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NYITÁNY
Februári lapszámunk egyszerre reflektál a múltra és a
jelenre, vázolja Obama politikai reformjait, betekintést
nyújt a modern kori függetlenedési harcokba, rávilágít a
21. századi technológia vívmányainak mindennapi életünkre
gyakorolt hatására, végül pedig a 19. századi művészettől a
modern kor zenei és színpadi világába kalauzolja el az olvasókat.
Külügy rovatunkban megkíséreltük strukturált rendszerbe gyűjteni az
Egyesült Államok egyik legnépszerűbb elnökének, Barack Obamának munkásságát.
A Nobel-békedíjjal jutalmazott elnök rendeletei nyomán az USA nem csupán a gazdasági
világválságból lábalt ki, de békés kapcsolatot teremtett Kubával is és az Irán paktum segítségével
lehetőséget biztosított a közel-keleti viszony rendezésére. Obama nyolc éven át betöltött elnöki
pozíciója során számtalan jelentős változáshoz járult hozzá, melyeket Debrenti Á. Félix Az Obama
hagyaték című cikkében foglal össze.
Tudomány rovatunkban többek között az okoseszközök mindennapi életünkben betöltött
szerepéről olvashattok. Sztanó Máté Okoseszközök – Világ a farmerzsebünkben és azon túl
című cikkében bemutatja, hogy miként tájékoztathatjuk okosóránk segítségével orvosunkat
fizikai állapotunkról, hogyan ellenőrizhetjük hűtőszekrényünk tartalmát, vagy indíthatjuk el
mosógépünket otthonunktól távol. A cikkben felmerül a kérdés, meddig érdemes még átadni
az irányítást elektrotechnikai eszközeinknek egy világban, ahol már gyermekeinket is egy
gombnyomással ringathatjuk álomba.
Aktuális számunk e kérdések mellett Bob Dylan irodalmi Nobel-díja kapcsán kitér arra, hogy
miként válik egy dal költeménnyé, hogyan segíthetnek egy szenvedélybetegnek hozzátartozói a
leszokás folyamában és röviden vázolja a katalán függetlenedés újra és újra felmerülő kérdését.
A művészet szerelmeseinek Ajánló rovatunk betekintést nyújt az Osztrák-Magyar Monarchia
festőművészetébe és beszámol az alternatív színjátszás közösségformáló hatásáról.

Csernus Fanni
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Főszerkesztő

Egy támogatott félév külföldön

Dióhéjban az Erasmus+ részképzés és szakmai gyakorlatról
Január végén elindult a következő tanévre szóló Erasmus+ pályázati időszak (március 4-ig),
amiről most igyekszem egy átfogó képet adni, remélhetőleg válaszolva a legtöbb benned
felmerülő kérdésre. Ha viszont még marad valami kétely, homályos folt ezügyben, keresd Pintér
Emesét, a HÖK Külügyi Bizottságának elnökét (pntr.mse@gmail.com).
Kik pályázhatnak?
Erasmus ösztöndíj minden (magyar állampolgársággal vagy tartózkodási/letelepedési
engedéllyel rendelkező) hallgató számára elérhető, függetlenül attól, hogy államilag támogatott
vagy önköltséges képzésre jár.
Fontos emellett, hogy a kiutazás idején is aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezned, illetve
minimum egy lezárt féléved kell, hogy legyen a pályázáskor (így legkorábban a BA második évében lehet kiutazni). Szakmai gyakorlatra a diploma megszerzése utáni évben is van lehetőség,
(ezesetben a pályázatot már a végzős évben kell benyújtani, vagyis amikor a hallgatói jogviszony
még aktív).
Az Erasmus+ program keretében összesen 12 hónapot tanulhatsz ingyen az adott egyetemen,
de a támogatás minimum 3, maximum 5 hónapra szól.A programmal járó pénz összege
országonként eltérő.
Az Erasmus nyújtotta anyagi támogatás kategorizálása:
A célországokat három kategóriába osztották központilag a megélhetési költségektől függően.

Alacsonyabb megélhetési

Bulgária, Észtország, Lengyel-

Tanulmányi célú mobilitás:

költségű országok

ország, Lettország, Litvánia,

400 €/hónap

Málta, Románia, Szlovákia

Szakmai gyakorlat: 500€/hónap

Közepes megélhetési költségű Belgium, Ciprus, Csehország,
országok

Tanulmányi célú mobilitás:

Görögország, Hollandia,

450 €/hónap

Horvátország, Izland, Luxem-

Szakmai gyakorlat: 550€/hónap

burg, Németország, Portugália,
Spanyolország, Szlovénia,
Törökország
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Közélet
Magas megélhetési költségű Ausztria, Dánia, Finnország,
országok

Tanulmányi célú mobilitás:
Franciaország, Írország, Liech- 500 €/hónap
tenstein, Nagy-Britannia, Norvé- Szakmai gyakorlat: 600€/
gia, Olaszország, Svédország
hónap

Hogy működik a pályázás?
Elsőkörben a pályázatok leadása a Neptun rendszerén keresztül történik. (Ügyintézés/Erasmus). A pályázható egyetemek is a Neptunban láthatóak, ahol még le is szűrik neked a szakodról
választható célegyetemeket. (Szakmai gyakorlat esetén a lehetőségek száma végtelen, neked
kell fogadóintézményt/szervezetet találnod az Erasmus+ országok bármelyikében.)
Minden hallgató minden szakján három egyetemre pályázhat. Ez azért fontos, mert lehet, hogy
nem nyered el az első megpályázott egyetem TáTK-soknak fenntartott helyét (mert valakinek,
aki szintén megpályázta, több pontja van nálad), de ha a második általad megjelölt egyetemre
neked van a legtöbb pontod a pályázók közül, akkor azt a helyet te nyered el.
Miután eldöntötted, hogy milyen egyetemek jöhetnek szóba számodra, érdemes utána nézni,
hogy milyen nyelven folyik a képzés (Spanyolországban gyakori például, hogy nincs angol nyelvű oktatás), milyen tárgyakat hirdetnek erasmusosoknak, mikor kezdődik a szemeszter, mikor
lesz vége stb.
Mit kell kitölteni, feltölteni, leadni?
•

a pályázati adatlapot (kitöltve, aláírva)

•

egy-egy önéletrajzot: magyarul és a tanulmányaid nyelvén

•

a motivációs levelet/tanulmányi tervet (szakmai gyakorlat esetén: munkaterv): magyarul
és a tanulmányid nyelvén (melyben leírod a személyes motivációid, valamint az általad választott tárgyakat, és hogy miért ezeket választottad, mivel tudnák segíteni téged a szakmai fejlődésedben, stb.)

Mindig adott egyetemhez kell igazítanod a motivációs levelet és tanulmányi tervet (tehát ahány
egyetemet pályázol meg, annyi motivációs leveled lesz). Fontos, hogy tartalmilag illeszkedjen
az ELTE-n tanult szakodhoz, tudományos/szakmai érdeklődési körödhöz. Ez ér szinte a legtöbb
pontot, ha tehát jól megírod, nem számít, hogy csak 3,8-as az átlagod (és a motivációs levél
elkészítésében, lektorálásában a HÖK Külügyi Bizottsága szívesen segít)
•

nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata(i)t

•

szakmai gyakorlat esetén a fogadólevelet
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•

az utolsó két lezárt félév tanulmányi átlagát (a TO-sodtól)

Ezeken kívül, ha van:
•

külügyi mentortevékenységről igazolás (Ezt a kari főmentor adhatja ki)

•

igazolás szakmai tevékenységről: OTDK, publikáció, szakmai gyakorlat, előadás stb.

•

közéleti tevékenységről igazolás: HÖK, SzHÉK tagság, önkéntes munka, szakkollégium,
civil tevékenység, tankörök stb.

A második kör a Neptunon benyújtott pályázat feltöltött mellékletei kinyomtatott példányának
leadása a kari nemzetközi irodában legkésőbb március 6-án, a 7.35-ös szobában.
Mit kell teljesíteni az Erasmus+ program alatt?
Minimum 20 ECTS (ECTS: Erasmus Credits) elvégzése szükséges a kint tartózkodás alatt. Az
erasmusosként felvett tantárgyak ritkán érnek 5 ECTS-nél kevesebbet, így körülbelül 4 tárgyat
kell teljesítened az ösztöndíjad alatt.
Az Erasmus+ szakmai gyakorlat az itthoni szakmai gyakorlatod egy részét vagy egészét
kiválthatja. Ebben az esetben kiutazás előtt a tanszék és a fogadószervezet megállapodik
a hallgatóval abban, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket,
feladatokat fog teljesíteni, mennyi ideig, milyen óraszámban. A szakmai gyakorlat lehet
önkéntes is, ha azt a hallgató itthon nem váltja kreditre. A teljesítés ebben az esetben a
diplomamellékletben jelenik majd me.
Bírálás
A pályázatokat a Kari Külügyi Bizottság bírálja el a TáTK-n, vagyis a nemzetközi dékánhelyettes
(Prónai Csaba), a kar hat intézetének egy-egy képviselője és a kari HÖK delegáltja.
A pontozási rendszer megtalálható az ELTE TáTK HÖK Külügyi Bizottságának Facebook oldalán
(Fényképek/Albumok/Erasmus+ pontozási rendszer), illetve a kiírásban is. Érdemes is követni
ezt a Facebook oldalt, mert a legfrissebb információkról itt értesülhetsz, illetve egyéb külföldi
lehetőségről is itt tájékozódhatsz.
Ugyanezen a felületen találod a FAQ/GYIK jegyzetet, amelyben még több fontos dolgot találhatsz
a pénzügyi, nyelvi vagy bármely más kétségeid eloszlatása érdekében.
Ha még maradt kérdésed az Erasmus+ programokkal kapcsolatban, írj a pntr.mse@gmail.com
címre. Akár személyes konzultáció keretében is segítek a pályázásban.

Pintér Emese
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Közélet

Szociológus diplomával a nagyvilágban
Sokakban merülhet fel a kérdés, hogy mire is lehet jó egy ilyen végzettség, hogyan
érvényesülhetnek a szociológusok a nagyvilágban, milyen egzisztenciát biztosíthat egyre
gyorsuló világunkban egy ilyen specializáció. A Szociológia SzHÉK és a Szociológia Intézet
alumni estjén jártam, ahol három, már végzett szociológus osztotta meg véleményét az említett
kérdéssel kapcsolatban.
Előfordul, hogy olyan megjegyzéseket hallunk mint: „Ne menj szociológiára!”, „Büfészak,
semmire sem jó!”, „Éhen akarsz halni?” – de valóban így van ez? Azt kell mondanom, hogy az
estén elhangzottak rácáfoltak ezekre a sokszor alaptalan sztereotípiákra. Az este meghívottjai
között régi Angeluszosok voltak: Bak Anita, újságíró, riporter, műsorszerkesztő, aki jelenleg
a Kossuth Rádió egy műsorát szerkeszti; Győri Lóránt, politikai elemző, a Political Capital
munkatársa és Meixner Boglárka, kommunikációs szakember, oktatáskutató.
A szociológia mint egyetemi végzettség nem egy egzakt, könnyen értelmezhető szakvégzettséget
jelent. Sokkal inkább egy jó alapot biztosít, hiszen mind elemző, mind humán és mind reál
skilleket fejleszt a statisztikai, az elméleti és a módszertani tárgyak kavalkádja. A három
meghívott is erről tett tanubizonyságot, hiszen más-más szakterületen dolgoznak: médiában,
politikai elemzőként, kutatóként.
Győri Lóránt például Szabó Márton politikai elemző órájára járt, ahol politikai érdeklődésének
megfelelően szívhatta magába a tudást. Ezután nem is volt kérdéses számára, hogy politikai
elemzéssel szeretne foglalkozni. Jelentkezett is a Political Capital egy gyakornoki helyére és az
idő múlásával ott maradt. Anita mindig is érezte, hogy nem lesz „szociológus”, viszont érdekelte
az újságirás világa, így a képzés alatt eljárt ’56-os hanganyagokat kutatni. A sok várakozás
közben a rádió büféjében települt le, ahol elkezdett beszélgetni az ottani újságirókkal, végül
pedig úgy hozta az élet, hogy ő is gyakornoki poziciót kapott, majd pedig főállásban is rádiózni
kezdett. Bogi a szociológia után marketinget tanult és először PR szakemberként kezdett el
dolgozni, majd különböző társadalmi projekteken dolgozott Angliában. Végül pedig visszatért
szociológus szakmához és oktatáskutató lett.
Gecser Ottó, karunk oktatója volt a beszélgetés moderátora. Felmerült a kérdés, hogy miért
„örülnek” a munkáltatók a szociológiának és hogy kialakult-e egyfajta identitástudat, milyen
morális töltetet kölcsönöz pár év szociológia tanulás. Lóri szerint a PC-nél - mivel alapvetően
egy politológus közegben dolgozik - rendkivül örültek analitikai és rendszerezési képességeinek,
illetve kiemelte a társadalmi moralitást mint a társadalom javitására való hajlam fontosságát és
megjelenését mindennapi munkájában.
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Erre Bogi és Anita is helyeseltek. Bogi megemlítette, hogy mások irányából tapasztalt olyat,
hogy a szociológust egyfajta mindenesként kezelik. Példaként emlitette, hogy marketinges
tanulmányai során sokszor fordultak hozzá társai és ugyanezt munkái során is érezte.
Egyetértettek abban, hogy a szemlélet nagyon erős hangsúlyt kap munkaterületükön, sokkal
mélyebben tudják értelmezni az elvégzendő feladatokat, a megoldandó problémákat.
Összegezve a fent írtakat, a szociológus végzettség egy jó alap, bármi is lesz a hallgató a
nagyvilágban a diplomája megszerzése után! Kedves hallgatótársaim, a lényeg, hogy találjátok
meg azt, ami érdekel Titeket és bátran vállaljátok a megszerzett tudást! Későbbi főnökeitek
örülni fognak neki.

Pocsai Ábel

Egy szabadelvű zenész diadala
Bob Dylan és az irodalmi Nobel-díj

Évről évre hatalmas figyelemnek örvend az aktuális Nobel-díjakat átadó gála – a legutóbbit
2016. december 10-én tartották meg, amelynek során a Svéd Királyi Akadémia összesen hat
kategóriában osztott ki díjakat. Az Egyesült Államokban élő, legendás és igen sokoldalú művész,
Bob Dylan költőként, zenészként, dalszövegíróként és előadóként is ismert a tengerentúlon,
de ezenkívül rajzolóként és festőként is tevékenykedik. Bár az ókor óta a lírán keresztül
összekapcsolódik egymással zene és irodalom, Dylan lett a világon az első zenész, akit
megtiszteltek a Nobel-díjjal. Érdemes tehát körbejárni azt a kérdést, hogy minek is köszönhető
ez az elismerés.
Elöljáróban annyit, hogy az elmúlt ötven évben lényegében folyamatosan pályán lévő
zenészről beszélünk, aki jelenleg 37 kiadott albumnál tart, valamint híres tiltakozó dalok
szerzője is. Munkássága legnagyobb részére alapvetően a country és a folk stílus jellemző,
ám emellett a blues, a rock és a pop elemeit is magában foglalja a művészete. Kevésbé ismert
tény például, hogy többek között a ,,Knocking on Heaven’s Door” című híres Guns N’ Roses
sláger is hozzá köthető.
Dylan eredetileg Robert Allen Zimmerman néven, zsidó családba született 1941-ben, későbbi
művésznevét pedig Thomas Dylan költő tiszteletére vette fel, egyik példaképének, a folkénekes
Woody Guthrie-nak a hatására. Első lemeze 1962-ben jelent meg – ekkoriban dalaival főként a
kor polgárjogi mozgalmai mellé állt.
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Interkultúra
A ‘70-es években zeneileg fejlődött ugyan Dylan, az új dalszövegek azonban egy idő után már
nem tükrözték a megújulást. Ebben az évtizedben kétéves pihenőt tartott, majd utána visszatért
és felvette a kereszténységet. Újabb albumain ennek köszönhetően már vallási témákat is
boncolgatott, miközben koncertjein a korábbi számokat elhagyta.
A ‘80-as években lassan újra felvette ezeket a dalokat a repertoárba és a ‘90-es években
visszatalált a gyökerekhez: ekkoriban főleg blues és soul dalokat játszott, és ezzel párhuzamosan
magánéleti problémái is rendeződtek, így többek között korábbi alkoholfüggőségét is sikeresen
leküzdötte. 2001-ben újra önmagára talált a szerző és Oscar-díjat nyert „Things have changed”
című dalával, amely a Wonder boys című filmben hangzott el. Haznánkban talán kevesebbet
lehet hallani a művészről, ám az ,,I’m not there” című, a zenészről szóló 2007-es életrajzi
filmmel már a magyar közönség is találkozhatott. Az előző évtizedben a fentieken túl Dylan
kiadott két önéletrajzi kötetet, és azóta is fáradhatatlanul koncertezik, dalokat szerez, illetve
képviseli a szabadságjogokat – ily módon a Nobel-díj nekiítélése egyfajta szimbolikus értelmű
üzenet is lehet.
Miért éppen Dylan?
Az Akadémia több tagja is fogalmazott meg indoklást azzal kapcsolatban, hogy mi alapján hozták meg döntésüket. A bizottság közös indoklása szerint azért kaphatta meg a díjat, mert „az
amerikai dal hagyományaiból megteremtette a költői önkifejezés új formáit”.
Horace Engdall, az egyik bizottsági tag például úgy
vélekedik Dylanről, mint egy olyan énekesről, aki
,,méltó arra, hogy egy helyre soroljuk a legnagyobb görög és római alkotókkal, például
Horatiussal vagy Ovidiussal, illetve a
romantika korszakának látnok-költőivel, és a blues világhírű királyaival vagy királynőivel, akik mindannyian ragyogó minták a szerző
elfeledett mesterei között."
Az Akadémia titkára, Sara Danius, emellett úgy fogalmazott egy
interjúban, hogy „ha visszatekintünk 2500 évvel ezelőttre vagy még
tovább, ott találjuk Homéroszt és
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Szapphót, akik szintén olyan költeményeket írtak, amelyek elsősorban közönség előtti, szóbeli,
gyakran hangszeres kísérettel való előadásmódra születtek, Bob Dylan esetében pedig ugyanez
a helyzet.”
Az irodalmi művek értékességéről általánosabban Roman Jakobson nyelvész írt: szerinte
a poétikai funkció a pillanatnyi használathoz kapcsolódik, tehát bármit írhatunk irodalmi
igényességgel, az értékessé válik, mert elvonatkoztatja a nyelvet a mindennapi kommunikáció
szintjétől – ez ugyancsak egy fontos érv lehet a díj odaítélésének szempontjából. A díjazott
nem tudott ugyan résztvenni a gálán, ettől függetlenül azonban át tudja venni majd a szobrot,
miután megtartotta előadását egy adott témában, amely egyébként az átvételnek az egyik
alapvető feltétele.
Dylan pedig továbbra sem tervezi a végleges visszavonulást, a jövő hónapban adja ki következő
albumát, amely nevéhez méltóan (Triplicate) három lemeznyi anyagot fog tartalmazni,
összesen harminc dallal, amelyeknek mindegyike feldolgozás lesz. Ezen az albumon is azt
fogja tenni, amit mindig is szeretett csinálni és amely mindig is szerves része volt az ő sajátos
költői világának: régi amerikai népdalokat fog feldolgozni.

Berzai Péter
Forrás:
Bob Dylan: http://www.literatura.hu/rock/folk/bob_dylan.htm (utolsó letöltés: 2017.02.03.)
Bob Dylan: https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan (utolsó letöltés: 2017.02.05.)
A popdalszöveg irodalmiságáról – Bob Dylan Nobel-díjának margójára: http://recorder.blog.
hu/2016/12/10/a_popdalszoveg_irodalmisagarol_bob_dylan_nobel-dijanak_margojara

(utolsó

letöltés:

2017.02.05.)
Bob Dylan és az irodalom meg a Nobel-díj: http://hu.euronews.com/2016/10/14/bob-dylan-es-az-irodalom-meg-a-nobel-dij (utolsó letöltés: 2017.02.05.)
Irodalmi Nobel-díj: ilyen díjátadó még soha nem volt: http://eduline.hu/felnottkepzes/2016/12/6/Bob_
Dylan_Nobeldij_atadasa_VT5NDI (utolsó letöltés: 2017.02.01.)
Jön az új Bob Dylan-lemez, egy dal már hallgatható róla: http://hvg.hu/kultura/20170201_Jon_az_uj_
Bob_Dylanlemez_egy_dal_mar_hallgathato_rola (utolsó letöltés: 2017.02.05.)
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Interkultúra

Okoseszközök

Világ a farmerzsebünkben és azon túl
Sokunk életét megkönnyítik a mai rohanó világban az okostelefonok, melyek használatával
szinte azonnal hozzáférhetünk bármilyen tartalomhoz az interneten. A kommunikációt is
megkönnyíti az ilyen eszközök használata – akár magánbeszélgetések lefolytatása, akár
hivatalos ügyeink intézése esetén. A telefonunkkal kompatibilis kiegészítő okoseszközök az élet
számos területén segíthetnek minket. Ebben a cikkben megpróbáltam összegyűjteni az elmúlt
időszak talán leghasznosabb fejlesztéseit e téren.
Míg néhány évvel ezelőtt mindannyiunk számára újdonság volt az első többfunkciós készülékek
megjelenése, ma már természetesnek tűnik, hogy mindenki zsebében ott lapul egy iPhone
vagy egy Androidos mobiltelefon. Lassanként az idősebb generáció is részesévé válik ennek
a modern technika által átitatott világnak. Nekem néha leesik az állam, amikor látom, hogy a
nagymamám mennyi mindenre használja a tabletjét vagy ha a nagypapám mutat nekem egy
hasznos, számomra új alkalmazást a telefonján.
Mára azonban nem csupán fényképezésre, e-mailek
olvasására, böngészésre vagy éppen telefonálásra
tudjuk használni mobiljainkat, ennél sokkal több
lehetőség rejlik ezekben a készülékekben. A
népszerű telefongyártók kiegészítő termékein
kívül is számos okostartozék áll rendelkezésünkre,
az okosóráktól kezdve az edzést segítő eszközökön
át az intelligens otthonvezérlésig.
Az okosórákban megtalálható szinte az összes
olyan funkció, melyet a vele összehangolt mobil
eszközünkön is használhatunk. Emellett új
lehetőségeket is adnak nekünk, például e-maileket
diktálhatunk virtuális személyi asszisztensünknek,
vagy a beépített GPS szenzor segítségével akár
biciklizés közben is követhetjük a navigációt. Az
okoskarkötők inkább a sporthoz és az egészséges
életmód követéséhez nyújtanak segítséget.
Mérhetjük velük a kalóriabevitelt, pulzusunkat,
vagy akár azt, hogy hány lépést tettünk meg
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aznap. Beállíthatjuk továbbá azt is, hogy az orvosunk is követhesse ezeket az információkat.
Pár évvel ezelőtt a Google Glass-ért volt oda az egész világ. Ma már számos gyártó képviseli
magát ezen a piacon és a virtuális, illetve kiterjesztett valóság (VR) termékek is egyre
gyorsabban hódítanak teret maguknak. A mai okosszemüvegek képesek videót, illetve képeket
készíteni és üzeneteinket vagy más információkat kivetíteni a lencsére. Arcfelismerő funkciójuk
segítségével pedig a szemünk előtt láthatjuk a hozzánk közeledő ismerősünk nevét és adatait.
Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor szembejön egy rég nem látott távoli rokon és
nem jut eszünkbe a neve. Az ilyen kellemetlen szituációkat biztosan elkerülhetjük egy ilyen
szemüveggel, de vajon megér ez nekünk több százezer forintot?

Mindannyian szívesen gyönyörködnénk szép növényekben a lakásunkban vagy a kertünkben.
A bökkenő csak az, hogy mindig elfelejtjük locsolni, vagy árnyékos helyre tesszük és pár hét
után vége a kezdeti lelkesedésnek. A Parrot cég terméke, a Flower Power, értesít minket a
mobilunkon, ha száraz a földje a
növényünknek vagy ha túl napos
helyen van. Több, mint 20 ezer
forintért szerezhetünk be egy
ilyen érzékelőt, hogy a lakásunk
oázissá változzon.
Jelentősen megkönnyítheti a
kisgyermekes családok életét
a Smart Connect Sleeper, mely
gyakorlatilag egy mobiltelefonról
vezérelhető babaágy. Beállíthatjuk, hogy milyen sebességgel ringassa a csecsemőt az ágy,
sőt azt is, hogy milyen altatódal szólaljon meg, akkor is, ha nem vagyunk gyermekünk
mellett. Egy okoskamera segítségével minden mozdulatát megfigyelhetjük a babának
a telefonunkon. Egy ilyen eszköz lakóhelyünk és értékeink biztonsága szempontjából is
előnyös lehet, ha éppen külföldön tartózkodunk, vagy napközben nem vagyunk otthon.
A kérdés már csak az, hogy valóban mi neveltük-e fel gyermekünket és nem a technika
vívmányai.
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A napokban olvastam egy kerékpárosokat segítő fejlesztésről, melyet a Superpedestrian
csapata alkotott meg. A Copenhagen Wheel tulajdonképpen egy hibrid technológiával működő
motoros meghajtású biciklikerék. Lényege, hogy elraktározza a tekerés által termelt energiát
és az okostelefonunkkal párosítva kiszámolja, hogy az út mely szakaszán lesz szükségünk egy
kis rásegítésre. Megközelítőleg 350 ezer forintért már a biciklinkre is szerelhetjük.

A legnagyobb háztartásigép-gyártók fejlesztéseinek köszönhetően akár már otthonunktól
távol is elindíthatjuk a mosást egy alkalmazás és az okosmosógépünk segítségével. Talán még
hasznosabb lehet az az okosvasalógép, amelyik míg távol vagyunk, kivasalja azokat a ruhákat,
amelyeket a telefonos alkalmazásban kiválasztunk. Egyre elérhetőbb áron juthatunk hozzá
ezekhez a termékekhez, de még így is a többszörösébe kerülnek, mint hagyományos társaik.
És vajon nyújtanak-e annyival többet, mint a bár “buta”, de annál egyszerűbben kezelhető
eszközeink?
Az okoshűtőszekrény lényegében nem tud sokkal többet, mint hagyományos változata. Ami
talán mégis előnyös lehet, hogy bevásárláskor egy applikáció és a hűtő beépített kameráinak
segítségével pillanatok alatt ellenőrizhetjük, hogy mi van otthon és mit kell még beszereznünk a
boltban. Nem tagadom, jó ötlet, de valóban elengedhetetlen funkció egy hűtő esetében?
Nem is vesszük észre, de életünket egyre inkább áthatja az automatizált, “okos-világ”.
Kétségtelenül sok kényelmes funkció és lehetőség rejlik ezekben a termékekben is, de talán
egyik sem olyan létszükséglet, ami nélkül ne tudnánk elképzelni az életünket. Hála az ügyes
marketingnek és az “okos” előtagnak, mégis elhisszük, hogy milyen nagy szükségünk van
ezekre az eszközökre.

Sztanó Máté
Forrás:
Okosszemüvegek:

https://www.wareable.com/headgear/the-best-smartglasses-google-glass-and-

the-rest (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
Okosbiciklikerék: https://superpedestrian.com/the-copenhagen-wheel (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
Növényápoló

szenzor:

http://global.parrot.com/au/products/flower-power/

(utolsó

letöltés:

2017.02.22.)
Okos otthonfigyelő rendszerek: http://www.withings.com/uk/en/products/home? (utolsó letöltés:
2017.02.22.)
Okosbabaágy: http://fisher-price.mattel.com/shop/en-us/fp/everything-baby/deluxe-newborn-autorock-n-play-sleeper-with-smart-connect-isle-stone-cmp94 (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
Okosmosógépek:

http://www.which.co.uk/reviews/washing-machines/article/smart-washing-ma-

chines-explained (utolsó letöltés: 2017.02.22.)
Okoshűtőszekrény: http://www.samsung.com/us/explore/family-hub-refrigerator/ (utolsó letöltés:
2017.02.22.)
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Mi a helyzet a hozzátartozókkal?
A mindennapokban gyakran hallunk a szenvedélybetegségekről, azok káros hatásairól, az
addiktológiai ellátórendszerekről… Szinte a csapból is ez folyik… De mi van a hozzátartozókkal?
A segítő szakmák egyik központi kérdése a szenvedélybetegség és annak kezelése.
„A szenvedélybetegség olyan viselkedésforma, amelyet az ember nem képes kontrollálni, kényszeresen újra és újra ismétli, olyan tevékenység, amely önmagára – és a környezetére is – káros.”
(KSH, 2008: 1) A függőségeknek – mind tudjuk – több formája is van. Például dohányzás, drog-,
alkohol-, munka- vagy társfüggőség, ám ezek leszokási folyamata közös (Prohaska-Norcross-DiClemente, 2009).
Ennek a hosszú és rögös útnak az első lépése a „fontolgatás előtti szakasz”, amikor a függő
élvezi a szerhasználatot, nem akar leszokni, nem látja még betegségének káros következményeit. Ez akár évekig is eltarthat. A „fontolgatás” során már kezdi megtapasztalni a szerhasználat hátulütőit, mégis amíg a hétköznapi élete során képes „funkcionálni”, amíg van munkája,
mellette van a párja, addig nem tud elhatározásra jutni. Amikor már nem ad annyit a használt
szer, mint korábban és egyre több nehézséget okoz, akkor jut el a függőséggel küzdő személy
a „felkészülés” szakaszába. Ekkor a szerhasználó még mindig halogatja a tényleges leszokást,
de már elkezd utánanézni a lehetőségeinek, gondolkodik, tervez. A „cselekvés” időszakában a
szenvedélybeteg már legalább hat hónapja tiszta, a folyamat utolsó szakasza pedig az absztinencia fenntartása.
A függő személyt a különböző szakaszokban különbözőképpen kell megközelítenie mind a szakembernek, mind a családnak. A segítő szakmákban egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy a
család változása nélkül nem tud leállni a szenvedélybeteg személy, hiszen hiába szokik le a szerhasználó, ha aztán visszakerül a változatlan környezetébe, könnyen visszacsúszhat a lejtőn.
A legtöbb ellátóhelyen nem
fordítanak kellő figyelmet a
családra, a hozzátartozókra,
pedig amellett, hogy fontos
szerepük van a leállásban és az
absztinencia fenntartásban, ők
is komolyan sérülnek szerettük
függősége miatt.
www.thecabinchiangmai.com
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Milyen segítségre számíthatnak a hozzátartozók?
Az Anonim Alkoholistáknak (AA) van egy hozzátartozói közössége, amit Al-Anon csoportnak
neveznek. Ezek alapvetően azt sugallják, hogy a hozzátartozó tehetetlen, át kell, adja az irányítást
egy felsőbb hatalomnak. Azt gondolom, ezzel azt érik el, hogy a családtagok ne érezzenek
örökös lelkiismeret furdalást, amiért nem tudják megmenteni szeretteiket. Sokaknak azonban
nem válik be ez a módszer a hit hiánya miatt.
Egyre elterjedtebb a Johnson-féle konfrontációs intervenció eszköze is, melynek lényege, hogy a
függő személy tudta nélkül a hozzá leginkább közel álló személyek összegyűlnek, végiggondolják
és leírják, hogy mit szeretnek benne, miért fontos számukra, hogy meggyógyuljon. Ez olyan
sokkhatásként éri a szerhasználót, hogy legyengül az ellenállása és hajlandó lesz rehabilitációra
menni. Igen ám, de ha nem jó időben, nem a megfelelő szakaszban történik a beavatkozás, nincs
mögötte tényleges elhatározás, akkor a leállás nem lesz tartós.
A leghatékonyabbnak tűnő módszer az Amerikából származó CRAFT módszer, ami a
hozzátartozókon keresztül igyekszik elérni a szerhasználat csökkentését. Hogy hogyan éri ezt
el? Tizenkét alkalom alatt kiképzi, felkészíti a hozzátartozókat a különböző helyzetekre, arra
sarkallja a családtagokat, hogy alaposan végiggondolják, mikor és miért használ valamilyen
szert a szerettük és annak milyen következményei vannak az élete különböző területein, minek
örül, mitől lesz szomorú vagy mérges. Ezek átgondolásával a családtagok elkezdik megérteni
és elfogadni szeretteiket hibáikkal, nehézségeikkel együtt, és ezen ismeretek mentén tudatos
cselekvési stratégiákat alakítanak ki a különböző szituációkra, így megtanulják irányítani
az érzéseiket és a helyzeteket. Megtanítják őket az énközlés, a pozitív kommunikáció és a
pozitív megerősítés fontosságára, amelyekkel veszekedés kialakulása nélkül elmondhatják
problémáikat, érzéseiket és támogathatják a szenvedélybeteg személyeket, ha elindulnak az
absztinencia felé vezető hosszú úton.
Ezek a módszerek jelenleg még gyerekcipőben járnak hazánkban, pedig ahogy már fentebb említettem, a hozzátartozók jelentős szerepet játszanak a leszokásban és a tisztaság fenntartásában, valamint nagyon fontos azoknak a károknak a helyreállítása is, amit a szenvedélybetegség
a családokban okozott.

Ternay Andrea
Forrás:
James O. Prochaska-John C. Norcross-Carlo C. DiClemente (2009): Valódi újrakezdés. Ursus Libris
A szenvedélybetegségek világa: http://www.ksh.hu/szamlap/hosszuel_drg.html (utolsó letöltés:
2017.02.22.)
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Erasmus félév Berlinben
Avagy a világ kicsit másképp

Tavaly ősszel költöztem ki Berlinbe, hogy megkezdjem az Erasmus félévemet. Már ha csak az
egyetemi félévek szervezését tekintjük is, különbözik a berlini egyetemi lét a budapestitől.
Németországban ugyanis téli és nyári szemeszter van, amely az előbbi esetében október közepétől
március végig tartó, az utóbbi esetében pedig az április közepén kezdődő és szeptember végéig
tartó időszakot öleli fel. Mindez teljesen más éves tanulási ritmust és életszervezést kíván az
egyetemi hallgatóktól, amely során lehetőségük van többször – és ezáltal jobban – elmélyedni a
tanultakban, úgy hogy közben szabadabban szervezhetik az életüket és a pihenésre is jut idejük.
Nem is beszélve az egyetemi környezetről, amelyben valahogy természetesebben adottak a
feltételek a tanulásra; az egyetemi épületek, a könyvtárak, a menzák mind jobban passzolnak a
hallgatói szokásokhoz és életmódhoz.
Ezt a kissé más világot az Erasmus+ ösztöndíj mellett elnyert Campus Mundi ösztöndíj nélkül
nem lett volna lehetőségem megtapasztalni. A Campus Mundi – egy Erasmus+-t kiegészítő –
ösztöndíj biztosította számomra az anyagi lehetőséget a gondtalanabb egyetemi félévhez, amely
során így az egyetemen a szakmai fejlődésre és a különböző kulturális élmények megélésére
helyeződött a hangsúly.
Erasmus hallgatóként valahogy számomra természetesen adta magát a kollégiumba költözés
lehetőségének megragadása, ugyanis azt reméltem, hogy – az egyébként valamivel alacsonyabb
árak mellett – a hallgatói közeg segíti majd a beilleszkedést az új, akkor még teljesen ismeretlen
környezetbe. És valóban, ha már csak a kollégiumban megismert barátokra gondolok is, egy
tarka társaság sokszínű világának a képe fogad. A kollégiumok nagy részében mint egyébként
Berlinben szinte mindenhol, rengeteg nemzetközi hallgató van, így én is számtalan ismerőst és
barátot szereztem a világ minden tájáról.
Berlin egyik fő jellegzetessége ez a nemzetközi és kulturális sokszínűség, amely a vallási, nyelvi,
életstílusbeli, egyéni változatossággal is kiegészül. Ráadásul, mindezek nemcsak elnézésre,
de elfogadásra és támogatásra is találnak; az itt élők igyekeznek mindezt a sokszínűséget és
változatosságot integrálni. Természetesen egy ilyen társadalmi folyamatnak mindig vannak
nehézségei is, ezeket nem is érdemes eltagadni; ez egy folyamatos munka, amelyhez mély
és őszinte figyelem, elfogadás, és olykor bizony türelem is szükséges. Azonban az eddigi
tapasztalataim szerint a Berlinben élők túlnyomó többsége igyekszik ezeknek megfelelően
viszonyulni másokhoz és segíteni a beilleszkedésüket a társadalomba.

Kelemen Zsófia
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Az Obama hagyaték
Nagy ígéretekkel és nagy elvárásokkal jutott hatalomra 2008-ban Barack Obama, a Demokrata
Párt jelöltje, azonban elnöksége alatt mégsem sikerült minden úgy, ahogy azt elvárták tőle.
A kongresszus republikánus többsége miatt javarészt rendeletek útján kormányzott, ezzel
gyakran heves vitákat kiváltva. Ennek ellenére kétszer olyan népszerű, mint George W. Bush
volt második ciklusa végén és közel annyira kedvelt elnök, mint Ronald Reagen. Az alábbi
sorokban bepillanthatunk elnökségének főbb momentumaiba.
Kilábalás a gazdasági válságból
2008-ban bármely megválasztott elnöknek szembe kellett volna néznie a Lehman Brothers
bedőlésével kezdődő és az 1930-as évek óta nem látott pénzügyi válsággal. A gazdaság
helyreállításában azonban nem csak a frissen megválasztott elnök, de a Központi Jegybank
is nagy szerepet játszott különböző gazdaságösztönző intézkedéseken keresztül, ilyen volt
például a pénzkínálat nagymértékű növelése. A kormány emellett az adók csökkentésével és
munkahelyteremtéssel próbálta beindítani az ország GDP növekedését. A munkanélküliség
csökkentése terén elért eredmények is sikeresnek bizonyultak.
A Bush adminisztráció tevékenységének következtében a munkanélküliségi ráta 2009-re elérte
a 10 százalékot, amelyet évről évre sikerült csökkenteni és 2016-ra egészen 5 százalék alá vinni.
Ez a szint pedig a 2012-es republikánus elnökjelölt, Mitt Romney ígéreteinél is alacsonyabb lett.
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A válságból való kilábalást összességében Obama sikerének könyvelik el, hiszen a gazdaság
bár kissé lassan, mégis robosztusan állt helyre, és az elnöksége alatti átlagos évi 2,1 százalékos
gazdasági növekedés az Európai Unió mutatóit is képes volt túlszárnyalni. Ennek ellenére főként
a válságkezelés, valamint az Obamacare néven elhíresült adótámogatási rendszerből fakadó
egészségügyi kiadások hatására az államadósság közel a duplájára növekedett. A legnagyobb
bírálatok is az egészségügyi biztosítási rendszer átalakítása miatt érték Obamát a republikánus
oldalról, hiszen szembemegy az általános amerikai felfogással, miszerint ne az állam, hanem az
egyén gondoskodjon önmagáról, az állam ne szóljon bele semmibe.
A nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások terén 2015-ben kötött Csendes-óceáni
Szabadkereskedelmi Partnerség (TPP) sem bizonyult időtállónak, hiszen Donald J. Trump
első elnöki rendeletei során kivonta az Egyesült Államokat a megállapodásból. Emellett
tekintve az új adminisztráció protekcionista törekvéseit, kérdésessé válik az Európai Uniót
érintő Transzatlanti Szabadkereskedelmi Megállapodás (TTIP) jövője is, amelynek társadalmi
megítélése sokat romlott az elmúlt egy év során.
A Nobel-békedíj és a drónbevetések kontradikciója
2009-ben nagy visszhangot kapott a Nobel Bizottság döntése, amiért hivatalának első évében
Obamának ítélték a Nobel-békedíjat. A döntés azért is számított különösnek, mert a jelölés
határideje február 1-je volt, amikor az elnök csupán tíz napja volt hivatalban, és tekintve hogy
már a harmadik napon felhatalmazást adott két pakisztáni CIA dróntámadás lebonyolítására,
amely akciókban feltehetően 1 terrorista és 10 civil vesztette életét, a Nobel Bizottság döntése
igencsak megkérdőjelezhetővé vált.
Második beiktatási beszédében Obama kijelentette, hogy a háború időszakának vége: „a decade

http://stmedia.startribune.com
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of war is now ending”, ennek ellenére nem vonult ki Afganisztánból és a dróntámadásokkal
sem hagyott fel. 2008-ig George W. Bush hozzávetőlegesen 50 ilyen jellegű akciót rendelt el,
amely során 296 terrorista és 195 civil vesztette életét, ez a szám a rákövetkező években ugrásszerűen megemelkedett. 2008 után 506 csapást mértek 7 ország területén – Afganisztán,
Irak, Pakisztán, Szíria, Szomália, Líbia, Jemen – amely következtében 3040 terrorista és 391
civil vesztette életét. A nagyszámú bevethetőséghez hozzájárul az amerikai társadalom relatív
támogatása is, 2014-ben az amerikaiak több, mint fele értett egyet a terroristák elleni dróntámadásokkal, ami nemzetközi viszonylatban magasnak mondható.
Kuba és Irán
Obama első elnöki beiktató beszédében azt üzente Amerika ellenségeinek: „If you are willing
to unclench your fist, we will extend a hand”, azaz Amerika nyitott a viták békés rendezésére. A
közeli szomszéd, Kuba, az 1960-as évektől kezdve ápolt rossz viszonyt az Egyesült Államokkal,
miután Fidel Castro nagyszabású államosítására válaszul Amerika megszakította minden diplomáciai kapcsolatát az országgal és embargót vezetett be ellene, amely a mai napig hatályos.
Obama útja történelmi jelentőségű, hiszen hivatalban lévő elnök utoljára 1928-ban látogatott
Kubába. A lépéssel sikerült véget vetni az évtizedeken átnyúló rossz viszonynak és egyben békét kötni a szigetországgal. Ennek eredményeként újranyitottak a nagykövetségek Havannában
és Washingtonban, valamint Obama felvetette az embargó feloldásának lehetőségét is, de hozzátette, hogy az eddigi viszony nem egyik napról a másikra fog megváltozni.
2015 nyarán huszonegy hónapnyi tárgyalás után sikerült tető alá hozni az iráni atomprogram leépítéséről szóló megállapodást is. Az Egyesült Államok és Irán között 1980 óta nincs diplomáciai kapcsolat, ami a tárgyalásokat is megnehezítette, azonban a paktum feloldhatja az ország nemzetközi elszigetelődését, hozzájárulhat az amerikai-iráni kapcsolatok javulásához és elejét veheti egy esetleges
háborúnak a Közel-Keleten. Ez pedig olyan eredmény, amivel Obama valóban kiérdemelte a 2009ben megkapott Nobel-békedíjat. A külpolitikai eredményt Richard Nixon 1972-es kínai látogatásához
hasonlították, amellyel Nixon megtette az első lépést a két ország közti kapcsolat javulása felé.
Társadalmi változások
2008-ban sokan arra számítottak Obamától mint első fekete elnöktől, hogy a rasszizmus elleni küzdelem kiemelt és aktív szereplője lesz. Jelentős változás azonban nem következett be ezen a téren
az elmúlt két ciklus során, sőt az elmúlt másfél évben drasztikusan romlott a feketék és fehérek
közti viszony megítélése. A keresetek terén is tovább növekedtek a különbségek, közel 30 százalékra
emelkedett az eltérés a fekete és fehér amerikaiak reálbérei között, még olyan munkakörökben is,
ahol mérhető a képzettségbeli különbség. Obama elnöksége vége felé így vélekedett: „Fogalmam
sem volt róla, mennyire rasszista Amerika, amíg meg nem választotta az első fekete elnökét”.
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Összegzés
Obama elnöksége rendkívül megosztó volt. Ő volt az elnök, aki kivezette Amerikát a gazdasági
világválságból, de ezzel megduplázta az államadósságot. 2008-ban külpolitikai irányváltást
ígért egy visszafogottabb amerikai külpolitikával és az iraki, afganisztáni háborúk lezárásával,
de mégsem tudott katonailag teljesen elszakadni a Közel-Kelet térségétől. Lépéseket tett
az évtizedek óta fennálló kubai és iráni rossz viszony rendezésére, de közben jelentősen
megromlottak az izraeli és szaúd-arábiai kapcsolatok. Elnöksége kezdetén a demokraták a
szenátusban és a képviselőházban is többségben voltak, míg mostanra a kongresszust és a
Fehér Házat is elvesztették. Mindezek ellenére a leköszönő elnök hatalmas népszerűségnek
örvend, az elmúlt néhány évtized két ciklusú elnökei közül csak Bill Clinton volt népszerűbb.
Persze nem hiába, utolsó napjain is százával osztotta az elnöki kegyelmeket, összesen 1715-öt,
többet mint az előző 12 elnök összesen.
Az elmúlt évek eredményei – a kubai nyitás, az Irán paktum, a párizsi klímamegállapodás, vagy
az Obamacare – azok az intézkedések, amelyek meghatározzák majd Barack Obama történelmi
megítélését és jelentőségét. A kérdés, hogy a Trump adminisztráció vajon felrúgja-e ezeket az
intézkedéseket és hogy ezután mennyi marad meg Obama mottójából: Yes we can.

Debrenti Á. Félix
Forrás:
A reflection on Barack Obama’s presidency: http://www.economist.com/news/christmas-specials/21712062-barack-obamas-presidency-lurched-between-idealism-and-acrimony-some-his (utolsó letöltés: 2017.02.05.)
The Obama Legacy: https://www.nytimes.com/2017/01/18/opinion/the-obama-legacy.html?_r=0
(utolsó letöltés: 2017.02.05)
Obama’s Embrace of Drone Strikes Will Be a Lasting Legacy: http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/01/12/reflecting-on-obamas-presidency/obamas-embrace-of-drone-strikes-will-be-a-lastinglegacy (utolsó letöltés: 17.02.05.)
Sokat tett Obama, de nem eleget: http://index.hu/gazdasag/2017/01/18/obama_elnokseg_gazdasagpolitika_foglalkoztatas/ (utolsó letöltés: 17.02.05.)
Megvan a végső megállapodás az iráni atomprogramról: http://index.hu/kulfold/2015/07/14/itt_a_
vegleges_megallapodas_az_irani_atomprogramrol/ (utolsó letöltés: 17.02.05.)
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Modernkori függetlenségi harcok I.
#Catalexit2017

Napjainkban egyre gyakrabban hallhatjuk, hogy egy ország adott régiója az anyaországtól
való függetlenség mellett emeli fel hangját a politika színpadán. Hosszas viták eredményeként,
vajon sikerül-e a katalánoknak kivívniuk függetlenségüket a spanyol kormánnyal szemben?
Az 1978-ban életbe lépett új spanyol alkotmánynak köszönhetően az ibériai ország területén élő
népcsoportok közül az észak-keleti fekvésű Katalónia lakossága kapta a legnagyobb politikai
mozgásteret, a legjelentősebb autonómiát. Ez ráadásul nem csak ország-, hanem Európaszerte is egyedülálló, Katalónia még önálló parlamenttel is rendelkezik. A Generalitat felelős
Katalónia közigazgatási szerveinek többségéért, így onnan irányítják például a rendőrséget,
börtönöket, közegészségügyet, illetve az oktatást is. Ez utóbbi terén fontos kiemelni, hogy a
katalán parlament sikeresen elérte a régió saját nyelvének a spanyol nyelv fölé emelését, így a
katalán lett az elsődlegesen oktatott nyelv a térségben.
Többek közt két fontos dologba azonban egyelőre nincsen beleszólása a Generalitatnak Katalónia
közügyeit illetően. Mind a mai napig Spanyolországban a költségvetés nagy része központosított.
Madrid dönt afelől, hogy hol mekkora összeggel rendelkezhet a katalán vezetés, hogy miből tartsa
az fenn a imént felsorolt állami szerveket. A gond azonban ott van, hogy ez a katalán közvélemény
szerint még mindig nem elegendő. Emellett még önálló katalán hadsereg sem létezik. Persze ez
esetben már valóban szabad ország lenne, de a helyieknek pontosan ez a céljuk.

www.solidarity-us.org
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Katalónia lakosságának – lévén Spanyolország legfejlettebb és legiparosodottabb területéről
beszélünk – ez az állapot egyre kevésbé tetszik, ugyanis igazságtalannak tartják a Madridba
beáramló adók újraelosztását. A katalánok szerint ahhoz képest, hogy mennyit fizetnek a közös
spanyol kasszába, aránytalanul kevés jut nekik vissza a központilag újraosztott javakból.
Így tehát teljesen érthető, hogy miért szeretnék ilyen nagyon már jó pár évtizede függetleníteni
magukat a madridi vezetőségtől.
A függetlenedési törekvésekkel legmesszebb 2014. november 9-re jutottak a szeparatisták,
amikor megszavazták régiójuk kilépését, viszont a spanyol Alkotmánybíróság alaptörvénybe
ütközőnek ítélte meg a népszavazást és annak eredményét megsemmisítette. Egyfelől az
érthető, hogy egy demokratikus állam alkotmánya az ország oszthatatlanságáról rendelkezik,
másfelől viszont katalán szemszögből nézve már koránt sem az. Elvégre a szóban forgó
közösség pontosan azért kívánna megszabadulni a spanyol béklyótól, mert nem értenek egyet
az anyaország törvényeivel. Valóban pont ezekhez a törvényekhez kellene kötni még kilépésüket
is? Nem elég, ha egy nép egyértelműen kinyilvánítja akaratát?
Ezek persze mind olyan kérdések, melyekről hosszasan el lehetne beszélgetni. Ami viszont
biztos az az, hogy Katalónia kivételével senkinek, se Spanyolországnak, se az Európai Uniónak,
se az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete egyéb tagállamainak, sőt talán még a világ többi
részének sem feltétlenül érdeke, hogy még tovább tagolódjon Európa.
Számadatokat tekintve viszont nagyon is megvan rá az esély, hogy az év végére új országgal
gazdagodik – vagy éppen gyengül – az őskontinens. Ma már ugyan nem olyan széleskörű
a függetlenségpártiak támogatottsága – mint például 2015. szeptember 11-én volt, amikor
százezrek tüntettek Barcelona szerte az utcákon –, azonban még mindig jelentősnek
mondható. Egy friss közvéleménykutatás szerint Katalónia lakosságának jelenleg körülbelül
47%-a tart még mindig ki az elszakadás mellett, míg csupán a népesség 42%-a ellenzi azt.
Tehát amennyiben a spanyol Alkotmánybíróság nem szól megint közbe a 2017 szeptemberére
tervezett népszavazásba – márpedig egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy ez a szándéka –,
törvénysértőnek nyilvánítva azt, akkor a lakosság maradék körülbelül 11%-a sem feltétlenül
kell a népszavazás eldöntéséhez.
Spanyol oldalról több támadás is érte már a katalán szeparatisták céljait. Mariano Rajoy,
spanyol miniszterelnök például úgy véli, hogy „a helyi népszavazás sérti a spanyol nép
egységét, szuverenitását”. Szerencsére a nép szót használta, mert ugyanez a mondat a nemzet
kifejezéssel már nem állná meg így a helyét. Jelenleg Spanyolország ugyanis cseppet sem
számít nemzetállamnak! A katalánokon kívül még egy sor másik etnikum alkotja Spanyolország
népességét. Elég csak a galíciaiakat vagy éppen a baszkokat megemlíteni.
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Katalónia függetlenedése esetén, még az sem tisztázott, hogyan fog majd az újonnan született
állam elhelyezkedni a politikai palettán és miként veszi majd ki a részét az egyre kaotikusabbá
váló nemzetközi kapcsolatokból. Kérdéses például az EU-hoz való jövőbeli viszonya. Vajon
miután Spanyolországból kilépett, ebből a szervezetből is automatikusan kiválna? Valószínűleg
nem, mivel ez a Generalitatnak sem áll érdekében.

Balogh Csaba
Forrás:
Catalonia: https://www.theguardian.com/world/catalonia (utolsó letöltés: 17.02.05.)
In their search for independence, Catalans can resemble Brexiteers: http://www.economist.com/news/europe/21713341-region-plagued-corruption-and-unemployment-nationalists-may-not-win-their (utolsó letöltés: 17.02.05.)
Megint keresztbetesz a katalán népszavazásnak a spanyol alkotmánybíróság: http://www.origo.hu/nagyvilag/20161214-a-spanyol-alkotmanybirosag-felfuggesztette-a-jovore-tervezett-katalan-fuggetlensegi-nepszavazast.html (utolsó letöltés: 17.02.05.)

Enyém? Tiéd? Kié?

Színházi ajánló nem csak Társadalomtudósoknak
A Common Sense Projekt (CMMN SNS PRJCT) című darab egy új megközelítést ad a közös és
közösségi javak újraelosztásáról.
Hányszor élsz át naponta közösségi élményt? Gondolataink írásos medrét a közösségi
oldalak határolják. Különböző közösségi csoportok tagjai vagyunk, képeink megosztásával
mi is közösségeket alkotunk és formálunk, a követéseinkkel pedig szintén tápláljuk a virtuális
rendszert.
Személyes találkozásaink során olyan strukturált csoportoknak leszünk tagjai, melyek
vagy saját döntéseink eredménye, vagy meghatározott sémák egy azon identitástudattal
vérteznek fel bennünket. A legalapvetőbb szocio-demográfiai változók alapján is rengeteg
csoportba tartozunk, de mi történik akkor, ha kilépünk ebből az alapvető fogalomtárból és azt
mondjuk az orvosi rendelőben várva, hogy mi itt most egy közösség vagyunk, vagy éppen egy
metrószerelvény utasaival kapcsolatban érzünk hasonló közösségi élményt.
A CMMN SNS PRJCT a színházi előadás nézőit kovácsolja össze úgy, hogy szinte észre sem
vesszük. Ha van olyan darab, ami lehet udvariasan interaktív, akkor ez az. Amennyiben nem
kívánsz bevonódni az eseményekbe, akkor nem erőltetik rád, de az élmény és a mondanivaló
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Át szeretném adni ezt az átélt másfél órát egy szélesebb közönségnek. Bár sokfélék vagyunk és
megannyi közösséghez tartozunk, színházi élményem csak úgy lehet a Miénk, ha 2017. március
18.-án, szombat este 20 órakor te is megnézed a MU Színházban.
Jegyek: https://www.jegy.hu/program/molnar-csaba-mu-szinhaz-sin-cmmn-sns-prjct-75207

Jancsók Péter
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martinschick.files.wordpress.com/

így is maradandó és teljes lesz. A két remek színész, Raubinek Lili és Szász Dániel kiválóan
mozognak a humor és a mély tartalmi jelenetek között. (Persze táncosként ez nem jelenthet
gondot.) A mű egyik fő kérdése a tulajdonlás és a materiális javak fölötti rendelkezéseink
mellett olyan emberi tulajdonságok kincstárának feltátásával foglalkozik, amiből megfejthető
cselekvéseink motivációja. A profin megválasztott kellékek és az előadásmód humora pedig
beteljesíti a mondanivalót olyan kiforrottan, amit kortárs darabtól régen kaptam. Örömmel
töltött volna el, ha a nézők nem csak az alternatív színházak „bérleteseiből” álltak volna, a darab
végén azt éreztem, hogy ezt mindenkinek látnia kell.

Az első aranykorról szakszerűen
120 év dióhéjban

A Műcsarnokban megrendezett kiállítás a magyar képzőművészet, elsősorban a festészet
virágkorát idézi elő az intézmény 120. évfordulója alkalmából. Fél évszázad közel 200 festményremeke vehető szemügyre. A művek alkotói között többek között megtalálható Rippl-Rónai
József, Szinyei Merse Pál, Ligeti Antal és Munkácsy Mihály is.
1896. május 4-én került sor a Műcsarnok megnyitására, amely teret adott az Osztrák-Magyar
Monarchia képzőművészetének felvirágoztatásához. Barki Gergely művészettörténész szerint
,,A Műcsarnok mindig is a hivatalos művészet vagy a hivatalos kultúrpolitika valamilyen szimbóluma és épülete volt. Máig a legalkalmasabb kiállításokra…”. Talán érdemes még megemlíteni,
hogy a kiállítás megnyitójának dátuma (2016. november 21.) szimbolikus, ugyanis akkor volt
Ferenc József halálának 100. évfordulója.
Ferenc József uralkodása idején megindult a művészetekben egy modernizációs folyamat, aminek a termékei a Műcsarnokban kaptak helyet. Ferenc József célja a művészetek fejlődésével
leginkább az volt, hogy kulturálisan jobban tudjon a dualista birodalom csatlakozni Európához.
Ennek a modernizációnak a hátterében a politikában és a társadalomban végbemenő változások álltak, és ennek megfelelően az első aranykor fél évszázada három korszakra osztható fel.

Webradio.hu

Első korszaka a historizmus, ami még a romantika idealizáló történelemszemléletéből merít. Ez
a festészet hosszú időre meghatározta a közönség ízlését és történetszemléletét is. Ennek az időszaknak
a legnagyobb magyar képviselője
volt Munkácsy Mihály.
Az 1880-as években a historizmust a
naturalizmus/realizmus váltotta fel,
ami egy aktuálisabb és modernebb
festészetfelfogás volt, új ember- és
világszeméletet hozott. Az ebben a
stílusban alkotók ragaszkodtak a valóság hű ábrázolásához és a politika, illetve a társadalom
kritikáját tükrözték a festményeik.
A századfordulóhoz közeledve megjelentek a pesszimista hangulatú, pszichológiai érzékenységgel készült képek is, melyek a hangsúlyt az egyénre, azaz az individuumra fektették.
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http://mek.oszk.hu
Fontos eleme volt ennek az időszaknak az irracionalitás bemutatása, ezzel is érzékeltetni akarták, hogy a létezés a materiális valóságon túl is létezik.
Mindhárom művészetnemzedék rivalizált egymással, és Az első aranykor kiállítás azt a célt
szolgálja, hogy mindhárom intellektuális és esztétikai teljesítményét értékelni tudja a közönség.
A kiállítás megmutatja, hogy miként vált a képzőművészet a modern magyar kultúra részévé és
lehetőséget ad arra, hogy a kor magyar festményeit összehasonlíthassák az érdeklődők más nemzetek művészi alkotásaival, hiszen a tárlat lengyel, osztrák, román és cseh képekben is bővelkedik.
Azoknak, akik még nem mentek el rá, de tervezik, esetleg most kaptak hozzá kedvet, a kiállítás
2017. március 12-ig látogatható, és egy több, mint 200 oldalas katalógus is rendelkezésére áll
az ellátogatóknak, ami bővebben beszámol mindenről.

Szobotka Vanda
Forrás:
Az első aranykor: http://www.mucsarnok.hu/kiallitasok/kiallitasok.php?mid=d2vtNSTLHUM2Yc
(utolsó letöltés: 2017.01.26.)
Az első aranykor katalógus-Sármány-Parsons Ilona, Miszlivetz Ferenc, Szegő György, Tóth Ferenc
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Amikor a színpad életre kel
Ozone Mama az A38-on

Bár általában nem vagyok a hirtelen jött ötletek híve, néha mégis kellemes meglepetést okozhat
az embernek, hogyha enged egy-egy ilyen kísértésnek. Így történt ez most is, amikor néhány
ismerősömmel elhatároztuk, hogy részt veszünk az A38 évnyitó koncertjeinek egyikén. A
sors iróniája, hogy éppen annak az Ozone Mamának a koncertjén, amelyet az egyik korábbi
cikkemben már részletesebben is bemutattam.
A január 18-i eseményre a banda már több, mint egy hónappal korábban elkezdte toborozni rajongóit a közösségi oldalakon, és a helyszínre érve kiderült, hogy ez a taktika valóban be is vált:
a koncert, amelyet a hajó gyomrában tartottak meg, gyakorlatilag teltházas volt, nem lehetett
találni egyetlen négyzetméternyi felületet, ahol ne lett volna néhány elszánt, lelkes és élőzenére
kapható vendég. Nekem már önmagában az is hihetetlen élmény volt, hogy egyáltalán ott lehettem, hiszen egyrészt immáron úgy hallgathattam meg a zenekar dalait, hogy alaposabban
ismertem őket, másrészt az A38-on is újoncnak számítottam.
Odabent minden szükséges kelléket felvonultattak, amely egy sikeres koncerthez
elengedhetetlen: baloldalt már a fellépés előtt elkezdték árusítani a pólókat és egyéb relikviákat,
jobboldalt pedig a pultosok várták potenciális vevőiket, akik mondanom sem kell, hogy igen
szép számmal voltak jelen. Természetesen mindenkit a szemközti színpadon folyó események
izgattak a legjobban, ahol már szintén komolyan zajlottak az előkészületek. Eközben pedig
mindenkit kezdett magával ragadni a hely sajátos atmoszférája, a közönség pedig már csak az
első akkordok lepengetésére várt.
Ez a feladat pedig nem másra hárult, mint a Dirty Sound Magnet nevű háromfős svájci
formációra, az est előzenekarára, akiket stílusuk alapján sok szakértő a Led Zeppelinhez és
más ’60-as évekbeli progresszív zenekarokhoz hasonlít. Jómagam alapvetően nem tudok
azonosulni a rock pszichedelikusabb, avantgárdabb vonulataival, és inkább a mainstreamnek
számító hard rock-ot képviselem, de élőben pozitív csalódást okoztak számomra a svájci
zenészek, ugyanis minden megvolt bennük, amelyre egy hatásos koncerthez szükség lehet:
dinamikus előadásmód, karizma, optimizmus, és közvetlen kontaktus a közönséggel. Ez utóbbi
kapcsán érdekes kuriózum volt, hogy a frontember, aki magyar gyökerekkel is rendelkezett,
közönségéhez is intézett néhány magyar mondatot.
Attól függetlenül, hogy ki és mit csinált körülöttük, a vendégfellépők maradéktalanul és önfeledten tudták élvezni a produkciójukat, ez az attitűd pedig rövidesen átragadt a közönség soraira és
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ezáltal méltóképpen megalapozta a folytatást is. A közvetlenség egyébként az egész estére
jellemző volt, hiszen az Ozone Mama két tagját már belépésünk után nem sokkal felfedeztük
a nézők között, de már a két nappal korábbi, streamen keresztül közvetített próbája során is
megmutatta a zenekar, hogy mennyire fontosak számára a rajongói. Ezúttal sem történt ez
másként, mi sem mutatja ezt jobban mint az, hogy a közönség egyfajta saját ötlettől vezérelve,
kánonban skandálta mindkét oldalról a zenekar nevét.
A szünet alatt gyorsan előrelopakodtunk egészen a színpad elejéig, így közvetlen közelről, szinte
a zenészek mellől hallgathattuk végig az összes számot, amely egyértelműen az egész program
fénypontjának számított. A jellegzetes dobritmusról mindjárt felismertem az első dalt, a Sidekick Miracle-t, amely az egyik nagy kedvencemnek is számít egyben, majd sorra következtek
az ismerős nóták: a Good Times Roll, a Go, a Man on the Run, vagy a számomra kiemelkedően
erőteljesre és „zúzósra” sikerült Backdoor Man.
A két talán legnagyobb slágernek számító szerzemény, a Red Hot Lovin' és az I really care ezúttal kimaradtak, de bizton sikerült érte kárpótolni a publikumot, hiszen bemutatkozott az egyik
újonnan megírt Ozone Mama dal. A koncert során végig brilliánsan játszott a stílusokkal és a
hangulattal a zenekar, így például a monumentálisabb és pörgősebb darabok közé beékelődött
egy-egy líraibb alkotás, mint az akusztikus gitárral kísért Hope, illetve az utolsó dalként elhangzó Siren's Call, amelyhez nemrégiben készítette el a banda a hivatalos videoklipet is.
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Személy szerint is a lehető legjobb formájukat hozták a zenekar tagjai: a frontember, Székely
Marci, szokás szerint kellően őrült, hangos és energikus volt, a dob- és a gitárszólók pedig
ugyancsak eléggé lazák, dögösek és virtuózak voltak, ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen
zenei felkészültségről is árulkodtak, legyen szó akár a blues-osabb, a grunge-osabb vagy az
old schoolabb rock 'n' roll elemekről. Technikai szempontból egyébként úgy éreztem, hogy a
Kings and Rulers című dal ötvözte legjobban e három ismertetőjegyet. Érdemes még kiemelni
Lukács Lacit, aki szintetizátoron kísérte a csapatot, és a basszusgitárost, aki nem csak, hogy
igazi mestere volt a hangszerének, hanem számomra úgy tűnt, mintha a koncert alatt végig ő
lett volna az együttes lelke, aki egy emberben testesítette meg az egész banda szellemiségét.
Egyszer egy cikkben olvastam azt a megállapítást, hogy nem létezik rossz OM koncert, legfeljebb az fordulhat elő, hogy valaki nem tud rá elmenni. Ezt a véleményt pedig én is csak megerősíteni tudom. A számok önmagukban is annyira eredetiek és befogadhatóak, hogy mindenféle
show-elem nélkül is felejthetetlenné tudnák tenni a produkciót, a fiúk azonban mindig rátesznek még egy lapáttal és minél ütősebben, látványosabban igyekeznek tálalni a repertoárt, így
a hallgatóság valóban azt érezheti, hogy egy hamisítatlan, ’70-es éveket idéző buli részese lett.

Rucska Ferenc

Bocs, félrement!
Avagy hogyan ne levelezz

Az Orlai Produkció komédiáját, a ,,Bocs, félrement!” -et a Belvárosi Színházban volt szerencsém
megnézni Paczolay Béla rendezésében idén februárban. Ez alapvetően egy olyan darab,
aminek a szereplőivel könnyű azonosulni, mert egy hétköznapi esetet dolgoz fel, ami bárkivel
előfordulhat.
2016. november 17-én mutatták be a színdarabot, és azóta előfordul, hogy egy héten többször
is előadják a sikerének köszönhetően. Öt teljesen különböző karaktert ismerhetünk meg:
Stephaniet (Kovács Patrícia), a naiv és szerető feleséget; Richardot (Schruff Milán), a nőcsábász
férjet; Wandat (Péter Kata), a gátlástalan és nem kicsit őrült szeretőt; Georgot (Mészáros
Máté), a visszahúzódó, de vicces barátot; és Peget (Járó Zsuzsa), a nagyhangú barátnőt. Ennek
a színdarabnak az érdekessége nemcsak abban áll, hogy egy – a legtöbbek számára – ismerős
helyzetet vázol fel, hanem abban is, hogy egyfelvonásos, és nagyon minimális a mozgás a
színpadon, ellentétben a többi megszokott előadással.
A cselekménye viszonylag szövevényes. A történet kiindulópontja – ahogy a cím is utal rá –,
a férj baklövése, mely során a feleségének küldi el azt az üzenetet, amit a szeretőjének szánt
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volna. Innentől kezdenek a szálak összefonódni. Minden a telefonhívásokon és levélváltásokon
keresztül bontakozik ki.
A látvány, hogy a hosszú asztalon és a laptopokon kívül semmilyen díszlet sincs, és hogy
körülbelül két alkalmat leszámítva folyamatosan egy helyben ülnek a szereplők, nem akadályoz
meg bennünket abban, hogy élvezzük az előadást. Nekem kezdetben furcsa volt, hogy szinte
abszolút nincs mozgás a színpadon. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy unalmas lett volna
a darab. Sőt, éppen ellenkezőleg, nagyon is sok minden történt a maga 1 óra 15 percében.
Izgalmas volt nyomon követni, hogy a sok hazugság, amit Richard mondott a feleségének azzal
a céllal, hogy ne derüljön ki, hogy valóban hűtlen volt hozzá, milyen reakciókat váltott ki a többi
szereplőből, és milyen vitákat, illetve félreértéseket okozott közöttük. Érdekes volt figyelni a
szereplők egymáshoz való viszonyát is, ami folyamatosan változott.
Saját meglátásom szerint, pont jó az előadás hosszúsága, mivel rengeteg cselekmény szövi át a
darabot. Fárasztó lett volna még tovább húzni és bonyolítani a történetet.
Nem maradhat el a végéről persze a csattanó sem, de az maradjon titok, hátha kedve támadt
megnézni valakinek az Orlai Produkció újszerű alkotását. Ha fáradt vagy kissé elkedvtelenedett
is az ember a darab előtt, a végére ez biztosan megváltozik! A humoros szófordulatokkal
garantált a jókedv.

Szobotka Vanda
http://pbstorage.hu
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