon fontos célja a népességfo-

gyás megállítása. Nem árt, ha tudjuk, hogy nem igaz a 

sztereotípia, hogy a diplomás nők kevesebb gyermeket 

vállalnak, mint az alacsonyabb végzettségűek, kivétel a 

nyolc általánossal vagy még annyival sem rendelkezők 

csoportja. A diplomás nők ugyanis egy picivel ugyan, de 

több gyermeket vállalnak, mint a többiek. Ugyanakkor 

ebben van egy kis veszély is, ugyanis tanulmányaik miatt 

jóval később vállalják első gyermeküket, és átlagosan 

harminc éves koruk felett vállalják azt is, és akár a gye-

rekvállalás harmincöt éves kor utánra is tolódhat, amely 

komoly veszélyeket rejt magában. 

Ha valaki hosszú életre vágyik, akkor előnyös ma-

gasabb végzettséget szerezni, mivel tudniillik, hogy egy 

diplomás nő akár húsz évvel is tovább élhet, mint egy 

nyolc általánossal rendelkező férfi. Azt mindenki tudja, 

hogy a nők tovább élnek a férfiaknál átlagosan hét évvel. 

Ugyanakkor azt már nem mindenki tudja, hogy ez az 

érték jelentősen változik az iskolai végzettséggel. A kü-

lönbség a diplomásoknál mindössze négy év. Ez a szak-
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munkásoknál jóval nagyobb. Ez a jobb munkakörülmé-

nyekkel is magyarázható és azzal is, hogy a diplomások 

tájékozottabbak az egészség terén és egészségesebben 

élnek. Általában jobb a családi hátterük, és a problémái-

kat sokkal könnyebben tudják kezelni. 

Én alapvetően diploma párti vagyok. Persze lehet-

nek más vélemények is, de a statisztikák mind a diplomá-

sok oldalán állnak. Remélem a jövőben én is diplomás 

leszek, és megtapasztalhatom a diploma összes előnyét. 

Sajnos manapság nagyon sokan makacsul ragaszkodnak, 

ahhoz az elképzeléshez, hogy ma Magyarországon dip-

lomával lehetetlen elhelyezkedni, csakis szakmával, és ez 

uralja a közhangulatot, de remélem ez a jövőben változni 

fog. Egyébként is a szakmunkásoknak meg kell tapasz-

talniuk a kisemmizés érzését, mivel a főnöküket nem 

fogja érdekelni mi gondjuk van, mivel az utcáról simán 

be tud hívni helyette egy másik dolgozót, mivel rengeteg 

van belőlük. 

FELHASZNÁLT FORRÁSOK: 

1. "Diplomás munkanélküliség”? Ugyan! http://mierth 

allgatok.blog.hu/2013/01/10/diplomas_munkanelku

liseg_ugyan.  

2. Akár húsz évvel is tovább élnek a diplomások: 

http://www.vg.hu/vallalatok/akar-husz-evvel-is-

tovabb-elnek-a-diplomasok-184127.  

3. A diplomások tovább élnek? http://www.ferfionline 

.hu/a-diplomasok-tovabb-elnek/. 

4. Pokorni Zoltán szerint a gimnáziumi rendszer 

gyengítése munkanélkülieket termel: http://444.hu/ 

2014/11/12/pokorni-zoltan-szerint-a-gimnaziumi-

rendszer-gyengitese-munkanelkulieket-termel/.  
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5. Mennyivel keresnek jobban a diplomások? Hát 

ennyivel! http://ujnemzedek.hu/melo/mennyivel 

_keresnek_jobban_a_diplomasok_hat_ennyivel-

3949. 

6. Nem igaz, hogy a karrier miatt nem szülnek a nők: 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20121203/szules-gyer 

mekvallalas-karrier/?mobile_full=1. 
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TÓTH RÉKA 

Fejér Megyei Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs 

 

Kirakat élet, megfelelési kényszer a közösségi 

oldalakon 

A közösségi oldalak szerepe napjainkban jelentősen meg 

nőtt, használatuk az technológiák segítségével minden-

napossá vált. Manapság a modern világ legnépszerűbb 

közösségi portála a Facebook. Ez számít annak a térnek, 

ahol eldől, hogy ki számít népszerűnek, illetve ki népsze-

rűtlennek. Egyre több tinédzser esik megfelelési kényszer 

áldozatává. Egyik napról a másikra fontosabbnak tartjuk 

társaink véleményét, így egyre jobban elvesznek az 

egyéniségek. A személyiségüket egy álarc alá rejtik és 

egy idealizált képet kapunk. Nagy volumenű fényképnek 

számítanak azok a képek, amelyeken a csücsörítés, a ka-

csaszáj és a köldökig kivágott felsők kapnak főszerepet. 

Megjelenik egy poszt, s még egy perc sem telt el, 

máris érkezik a következő. A fiatalok „versenyeznek”, 

hogy kinek gyűlik össze több „lájk” a képére. Például 

valaki feltölt magáról egy olyan képet, amin karácsonyi 

égősorral van körbetekerve vagy az ajándékainak fotóját 

osztják meg másokkal. Egymással versengve, hogy kinek 

sikerült jobban megfelelnie a „közösség oldallakók” vi-

lágában. Voltaképpen nem is a posztolással van a prob-

léma, hanem a figyelemfelkeltés módjával. A fiatalabb 

lányok esetében is azt figyeltem meg, hogy a középpont-

ba kerülés érdekében feltűnően kompromittáló képeket 

töltenek fel magukról. Bele se gondolva, abba, hogy egy 



 
192 

hasonló „lájkvadász” képpel mennyire kiszolgáltatja ma-

gát a társadalommal szemben. Ráadásul könnyen vissza 

lehet élni néhány meggondolatlan fotóval, egy gyors kat-

tintás és pillanatok alatt illetéktelenek kezébe is kerülhet, 

és bármikor visszaélhet vele.  

Ami egyszer felkerül az internetre, egész életünkön 

keresztül kísérteni fog. Letörölhetjük a fényképet az 

egyik weboldalról, ennek ellenére rosszakaróink feltehe-

tik egy másikra. Egy-egy felelőtlen képünkkel akár a 

későbbi munkavállalás során is hátrányba sodorhatjuk 

önmagunkat, hiszen mostanság számos munkáltató leel-

lenőrizteti az adatlapunkat, utána néznek a képeinknek és 

a kiírásainknak, így vagy el sem jutunk az állásinterjúig 

vagy más esetben előítélettel néznek ránk. Ennek elkerü-

lése érdekében csupán egyetlen megoldás adott: ne te-

gyünk közzé olyan képeket, információkat, amelyekkel a 

későbbiek során visszaélhetnek. Ellenkező esetben a fel-

vételeink, személyes dolgaink emberek millióihoz juthat-

nak el.  

Némelyik kihívó kép miatt akár zaklatókat is sze-

rezhetünk sajátmagunknak. Ennek a viselkedésformának 

a legfőbb oka az önbizalomhiány vagy csupán a feltűnési 

viszketegség. Azok a személyek, akik nincsenek megelé-

gedve önmagukkal gyakran jellemző, hogy a hiányossá-

gaikat egy remekül beállított, agyon retusált „selfie” mö-

gé rejtsék. Úgyszintén extravagáns fotóval állnak elő 

azokra is, akik egyébként nem kapnak elég figyelmet az 

ismerőseiktől. 

A közösségi oldalak hátrányai: 

Személyiségtorzulás: Annak érdekében, hogy mindenki 

az előnyös oldalát mutathassa meg a neten, képesek va-
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gyunk elrejteni a saját tulajdonságainkat, értékeinket. Aki 

sokat lóg, fent a weboldalon gondosan oda figyel a kül-

sőségekre. Azonban a látszat csalhat, a legnépszerűbbek 

sem biztosan boldogak, lehet, hogy valójában éppen 

olyan magányosak, mint a visszahúzódóbb társaik. A 

zárkózottabbak még jobban begubózódnak, mert ők nem 

tudnak magukról hasonló képeket megosztani, mint a 

többiek. 

Mozgásszegény életmód: A túlzásba vitt netezés könnye-

dén lustává teheti a fiatalokat. Nem járnak el sportolni, 

egész napjukat a számítógép előtt ülve vagy a telefonnal 

a kezükben egy kényelmes kanapén heverészve töltik. 

Kevesebbet mozognak, ezért egyre több kamaszt érint az 

elhízás problémája, ami igencsak veszélyezteti az egész-

ségüket. 

Magány: A magányosok sok időt töltenek el a webes 

felület előtt. Nincsenek barátaik, nincs mivel lekötniük 

magukat, az egyetlen időtöltés szerepét a világhálón ke-

resztül való ismerkedés veszi át. Órákon keresztül be-

szélgetnek, amivel nincs semmi baj, azonban nem jutnak 

el a találkozásig, nem szerveznek közös programokat, 

tehát nem alakulnak ki valódi kapcsolatok. 

Visszaélés: Az interneten történő ismerkedés egyik lehet-

séges hátulütője. A személyes információkkal, intim ké-

pekkel rosszakaróink váratlanul visszaélhetnek. Ezért 

figyeljünk oda, hogy mit osztunk meg a világhálón illetve 

kiben bízunk meg. Abban az esetben, ha feltöltünk ma-

gunkról intim képet vagy személyes adatot, akár jogosu-

latlan személy is hozzáférhet, letöltheti, és ami egyszer 

felkerült az fenn is marad az interneten. 
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Mint mindennek vannak negatívumai és pozitívumai, 

így itt is beszélhetünk előnyökről: 

 Kapcsolattartás 

Könnyedén tudjuk tartani a kapcsolatot távol 

élő rokonainkkal, régi ismerőseinkkel. Egy-

aránt szerezhetünk új ismerősöket is, voltakép-

pen bővíthetjük a baráti körünket. Akiknek ne-

hezebben megy a szemtől szembe való kom-

munikáció, az online tér lehetőségeit kihasz-

nálva különféle csoportok tagjaivá válhatnak, 

amin belül a félénkebb emberek is sokkal 

könnyebben nyitnak társaik felé. Olyan kap-

csolatokra tehetünk szert, amikre más esetben 

nem lenne lehetőségünk például külföldi or-

szágokban élőkkel is alakíthatunk ki kontak-

tust, ami a nyelvtanulásban is előre vihet min-

ket. 

 Tájékozódás, informálódás 

Lehetőségünk nyílik világszerte az események 

nyomon követésére. Eltérő információkhoz és 

hírekhez juthatunk hozzá pár szempillantás 

alatt. Tévéműsorokról, kedvenceinkről gyűjt-

hetünk aktuális híreket. Elérhetővé vállnak a 

cikkek, az elektronikus média. Első kézből 

tudhatunk a sport és kulturális programokról. 

 Unaloműzés 

Minden közösségi portálon találhatunk játéko-

kat, teszteket, amelyek között mindenki megta-

lálhatja az érdeklődésének megfelelően a leg-

ideálisabbat. A chat lehetőségével élve küldhe-

tünk üzenetet a barátainknak, ami szintén hoz-

zásegít a kapcsolatfenntartásához. Hamar le-
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köthetjük a figyelmünket, így az unalmas per-

ceink néhány pillantás alatt elszállnak. 

Véleményem szerint attól még, hogy valaki 5000 „lájkot” 

kap, nem feltétlenül egyenértékű azzal, hogy boldog is, 

ugyanis nagy valószínűséggel ők a legmagányosabbak, és 

csak társaságot szeretnének szerezni, mivel akár órákat 

töltenek el a szembetűnő posztjaikkal, elvesztegetik az 

idejüket.  

Túlságosan elterjedté vált egy gondolat: „aki nincs 

fent Facebookon, nem is létezik. Hogy őszinte legyek 

szerintem az él igazán, aki a mindennapjait nem az online 

felületen éli, inkább valódi kapcsolatokat létesít, annak 

sokkal több örömteli pillanatban lesz része a hétköznapok 

folyamán. Tényleg vonzó egy olyan ember, aki kívülről 

ragyog, de legbelül a lelkében teljesen üres? Tehát ön-

magában semmit sem ér egy túldíszített kirakat, ha nincs 

igazi értéke. Nem kell neked is naponta több száz képet 

feltöltened magadról különböző oldalakra. Elsősorban ne 

másoknak akarj megfelelni, hanem a saját belátásod sze-

rint éld az életed, még akkor is, ha ezzel kilógsz a sorból, 

mivel tucat gyártmányból már van éppen elég, legyél 

inkább személyiség! Senki sem lesz jelentéktelen azért, 

mert kevesebb „lájkot” tudhat a magáénak, és nem az 

ismerőseid száma fogja eldönteni, hogy milyen ember is 

vagy valójában.  

A legvégén kizárólag egyetlen dolog fogja számí-

tani, még hozzá, hogy milyen vagy legbelül. Ne feledd, 

törekedj arra, hogy ne a világháló megszállott rabja le-

gyél, helyette inkább valódi kapcsolatokra tegyél szert.  
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TRIZNER LAURA 

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Nyíregyháza  

 

A terrorizmus aktuális kérdései, visszaszorítá-

sának lehetőségei 

Nyíregyházi középiskolás diákként a világméretű globa-

lizáció előnyeit élvezem. Az internet és a telefon segítsé-

gével bármikor, bárhol beszélgethetek barátaimmal, az 

Amerikában élő nagybátyámmal, vagy a Thaiföldön ösz-

töndíjasként tanuló unokatestvéremmel. 

A technológiai vívmányok korában én és a velem 

egykorú tinédzserek, lubickolunk. Kinyílt számunkra a 

világ. Híreket olvashatunk és hallhatunk a világ esemé-

nyeiről, információt kaphatunk és adhatunk egymásnak. 

A gyors kommunikáció segítségével bármikor informá-

lódhatunk a minket érdeklő eseményekről. Megvalósul-

hat a távoktatás, e-learning-es tanulás, sőt akár külföldön 

is munkát vállalhatunk. Nyíregyháza csöndes kertvárosi 

utcájában lakom. Egy gyermek-centrikus középiskolában 

tanulok, uszodába és énekkarra járva nem gyakran fordul 

meg a fejemben, hogy a globalizáció válsághoz is vezet-

het. A válság pedig feszültségeket, indulatokat szíthat, 

melyek szélsőséges megnyilvánulásokat eredményezhet-

nek. 

A XXI. század elejére a terrorizmus az elsőszámú 

biztonságpolitikai kihívása lett. 2001. szeptember 11-e 

egy új korszak kezdetét jelentette. 

E napon a New York-i terrortámadás következtében több 

mint háromezer ártatlan civil halt meg. Csak a véletlenen 
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múlt, hogy nagybátyám, aki New Yorkban dolgozik, nem 

volt éppen akkor az ikertoronyban. Egy héttel a terrorcse-

lekmény előtt küldte családomnak az őt ábrázoló képet, 

melyet a torony felső szintjéről készített, háttérben a vi-

lág egyik legzsúfoltabb városával. Szerencséje volt, hogy 

nem hét nappal később, a repülőgép becsapódásakor volt 

az épületben. 

A terror napján tudatosult az emberekben, hogy 

többé senki nincs biztonságban. Állítólag a felnőttek 

többsége pontosan emlékszik arra, hogy ebben az időben 

hol tartózkodott. Örökre bevésődött lelkükbe ez a ször-

nyű nap. Én ekkor még csak három éves voltam, épp 

óvodában lehettem és nagyon vártam az öcsém világrajö-

vetelét. 

Egy új típusú háború vette kezdetét, ahol az ellenfél 

láthatatlan csoportként rejtőzik a világ bármely részén. 

Bárhol, bármikor ott lehetnek… Csak a véletlenen múlik, 

hogy épp rosszkor vagyunk rossz helyen? A legszélsősé-

gesebb megnyilvánulások általában vallási területekről 

indulnak. Ilyen esetekben elsősorban vallási okok állnak 

a terrorcselekmények hátterében. Az amerikai támadásért 

egy iszlám terrorszervezet tagjai voltak felelősek, akik 

szélsőséges ideológiájuk alapján a nyugati országok, a 

nyugatbarát államok és Izrael meggyengítését tűzték ki 

célul. A terrorszervezetek megtagadják a nyugati élet-

formát, nem kérnek a gazdasági, társadalmi, technológiai 

globalizált életmódból. 

Szélsőséges indulatokat a társadalmi és gazdasági 

okok is szíthatnak. A terrorcselekményeket nem magá-

nyos terroristák követik el. Szervezetten, a modern kor 

technikai eszközeit (internet, telefon) kihasználva, pénz-
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ügyi és anyagi segítséggel előre megtervezik a támadáso-

kat. 

Nem csupán kis szélsőséges csoportokról beszélhe-

tünk, hanem olyan szervezetekről, melyek sok-sok ember 

szimpátiáját élvezik. A terrorizmus nemzetközi együtt-

működési formái sajnos igen hatékonyan működnek. Épp 

a technikai fejlődés és az információ áradat felgyorsulása 

segíti a terrorszervezetek létét. 

A politikai, a gazdasági, a pénzügyi, a kereskedel-

mi globalizálódáson túl a terrorizmus is globalizálódik. A 

bolygónk egységesedik, a Föld egymástól távol álló ré-

szei kölcsönös függőségben vannak. Minden mindennel 

kölcsönhatásban van. Ha a világ bármely részén történik 

valami, az hatással van a Föld többi országára. A sajtó 

független híradása segíti a világ híreit nyugodt otthona-

inkba eljutni. Középiskolás diákként is értesülünk a fő-

ként Egyesült Államokat, a dél-ázsiai, a közel-keleti 

nemzeteket, valamint az európai országokat is fenyegető 

terrorista cselekményekről. 

Terroristák félelmet, zavart keltenek, erőszakot alkal-

maznak, fenyegetnek a hatalom, vagy politikai céljaik 

elérése érdekében. 

Televíziós híradások alapján úgy tűnik, forrong a 

világ. A hírműsorok legfontosabb feladata, hogy szenzá-

ciót keltsenek a nézőszám növelése érdekében. Pozitív 

híreket alig-alig láthatunk, hallhatunk. Egyre több film-

ben, híradásban, sőt a rajzfilmekben is megjelenik az 

erőszak. Sok szülő nem foglalkozik, nem beszélget eleget 

gyermekével és nem veszi észre, hogy edzés, szakkör, 

vagy tanulás helyett gyereke banda tagjává válik. Sőt, azt 

sem gondolják a felnőttek, hogy otthon a szobánkban is 

számos veszély leselkedhet ránk, diákokra, az internet, az 
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okos telefonok és az agresszív számítógépes játékok mi-

att. 

A médiában, az interneten megjelenő erőszak hang-

ja és képei könnyen eljutnak hozzánk, fiatalokhoz. Ezek 

csökkentik az erőszakkal szembeni természetes ellenál-

lást. Következményként erőszakos, támadó viselkedés 

jellemzi a fiatalok egy részét, egyre nagyobb probléma az 

iskolai agresszió. Nekünk, diákoknak szükségünk van 

figyelemre. Értsék meg, vagy akarják megérteni a felnőt-

tek gondolatinkat, gondjainkat. Sok gyerek nem kapja 

meg otthon az odafigyelést, ám talán van esélyük vissza-

találni a helyes útra, ha jó és segítő tanárok veszik őket 

körül. Néha a rossz útra tévedt diáknak elég lenne egy 

kedves szó, csak annyi, hogy hasznosnak és ügyesnek 

érezze magát, talán nem válna belőle bűnöző, vagy akár 

merénylő… 

Elgondolkodom, vajon Európa közepén kicsiny or-

szágunk állampolgárai biztonságban vannak-e? Mi törté-

nik egy váratlan terrorcselekmény esetén? A 2004. már-

cius 11. napon végrehajtott brutális madridi vonatrobban-

tások sokkolták Európa lakóit. A robbantásban 191 (spa-

nyol, román, ecuadori, lengyel, bolgár, perui, dominikai, 

kolumbiai, marokkói, ukrán, hondurasi, szenegáli, kubai, 

brazil, francia és filippínó) ember halt meg és 1800 meg-

sérült. Emberek élete csak a véletlenen múlik? Hogyan 

védekezhetünk ilyen brutális támadások ellen? Mi, diá-

kok tudjuk, hogyan készüljünk fel egy ilyen eseményre? 

Csak akkor fogjuk tudni, ha felkészítenek rá bennünket. 

Jelenleg több mint 6 milliárd ember él a Földön. Az 

élelmiszer ára nő, korlátozni kell a halászatot, a fakiter-

melést, a káros anyag kibocsájtást. Szennyezett a levegő, 

sok helyen a víz, a talaj. Nő a munkanélküliség, az elsze-
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gényedett családok száma. A világ népeinek nagy száma 

elégedetlen életminőségével. A globalizációval nő a tár-

sadalmi szakadék, hiszen csak egy szűk társadalmi réteg 

gazdagszik meg a nemzetközivé nőtt kereskedelem hatá-

sára. 

Ezzel szemben állnak a gazdasági liberalizációt 

hirdetők, akik azt állítják, hogy a szabad kereskedelem 

bővülése békét teremt. Bennem ez a gondolat kétségeket 

ébreszt. Létező, félelmetes probléma a terrorizmus, 

melynek visszaszorítása politikusok és szakemberek fel-

adata.  

Mit lehet tenni? Mit kell tenni a terrorizmus ellen? 

Meg lehet-e akadályozni e szörnyű tetteket?  

Beszélni kell róla a középiskolás diákoknak, hiszen léte-

ző fenyegetettség a bűnözés és a terrorizmus. Nem félel-

met kell kelteni, hanem felkészíteni kell minket, a meg-

előzés érdekében. Mi diákok szeretnénk bepillantást 

nyerni a rend őreinek munkájába. 

 A sokat emlegetett globalizációt a terrorszer-

vezetek ellen kellene felhasználni. Nemzetközi 

szervezetek együttműködésével kellene kiké-

pezni hírszerző és titkosszolgálati szakembere-

ket, akik együttes kapcsolatrendszerüket ki-

használva, egymást segítve szállnának szembe 

a terroristákkal. 

 Mélyíteni szükséges az európai unió tagálla-

mainak illetékes rendvédelmi szervei közötti 

kapcsolatot. 

 A korunk technikai vívmányait kellene bevon-

ni a hírszerzésbe, hiszen a műholdak és navi-

gációs rendszerek segítségével könnyebben 

megelőzhető a támadás. 
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 A biztonságtechnikai szakemberek számát nö-

velni kellene, akik a civil lakosság védelmét 

biztosíthatnák. 

Hazánk szerencsére nem kiemelten veszélyeztetett, nem 

tartozunk az elsőszámú célpontok közé. Ám az elmúlt 

évtizedekben országunkat sem kímélték a terroristák, 

számos alkalommal robbantottak a merénylők. 

Szakemberek a fiatalok bevonásával köznevelési 

intézmények középiskolás tanulói részére előadást tart-

hatnának a biztonságról, a veszélyhelyzetek elkerülésé-

ről, felhívhatnák a diákok figyelmét a veszélyekre, a 

megelőzésre, az együttműködésre, egymás tiszteletének 

fontosságára. Hírszerzés, titkosszolgálat számunkra csak 

a filmekből létező fogalmak. Érdekelne, mivel is foglal-

koznak pontosan, hogyan telik egy munkanapjuk e biz-

tonsági szakembereknek. Előadások hallatán lehet, hogy 

pályaválasztás esetén sokkal többen szeretnének e terüle-

ten tovább tanulni, hiszen pozitív érzéssel tölti el a fiata-

lok szívét a haza megmentése, biztonságunk növelése. 

A szabadság, a fiatalok biztonságtudata nagyon 

fontos. Magyarországon a terrorizmus nincs a fiatalok 

köztudatában, nem foglalkozunk vele nap, mint nap. Jog-

államban élünk, vannak jogaink. Iskolánkban a tanáraink 

nem csak tanítanak, hanem óvnak is bennünket. Ez szá-

munkra természetes. Ám nem minden országban van ez 

így. A Latin-Amerikai országokban előfordul, hogy gye-

rekeket hurcolnak el és kegyetlenül kivégzik őket. Elkép-

zelhetetlen, hogy hazánkban ilyesmi előforduljon. 

Minden lehetséges eszközzel fel kell lépni a bűnö-

zés és a terrorizmus ellen. Fontos a rend őreinek nemzet-

közi szintű együttműködése, az államok határainak vé-

delme. Az Európai Unió tagországainak határai nyitottak. 



 
203 

Ez utat nyitott a csempészetnek, a bűnözésnek. Fel kell 

tudnunk ismerni azokat a jeleket, melyek a terrorizmus 

előkészületeire utalnak és meg kell akadályozni azt, hogy 

megerősödjenek Magyarországon, Európában és a vilá-

gon a bűnöző csoportok. 
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