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NEMZETI SZINTU VIZSGALAT
SOROS GYORGY ELLEN

Miutan jelen fogalmazvanyt a Kuldnleges Vizsgaldbizottsag [Executive Intelligence Review, EIR]
996. oktober 1-en elo'szor adta kozre Bizalmas Jelenteskent „Soros Gybrgy, a megaspekulans
arckepe" [A profile ofmegaspeculator George Soros) cfmmel, Olaszorszagban, Horvatorszagban es
az Egyesult Allamokban nemzeti szintu vizsgalat indult ezen Rotschild-teremtette brit Golem ellen. E
.'izsgalatok nemelyike - pi. Olaszorszagban, ahol Soros Gybrgy legalabb ugyanannyira nemkivanatos
3zemely,.mint volt a nyolcvanas evekben (miutan megfenyegette a kesd'bb merenylet aldozataul esett
riasz miniszterelnokbt, Aldo Moro-t) Sir-Henry Kissinger - hatarozottan bunugyi jellegu.
1

Sorosnak a drogok legalizalasara iranyuld torekvese az Egyesult Allamokban is elvezetett
:jrvenyellenes penzugyi tevekenysegenek feltarasara iranyuld erofeszitesekhez. Mint az EIR kimutatta,
B amerikai es a nemzetkbzi penzvilagot mar ma is at- meg atitatja a „forrd penz", melynek egy resze
a drogokbol szarmazik, s amely teljes eg^szeben buncselekmenyek tisztara mosott haszna. Amennyiben
xkerrel jama Soros ki'serlete a drogok legalizalasara, ez a folyamat felero'sddne, s egy kolumbiai min:aju „narkodemokraciahoz" vezetne. Ez viszont hatarozottan hasznos lenne Soros valodi f onokeinek,
a Szigeti Klub neven ismert brit penzoligarchianak.

Zurzavar Olaszorszagban
Olaszorszagban Soros Gybrgy reszt vett az olasz intezmenyek ellen iranyulrj, 1992 bta tartb
:aniadasnak, mely a politikai csatarozasok kozeppontjaba kerult. A Soros elleni kiizdelmet a LaRouche
-ozgalom iranyftja, amelyik harcat egy esposto (beadvany) megfogalmazasaval kezdte, annak
"atasakeppen, hogy Soros tbbb szazmillids haszonra tett szert az olasz lira leertekelese altal; az olasz
tormany 48 milliard dollar elkoltesere kenyszeriilt, hogy megkiserelje megd'rizni az olasz nemzeti valuta
a:aket. Jelen beszamoloban az 1995 vegen megjelentetett esposto teljes terjedelmeben szerepel.
1997 januarjatdl - kiilondsen a napolyi es rdmai tbrvenyszekeken - meg eroteljesebben f olyt az
ssposto kirobbantotta vizsgalat.
Az olasz lira 30 szazalekos eroszakos leertekelese 1992-ben - egy olyan leertekeles, amelyik
eentdsen lecsokkentette a „privatizalt" olasz ipar vetelarat - azutan kezdo'dott, hogy Soros olaszorszagi
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fejen keresztiil - reszletes kiszivarogtatott belso informaciokhozjutott arrol, hogy a nemet kbzpont
bank, a Bundesbank mennyit kesziil kblteni a ket leggyengebb valuta feltamasztasara az eurbpai
penzugyi uniora vonatkozb Maastrichti Egyezmenyro'l Franciaorszagban 1992. szeptember 19-en
megtartott szavazaslg eltelo iddszakban.
Megemelt kblcsbnbket hasznalva Soros 40 milliard dollart keritett, hogy f elulmulhassa a nemeteke
Hogy ezt mikeppen tudta megtenni, az homaly ban marad: eldszbr is teny, hogy egy olyan spekulans
mint Soros 5 szazalek birtokaban kepes kolcsont szerezni, fgy 1 milliard dollarhoz mindossze 50 millidr
volt szuksege. Masodsorban Soros kapcsolatban all azzal a (rendszerint Rotschildok dsszef oglald
neven emlegetett) brit oligarcha-csoporttal, amelyik ala kivanta asni a Bundesbank hely-zetet, ugyanakko
a font sterlinget felulertekeltkent itelte meg. Harmadsorban Soros kiemelkedd es kiterjedt
hitelkapcsolatban allott olyan bankokkal, mint a Citibank N. V., a Quantumot felugyelok egyike. S vegi
negyedsorban az Egyesult Allamok hfrszerzesehez tartozd forrasok azzal vadoljak Sorost, hogy politikaila
Ariel Sharon tabornok Erec JiszroeTcelkituzesehez kotodve hozzajuthatott az Izraelben felhalmozott
„forro penzhez" is. Mindez egyuttesen ad nemi kepet arrol, hogy Soros mikeppen volt kepes csapas
merni a Bundesbankra es szetzuzni az Eurbpai Valutaatvaltasi Rendszert.

3. Soros a „filantrop" es az 6 Nyitott Tarsadalom Alapitvanya

Soros nem Robin Hood. Bb'kezu adomanyait - kiilbnbsen amiota 1 -2 milliard dollar haszonra te
szert a font es a lira leertekelesekor — von Hayek-stflusu nemzeteket lerombolb „szabadpiac"-

koncepcid egy valtozatanak terjesztesere hasznalja f61. Az 1979-ben letrehozott Nyitott Tarsadalom

Alapitvany, Soros elso ilyen szervezete 1993 decemberetol beolvadt a new yorki Nyitott Tarsadalom

Intezetebe (Open Society Institute, OSI). Ez az intezmeny az ugyanebben az evben letrehozott

budapesti, illetoleg az 1995-ben alakult moszkvai Nyitott Tarsadalom Intezetevel egyutt tartja bssze
a Kozep- es Kelet-Eurbpaban, valamit Del-Afrikaban es Haiti szigeten mu'kddo 24 nemzeti Soros
Alapitvanyt.
Mindezeket a Soros Gybrgy elnbklete alatt alio alapitvanyokat az 6 nyitott tarsadalomra es
„szabadpiacra" vonatkozb koncepcidjanak rendeltek ala. Mint ahogy 6 maga ramutat: „A nyitott
tarsadalom nem gatolja az bnerdek ervenyesiteset. Epp ellenkezb'leg: tbkeletes tudas hfjan az a

legjobb, ha az egyenre hagyjuk bnnbn erdekeinek meghatarozasat, a piaci mechanizmusra pedig ezen
igenyek bsszehangolasat."
Soros osszes alapitvanyanak 1994 evi osszkbltsege megkozelftoleg 300 millib dollar volt.

Soros kulbnbbzo alapitvanyai kbzul a new yorki OSI a primus interpares. Ezen intezet elnbkeve

Soros 1993 szeptembereben Aryeh Neiert nevezte ki. (Neier 12evigvoltaSoros alapftotta Emberi Jog

Ellendrzo Bizottsag [HumanRights Watch] ugyvezeto elnbke, ez elott pedig nyolc evig az UCLA, az Ame

Polgari Szabadsagjogok Szbvetsege [American CivilLiberties Union] nemzeti igazgatbjakent tevekeny ke

Az Egyesult Allamokban Neier ket jelentosebb programban vallal reszt: a Dr. Kevorkian-tfpusu ,/neltosagtel
halallal" kapcsolatosban, illetoleg - Sorossal egyutt - „a drogok legalizalasanak" vedelmezeseben.
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Soros Gybrgy - vagy inkabb az, amit „Soros Gybrgy intezmenyi pdkhaldjanak" nevezhetiin
Kbzep- es Kelet-Eurbpaban, illetoleg az egykori Szovjetunid egesz teruleten egy hatalmas kultu
politikai dekonstrukcios hadmu'velet kdzeppontjat jelenti. E tbrekves fdkuszaban a Soros megal
es Soros-patronalta Kozep-Eurdpai Egyetem (Central European University, CEU] all, elsbs
Budapesten, de fontos tagozatokkal Varsdban es Pragaban is.

A CEU azt az erb'feszitest reprezentalja, hogy az egykori kommunista tersegekre raerb'szakolj
valamit, amit „kulturalis determinizmusnak" nevezhetunk. Miutan evtizedekig a kommunizmus u
alatt elt, a celbavett nepessegnek felkinaljak a „szabadsag" tbkeletesen irracionalis fogalmat, me
alabbi „doktrinakbdl" tevb'dik dssze: „totalitarianus" minden olyan kfserlet, amelyik a tudoman
megalapozott, ertelemnek szdld igazsag megerb'siteset celozza; a szuveren nemzetallam gono
szemben all az „egyennel"; a gazdasagi liberalizmus jd dolog. Az ebben rejld mentalitas jellegzet
daja a New Yorkban szekelo, Soros-feie Nyitott Tarsadalom Intezete (Open Society Institute,
a CEU altal kozbsen szponzoralt, „Egyeniseg kontra Allam" cfmu evenkenti konferenciak soro
Ugyanilyen arulkodb az is, hogy Jacques Derrida, az egyik to dekonstrukcionista teoretikus a
vendegprofesszora volt.
Nona a CEU mdgbtt Soros penziigyi es ehhez kapcsolddd egyeb tamogatasa all, annak teveke
megis tulzott egyszeru'sftes lenne csupan az 6 agysziilemenyekent felfogni. 0 pusztan olyan
nagyhatalmu brit, s a britekkel szbvetseges amerikai erdekcsoportok f rontembere, akik elhatar
hogy ellenorzesiik ala veszik a gondolkodasmddokat - vagy ahogy ok hfvjak: a „paradigmaka1
hogy hegemdniara tegyenek szert a „globalis kulturaban". Ez egybeesik H. G. Wells „vilagle
fogalmaval, vagy Winston Churchill 1943. augusztus 6-an a Harvardon mondott beszedevel, mel
a nehai brit miniszterelnbk elmondta, hogy az emberek gondolatainak ellenb'rzese „sokkal jbved
zb'bb mbdszer, mint mas nepek foldjenek es tartomanyainak elragadasa, vagy azok felb'
kizsakmanyolasuk altal". „A jbvo birodalmai a szellem birodalmai lesznek."

Nomarmost: mint az alabbi dokumentumok is segftenek majd megmutatni, a Soros-fele
„agytrbsztjenek" gydkerei igen melyen benyulnak az Oxfordi Egyetem/Londoni Kdzgazdasagi Fo

| | KAPU FUZETEK1. Q

A Kozep-Europai Egyetem, avagy.

76

Arendta Frankfurti Iskola tortenelenek kozponti alakja. Hosszu evekig a naci filozdfus, Mar
Heidegger szeretoje volt, s noha bizonyos okokbol (a no zsidd volt) szakftani kenyszerult Heideggerr
sohasem szakitott vele sem erzelmileg, sem pedig alapveto filozdtiai elmeleteit es mbdszertan;
illeto'en. Arendt munkassaga alapveto az agymosas elmeletenek fejld'deseben, mert azt tanftja, ho
ha egy szemely ragaszkodik ahhoz, hogy letezik ertelemmel felfoghatd igazsag, az bizonyitek an
nezve, hogy az ilyen ember „tekintelyelvii szemelyiseg". Epp ezert Arendt tokeletesen illeszkedik
Soros-tamogatta, minden elbnto kulturalis of fenzfvahoz.

A CEU alapveto strukturaja

A sajat magarbl kozreadott kep szerint a CEU eszmeje „eloszdr egy, a Soros Alapftvanyok hah
zata altal szervezett szeminariumsorozaton meruit fel 1989 aprilisaban Dubrovnikban, az Egyetemk
Kbzpontban". Ez tbbb szempontbdl is erdekes. Igaz, Dubrovnik egy csodalatos varos gazdag kultura
de egyben a brit titkosszolgalat kulcsfontossagu hadmuveleteinek helyszine is. Jelen fras szerzojene
a London mellett levo Tavistock Klinikan dolgozd bizonyos Dr. Heller azt mondta, hogy: „En minde
evben elmegyek Dubrovnikba, az Egyetemkozire." Amikor a szerzb'vel beszelgetett, egy olya
szeminariumra kesziilt, melynek temaja a „szervezeti demokracia" volt. -

A CEU fd'hadiszallasa eredetileg Pragaban volt. Mindmaig nem teljesen tisztazott okokbol Sor
bsszeiitkbzesbe kerlil Vaclav Havel cseh miniszterelnbkkel, s a f dhadiszallas atkditozott Budapest
A CEU jelentos tagozatai azonban meg mindig Pragaban mukddnek, Varso pedig a Szocioldgiai Tan
kbzpontja.

A tanszekek az alabbiak:
Kdzgazdasagtan: kbzbsen mukddteti a nagy-britanniai Essex egyeteme, illetoleg a budapesti C
abban az ertelemben, hogy a hallgato az elso evet az Essexi Egyetemen, a masodevet pedig
budapesti CEU-n hallgatja vegig. Elnyerheto valamifele „Soros Gybrgy Kozgazdasagi Osztbndfj".
elso evben valasztani lehet „az Essexi Egyetem Kozgazdasagi Karanak tanszekei" kdziil. A tans
budapesti reszlegenek feje Jacek Antony Rostowski. Az 6 eletrajza igy alakult: Husz even at na
britanniai kollegiumokban es egyetemeken tanftott. Ezutan 1989 decemberetol 1991 szeptember
Leszek Balcerowicz, Lengy eiorszag sokkterapiat alkalmazb carja makrogazdasagi tanacsaddja vo
Mint azt jdltajekozott londoni szakertb'k egymastdl fuggetlenu! megerb'sitettek, Rostowski volt
egyik kulcsszemelyiseg abban a sokkterapias kiserletben, amelyik lerombolta Lengyelorszagot. Jelen
egyik hadmu'veleti bazisa az LSE-n levo Gazdasagi Teljesftmeny Kdzpontja (Center for Econom
Performance). Az itteni vezeralak, Richard Layard professzor szoros szbvetseget tart f enn Jeffr
Sachs-szal lengy elorszagi es oroszorszagi tevekenysegeinel, de talan masutt is.

A Kozgazdasagi Kar reszidos oktatbja Mario Blejer is az IMF-tdl.
Kornyezetkutatas es Vedelem: szekhelye a budapesti CEU. Ennek kulcsfiguraja a brit Edwar
Bellinger, de fontos helyet foglal el honfitarsa, az oxfordi Sir Richard Southwood is. Southwoo
korabban, Nagy-Britanniaban Margaret Thatcher idejen feje volt a BSE Bizottsagnak (a Bovine Spongrf
Encephalopathiaval, a „fertoz6 marhavesszel" foglalkozd Bizottsagnak), noha nem ertett egyet
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Kr-z artiakkal. Csak azert mutattam itt ra ezen tevekenysegere, hogy ezzel is hangsulyozzam,
i sziHten mukodik a Soros-CEU hadmu'velet: valddi belso emberek es a brit szinpad
cnelyisegei vesznek benne reszt. Southwood iranyitja az oxfordi Allattani Tanszeket, s
endkfvul fontos helyet foglalt el a Szigeti Klubot bvezo kbrnyezetvedo milidben, illetve
ecmburghi herceg es a World Wildlife Fund (Vilagmeretu Alapi'tvany a Termeszetert)
tevekenysegeiben.
irenelem: szekhelye a budapesti CEU.
s-zetkozi Kapcsolatok es Eurbpai Tanulmanyok: szekhelye a pragai CEU. Ez a kar jelentos
in az oxfordi es cambridge-i Egyetemekrol, illetoleg a londoni Chatham House-bdl merit,
ctudomanyok: szekhelye a budapesti CEU.
;:epkorkutatas: szekhelye a budapesti CEU.
ritikatudomany: szekhelye a budapesti CEU. Ezen a karon volt vendegprofesszor Leszek
;.£z, Lengyelorszag „sokkterapias"carja.
ccioldgia: szekhelye a varsdi CEU. Az egyetem ismertetb'jenek szavaival elve: „A Szocioldgiai
I a Lancasteri Egyetem (Nagy-Britannia) felhatalmazasaval egyeves kandidatusi kepzest nyujt
laalom es a politika teriileten." A tanszek 1991 -ben alakult a CEU pragai Kollegiumanak
ant, majd 1995 nyaran atkoltbzbtt a varsdi Tarsadalomkutatd Kbzpontba, amelyik a CEU-val,
! a Lengyel Tudomanyos Akademia Filozdfiai es Szocioldgiai Intezetevel kdzdsen tevekenykedik,
dbbi a szocioldgiai kutatasok egyik legnagyobb presztizsnek brvendo kbzpontja Kbzep- es Keletban.
y „Kiegeszito Akademiai Program", a „Nem es Kultura Projekt" szekhelye ugyancsak a
isti CEU.
indent bsszeveve nemikepp nehez lefrni a CEU strukturajat, mivel (az 1996/97-es tanevre
i hivatalos Egyetemi Ismerteto nem egyszeruen a CEU-val, annak tagozataival es tanszekeivel
]zik, hanem beleszbvi azt Soros haldzataba. Masszdval, miutan felsoroltak a kuldnbdzo Akademiai
keket es Kiegeszi'to Akademiai Programokat, kbvetkeznek a „CEU Kutatdintezetei es Specialis
jei" melyek kdzdtt szerepel a Nacionalizmus Kutatasanak Kbzpontja, az Eletrajzi Forraskutatd
it. a Kdzepkorkutatd Intezet, a Politikai Tudomanyok Atalakulasanak Kutatdintezete, a Popper
: es a Privatizacidkutatasi Projekt.
:sobb megemlftik a new yorki Nyitott Tarsadalom Intezetet [Open Societylnstitute,OSI) az
aiosztalyokkal egyutt: Felsofoku Oktatast Tamogatd Program, Polgari Oktatasi Projekt,
stamogatasi Rendszer, Regionalis Kbnyvtari Program, Oktatasi Programot Tamogatd Egyseg,
'jrianyos es Tdrvenyalkotd Politika Intezete, a Helyi Onkormanyzat es a Kdzszolgalat Intezete,
szeru Vandorlas Projektjei.
CEU-ra valb felvetelhez figyelmes palyazatot kell benyujtani a Soros Alapftvanyok nemzeti es
igozatain keresztiil (!): „A CEU alapitvanyi koordinatorai, akik a regidban mindenutt a Soros
any irodaiban megtalalhatbk, a CEU helyi kepviseloikent szolgalnak. Naluk szerezhetdk be a
takes informacids anyagok, 6'k kbnnyi'tik meg a jelentkezes folyamatat az erdekelt hallgatdknak,
arvezik meg a felveteli beszelgeteseket es nyelvi teszteket. Az alapitvanyi koordinatorok a CEU
ails kommunikacids kbzpontjaikent is mukbdnek. Az alapitvanyi koordinatort a kivalasztasi
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folyamat mnden szakaszaban tajekoztatjak a sajat teruletero'l palyazok helyzeterol, igy konnyitve
akapcsolattartast a CEU es a palyazok kozfitt. A felvetelt nyert hallgatdk vfzumukat, biztosftasuh
es utazasukat CEU alapitvanyi koordinatoruk kbzremu'kodesevel intezik el."

Az Ismerteto D Fuggeleke tartalmazza a „CEU regionalis koordinatorainak ci'met". Ezt mond
„Az alabb felsorolt szemelyekkel lehet kapcsolatba lepni a CEU-ra es az ahhoz kapcsolddd programo
vonatkozb tovabbi informacidkert. Palyazatok ugyanezen haldzaton keresztiil szerezhetb'k be."
alabbi listaban (itt elhagyva a szemelyek nevet, noha azok hozzaferhetd'ek) az ember a kbvetke
intezmenyeket talalja:
Albania: Nyitott Tarsadalom Alapi'tvany Albanianak
Amerikai Egyesult Aliamok: A Soros Alapftvany/Nyitott Tarsadalom - New York
Belorusszia: Soros Alapi'tvany - Belorusszia
Bosznia-Hercegovina: Nyitott Tarsadalom Alapi'tvany
Bulgaria: Nyitott Tarsadalom Alapi'tvany — Szbfia
DelAfrika: Nyitott Tarsadalom Alapftvany Del-Afrikanak
Esztorszag: Nyitott Esztorszag Alapftany
Franciaorszag: Soros Alapftvany - Parizs
Gruzia: Nyitott Tarsadalom Alapftvany
Horvatorszag: Nyitott Tarsadalom Intezete - Horvatorszag
Jugoszlavia: Soros Alapftvany - Jugoszlavia (Belgrad)
Kazahsztan: Soros Alapftvany - Kazahsztan
Kirgisztan: Soros Alapftvany - Kirgisztan
Lengyelorszag: Stefan Batory Alapftvany - Varsd
Lettorszag: Soros Alapftvany - Lettorszag
Litvania: Nyitott Tarsadalom Alapftvany - Litvania
Macedonia: Nyitott Tarsadalom Intezete - Macedonia
Moldova: Soros Alapi'tvany - Moldova
Nagy-Britannia: Soros Alapftvanyok Nyitott Tarsadalom Alapftvany, Inc.
Oroszorszag: Kulturalis Kezdemenyezes Alapitvanya - Moszkva, IMyizsnij Novgorod, Novoszibirs
St. Petersburg
Romania: Soros Alapftvany Egy Nyitott Tarsadalomert — Bukarest, Kolozsvar, Temesvar es
(ertsd: negy szekcid)
Szlovakia: Nyitott Tarsadalom Alapftvany - Pozsony
Szlovenia: Nyitott Tarsadalom Alapi'tvany — Szlovenia
Ukrajna: Nemzetkdzi Renaissance Alapftvany - Dnipropetrovszk, Donyeck, Harkov, Kiev, L
Odessza, Szimferopol
Ukran Jogi Alapi'tvany - Kiev
Volgai Informacids Kdzpont - Szamara

A CEU t ellenorzo, brit kozpontu intellektualis maffia

Ahhoz kepest, amit „normalis" atlagnak nevezhetunk, a CEU strukturaja egeszen kuldnleges

CEU kormanyzasa" cimii fejezetben ezt olvassuk: „Az 1992-1997 kbzbtti periddusban a New Y

Q KAPU FUZETEK1. Q

A Kozep-Europai Egyetem, avagy..

79

Bo/ognai Egyetem, Olaszorszag:
Soros, akinek oktatasra vonatkozo,
Karl Popperbol levezetett bizarr eszmei athatjak KeletEuropat,
atveszi dfszdoktori oklevelet
Allam Egyetemenek Vezetb'testulete meghatarozta rendelkezesek szerinti mukbdesre a CEU mar
kapott egy ideiglenes Egyetemi Alapi'td Okiratot. Ez az ideiglenes okmany elismerte, hogy a CEU az
adott idd'szakban biztosftja mindazokat a programokat es altalanos lehetosegeket, melyek egy new
yorki szekhelyu egyetemtd'l elvarhatdk. Ezen bteves probaidoszak vegen a CEU teljes kbrfi Egyetemi
Alapi'td Okiratot kapott, vallalva annak dsszes tovabbi feltetelet. Az engedelyt 1992 nyerte el, a
Columbia, a Fordham es a New York Allami Egyetemrb'l erkezett vezeto akademikusok, illetoleg
i •vatden."
Nem ismett a hatteve anuak a kuloniis elvendeiesnek, mel^ szevint a Budapesten, Pvagaban es
Varsbban szekelo CEU New York allambeli alapftasi engedellyel rendelkezik.
A tovabbiakban ezt olvassuk: „A Kozep-Europai Egyetemet a Kuratorok Tanacsa kormanyozza,
melyet az ideiglenes engedelynek New York Allam Kormanyzdi Tanacs altal tbrteno kiadasa alapjan
hoztak letre."
Kik ezek a Kuratorok?
Az elndk Soros Gybrgy, akinek a nagyvilag szamara frott eletrajza igy hangzik: „Soros Gybrgy a
new yorki Soros Alapi'tvany Igazgatdsaganak elnbke, a new yorki Quantum Alapi'tvany befektetesi
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befoiyasos pozicidt jelent. Ezt a posztot mintegy harminc evig (a huszas evektol az otvenes evekig)
a nehai Arnold Toynbee tbltdtte be, akinek tdrtenelemrd'l es tarsadalomrdl vallott nezetei alakitott
ki igen nagyszamu ertelmisegi esstratega gondolkodasanak paradigmait azegesz Brit Birodalomban
azontulis.

Folyamatos hamisitas es „etnicitas"

A CEU altal alkalmazott egyik kulcsfontossagu metddus igen egyszeru: eltorzitani az eszme
tortenetet akar egyertelmu hazugsaggal, akara szerkezet meghamisftasaval, akar a feledes bu'neb
esve, vagy ezek kombinacidjaval, ez pedig olyan eredmenyre vezet, amelyik igencsak emlekeztet
George Orwell 1984-eben szerepld sajtdcenzorokehoz: egyes szemelyek es temakbrbk varazslat
mbdon „eltu'nnek" a tbrtenelmi emlekezetbb'l.

Ugyanakkor a CEU rendelkezik ajanlasok olyan „csomagjaival"is, amelyek jdl illeszkednek a
utdbbi ket evtizedben, az ezredforduld kbzeledteben egyre vilagosabban felbukkanb akademikus tedriakh
Lassunk peldat:
„Etnicitas": A CEU egyik nagy hadmuvelete az „etnicitas" fogalmanak, mint az identitas meghat
rozd vonasanak a nepszerusftese. Ennek keresztapja tavaly bekbvetkezett halalig Ernest Gellner vo
a Cambridge-i Egyetemrb'l. Gellner nem sokkal halala eld'tt tamogatta azt az elgondolast, hogy az
legjobb, ha a kormanyok „szocialantropoldgusokat" alkalmaznak vezetd tanacsaddikkent, hogy erz
keljek, mi is tbrtenik a vilagban.

Ugy tu'nik, a dekonstrukcionista megkbzelftes egyik melegagya a Varsdban szekelo Szocioldg
Tanszek, amelyik a lengyel szocioldgus szakma kulcsembereire epi't.
A „Tarsadalomelmelet" egyik ajanlasa pi. „a tarsadalmi gondolkodas paradigmainak f orradaln
valtozasara" dsszpontosft, egyutt „az eszmei altal a kortars szociolbgiara jelentb's hatast gyakor
tdrtenelemre valb szeles kitekintessel". Ez jellegzetes peldaja a Tavistockban kialakitott napirendn
ami Tavistock Human Relations (Emberi Kapcsolatok) cfmu magazinja reven terjedt el. Ugyanez
Slawomir Kapralski professzor tart egy eioadassorozatot „Kortars tarsadalomelmelet" ci'mmel, melyn
temakbrei kbzdtt szerepel „a funkcionalizmus es neofunkcionalizmus, a konfliktuselmelet, a Frankf u
Iskola elmeleti kritikaja, a racionalis valasztas es a tarsadalmi valtas elmeletei, a strukturalizmus E
posztstrukturalizmus, a szimbolikus interakcidk elmelete es a szerepjatszd szocioldgia, a jelense
szocioldgia es az etnometodoldgia... az elmelet helyzete a posztmodern szocioldgiakban".

Zygmunt Bauman professzor „Posztmodernizmus" cfmmel tartott kurzust: „Az alabbi posz
modern temakkal kapcsolatos elmeletek es f ogalmak: a modern-posztmodern ellentet; a valtozd e
es vilag; tbrzsektol a nemzetekig es vissza; posztmodern identitaszavarok; a test posztmodern kalan
jai; idegen a posztmodern nagyvarosban; eroszak a posztmodern tarsadalomban; vallas a posztmode
tarsadalomban", stb.

Sok peldat emlfthetnenk meg, am ez az elmebaj a Soros-haldzattal all bsszefiiggesben a „demi
kracia", a „szabadsag" es a „Nyitott Tarsadalom" rubrikaiba besorolva. Mi pedig csodalkozhatunl
Vajon Soros Gybrgy es baratai nem a kommunizmus viszateresenek utjat keszi'tik-e elo Lukac
Gybrgyhbz hasonld irracionalista magyar eld'deik nyomdokain haladva, elso helyen emelve ki
kommunizmust?
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