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Nem röhögött
mindenki!
Az ÉS 2017. március lD-i számában
rövid írás jelent meg Simon Tamásnak, az MTA kommunikációs vezetőjének a tollából A sajtó ftlelősség6-ől
címmel. A cikk a Stádium 28 Kör
közoktatási fóruma sajtóvisszhangjának apropóján íródott, és egy meg
nem nevezett sajtóorgánumnak a fórumról beszámoló cikkét bírálja (a
444.hu február 27-i, Kiröhögték az oktatáspolitika vezetőit az akadémikusok cikkérő] van szó). Simon Tamás szerint a
cikk címe elhibázott, mert valamenynyi akadémikus, illetve az egész MTA
fellépését sugallja. Senki, a 444.hu
sem állította, hogy valamiféle egységes akadémiai állásfoglalásról vagy
erre való tőrekvésről lett volna szó a
fórumon. Az internetes médiavilágban ugyanakkor alapkövetelmény az
érdekes, figyelemfelkeltő címadás,
különben az olvasó esetleg bele sem
néz az adott cikkbe. Kétlem, hogy a
444.hu cikkének címét olvasva bárki
arra gondolt volna, hogy mind a 360
akadémikus, de akár az összes Stádium 28 Kör-alapító kinevette a politikusokat (és tanúsíthatom, hogy
nem így volt). Aki első kézből szeretne tájékozódni a fórumon történtekről, megnézheti a három előadásról, illetve a vitáról készült videofelvételt a Stádium 28 Kör honlapján.
A 444.hu cikkének csupán a címe
szerepel Simon Tamás írásában, de a
cikk lényege nem, vagyis az, hogy meglepően pontosan tudósított az elhangzott előadásokról és a vitáról. Nem ez
a pontos tájékoztatás a sajtó elsődleges feladata és felelőssége?

len és kizárólagos életcélja. Amiből
persze korántsem következik, hogy
a férfinak az ily módon látványosan
deklarált csököttsége a gyereknevelés, az otthonteremtést és a másik
nemmel való harmonikus kapcsolattartást illetően valamiféle negatívumot fejezne ki, mert ez érdektelen. A
férfiértékességének az a mércéje, hogy
képes tisztelettel, bámulattal nézni,
valamint az elnéző szeretetével meg
is erősíteni a vágyait heroikusan szolgáló nőt. Sőt, min t Tállai az idei üzenetében megjegyzi: még arra is képes, hogy a nő szidalmazó beszédei,
perlekedései mögött is meglássa a
gondoskodásból és féltésból eredő,
"elbűvölő mosolyt") Többek szerint az aztán végképp gyalázatos, ahogy ezekkel amondatokkal Tállai kvázi kibeszélte az ezek szerintjellernzóen zsörtölődő nőit, ám szerintem ezt nem
így kell nézni. Szerintem Tállai minden egyes nőnapi üzenete valóságos
kincsesbánya, enciklopédikus összefoglalása mindannak, amit a katolikus dogmatizmussal, annak szexuális fóbiáival, misztifikációival és nőkultuszaival párosult kelet-kőzép-európai kultúra a két nem viszonyáról
kialakított az elmúlt évszázadokban.
em hüledezni kell tehát, hanem mélyen megbecsülni, és felkérni rá, hogy
amíg hatalmon vannak, addig az istennek se hagyja abba ezt a jó szokását, s továbbra is szíveskedjék ellátni
minket e margarétákkal ékesített, gondosan megtervezett képeslapszerű
üzeneteivel. Gondoljunk csak bele:
melyik ország képes arra, hogy például a gen der témájú egyetemi szemináriumain az uralkodó politikai
elit szellemi terrnékeivel illusztrálja a
tananyagot?! Na ugye!
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Hibaigazítás
Múlt heti számunkban Szilasi László A harmadik híd círnű regényének
(Die dritte Brűcke, Nischen Verlag.
2015) német nyelvű fogadtatását bemutató összefoglalónk elejéről lemaradt a fordító neve. A múfordító: Zádor Éva. Elnézést kérünk.
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