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NYITÁNY
Gyorsan eltelt a tanév első néhány hónapja,
lehullottak a falevelek, reggelente ködbe
burkolózik Budapest, esténként már látni a
leheletünket. Úgy tűnhet, hogy szürkül a város,
hideg van és kopáran borulnak fölénk a fák. Az élet
azonban nem állt meg, sőt még csak le sem lassított.
Aktuális lapszámunkban Heller Mária szakigazgatóként
szerzett tapasztalatairól olvashattok, megtudhatjátok, mire érdemes
figyelni szakdolgozatotok írásakor. A Tudomány rovat oldalain a Nemnövekedés
elméletét vázoljuk fel, illetve meginvitálunk benneteket egy ruhacsere programra.
A migráció kapcsán az afgán politika helyzetéről olvashattok Külügy rovatunkban, amiből az is
kiderül, hogy milyen jelentős hibát vétünk, amikor homogén csoportként tekintünk a hazájukat
elhagyó emberekre.
Szeptember végén a bolgár parlament betiltotta a burka viselését Bulgária területén. Az ezzel
kapcsolatos írásunk az iszlám valláshoz kapcsolódó női ruhadarabokat is bemutatja röviden,
emellett a tilalom muszlim nőkre gyakorolt hatására is rávilágít. Cikkünk nem kíván véleményt
alkotni a burka viselésének kérdéséről, hiszen számtalan aspektusból hosszú oldalakon keresztül
lehetne boncolgatni a témát, nőjogi szemszögből, a kulturális relativizmus irányából és még
sorolhatnánk.
Lapunk továbbra is csupán röviden szeretne utalni a körülöttünk lévő világra, ami sebesen rohan
falevelektől, esőfelhőktől és szürke reggelektől függetlenül.

Csernus Fanni
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Főszerkesztő

Tanulási tippek a közelgő
vizsgaidőszakhoz
Szomorú tény, de immáron november hónapját írjuk. Ez jelenthet sok mindent: közeleg a tél,
kopaszodnak a fák, előkerül a nagykabát, kevesebb a napfény, itt a Halloween. Ezek mellett
azonban egy egyetemista számára nem jelent mást november hónap mint az elviselhetetlen
nyomást, amit érzünk a vizsgaidőszak közeledtével. Szaporodnak a beadandók, szorosabbak
a határidők és egyre több kávé kíséri az oldalak felett gubbasztott hosszú órákat. A tanulás
útvesztőjében könnyű eltévedni, ezzel a cikkel egyfajta térképet szeretnénk a kezetekbe adni,
aminek használatával talán könnyebben célt értek majd a téli zűrzavarban.
Két út van egy egyetemista számára. Az egyik, hogy időben elkezd tanulni a vizsgákra,
zárthelyikre, ezzel biztosítva időt arra, hogy szépen lassan minden, a tantárgy elvégzéséhez
szükséges, tudásra szert tegyen. A másik eset röviden, hogy nem kezd el időben tanulni. Ebben
az esetben nem árt minél hatásosabb technikákat bevetni, illetve oda figyelni jó pár dologra,
hogy az öt fokozat közül legalább egy megfeleltet kapjunk.
Természetesen a legősibb módszer, ami már elkezdett kikopni – vagy talán sosem volt jelen – a
legtöbb hallgató életében, hogy időben elkezdünk készülni. Sőt, amikor tanulunk vagy gyakorlunk
az adott megmérettetésre, csak a szemünk előtt heverő sorok logikai összefüggéseinek áldozzuk
magunkat. Facebook szóba se jöhet! Rendszerezzük jegyzeteinket, állítsuk nehézségi sorrendbe
őket (érdemes a nehezebbel kezdeni), szortírozzunk, és első körben próbáljuk a legátfogóbb,
legfontosabb kötelezőket elolvasni! Amikor tanulásra szánjuk el magunkat, tényleg tanuljunk!
Én ilyenkor általában a másik szobában hagyom a telefonomat.
Rendben van, rendben van, de lássuk be, hogy sokszor fordul elő, hogy hiába vagyunk aránylag
felkészültek a felkészültté válásra, van, hogy csődöt mond a koncentrációs képességünk. Van,
hogy csak olvassuk, olvassuk, de még sem sikerül megjegyezni az adott tananyagot. Mielőtt
végleg kétségbeesnénk, erre a helyzetre is vannak praktikák, amik elősegítik a tanulást, illetve
az adatok, összefüggések memorizálását. Ilyen például a PQ4R (Preview - Áttekintés, Question
- Kérdezés, Read - Olvasás, Reflect - Tükrözés, Recite - Felmondás, Review – Összegzés) módszer.
Lényege, hogy a tartalomjegyzék alapján a bizonyos szakaszokhoz fogalmazz meg kérdéseket,
melyekre megkeresed a választ, majd felmondod logikailag felépítve, keretbe foglalva, majd
összegezd azt!
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Közélet
A másik hasznos módszer az ún. piramis módszer. Lényege, hogy először a nagyra koncentrálsz,
a piramis legalsó szintjére. Átfutod a leckét, kiemeled a fontos részeket, kulcsszavakat,
definíciókat. Majd lejegyzed az igazán fontos információkat, melyeket négyszer-ötször elolvasol.
Végül az apró, kevésbé jelentős részeket egyszer elolvasod.
Jó, jó, az rendben van, hogy már koncentrálunk a tanulnivalóra, de „ha korog a gyomor, a tanulás
nyomor!”. Hiszen az élet minden területén fontos a táplálkozás és a megfelelő tápértékbevitel.
Próbáljunk minél könnyebben bomló dolgokat enni, sok fehérjét tartalmazó ételt, sok vitamint!
Ha egy mód van rá, kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, hiszen azok csak lassítanak és álmosítanak
minket. Tankoljunk fel túróból, gyümölcsből, müzliszeletből és persze csokiból! A csoki oldja a
stresszt, boldogsághormonokat termel és még finom is.
Persze ezen felül is van némi extra: természetes és legális serkentőszerek, amik fokozzák a
szellemi éberségünk, vagy szimplán ébren tartanak minket. Az ősrégi, bevált, minket soha el
nem hagyó barát a feketekávé. Nem is ecsetelném, hiszen mindenki ismeri, hogy egy jó erős
fekete miként tud segíteni. Szeretnék azonban ajánlani egy hasonlóan magas koffeintartalmú
italt, a mate-teát. Egy dél-amerikai teáról beszélünk, ami nem csak növeli az éberséget, de
serkenti az agyi működésünket is, illetve segít a koncentrációban. Javallatos sok sárgarépát is
enni, mert – bármily meglepő – a sárgarépa javítja az emlékezőképességünket.
Kedves Hallgatótársaim! Röviden ezekkel a tippekkel, tanácsokkal indítanálak el benneteket
utatokon a végtelen papír és könyvkupacok labirintusában. Nem is szaporítanám tovább a szót:
Tanulásra fel!

Írta: Pocsai B. Ábel
Forrás:
13+1 tipp a sikeres tanuláshoz: http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20110309/131_tipp_a_sikeres_tanulashoz/ (Utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Tanulási tippek otthonra: http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/59/tanulasi-tippek-otthonra (Utolsó letöltés: 2016.10.01.)
Praktikák a sikeres vizsgaidőszakért: https://www.felvi.hu/hallgatoknak/tanulas/praktikak_a_sikeres_vizsgaidoszakert (Utolsó letöltés:2016.10.01.)

tumblr.com
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Az elmúlt évek szakdolgozatai

Interjú Heller Máriával, az ELTE TáTK szakigazgatójával
Heller Mária szakigazgatóval készítettem interjút az elmúlt évek szakdolgozataival kapcsolatos
tapasztalatairól. Melyik témakörök a legnépszerűbbek, és milyen problémák merülnek fel a
leggyakrabban a végzős hallgatók munkáiban? Most betekinthetünk a dolgozatok elbírálási
folyamataiba és megtudhatjuk, milyen rendhagyó témaválasztások fordultak elő.
Gál Flóra: Mióta tölti be a szakigazgatói tisztséget?
Heller Mária: Valamikor a 2000-es évek elejétől, amikor kitalálták a szakigazgatást. Ekkor
még a szociológia szak osztatlan képzésben zajlott.
G.F.: Melyek azok a tudományterületek, témák, amik a legnépszerűbbnek számítanak
a szakdolgozatoknál?
H.M.: Nehéz erre válaszolni, nagyon változó. Sok téma van a szociálpszichológia és a
médiaelemzés területén, de sokakat érdekel az internethasználat is. Vannak, akik különböző
vállalati ügyekkel kapcsolatos szakdolgozatot írnak, helyi társadalommal foglalkoznak, vagy
ifjúsági problémákat kutatnak.
A hallgatók egy része a saját korcsoportját szereti vizsgálni, csinálnak egy kisebb kutatást,
például a budapesti egyetemisták mobiltelefon használatáról. Erről nehéz új dolgokat mondani,
sokkal érdekesebb lehet összehasonlítani például két generációt vagy két nagyon különböző
csoportot, vidékieket és fővárosiakat vagy gimnazistákat és egyetemistákat.
tumblr.com
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Közélet
G.F.: Ki tudna emelni egy-két témát, szakdolgozat címet, amik rendhagyóak voltak?
H.M.: Emlékszem volt, aki ázsiai táncok szimbolikájával foglalkozott. Nagyon érdekesek tudnak
lenni a különböző kulturális szokásokkal foglalkozó szakdolgozatok, ahol egy szubkultúrába épül
be valaki és arról ír. Volt, hogy a graffitikről, vagy street artról írtak. Valaki börtönkutatásban
vett részt. Többen írtak szegénységről, droghasználatról vagy szektákról.
G.F.: Volt olyan szakdolgozat az elmúlt években, amiből hosszabb, jelentősebb kutatás
indult ki, esetleg publikálták is?
H.M.:Gyakran előfordul, hogy valaki részt vesz egy kutatásban és az ott megszerzett tudást,
tapasztalatot, információt használja fel szakdolgozata megírása során. Olyan munkákra
emlékszem, amelyeket mesterszakos hallgatók írtak és publikáció született belőlük. Egy
kisebbségpolitika mesterszakon végzett fiatalember nyelvszociológiai kutatása annyira
jól sikerült, hogy könyv is készült belőle, egy másik szociológia szakos hallgató pedig a
nyilvánosságba bekerülő új politikai kifejezések eredetét és terjedését vizsgálta részletesebben.
G.F.: Ön szerint melyek azok a lehetséges témák, amik eddig kiaknázatlanok, mert
kevesen dolgozták fel azokat?
Az alapszakos hallgatók ritkán írnak elméleti témákról dolgozatot. Úgy látom, hogy néhány oktató
azt hangoztatja, hogy az a jó szakdolgozat, amelyben valamilyen empirikus kutatás is feltűnik.
Szerintem fontos, hogy a hallgatók a saját érdeklődésüknek megfelelő témákat válasszanak.
G.F.: Milyen tanácsot tudna adni a szakdolgozat előtt állóknak?
H.M.: Időben kezdjenek hozzá! Nem csupán a megíráshoz, hanem a végiggondoláshoz és az
olvasmányokhoz, mert egyrészt sokat segíthet, ha saját maguk kitalálják, hogy mi a kérdésük,
másrészt a megírásra is elég időt kell hagyni.
Fontos a plágium kerülése, egyáltalán nem probléma egy dolgozatban, ha tele van megfelelően
dokumentált idézettel, amelyet a hallgató elolvasott és fontosnak tartott munkája szempontjából.
Az is jó, ha nem ért egyet vele és vitatkozik, cáfol.
Fontos, hogy a hallgató olyan témát válasszon, ami hasznos lesz számára a továbblépése során:
ha tovább kíván tanulni vagy, ha munkába szeretne állni..

Írta: Gál Flóra
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Fátyol mögött Európában
Női viseletek az Iszlámban

Bulgária harmadikként került azon európai országok közé, ahol szabályozták a burka viselését.
A burkatilalom főként a bolgár lakosság 13%-át kitevő iszlámhívő nőket érinti, de ugyanúgy
vonatkozik a menekültekre is. Burka, csador, nikáb és egyéb fejkendők - milyen célt szolgálnak,
miben is különböznek?
Franciaország és Belgium után Bulgáriában is törvényszegésnek minősül a burka viselése. Ez egy
teljes arcot és teljes testet takaró ruhadarab, amelynek a viselése ezentúl tilos lesz a köztereken.
Az országban körülbelül 700 ezer muszlim nő él, aki érdekelt lehet az ügyben. Leginkább a rossz
anyagi körülmények között élő, roma nőket érinti a tilalom, akik az iszlám egy ortodox felfogását
képviselik. Emellett az országon átutazókra, tehát a menekültekre is vonatkoznak a szabályok.
A bolgár parlamentben a törvénytervezetet a radikálisnak számító Patrióta Front nyújtotta
be, majd kevés ellenszavazattal alakították törvénnyé. Az egyet nem értő pártok igyekeztek
elhatárolni az ügyet a terrorellenes törvénytől, amely szintén napirendre került, de az a tény
természetesen nem kerülhető meg, hogy a nemrég történt merényletek is hatással voltak
az intézkedésre. A törvényalkotók állítólagos célja a társadalmi megosztottság és a vallási
alapú megkülönböztetés csökkentése volt a rendelkezéssel. A törvény szerint a burka viselése
egyszeri alkalommal 100 Euró bírságot von maga után, de ha egy nő többször is felveszi a
ruhadarabot, 750 Eurós büntetésre is számíthat.
A történet azonban korábban indult, Franciaországban, ahol nagy port kavart az a
törvénymódosítás, amely betiltotta a burkinit. A burka „fürdőruhába oltott” változata, a
burkini, egy egész testet eltakaró fürdőruha, amely a muszlim nők körében fordult elő a francia
strandokon. Egyes városok és települések a közelmúltban történt merényletekre hivatkozva
egyenesen a burka-bikini eltüntetését szorgalmazták, ám azóta már módosították a fent
említett törvényt, hiszen a másik oldalról nézve a tiltás a nők alapvető szabadságát is sérti.
A tilalom feloldása a burka viselésének szankcionálására nem vonatkozott, így annak viselése
továbbra is szabálysértésnek minősül..
A Korán szerint a nőknek el kell takarniuk díszeiket és bizonyos testrészeiket a férfiak elől. Az
öltözködés tehát nincsen pontosan meghatározva, a lényeg, hogy a ruha ne legyen szűk, az
arcon és a kézfejen kívül mindent elfedjen miután a lány elérte a pubertást.
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Interkultúra
Az egyre gyakrabban használt hidzsáb kifejezés valójában arra utal, hogy a nők (és férfiak)
betartják a szabályokat, amely lehet öltöz ködési-, étkezési- és egyéb viselkedési előírás, vagy
szokás. A hidzsáb tehát egy szabályrendszer, amibe beletartozik az összes kendőtípus viselésére
vonatkozó előírás is. Ennek ellenére a hidzsábot sokszor fejkendőként vagy valamilyen eltakaró
anyagként értelmezik.
A burka takar a legtöbbet a fejkendők közül. Egy fejtől lábujjig tartó, tehát egy teljes testet
befedő lepel. A burka szemrészénél általában ritkább az anyag a könnyebb kilátás érdekében.
Színe legtöbbször kék vagy barna, de ez országonként eltérő lehet.
A csador egy félkör alakú kendő, aminek nincs ujja és nyaka. Általában barna színű. A kendőt
egyfajta köpenyként használják a nők, és akár az arcot is el lehet vele takarni.
A dzsilbáb (Egyiptomban izdel) hasonló a csadorhoz, de különbözik abban, hogy itt elől, a
mellkas résznél található egy varrás, így a karoknak is van helyük. A dzsilbáb és a csador alá is
szükséges külön öltözet.
Ha egy muszlim nő elfedte testét, emellett haját, nyakát és füleit kendő takarja, sokszor
szüksége van még egy nikábra. Ez valójában egy arcot takaró maszk. Gyakran csak a fejkendőt
hajtják az arcuk elé, így képezve egy nikábot.
Azt nem tudhatjuk, meddig lesz érvényben a bolgár törvény, de az bizonyos, hogy sok muszlim
nő életét megnehezíti az országban. A menekültek helyzete sem egyszerűbb, hiszen így
áthaladásuk során vagy vétkeznek és feladják a burkát, vagy más
kendőre cserélik azt. A kérdés azonban sokkal bonyolultabb,
mint egy ruhacsere, hiszen ezeknek a nőknek hitüket és
kultúrájukat kellene elhagyniuk, amely nem minden
esetben olyan gyors és gördülékeny folyamat mint
például egy törvény meghozása.

http://ayibamagazine.com

Az viszont biztos, hogy a terrortámadásoktól való félelemből fakadóan létrejött
törvénymódosítások miatt több ezer
muszlim nő szenved hátrányokat,
vagy nehézségeket vallása miatt.

Írta: Gál Flóra
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Felemelkedőben lévő magyar sportok
,,rejtett” tehetségeink nyomában

A „klasszikusnak” nevezhető, köztudatban aktívan élő magyar sikersportok mellett,
mint a vívás, úszás, vízilabda, kajak-kenu és még sorolhatnánk, számos honfitársunk
tette próbára tehetségét kevésbé ismert sportágakban is, melyekből az elmúlt egykét évtizedben több említésre méltó eredményt is elértek. A továbbiakban ezeket a
sportágakat fogom röviden bemutatni.
Mi is juthat eszünkbe legelőször a sportról? Gondolom, mindenkinek más és más: egyesek
rögtön a reggeli futásra gondolnak, mások az órák utáni kondizásra, megint mások inkább
csapatsport-pártiak, és így rögtön a vízilabda, foci vagy éppen a kosárlabda jut az eszükbe.
Most azonban egy időre tekintsünk el a már megszokott ,,hagyományos” sportoktól, amelyekről
nap mint nap hallani a médiában, és nyissunk a kevésbé ismert sportágak felé. A következőkben
néhány olyan sportágat fogok ismertetni, amelyek – ahogyan azt a cím is sugallja – még
„nem futottak be” igazán. Olyanokat, amelyek kevésbé, vagy egyáltalán nem ismertek, de mi,
magyarok már most is jól szerepelünk bennük.
Kezdjük például a kosárral. Valószínűleg azonnal a szokásos 5x5-ös kosárlabda jut erről
mindenkinek az eszébe, amelyet két palánkra játszanak. Ezt most tegyük félre és gondoljunk
valami egészen másra: a 3x3-as kosárlabdát ugyanis a 2011-es Riminiben (Olaszországban)
rendezett világbajnokság óta versenyszinten játsszák. Itt egy csapatban csak hárman játszanak,
és ami különösen érdekes, hogy mindkét csapatnak ugyanarra a kosárra kell dobnia. Ebből
következik, hogy jóval kisebb pályán folyik a mérkőzés, így pörgősebbé válik a játék menete.
Ez a 2011-től számított néhány év is elég volt viszont a magyar női válogatottnak arra, hogy
a kontinensviadalon feljusson a csúcsra - a 2015-ös romániai Európa-bajnokságon ugyanis
aranyérmesek lettek.
Valamivel ismertebb sportág a sárkányhajózás, melynek már jó pár éve komoly hagyománya
van hazánkban, és amelyben sikert sikerre halmoz a magyar csapat. Idén júliusban a római
Európa-bajnokságon 8 arany-, 9 ezüst-, illetve 11 bronzérmet szereztek a magyarok, ami igen
jelentős eredménynek számít a sportágban. Ennek tükrében nem is olyan meglepő, hogy két év
múlva Magyarországon rendezik majd a Sárkányhajó-világbajnokságot.
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Interkultúra
Végül, de nem utolsósorban tekében is kiemelkedően teljesítenek a női és férfi válogatottjaink.
A világranglistán nőknél egy, míg férfiaknál három versenyző is benne van az első tíz
helyezettben. A női válogatottból Méhész Anita a harmadik helyen áll, a férfiak közül: Kakuk
Levente második, Kiss Tamás a harmadik, Kiss Norbert pedig a hatodik.
Ami még figyelemre méltó tény, hogy férfiaknál az első helyezett is magyar, pontosabban
vajdasági magyar, név szerint Zavarko Vilmos. Csapatban 2010-ben, míg egyéniben a 2016-ban
Novigradban (Horvátország) megrendezett teke-világbajnokságon, került a dobogó csúcsára.
Emellett természetesen még számos egyéb pályán is (például Rubik-kocka, footgolf) megannyi
sikeres magyar sportolóval találkozhatunk, jelen cikkemben azonban csupán egy rövid
bepillantást kívántam nyújtani az élsport reflektorfényen túli világába.

Írta: Balogh Csaba
Források:
123RF.com

3x3-as kosárlabda: http://www.kosarsport.hu/hirek/46239/fiba_3x3_u18_vilagbajnoksag__
debrecen (utolsó letöltés: 2016.10.12.)
http://www.nemzetisport.hu/kosarlabda/kosarlabda-europa-bajnok-a-magyar-noi-3x3-asvalogatott-2524185 (utolsó letöltés: 2016.10.12.)
http://www.longbow.hu/hu/2016/05/25/fiba-3x3-a-magyar-kosarlabda-egyik-kitoresipontja/ (utolsó letöltés: 2016.10.12.)
Sárkányhajó: http://www.sarkanyhajozas.hu/lang/hu/# (utolsó letöltés: 2016.10.12.)
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/sarkanyhajo-nyolc-magyar-aranyerem-a-romaieuropa-bajnoksagon-2516683 (utolsó letöltés: 2016.10.12.)
2016-os

teke-világbajnokság:

http://www.vajma.info/cikk/sport/704/TEKE-Zavarko-

egyeniben-is-vilagbajnok.html (utolsó letöltés: 2016.10.13.)
Teke-világranglisták: http://tekesport.hu/verseny/eredmenykozlo (utolsó letöltés: 2016.10.13.)
2016-os sanghaji sárkányhajó verseny: http://extremlife.hu/legyoztuk-a-hazigazdakat-asanghaji-sarkanyhajo-versenyen/ (utolsó letöltés: 2016.10.15.)
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Betekintés a
szitkomok világába
Valószínűleg szinte mindenki látott már egy-két részt
a Jóbarátokból, vagy ismeri az Így jártam anyátokkal
című sorozatot - de mi is az általuk képviselt, ún. szitkom
A helyzetkomédia vagy szituációs komédia (innen a sit-com
rövidítés) a televíziós vígjátékok egyik válfaja, amelyben a szereplők
és helyszínek állandóak, a komikum forrása pedig ezeknek az ismert
szereplőknek és helyszíneknek szokatlan, érdekes helyzetekben való
bemutatása.

Története
A szitkom rádiós műfajként indult 1926-ban Chicagóban, a legsikeresebb szituációs komédia 1935-1959 között ment. A televíziózás hajnalán – a ’40-es években – az első adaptált
módszerrel rögzítettek filmre.
Az 1960-as évektől megjelentek a rajzolt komédiák is, mint a Flintstone család, vagy a Jetsons
(a későbbi tudományos-fantasztikus szitkomok előfutára), és nem sokkal később a szuperhősök
is erre a sorsra jutottak. Ezeknek a felvételénél – mivel a trükkök miatt nem tudták a közönség
előtt felvenni – alkották meg a nevető hangsávot. Ugyanebben az évtizedben a szituációs
komédiák helyszínéül főleg otthonok vagy munkahelyek szolgáltak.
Az 1970-es években élte a közönség előtti többkamerás rögzítés a reneszánszát, a műsorok
pedig ekkor már videoszalagra készültek. A műfaj változatossá vált, készült sorozat a szociális
problémákról feminista-, valamint szüfrazsett szemszögből, és a háborúról is. Ez utóbbiban
készítői utasításra nem készült nevető hangsáv.
Az 1980-as évek elején fejlődött ki a szitkom és a dráma keveréke, amelyet „dramedy”-nek hívtak, és ekkor jelent meg Bill Cosby-val az első stand-upos köré szerveződő sorozat is. Az 1990es évek elején újjászülettek az animációs szitkomok (pl. A Simpson család, Futurama), valamint
a karakterfejlődéses sorozatok is (pl.: Egy rém rendes család, Jóbarátok).
Az ezredfordulón aztán létrejött a 60 perces komédia, amit egy kamerával forgattak, pl.: az Ally Mc-

11

/theviewspaper.net

műfajok között volt: sokszor rádiós sorozatokat valósítottak meg, amelyeket többkamerás

Beal vagy a Született feleségek, emellett a félórás szituációs komédiák is divatba jöttek (pl. Irodában).

Jellemzői
A műfaj lényege adott szereplők adott környezetben való viselkedésének bemutatása, amelynek során vagy a helyszín, vagy az egyén áll a központban. Nevét a komédia fajtáitól való eltérésének köszönheti. Mivel az epizódok rövidek, több részt is le lehet adni naponta, ezért a karakterek ismertebbé válhatnak a közönség számára, a jellem- és helyzetkomikum pedig visszatérő
gegeket tesz lehetővé.
Mivel a műfaj miatt a szereplők statikusak és a problémáik többnyire hamar megoldódnak, a
történet ritkán halad előre, és akkor is lassan. Van ezek ellenére néhány sorozat, amelyben a
történet evolválódik az epizódok során, de ez mindig lassú, több epizódon, vagy akár évadon
keresztül is tarthat.
A szitkomok tipikus karakterei: 1. a naiv – az események fősodrában van, de félreérti azokat, ez
a humor forrása. 2. a lázadó – van sejtése arról, hogy viselkedése nem felel meg a társadalmi
normáknak, konfliktusokat okoz, de meg is menti a helyzeteket. 3. a bölcs – idősebb, tanultabb
vagy tapasztaltabb, megoldási lehetőséget kínál a többieknek. 4. a komikus – személyiségéből adódóan különösen reagál a dolgokra, abszurd humort generál. Az egyenes és humortalan
ember a többi szereplő ellensúlyozásával vesz részt a műsorban, időnként ő a főszereplő. 5.
a furcsa szomszéd – az a tipikus alak, aki időnként beugrik a főszereplő(k) életébe és ezzel
plusz csavart, komikumot hoz az epizódba, gyakran a főszereplő szöges ellentéte. 6. a szívtipró
karakter, aki a szexuális kisugárzását és viselkedését viszi a szériába. 7. az etnikai elem – a
beszédstílusa és viselkedési eltérései adják a fő humorforrást.
A klasszikus helyzetkomikumokban a szereplőt számára idegen környezetbe helyezik, így a várható szenvedés a humorforrás. Máskor a központi karaktertől erősen eltérő alak megjelenése jelenti
a konfliktust, amely megváltoztatja szereplőnk viselkedését. A családi helyzetek, az otthoni dinamika megjelenítése az epizódok végén valamilyen tanulság levonásával pedig szintén ugyanilyen
komikusak lehetnek. Más esetekben egy történést a fiatalabb szereplő a koránál fogva máshogy
lát, mint érettebb társai és így a létrejött kalamajka válik a humor forrásává, amelyet végül egy
bölcs, idősebb szereplő old meg, ezáltal a fiatalabb szereplő is érettebbé válik.
Megjelentek komédiasorozatok is, amelyek a paródiákhoz hasonlítottak, ám kevés sikerrel
sugározták azokat. Emellett a külvárosi komédia is létrejött külön műfajként.
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Ennek sajátossága, hogy a szereplők főleg afroamerikaiak és a gegeket gyakran az
abszurditásig fokozzák. Az egyes epizódok történetei jobbára az egyik szereplő hazugságából,
vagy más karakterek egyéb módon történő kijátszásából adódnak. Ezek többek között
hibák letagadásából, megoldásából, tárgyak visszaszerzéséből, megjavításából, szituációk
helyrehozási törekvéseiből állnak. Előfordulhatnak különleges epizódok is, amikor a sorozat
felrúgja saját szabályait egy adott okból.
Az amerikai és brit komédiasorozatok az epizódok és évadok hosszúságának tekintetében,
illetve az írógárda szempontjából egyaránt eltérnek egymástól. A két nemzet humorvilága
sem azonos, hiszen az európai ország inkább a történetre, a britségre, és a sztereotípiákra
koncentrál, időnként fekete humorral. Visszatérő elem egy szereplő beleragadása kényelmetlen
helyzetekbe vagy kapcsolatokba.
A világ legtovább futó sorozata, a Last of the Summer Wine szintén brit, 1973-2010 között ment.
Hazánkban is ismert az Only Fools and Horses (Csak a kötözött bolondok), a Fekete Vipera,
valamint a Waczak szálló is.
A színpadon felvett, egykamerás, nevető hangsáv nélkül készített – gyermekeknek, fiataloknak
– szóló műsorok is jellemzőek manapság, amelyek a tizenévesekben gyakran felmerülő
kérdésekkel foglalkoznak. Ezeket általában a Disney csatorna készíti. Hazánkban az utóbbi
években a szitkomok közül az Agymenők, az Így jártam anyátokkal, az Archer (titkosügynöksorozat) és a Family Guy futott a leginkább, de folyamatosan jelennek meg újabb és újabb
szériák is, így nem kell attól tartanunk, hogy hétköznap esténként unatkozni fogunk.

Írta: Berzai Péter
Forrás:
Szituációs komédia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szitu%C3%A1ci%C3%B3s_kom%C3%A9dia
(utolsó letöltés: 2016.10.27.)
Régen minden jobb volt?: http://csakaduma.reblog.hu/cimke/Fekete+Vipera/?oldal=2
(utolsó letöltés: 2016.10.14.)
Nagy Comedy Central sorozatos felmérés: http://www.comedycentral.hu/news/
nagy-comedy-central-sorozat-felmeres/ (utolsó letöltés: 2016.10.27.)
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Játsszunk együtt!
Társasjátékgyűjtés
Van otthon megunt társasjátékod, amit szívesen bedobnál
a közösbe, vagy amiből több is akad, már nem játszol
vele?
Akkor ne habozz, hozd el nekünk!
Az ELTE szociális munka, közösségi és civil tanulmányok mester szakos
hallgatói társasjátékgyűjtést szerveznek.
A gyűjtés célja egy mindenki által használható, ingyenes társasjáték
kölcsönzési lehetőség kialakítása a karon.
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a TI segítségetekre lenne szükségünk.

Hozzátok be a TÁTK HÖK irodába nyitvatartási időben
2016.11.14-2016.11.18
között, a már nem használt, megunt, feleslegessé vált
társasjátékaitokat, és járuljatok hozzá a hasznos szabadidő
eltöltés megvalósulásához.
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INVITATION

Our Speakers Include
Pál Ságvári, Ambassador-at-Large for Energy Security, Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary
Dr. Alessandro Costa, former Co-Director, Europe-China Clean Energy Centre (EC2),
Senior Advisor, Europe-China Municipal Development Commission
Jodie Roussell, Head of Public Affairs, Europe and Africa, Trina Solar
Péter Simon Varga, energy economist

Time: 9:15 am, 17 November 2016
Venue: Akvárium Klub (12 Erzsébet Square, 1051 Budapest )
Language of the Event: English

The event is organised in partnership with the Wilfried Martens Centre for European Studies.

The conference aims to analyse the current situation of clean energy development from
the perspectives of policy and business in China and the EU, concluding with a forecast
of the trends and prospects of the sector.

The Antall József Knowledge Centre cordially invites you to the
“Cleantech Conference: China - EU towards Sustainable, Clean Energy” and the reception following it.

C
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KUTATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK,
KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK,
KONFERENCIÁK ÉS PUBLIKÁCIÓK
FINANSZÍROZÁSA A PALLAS ATHÉNÉ
ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁVAL

www.pallaspalyazatok.hu

További részletek és a jelentkezés feltételei:

– diákszervezetek, szakmai versenyek, kurzusok
finanszírozása.

– vendégkutatói és oktatói programok és konferenciák
támogatása,

– PhD és tanulmányi ösztöndíjak finanszírozása 6 hónaptól
akár 3+1 éven át,

– saját cikkek, kutatási eredmények publikálásának, külföldi
szakkönyvek kiadásának és tananyagfejlesztés támogatása,

– külföldi tanulmányutak, szemeszterek, kutatások, illetve
konferencialátogatások finanszírozása akár 2 évig,

A Pallas Athéné Alapítványok az alábbi területeken
hirdetnek pályázati, támogatási programokat:

A TIÉD
VALÓRA VÁLJON!

…HOGY

A MI ÁLMUNK…
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Tudomány

Hogyan legyél te is öko?
Röviden a fenntartható fejlődésről

Szeretnél kicsit „környezetbarátabb” lenni, de nem tudod, hogy hol is kezdd? Segítünk elindulni
az úton! Elmondjuk neked, hogy mi is az a fenntartható fejlődés, mit is jelent a nemnövekedés
elmélete és ajánlunk egy lehetőséget arra, hogy mindezt kipróbáld!
A nyolcvanas években jelent meg a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés fogalma a
szakirodalomban. A fenntarthatóság kifejezés olyan fejlődési folyamat, „amely kielégíti a
jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is
kielégíthessék szükségleteiket” – írja az ENSZ 1987-ben kiadott jelentésében.
A fenntartható fejlődésnek három alapköve van: a szociális-, a környezeti- és a gazdasági
oldal, amik együtt, egymással kölcsönhatásban működnek. Mindhárom elem fontos szempont
a fenntarthatóság szerint, hiszen a cél a társadalmi és gazdasági jólét kialakítása mind a ma
élő embereknek, mind a jövő nemzedékének, anélkül, hogy a környezetben olyan változásokat
okoznánk, amelyek visszafordíthatatlanul káros hatásúak.
A nemnövekedés vagy degrowth elmélet is ezeken az alapokon nyugszik. Ez a megközelítés
valójában a három területet – a környezetet, a társadalmat valamint a gazdaságot – érintő
mozgalom, aminek célja a túlfogyasztás megakadályozása. Tehát a nemnövekedés alapja a
környezetvédelem, megfűszerezve antikapitalista eszmékkel ízlés szerint. A nemnövekedész
elméletről és annak gyakorlatáról többet is megtudhattok november. 24-én, amikor egy
kerekasztal beszélgetéssel összekötött ruhacsere programot tartanak az ELTE-n. A ruhacsere
lényege, hogy úgy újítsuk meg a ruhatárunkat, hogy közben nem vásárolunk újakat, ruhákat,
hanem elcseréljük azokat másokkal, így kímélve környezetünket és pénztárcánkat.
A ruhacserén megmaradt ruhákat a szervezők a Menedékház Alapítvány Mozaik adományboltjának
ajánlják fel, így a résztvevők két legyet üthetnek egy csapásra: egyrészről hozzájárulhatnak az
adománybolt működéséhez, másrészről valamint a fenntarthatóság jegyében bővíthetik gardróbjuk
tartalmát.ruhatárukat. A programot az ELTE szociális munka mester szakos hallgatóinakk egy
csoportja szervezi. A rendezvény helyszíne az Északi épület első emelete, a Harmónia terasz belső
tere. További információkért keresd az esemény facebook oldalát!
Írta: Ternay Andrea
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Forrás:
A fenntartható fejlődés honlapja: http://www.ff3.hu/index.html (utolsó letöltés: 2016.10.22.)
ENSZ (1987): Közös jövőnk c. jelentés

Mi lesz veled Afganisztán?
Az elmúlt egy-másfél évben rengetegszer felbukkant a migráció jelensége a médiában. A
migránsokat általában egy homogén masszaként ábrázolták, holott a bevándorlók és menekültek
között vannak szírek, pakisztániak, afgánok, koszovóiak és a sort még folytathatnám.
Ezek egymástól földrajzilag és kulturálisan is rendkívül távol eső országok, egészen más motivál
egy koszovóit az elvándorlásra mint egy szíriait. És akkor még nem beszéltünk arról a kérdésről
sem, hogy „pakisztáni” vagy „afgán” tulajdonképpen nem is létezik, hiszen Pakisztán egy 200
millió lakosú, 60 különböző beszélt nyelvet magában foglaló, etnikailag rendkívül heterogén
ország. Hasonló a helyzet Afganisztánnal is. Ez a gyönyörű földrajzi adottságokkal rendelkező
ország komoly társadalmi problémákkal küzd, nem véletlen, hogy rengetegen döntenek úgy,
hogy eljönnek és új életet kezdenek, például Európában. Lássuk, mi a helyzet Afganisztánban és
mennyi esélye van, hogy egy virágzó országgá váljon.
Véres gyémánt a selyemúton
Afganisztán történelme elképesztően mozgalmas, rengeteg birodalom megvetette itt a lábát,
háborúk sokasága zajlott a régióban. A 19. század végén, három brit-afgán háborút követően,
a britek kiterjesztették uralmukat az akkoriban törzsi-dinasztikus alapokon szerveződő
Afganisztánra. A britekkel kötött békeszerződés jelölte ki önkényesen a független Afganisztán
határait a Durand-vonal mentén, amely a Brit-India (Pakisztán) és a független Afganisztán
között lett kijelölve. A határ kettévágja a jelenleg is legnagyobb etnikai tömböt alkotó pastu
népcsoport által lakott területeket.
1973-ig mondhatni nyugalom jellemezte az országot, ám ekkor a hivatalban lévő Zahir sah
mostohatestvére államcsínnyel átvette a hatalmat és ezzel elkezdődött az újkori Afganisztán
szétesése. 1978-ban a kommunista párt hajtott végre puccsot, ezzel az ország belekeveredett
a hidegháborúba. Az amerikaiak ugyanis, félve a régió „bevörösödésétől”, titokban elkezdték
felfegyverezni a kormányellenes mudzsahedeket, amire válaszul a Szovjetunió a „kölcsönös
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Külügy
segítségnyújtás” jegyében bevonult az országba. Nem tudni pontosan, hogy hányan haltak meg
a háborúban, de a szám milliós nagyságrendű, amihez még hozzájön nagyjából 5 millió ember,
aki elmenekült az országból.
A Szovjetunió összeomlása idején kivonult az országból és ezzel az USA is elvesztette érdeklődését a régió iránt. A mudzsahedek győzedelmeskedtek, ám ez nem hozta el a várva várt békét.
Afganisztán polgárháborúba sodródott, mivel egymással rivalizáló hadurak tartották kézben az
ország kisebb-nagyobb területeit. A végeláthatatlan korrupció és törvénynélküliség évei voltak
ezek. A káoszból a pastu gyökerű, rendkívül konzervatív és fanatikus muszlim csoport, a Tálibok
emelkedtek ki győztesen. 1996-ban bevették az ország fővárosát, Kabult és nagyjából az egész
országra kiterjesztették a hatalmukat.
A Tálibok bevezették a szaúdi vahabita iszlámra emlékeztető, nagyon szigorú saría törvénykezést. Betiltották többek között a filmkészítést, a televíziót és az internetet is. A férfiak számára
kötelezővé tették a turbán- és szakáll viseletét, míg a nők számára a csadorét. A nőknek megtiltották még a bicikli használatát is, de tilos volt hangosan nevetniük, sőt a jog szerint még a
saját erkélyükre sem volt szabad kilépniük.
Aki megszegte a törvényt, az büntetésben részesült. Nem voltak ritkák a nyilvános akasztások,
kövezések. A tálibok fanatikusan üldöztek mindent, ami nem muszlim, sőt gyakran még azt is,
ami muszlim volt, csak a tálibok szerint nem „eléggé”. Emlékezetes tett volt, amikor a tálibok a
bálványimádat visszaszorításának jelszava alatt egyszerűen felrobbantották a világörökségnek
számító bamiyani Buddha szobrokat. Fokozatosan elszigetelték az országot a világtól, aminek a

1s3media.freemalaysiatoday.com

kétezres évek elején szinte már csak a mák és ópium eladásból származott bevétele.
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A tálib uralom alkonyát a 2001. szeptember 11-i események pecsételték meg, ugyanis
együttműködtek az Al-Kaida-val, a terrortámadás után pedig az USA és szövetségesei
megkezdték a terrorizmus elleni hadjáratukat. 2002-re a tálibok visszaszorultak az ország déli
csücskébe, ahol az afgán-pakisztáni határt kihasználva maradtak életben. A szövetségesek
visszaállították a jogrendet, új alkotmányt vezettek be és 2004-ben megtartották az első
választásokat. A történet ezzel azonban egyáltalán nem ért véget. Afganisztán azóta is nagyon
instabil ország, komoly gazdasági gondokkal küzd, az élet minden területét áthatja a korrupció,
rendkívül gyér az ország infrastruktúrája, ráadásul a tálibok 2009-től új erőre kaptak és szinte
napi rendszerességgel követnek el merényleteket országszerte.
Az európai álom
A legtöbb afgán számára nincs semmiféle jövőkép vagy kitörési lehetőség az országban.
Afganisztán háborús sebei még nem gyógyultak be, és minden nap egy potenciális merénylettel
indul. Az elmúlt években ezért egyre több afgán döntött úgy, hogy elhagyja hazáját és
máshol próbál szerencsét. Mivel a legtöbb környező ország nem biztonságos és egyszerűen
kizsákmányolható rabszolgaként tekint az afgánokra, sokan Európát tették meg úti célnak.
Csakhogy időközben Afrika számos országából is sokan útnak indultak az afgánokhoz hasonló
okokból és erre jött még rá a Szíriában kirobbant polgárháború is, amely emberek millióit
kényszerítette menekülésre.

hatalmas tömegei kezdtek egyszerre, ellenőrizetlenül beáramlani az
öreg kontinensre. A Frontex adatai szerint 2015-ben 1,8 millió
illegális határátlépő érkezett az Unió területére. Míg egyes
EU tagállamok, köztük Magyarország is, a tömeges
migráció veszélyeire kezdte felhívni a figyelmet,
addig más államok, például Németország, a
humanitárius szempontokat tartotta szem
előtt. Az EU-ban azóta is komoly politikai
törésvonalak vannak jelen a krízis
kezelésének
Összességében

kérdése

körül.

elmondható,

hogy a média és a politika
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Az EU lakosai akkor szembesültek ezen távoli országok konfliktusaival, amikor tavaly emberek

kommunikációjában a „migránsok” egy homogén embertömegként jelennek meg, figyelmen
kívül hagyva valós kulturális identitásukat.
EU-Afganisztán paktum
Az Eurostat adatai szerint a szíriaiak után Afganisztánból érkeztek a legtöbben Európába.
Számuk 2015-ben az előző évhez képest megnégyszereződött és elérte a 178 ezret. 2016 második
negyedévében 50.300 afgán nyújtott be menedékkérelmet. Az elmúlt héten az EU hatalmas
fejlesztési támogatásról írt alá egyezményt Kabullal. Az 1,2 milliárd eurós megállapodás
tartalmazza, hogy a támogatás fejében Afganisztán visszafogadja az EU területéről kitoloncolt
afgánokat. Kissé komikusan, Afganisztán elmaradottságát jól szimbolizálja, hogy mielőtt
az ország fogadhatná a kitoloncolt afgánokkal teli repülőgépeket, az EU-nak először fel kell
építenie egy nemzetközi repülőteret Kabulban.
A haza toloncolt afgánokra sajnos ugyanazok a problémák várnak, amelyek elől megpróbáltak
elmenekülni. A helyzet javulása csak akkor várható, ha az országban hosszabb távon sikerülne
fenntartani a békét és elindulna valamiféle gazdasági növekedés, néhány az ország adottságaihoz mérten kedvező húzóágazattal.
Zárásként érdemes megjegyezni, hogy Afganisztán (egyébként Szíria és Pakisztán is) az egykori
gyarmattartó országok által létrehozott mesterséges állam. Egy pastu vagy hazara számára
az afgán identitás olyan távoli és megfoghatatlan dolog, mint mondjuk a magyarok számára a
páneurópai önkép .

Írta: Kovács Levente
Forrás:
A Frontex weblapja: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
(utolsó letöltés 2016.10.16)
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00194 (utolsó letöltés
2016.10.16)
Vs.hu – Afganisztán visszafogadja a kiutasított migránsokat: http://vs.hu/kozelet/osszes/
afganisztan-visszafogadja-a-kiutasitott-migransokat-1003 (utolsó letöltés 2016.10.16)
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
geos/af.html (utolsó letöltés 2016.10.16)
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ENSZ-főtitkárválasztás
António Guterres-t, Portugália egykori kormányfőjét, az Egyesült Nemzetek Szervezetének
(ENSZ) menekültügyi főbiztosát választották meg az ENSZ 9. főtitkárának, a 15 tagú Biztonsági
Tanács, valamint a 193 tagú Közgyűlés egyhangú szavazatával.
A gördülékeny választás során Gurterres-t nem érte kritika és a Biztonsági Tanács is rendkívüli
gyorsasággal jutott konszenzusra, annak ellenére, hogy a vétó joggal rendelkező Oroszország feltételezhetően kelet-európai vezetőt támogatott volna leginkább. A Biztonsági Tanács szavazásán
az öt állandó tag szavazasái eljárásata eltérő a további tíz változó tag szavazatátólétól. A vétó
joggal rendelkező nagyhatalmak –- Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Kína, Franciaország –- először titkosan szavazás keretein belül hozták meg döntötésüketszavaznak, ahol
eldőlt, lesz-e konszenzus köztük a jelölteket illetően. Ahhoz, hogy egy jelöltet a Közgyűlés elé terjesszenek,, legalább 9 támogató szavazat szükséges vétó szavazat nélkül. Guterres mindhárom
szavazás során az élen tudott végezni, megelőzve Vuk Jeremic szerb külügyminisztert, Miroslav
Lajcák szlovák külügyminisztert és Irina Bokova Unesco UNESCO vezetőt. Ezt követően, a 193
tagú Közgyűlés is egyhangúlag választotta meg a világszervezet következő vezetőjének.
Népszerűségéhez hozzájárult, hogy többek közt a dél-koreai Ban Ki Mun, jelenlegi ENSZ főtitkár, is
támogatta nyilatkozataiban: “Nagyon jól ismerem Guterres-t, és úgy vélem, kiváló választás. Portugália kormányfőjeként szerzett tapasztalatának, a világ ügyeiben való jártasságának és borotvaéles

http://i1.web.de/
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eszének jó hasznát veszi majd az ENSZ élén ebben a kulcsfontosságú időszakban.” –- nyilatkozta.
Guterres 2005 és 2015 között az ENSZ menekültügyi főbiztosaként kitűnő munkát végzett,
annak ellenére, hogy sokan ezt az időszakot az elmúlt 70 év legnagyobb menekült- és humanitárius válságának tekintik. Figyelemre méltó, hogy a 2008-as Lehman Brothers bedőlésével
kezdődő gazdasági világválság ellenére, korrupciómentesen, költséghatékonnyá tudta alakítani
a szervezet működését. Ugyanakkor a tagállamok elvárásai is magasak, hatékony kezdeményezéseket várnak például a szíriai, a jemeni, vagy a dél-szudáni helyzet rendezését illetően, de
Izrael is elvárja, hogy a mostani ellenséges viszony javuljon vele szemben. Guterres ENSZ-főtitkárként főtitkári szerepét úgy képzeli el, mint „hídépítő és független, semleges közvetítő, aki a
minden résztvevő számára előnyös megoldás megtalálásában közreműködik.”

Írta: Debrenti Á. Félix
Forrás:
Portugal’s Guterres leads race for U.N. chief after fifth ballot: http://www.reuters.com/
article/us-un-election-idUSKCN11W1TX (utolsó letöltés: 2016.10.27.)
Antonio Guterres let az ENSZ főtitkára: http://24.hu/kulfold/2016/10/13/antonio-guterres-lett-az-ensz-fotitkara/ (utolsó letöltés: 2016.10.27.)
Guterres

nyilatkozata:

http://www.un.org/pga/71/2016/10/13/statement-by-mr-antonio-

guterres-on-his-appointment-by-the-general-assembly-to-the-position-of-secretary-general-ofthe-united-nations/ (utolsó letöltés: 2016.10.27.)

Tristan Garcia: Browser zsinórjai
Örökkévalóság, de nem halhatatlanság, kietlenség, de nem reménytelenség, változatlanság,
unalom és a túlélésért való küzdelem Tristan Garcia első magyarul megjelent regényében.
A regény a Typotex kiadó Science in Fiction sorozatában jelent meg. „…az emberiség örök kérdéseit tudományos megközelítés nélkül megfogalmazni sem lehet.” – olvashatjuk Tristan Garcia,
francia filozófus, gondolatait, aki már szépíróként korábban is megmutatta magát.
A Browser zsinórjai azt a történetet meséli el, hogy miként próbálja az emberiség túlélni az
ismert világ és az univerzum halálát, és ezért milyen árat kell fizetne.
A haldokló emberiség utolsó felfedezője, David Browiser, csodálatos űrhajójával, a Kígyóval
(ami lényegében egy óriási kígyóhajó), eléri küldetése célpontját, a világegyetem szélét, ahol
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átkerülve a világ peremén megnyitja az örökkévalóságot. A földre kerül a titokzatos szekreter,
megalkotják hozzá a konzolokat, melyek segítségével az emberek képesek életben maradni az
állandóságban.
A regényben tehát arról olvashatunk, hogy a megmaradt emberiség, hogy éli meg az örökkévalóságot és annak minden őrjítő mozdulatlanságát. Nos, rövid válaszként mondhatom, a többség
elég rosszul. A könyv szereplői különböző stratégiákkal próbálnak alkalmazkodni a szürreális és
végtelenül unalmas állandóság állapotához. Ahogy azonban telnek az évezredek, az emberek egy
része kezdi elviselhetetlen teherként megélni a statikusságot. Valaki furcsa hobbiban keres vigaszt, vagy
a múltjába menekül, más zsarnokká válik és akadnak
olyanok is, akik a lázadásban keresik a menekvést.
Megmondom őszintén, amikor kiválasztottam
ezt a regényt nem igazán erre számítottam.
utópia, de még csak nem is egy filozófiai szépírás
az örökkévalóság dilemmáiról. Tristan Garcia
könyve egy érdekes keverék, van benne egy kis
tudományos-fantasztikum, kevés filozófia, és nagy
adag elvontság. A könyv nyelvezte is kevert, az elején
a már örökkévalóságban élő karakter szólal meg
rendkívül nyomott, vontatott és körkörös módon,
majd ez a nyelvezet nagyjából fejezetenként változik
valamennyit az adott történethez igazítva.
A Typotex kiadó most is maximálisan teljesített, a fordítás nagyon szép, a borító pedig egyenesen
kiváló. A Browser zsinórjai nem egy könnyed vagy pörgős olvasmány, de a látásmódja igencsak
egyedi, a történet pedig érdekes kérdéseket vet fel. Az már biztos, hogy olvasása után lehet
majd róla beszélni.

Írta: Aruwa Eszter
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www.typotex.hu

Ez nem egy kalandos Sci-fi vagy egy baljós
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Közünk van 1máshoz

Mit tudnak csinálni együtt középiskolások és nyugdíjas korúak
egy egész álló nap?
A Közünk van 1máshoz magánszemélyek által kezdeményezett program, de a Noha stúdió és
alkotóműhely biztosítja a szervezeti hátteret. Bár csak idén indult útjára, hosszú távú projektet
vizionálnak a szervezők, több programelemmel, közösségépítéssel, igazi intézménnyé válással.
A program célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a 14-18 éves korosztály és a hatvan évnél
idősebb emberek között. Az alábbiakban a Közünk van 1máshoz Napról olvashattok, melyet
október 22-én rendeztek meg a Fogas Házban, ahol gyakornokokként voltunk jelen. Öröm volt
olyan napot szervezni, ahol az idősek és fiatalok egyaránt értő fülekre találhattak.
Az eltérő korosztályok között megfigyelhető rossz, sokszor akár ellenséges viszony többek között a
kapcsolatok, a közös élmények, és az együtt töltött idő hiánya miatt alakul ki. Ezzel a rendezvénnyel
tettünk egy kisebb lépést afelé, hogy a két korosztály nyitottabbá váljon egymás iránt.
Az alábbi témák kapcsán idősebbek és fiatalok meglepő fesztelenséggel beszélgettek arról,
hogyan élik az életüket.
Veganizmus
A tinédzser Ozoróczy Dia és a hetvenhat éves Kecskeméti Károly beszélgettek a veganizmusról
a generációk közötti párbeszéd tükrében. A diskurzust Bonifert Anna moderálta. Bár más
út vezette őket a vegán életmód felé, Dia és Károly nemet mondanak az állatok bárminemű
használatára. Kifejtették, milyen hétköznapi problémákba ütköznek tudatos fogyasztóként, és
hogy mekkora a különbség a külföldi és a magyar termékek árai között. Korukkal és példásan
tudatos kiállásukkal bizonyították, hogy a veganizmus nem egy múló hóbort. A beszélgetés után
az Elixir Budapest jóvoltából vegán ételeket kóstolhattunk.
Hajléktalanság és lakhatási szegénység
Udvarhelyi Tessza (kulturális antropológus és környezetpszichológus), A Város Mindenkié
lakhatási érdekvédelmi csoport aktivistája, moderálta a hajléktalanok beszélgetését. Tesszát
elsősorban az érdekli, hogyan tudunk igazságosan működő városokban élni, ezért fontos
számára a szervezet munkája. Beszélgetőtársa volt a fiatal Alszászi Zoltán és az idősebb
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korosztály képviseletében Kovács Gábor, aki 2005 óta él az utcán. Mindketten elmesélték a
történetüket és kiderült, mi a különbség a hajléktalanság és a lakhatási szegénység között. A
hallgatóságot láthatóan megdöbbentették a személyes történetek.
Woody Allen-től Torgyán Józsefig – avagy minden, amit a médiáról tudni szeretnél! című
beszélgetés Mélykúti Ilonával és Kovács Bernadettel
Mélykúti Ilona szerkesztő-riportert, Kovács Bernadett, kommunikáció szakos hallgató kérdezte.
Arra volt kíváncsi, milyen volt a rendszerváltás előtt, közben és után az újságírói közeg. Milyen
nehézségekkel küzdöttek meg és milyen élmény volt szabadon újságot írni. A kellemes hangulatú,
felszabadult beszélgetésből kiderült, hogy bár vannak hullámvölgyek, pártállástól függetlenül
minden kormány beleszólt abba, mit kellene és mit nem kellene közölni. Mélykúti Ilona átadta
azt a hangulatot, amit az újságírók élhettek át a nyüzsgő szerkesztőségekben. Az éjjel kettő órás
cikkleadást, a versenyt a főszerkesztő kegyeiért és a cikk leadása után tapasztalható eufórikus
vagy épp nyomasztó érzést. Szerinte – más társadalmaktól eltérően – itthon az 50 felettiek
tudása nem hasznosul. Hamar elbocsátják őket és magas képzettség ellenére is nehezen
találnak újra munkát. A Nagygenerációval olyan embereket szólaltatott meg, akik ötvenen túl
sem adták fel. Az élethosszig tartó
tanulás fontosságát hangsúlyozta.
Búcsúzóul

elmesélte,

hogyan

találkozott

Woody

Allennel.

Bálványként
újságírói

tisztelte,
határozottsága

mégis
és

makacssága hozta meg számára ezt
a sikert.
Beszélgetés a gulágról
A nehéz témát Pintér Jolán hozta
közelebb a hallgatósághoz, aki
szülei megpróbáltatásairól mesélt.
Édesapja tíz-, édesanyja kilenc
évig élt egy szibériai táborban. A
beszélgetést a 17 éves Németh
www.facebook.com/kozunkvan1mashoz/
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Ádám moderálta. Jolán olyan borzasztó körülményekről is beszélt mint a hideg, a tetvek, a
reménytelenség és hogy miként ellenőrizték anyja levelét. Ugyanis a cenzúra kegyetlenül
eltörölte a gulág poklának képét és egy idilli munkáról, szép tájról mesélő levelet íratott
foglyaival. A levelet aztán Moszkvában ellenőrizte még a hatalom, hogy kellően jó képet fessen
az otthoniaknak.
Jolán fontosnak tartja, hogy a gulágból hazatért, vagy az ottmaradt emberek emlékét megőrizze
a társadalom.
Homoszexualitás hatvanon innen és túl
Két fiatal és két idős meleg férfi és leszbikus nő mesélt a homoszexualitással kapcsolatos
tapasztalatairól egy kerekasztal beszélgetés során, amit az egyik elsőéves

szociológia

mesterszakos hallgatótársunk, Kollár Sándor (Timo) moderált. Megtudhattuk, hogy a fiatalok
alig éreztek és éreznek elutasítást a környezetük részéről, emellett a coming out is korábban
történt. Az idősebb korosztályt képviselte Pálfi Balázs, a Meleg férfiak, hideg diktatúrák című
film egyik szereplője. Az idősebb generációt képviselő Kymi, leszbikusként nem találkozott
tényleges elfogadással gyerekei részéről, ő csupán 50 évesen beszélt velük erről. A párkeresést
ugyanolyan viszontagságosnak tartották a heteroszexuálisok és a homoszexuálisok körében,
de az internetes társkeresők szerepe nagyobb az LMBTQ tagok körében. Az üzenet, amit
egyöntetűen hangsúlyoztak, hogy változtassuk úgy társadalmunkat, hogy az új generációnak
már ne élete derekán kelljen coming outolnia.
Drogok
Dávid Ferenc, Bajzáth Sándor és egy fiatal, volt szerhasználó beszélgettek a kábítószerek
világáról, a drogokról, a függőségről és az azt követő felépülésről, új életről. A régi idők és
napjaink droghasználatának különbözőségeiről, hasonlóságairól is szó esett. Dávid Ferenc,
biopolitikai szakértő, a Kék Pont Alapítvány programkoordinátora az ELTE Társadalomtudományi
Karán végzett, munkatársaival elsősorban holisztikus szemléletű egészség¬programokat
terveznek és alkotnak meg.
Bajzáth Sándor korábban szenvedélybeteg, ma segítő, addiktológiai konzultáns, aki a karunkon
végzett szociális munkás szakon, majd a Semmelweis Egyetem addiktológiai konzultáns szakán
tanult tovább. Több mint 12 éve foglalkozik szenvedélybetegekkel egyéni és csoportos formában.
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Szexualitás két felvonásban
Kamasz-útra címmel Hevesi Krisztina szexuálpszichológussal a mai tizenévesek szexuális
szokásairól, félelmeiről, a szexualitáshoz való viszonyukról, valamint az intimitásról
beszélgettünk tabuk nélkül. Bár a szexualitás ma is tabutémának számít, a következő előadás
mégis kontrasztossá tette a képet.
Szex és szocializmus címmel Murai András, kommunikációkutató, Tóth-Murai Szex és
szocializmus című könyvéből készült előadásában izgalmas történeteket mesélt pl. a délegyházi
nudista strandról, az NDK-s turistalányok megjelenéséről a Balatonon, a Postinor tabletta
bevezetésének körülményeiről és a szocializmus első, tragikus véget ért szépségversenyéről.
Egy olyan korszakról mesélt, ahol a fiataloknak néha az ismerkedés is komoly gondot jelentett,
annyira, hogy az Ifjúsági Magazin társkereső rovatot is működtetett e célból.
Aktivizmus
Mindnyájunk nagy szerencséjére vannak olyan emberek, akik tesznek társadalmunkért,
nyilvánosan véleményt formálnak, segítenek, részt vesznek. A 20 éves Kobela-Pikó Fruzsina,
és a Balázs Béla-díjas dokumentumfilm rendező, Csillag Ádám, az aktivizmusról beszélgettek.
Generációs kontextusban volt szó a Liget védelméről, egyetemfoglalásról, ételosztásról, a
részvételi vagy közvetlen demokráciáról, valamint a politika és a civil lét viszonyáról. Szociológus
oktatónk, Gerő Márton, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatója moderálta
szakmai kérdéseivel a beszélgetést.
A nap során volt még színház , fiatal kórus és beigazolódott, hogy hatvan felett is lehet
hastáncolni. Este a Faterkiller zenélt, Szarvas és Jorgosz rappel folytatták, de a költészet is
helyet kapott Kata Hugee Mavrák moderálásával. Bánki Beni, Jorgosz Babatitisz és Németh
Ádám Dániel slammeltek. Az idősebb generációt Kukorelly Endre és Müller Péter Sziámi
képviselte, akik megcáfolták azt a sztereotípiát, miszerint az idősebbek idegenkednek a slam
műfajától. A napot sikeresen zártuk, és biztos, hogy lesz még folytatása.
Bővebben a TátKontúr online felületén olvashattok a napról.

Írta: Gál Flóra, Gonda Ágnes
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