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Plusz-Mínusz
Középpontban a grafén

Tapasztó Levente, az MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi 
Intézet kutatója „Újabb eredmények a grafén kutatásában” címmel 
tartja Az atomoktól a csillagokig ismeretterjesztő sorozat következő 
előadását 2014. március 13-án, a Lágymányosi Campuson.
Közel tíz évvel a szén negyedik módosulata, az egyetlen atomsík-
ból álló grafén felfedezése és három évvel a felfedezésért kiadott 
Nobel-díj után a témában megjelenő publikációk száma még mindig 
exponenciálisan növekszik, azaz a grafénra vonatkozó jelenlegi 
tudásunk nagy része néhány évnél fiatalabb. Az előadó a grafénhez 
kapcsolódó kutatások és alkalmazások mellett azt is áttekinti, hogy 
mely izgalmas kérdésekben alakult ki már konszenzus, és milyen új 
és meglepő eredmények születtek mostanában. Tapasztó Levente 
fizikusnak és munkatársainak 2012-ben először sikerült a grafén 
szerkezeti hullámosságát nanométer alatti pontossággal szabályozni.
A kilencedik éve futó Az atomoktól a csillagokig sorozatban az ELTE 
TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek 
beszélnek a fizika frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, 
újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutatva azokat a 
lehetséges tanulmányi utakat is, amelyet a hazai felsőoktatás patinás, 
nemzetközi hírnévnek és elismertségnek örvendő egyeteme kínál a 
vállalkozó kedvű, érdeklődő fiataloknak.
Időpont: 2014. március 13. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
fotó: Balaton József / MTI
Forrás: www.elte.hu

A Biblia és a középkori zsidó filozófia

2014 tavaszán az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke és 
Vallástudomány Programja „Az Írás arcai: fejezetek a Biblia kultúrtör-
ténetéből” címmel szervez ingyenes, minden érdeklődő számára nyitott 
előadássorozatot.
Visi Tamás, az olmützi Palacky Egyetem Judaisztikai Intézetének kutatója 
2014. március 11-én „A Biblia és a középkori zsidó filozófia” címmel tart 
előadást. A középkori zsidó filozófusok egyik legfontosabb feladatuknak 
tartották, hogy a Biblia értelmét felfedezzék. Úgy gondolták, hogy a 
Biblia helyes értelmezéséhez nem elégséges a rabbinikus hagyományok 
által közvetített tudásanyag, hanem a görög és arab filozófiai irodalom 
tanulmányozása is szükséges. A bibliai történeteket a kor tudományos 
világképének megfelelően értelmezték újra. Másrészt, bibliai történetek 
és gondolatok új feladatokat jelöltek ki a filozófusok számára is: példá-
ul, a teremtéstörténet értelmezése az első pillanat, és általában az idő 
mibenlétéről szóló spekulációknak adott új lendületet.
2014. március 18-án Benke László a Biblia és a hitviták kapcsolatáról tart 
majd előadást.
Időpont: 2014. március 11. 16:15 – 17:45
Helyszín: ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)
Forrás: www.elte.hu

A rovásírás kutatásának tudománytörténete

A tavaszi félévben „Rovásírásos emlékeink mint nyelvemlékek” címmel tudomá-
nyos előadássorozatot szervez az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, 
Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti 
Műhelye és Diákműhelye. Az előadások szerdán délutánonként vannak a bölcsész-
karon, minden érdeklődőt várnak.
A magyar nyelv története során többször feledésbe merült, majd újjáéledt rovásírás, 
illetőleg az ezzel az írástípussal lejegyzett (különösen korai) nyelvemlékeink disz-
ciplináris tekintetben a magyar nyelvtörténet, általánosságban véve pedig a magyar 
örökség részét képezik. Az előadássorozat a hazai kutatók eredményeit, véleményét, 
megfontolásait kívánja az egyetemi hallgatóság, illetve a téma iránt érdeklő szélesebb 
közönség elé tárni. A 13 előadásból álló sorozat előadói olyan szakemberek, akik 
tudományos módszertannal közelítve érdemben foglalkoztak a rovásírásos emlékek 
nyelvi, néprajzi, régészeti és történelmi összefüggéseivel.
A sorozat harmadik előadását 2014. március 12-én Szentgyörgyi Rudolf egyetemi 
tanársegéd tartja „A rovásírás kutatásának tudománytörténete” címmel. Az előadás 
áttekintést nyújt a rovásírásra, illetőleg a rovásírásos emlékekre vonatkozó kutatások 
elmúlt száz esztendejéről. A múlt tudósai közül megidézi többek között Sebestyén 
Gyulát, Jakubovich Emilt, Pais Dezsőt, Harmatta Jánost, Györffy Györgyöt és Vékony 
Gábort. Virtuálisan felkeresi azokat a kutatókat, akiket meghívtak a sorozatra, ám 
előrehaladott koruk, illetve betegségük okán nem tudták vállalni a személyes elő-
adást: Erdélyi Istvánt és Ráduly Jánost. Az előadás harmadik részében az érdeklődők 
megismerkedhetnek a sorozat előadóinak vonatkozó munkásságával.
Időpont: 2014. március 12. 16.00–17.30
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 336.)
Forrás: www.elte.hu

Big Data

Az ELTE Társadalomtudományi Karának 
Szociálpszichológia Tanszéke „Tanszéki 
beszélgetések” címmel összejövetele-
ket szervez, melyeken a tanszéken ok-
tatók beszámolhatnak munkáikról. A 
következő alkalom 2014. március 12-
én lesz a TáTK Tanári Klubjában. A tan-
szék oktatója, Csepeli György egyetemi 
tanár a Big Data jelenségről, és annak 
kutatásáról ad elő.
Időpont: 2014. március 12. 16:00
Helyszín: ELTE TáTK Tanári Klub (1117 Bu-
dapest, Pázmány Péter sétány 1/A 2.139)
Forrás: www.elte.hu

Kombinatorikus problémák
a távközlésben
Az ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazá-
saik Tanszéke és Információs Rendszerek 
Tanszéke 2014 tavaszán ismét közös sze-
mináriumot szervez „Formális eszközök az 
informatikában” címmel. Az előadásokra 
várják az ELTE IK oktatóit, doktori hallga-
tóit, diplomatémát kereső végzős diákjait. 
A félév második előadását Tapolcai János, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszékének egyetemi adjunktusa tartja 
„Kombinatorikus problémák a távközlés-
ben” címmel március 19-én.
Időpont: 2014. március 19. 14:15
Helyszín: ELTE IK (1117 Budapest, Páz-
mány Péter sétány 1/C 2.512)
Forrás: www.elte.hu

Vassilis Alexakis a BTK-n 
A francia-görög író, újságíró, rajzoló és filmrendező korábban az Edouard Glissant-díjat, a Francia 
Akadémia regény-nagydíját és a Prix de la langue française-t – a francia nyelv díját – is megkapta. 
Az író Görögország és Franciaország között él, a két kultúra meghatározza egész életművét, melyben 
irónia, humor, önéletrajz, történelem és fantázia keresztezik egymást.
Vassilis Alexakis 2014. március 13-án a BTK Görög Tanszék, 14-én a BTK Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék vendége lesz. Az író a Francia Intézetben és a Latitudes Könyvesboltban is 
találkozik olvasóival. 
Időpont: 2014. március 13. 16:00 / 2014. március 14. 10:15
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. Ifjúsági épület, földszint) / ELTE BTK 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C)
Forrás: www.elte.hu
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Szakdoglozat
Az elmúlt évek alatt sosem aggód-

tam a szakdolgozat megírása miatt, úgy 
gondoltam elég rutinom van az írás terén, 
régebben sokat olvastam a szépirodalom-
tól egészen a tudományosabb, szakmaibb 
könyvekig nagyon sok mindent. Újságíró-
ként – ha mondhatom ezt – úgy gondolom 
kötelessége is az embernek sokat olvasnia.

Most sem amiatt fáj azonban a fejem, 
hogy sikerül-e, hanem sokkal inkább az 
aggaszt, hogy nem tudok időt szakítani 
rá, már lassan két hete, hogy nyugodtan el 
tudjak ülni a gép elé, és mindenféle zavaró 
tényezőt mellőzve 1-2 nap alatt sikerüljön 
elindítani az első pár oldallal az írást.

Sokat gondolkodtam rajta, hogy bizto-
san kész lennék az első oldalakkal, ha úgy 
fognám fel, mint egy hosszú cikket, vagy 
ha meg tudnék szabadulni attól a görcsös valamitől, ami miatt készre szeretném 
írni már az elejétől az egészet. Minden nap eljön az a pont – most például pont 
most, két nap határán – hogy igen, most van az az idő, amikor írhatnám, ám a mai 
napnak se most lesz vége, hiszen már volt és holnap pedig, ami már ma van még 
ZH-t is írnom kell, amihez át kell még futni pár jegyzetet, biztos, ami biztos. Ez a 
nehéz, időt szakítani arra, amire igazából szeretnénk is, – csak mindig közbe jön 
valami határidősebb, kötelezőbb, valami, amit nem tudunk már hova tologatni 
a naptárban.

Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a témára is (online vásárlások területi 
vonatkozásai) és arra is, hogy egy nagyon kreatív felületet találtam arra, hogy a 
gondolataimat „papírra” vessem. A trello.com-on írom ugyanis, itt post-it -szerű-
en rugalmasan lehet kezelni az egyes alfejezeteket és fejezeteket, itt van minden 
ahhoz – előttem, egy képernyőn –, hogy az első sorok a Wordbe is bekerülhes-
senek. Remélem ti is kreatív és könnyen használható felületeken írjátok hasonló 
munkáitokat és nem csak egy helyen tároljátok őket.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Jelentkezz újságírónak a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-n 
próbacikkel és motivációs levéllel, vagy keress meg fogadóórámon 

péntekenként 10:00 és 12:00 között a Déli Haliban!
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Tiltakozás és ténybeli helyreigazítás

Nemrég került a kezembe a Nyúz 
XLVIII. félévfolyam 1. száma (2014. feb-
ruár 12.), amelynek 5. oldalán a meg-
lepetéstől tátva maradt szájjal olvas-
tam Miklós-Kovács Janka, volt fizika 
szakterületi koordinátor HÖK-küldött-
gyűlési beszámolójában a következő 
mondatokat:

"A fizika iránt érdeklődők az 
ELTEfeszt-en sem maradtak látványossá-
gok és programok nélkül. A Mafihe EHB 
volt segítségemre a Fizikus Tanösvény 
elkészítésében, amely két teremben várta a 
látogatókat, egy fizikatörténeti mozival és 
kísérletekkel."

Mint a nevezett rendezvény 
egyik szervezője és az események 
jó ismerője, alig akartam elhinni, 
hogy a Nyúzban a valóságtól ennyi-
re elrugaszkozott információ látott 
napvilágot. Ezért előbányásztam a 
HÖK 2014. február 11-i közgyűlé-
sének anyagait, ahol megtaláltam a 
beszámoló eredetijét. Az inkriminált 
bekezdés a következőképpen szólt:

„A fizika iránt érdeklődők az 
ELTEfeszt-en sem maradtak látványossá-
gok és programok nélkül. Ennek megszer-
vezéséből nem vettem ki szervesen a részem, 
a Mafihe EHB volt segítségemre a Fizikus 
tanösvény elkészítésében, mely két terem-
ben várta a látogatókat, egy fizikatörténeti 
mozival és kísérletekkel. Én a tanösvény 
előkészületeiben és az egyik TTK-s terem 
előadásain segítettem és konferáltam.”

Akárhogyan is  nézzük,  ez 
nagyon mást jelent. Nem tudom, 
hogy a HÖK illetékese, aki a Nyúz-
nak szánt anyagot összevágta, vagy 
a Nyúz szerkesztője volt-e az, aki a 
beszámolót átfogalmazta, de beavat-
kozása túlment a 
stilisztikai módo-
sításon, és elérte a 
bemutatott tények 
tudatos meghamisí-
tásának szintjét.

No de nézzük 
az eredeti közgyű-
l é s i  beszámolót . 
Eszerint tehát Janka 
nem vette ki részét 
szervesen a rendez-
vény megszerve -
zéséből, de azért a 
Tanösvényt (igaz, 
mások segítségével) 
ő készítette el.

Azok nevében, akik valóban dol-
goztak az ELTEfeszt fizikai kiállítása-
inak és rendezvényeinek szervezésén 
és lebonyolításán, leszögezem a követ-
kező tényeket:

A "Fizikus Tanösvényt" nem Miklós-
Kovács Janka készítette el "mások segít-
ségével", hanem egy korábbi, az északi 
tömb különböző folyosóinak falain hosz-
szú évek óta bemutatott kiállítási anyag 
egy részét porolták le a Mafihe lelkes 
aktivistái, Vámi Tamás Álmos Mafihe-
elnök vezetésével, és ők is helyezték el 
-- no nem "két teremben", hanem egy 
első emeleti folyosó falain (úgy tűnik, 
Janka a helyszín közelében sem járt). 
Ez a kiállítás egyébként nem a „Fizikus 
Tanösvény”, hanem a „Fizikatörténeti 
Labirintus” nevet viseli, immár 2004 óta, 
mikor is Varga József és Zsom András (és 
nem Miklós-Kovács Janka) elkészítette 
(egyébként összesen öt évnyi munká-
val) a 37 db A2 méretű poszterből álló 
anyagot. A „Fizikus Tanösvény” viszont 
egy hat egyetemi labor látogatását és 
demonstrációs kísérletek megtekintését 
magába foglaló program, amely ugyan-
csak évek óta működik, és Nyílt nap 
vagy hasonló rendezvények alkalmával 
igen sok látogatót vonz. Jellemző, hogy a 
szakterületi koordinátor, aki saját szavai 
szerint a tanösvényt „készítette” (mások 
segítségével), nem tudja a kettőt megkü-
lönböztetni.

A két teremben folyó filmvetítés, 
illetve kísérletek (melyek természetesen 
nem azonosak a Tanösvénnyel) meg-
szervezéséhez aztán végképp nem volt 
köze a szakterületi "koordinátornak" -- a 
kísérleteket és az azokat bemutató csa-
patot Tóth Zsolt szervezte meg, a másik 

teremben bemutatott (egyébként nem 
fizikatörténeti) filmeket is ő válogatta 
össze és szerkesztette meg, a filmbe-
mutatót pedig az ELTE Természetrajzi 
Múzeum önkéntesei bonyolították le.

A TTK HÖK február 11-i Közgyűlé-
se csont nélkül elfogadta a volt szakte-
rületi koordinátor beszámolóját, amely-
ben a fent közölt tények alapján más 
tollaival ékeskedett. Ezt a valósággal 
eléggé szabadon bánó szöveget aztán 
valaki (a HÖK-ben vagy a Nyúznál) 
még inkább eltorzította, így a megje-
lent beszámoló olvasójában az a kép 
alakulhat ki, hogy az ELTEfeszt fizikus 
programjait Miklós-Kovács Janka, vagy 
legalábbis az ő vezetése alatt álló csa-
pat szervezte. A beszámoló elfogadásán 
már nem lehet változtatni, de nagyon 
nem szeretném, ha a Nyúz hasábjain 
megjelent írás a rendezvényen valóban 
dolgozók helyett tartósan Janka nevét 
kapcsolná az eseményhez. Mert a kései 
olvasók esetleg elhiszik, hogy valóban 
így történt. Ezért érzem szükségesnek 
eme felháborító ügy kapcsán e ténybeli 
helyreigazítás megjelentetését.

Megjegyzem, hogy az ELTEfeszt 
rendezvényeit valóban szervező, és 
jutalomkeretre felterjesztett önkén-
tesek jutalmát a TTK HÖK ugyan-
ezen közgyűlése csak egyharmadá-
val csökkentve szavazta meg, a csök-
kentés különösebb indoklása nélkül. 
Erről a furcsaságról sajnos a Nyúz e 
félévi 3. számában a HÖK kommuni-
kációs biztosa által írott beszámoló 
elfelejtett említést tenni.

Dávid Gyula
az ELTEfeszt fizikus  

eseményeinek egyik szervezője
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Beszámoló - Fizika szakterületi koordinátor
Miklós-Kovács Janka

2013. december 2. - 2014. február 9.
Időrendi bontás:
2013.
December 3. - TTK HÖK Küldöttgyűlés
December 5. - Mentorkoncepció egyeztetés
December 9. - Fizika Intézeti Tanács
December 16. - Választmány
December 17. - TTK HÖK Küldöttgyűlés
December 18. - Brazil vendég hallgatók karácsonyi ünnepsége
2014.
Január 6. - Fizika Intézeti Tanács
Január 14. - Választmány
Január 24. - TTK-s Nyílt nap
Február 1. - ELTEfeszt
Február 6. - EHSZÖB ülés
Február 6. - KÖB ülés
Február 6. - Választmány
Febuár 8. - Fizika SzaB
Február 9. - Küldöttgyűlés

Szakterületi delegáltságokról szóló beszámoló:
A szakterületi delegáltak eleget tettek delegáltságuknak. Radnai Tamás és én 

sajnos nem tudtunk részt venni a Fizika Intézeti Tanács január 21-i rendkívüli ülésén.
A félév végén több képviselőnknek és delegáltunknak is megszűnt a jogviszo-

nya, így az ő helyükre a soron következő Küldöttgyűlésen új tagokat delegálunk. 
Szakterületi koordinátorként segítettem a 2014-es Mentorkoncepció összeál-

lításában is.
A TTK-n jelenleg több brazil vendéghallgató tanul, akik sajnos nem mehettek 

haza karácsonyozni, ezért a Kar vezetése úgy döntött szervez nekik egy karácso-
nyi ünnepséget. A TTK-s és IK-s vendéghallgatók gyűltek össze egy kellemes 
délutáni beszélgetésre a Kari tanácsteremben. Ennek a rendezvénynek az előké-
születeiben és lebonyolításában segítettem.

A REO vizgaidőszak végi ellenőrzéshez szükséges dokumentumok össze-
gyűjtésében segédkeztem.

Nyílt napok/Educatio
Az utóbbi hónapokban az Egyetemünk sok helyen jelent meg, hogy a közép-

iskolások körében népszerűsítse képzéseit. Először az Educatio kiállításon jelent 
meg a Kar, ezen az eseményen sajnos a vizsgáim miatt nem tudtam részt venni, 
de a szakterületünket minden nap több hallgatő képviselte.

Majd a Kari Nyílt nap következett, ahol ismét számos kíserlettel, laborláto-
gatással és előadással várta a Fizika stand az érdeklődőket. Nem ment teljesen 
zökkenőmentesen, de végül minden akadályt sikerült elhárítani a lelkes segítők-
nek köszönhetően.

A fizika iránt érdeklődők az ELTEfeszt-en sem maradtak látványosságok és 
programok nélkül. Ennek megszervezéséből nem vettem ki szervesen a részem, a 
Mafihe EHB volt segítségemre a Fizikus tanösvény elkészítésében, mely két terem-
ben várta a látogatókat, egy fizikatörténeti mozival és kísérletekkel. Én a tanösvény 
előkészületeiben és az egyik TTK-s terem előadásain segítettem és konferáltam.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját és támogatását 
a programok lebonyolításában.

A tisztségemmel járó rutin feladatokat (levelezőlisták kezelése, válasz e-mail-
ekre, stb.) elvégeztem. 

A kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom szóban és e-mailben is.

Pilisszentkereszt, 2014. február 9.
Miklós-Kovács Janka

Fizika szakterületi koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

Először elnézést kérünk a hibá-
ért, nyilvánvalóan a cikk szerkesztő-
je hibázott. Viszont Janka beszámo-
lójában helyesen szerepel az állítás, 
és nem is „ékeskedik más tollával”, 
csak tömören fogalmaz.

Nem célszerű az újság lapjain 
szerintem ezt megvitatni, de én is 
helyesbíteném az Ön által leírtakat. 
A TTK HÖK-nek nincs közgyűlése, 
és ugyanaz a közgyűlés biztos, hogy 
nem csökkenthette az említett pályá-
zatot. Ösztöndíj pályázat bírálására 
a TTK HÖK Választmányának van 
jogosultsága, de csak a Kiemelke-
dő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri 
Ösztöndíj (KHTEÖ) tekintetében.  
A Küldöttgyűlési beszámolóban 
nem is szerepelhetett pályázat bírá-
lás, mert ott nem történik ilyen, ez a 
pályázati kiírásból, a Küldöttgyűlés 
napirendi pontjaiból és a határozat 
dátumából is kiderül. A KHTEÖ 
leadott és elbírált pályázatait átte-
kintve nem találtam hasonlót (ezek 
elérhetőek a TTK HÖK honlapján 
mindenki számára), így csökkentés 
sem lehetett. Ha viszont a rendsze-
res közéleti ösztöndíjról van szó, 
azt egy Kari Bizottság, név szerint 
a Kari Ösztöndíjbizottság tárgyal-
ja, és nem a Hallgatói Önkormány-
zat. Ezen ösztöndíjak megítélésé-
nek folyamata elérhető a pályázati 
kiírásban, 1/3-dal való csökkentés 
nem volt, csak 1/5-el.  Továbbá valós 
csökkentés nem is történhetett, hisz 
a pályázati kiírás szerint a csoportos 
pályázat esetén nem kell megjelölni 
keret összegeket, csak a bepályázott 
hallgatók tevékenységének egymás-
hoz viszonyított százalékos arányát. 
Mindkét fizikus szervezetből volt 
jelen képviselő a döntéskor, mind-
kettő vezető pozíciót tölt be, és még-
is egyhangúlag van elfogadva.

Köszönjük az észrevételt, ezen-
túl is bármikor szívesen vesszük az 
olvasói leveleket!

Üdvözlettel:

Kovács Fanni
felelős kiadó,

elnök, ELTE TTK HÖK
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Közlési, szerzői és idézési etika
A TTK Kari Könyvár cikksorozata

A tudományos közlés etikai szabályait több nemzetközi és hazai 
szervezet megfogalmazza. Az egyes területek között lehetnek kisebb 
eltérések, de léteznek olyan általános elvek, melyek minden tudo-
mányterületen érvényesek.

Előadások nyomtatásban 
megjelent összefoglalói

Ha az összefoglalók olyan 
folyóiratban jelennek meg, mely-
nek hatásmutatója van, nem etikus 
beszámítani tudományos közlemé-
nyeik összesített hatásmutatójá-
ba (Impakt faktor). Ha az előadás 
szakmailag értékes anyagra épül, 
akkor közlemény formájában úgyis 
megjelenik, így ugyanazon tudomá-

2. Önálló könyvfejezetként, szintén 
hatásmutató nélkül, de néha idézik őket.

3 .  F o l y ó i r a t o k  k i e g é s z í t ő 
(supplementum) köteteiben. Mivel 
folyóiratban jelent meg, az ilyen 
kongresszusi előadásoknak már van 
hatásmutatója, aminek akkor van 
etikai értelemben jogossága, ha a 
megjelentetéshez szükséges előzetes 
szakértői vélemény is van. Általában 
idézik őket.

Ki lehet szerző  
egy közleményben? 

Többféle meghatározása van 
ennek a kérdésnek. A nyolc pontos 
meghatározás: Szerző lehet az, aki az 
alábbiak valamelyikének megfelel: 
kezdeményezés, elképzelés, megter-
vezés, kivitelezés, értelmezés, érté-
kelés, megírás.

Etikailag kifogásolható esetek: 
A szívességből, vagy más okból 

felvett szerző, aki nem vett részt a 
cikk írásában (vendégszerző, aján-
dékszerző, tiszteletbeli szerző).

A közlemény írásából kimaradt 
olyan szerző, aki a nyolc pont vala-
melyikének megfelel (szellemszerző).

A szerzőség sorrendje
A cikk valamennyi szerzője 

sajátjának tekintheti a publikációt, 
részvételük aránya néha nehezen 
megállapítható kérdés. Az első (és az 
esetek többségében az utolsó) szerző 
szerepe különbözik a többiétől. Az 
első szerző etikus esetben az, akinek 
az adott vizsgálatban meghatározó 
szerepe volt. Az utolsó szerző álta-
lában a publikációs team vezetője, a 
vizsgálat témakörének meghatáro-
zója, akinek személye olykor a pub-
likált eredmények szakmai garanci-
áját is jelenti.

Kettős közlés
Etikus a rövid előzetes közle-

mények, mint előadások, poszterek, 
összefoglalók teljes terjedelemben 
való megjelentetése, és a részered-
mények előzetes közlése. A részletes 
közleményben ilyenkor fel kell tün-
tetni, hogy az eredmények egy része 
már volt közölve.

Nem etikus ugyanannak a tudo-
mányos anyagnak ugyanazon nyel-
ven, teljes terjedelemben, kis adat-
módosítással való többszöri közlése.

Ugyanazon eredmények kétnyel-
vű közlése etikailag általában meg-
engedett.

Nem kettős közlés az, ha a közölt 
adatok, eredmények összefoglaló 
munkákban (review) kerülnek újra 
megjelenésre.

Idézési etika 
Nem etikus a gyakori vagy túl 

sok önhivatkozás, a saját eredmé-
nyekkel  el lenkező eredmények 
elhallgatása, az ún. „idézési lobbik” 
(az azonos érdekkörű kutatók, kuta-
tócsoportok egymás publikációinak 
túlidézése).

Szószerinti hivatkozás esetében 
kötelező az „” használata, és minden 
esetben fel kell tüntetni a forrást.

„Aki egy embertől lop öt-
leteket, az plagizál, aki 

többtől, az kutat”1

nyos eredmény kétszeresen kapna 
hatásmutatót.

Ha az előadás (és annak írásban 
megjelent összefoglalója) tartalmat-
lan, vagy közlésre nem alkalmas 
adatokat tartalmaz, akkor nincs 
tudományos értéke, nem érdemel 
hatásmutatót, csak azért, mert mint 
egy előadás (poszter) összefoglaló-
ja szakmai bírálat nélkül jelenhetett 
meg. Ha azonban az összefoglalóra 
hivatkozás történik, az növeli a kuta-
tó idézettségi mutatóját.

Előadások nyomtatásban 
megjelent szövegei

A kongresszusi előadások teljes 
szövegének közreadása tudomány-
elemzés szempontjából nem egysé-
gesen értékelhető, mivel ezek leg-
alább négy különféle módon jelen-
hetnek meg:

1. Kongresszusi kiadványokban 
(proceedings). Többnyire előzetes 
szakértői vélemény (peer review) 
nélküli közlemények. Hatásmutató-
juk nincs, idézettség többnyire nincs. 
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4. Egyes folyóiratok bizonyos kong-

resszusi előadásokat „szokványos” szá-
maikban teljes értékű közleményként 
jelentetnek meg. Ezek előzetes szakértői 
véleményezés után kerülnek közlésre, 
így minden szempontból teljes értékű 
közleménynek számítanak. 

Szerkesztőhöz írt levelek, 
válaszok, hozzászólások

A „Letters  to  the  Editor” , 
„Correspondence”, „Commentatory” 
rovatban jelennek meg.  Képviselhe-
tik a tudományos közlés valamely 
formáit, de sem típusánál, sem tar-
talmuknál fogva nem számíthatjuk 
őket a tudományos közlemények 
közé. Több, magas hatásmutató-
jú folyóirat ad közlési lehetőséget 
egyes megfigyelések, kritikák vagy 
egy-egy módszerrel kapcsolatos 
vélemény kinyilvánítására, de a 
szerző e közleményeinél a folyóirat 
nagy hatásmutatóját az összesített 
hatásmutatójába nem számíthatja be.

Könyvek, könyvfejezetek, 
könyvszerkesztés

A könyveknek (kivéve azok, ame-
lyek valamely sorozat részei) nincs 
hatásmutatója.

A könyvben megjelent közle-
mények mindegyike teljes értékű 
tudományos értékkel bír. Könyve-
ket ritkábban, könyvfejezeteket már 
gyakrabban idéznek, bár idézettségük 
általában a tudományos cikkek idé-
zettsége alatt marad. A kutatók szak-
irodalmi jegyzékében a könyvek és 
könyvfejezetek önállóan szerepelnek.

A könyvszerkesztés, mely a téma, 
a szerzők kiválasztásától az egységes 
szerkesztésig terjed, komoly szakmai 
tudást igényel. Ez a tevékenység kevés-
bé elismert, pedig a szakmai tudáson 
kívül ehhez a munkához sok speciá-
lis képességgel is kell rendelkeznie a 
kutatónak.

Hegyi Judit 
Irodalom:
Csermely P. (és mtsai): Kutatás 

és közlés a természettudományokban. 
Osiris, 1999.

Palkovits Miklós: A tudomány-
elemzés módszerei – A tudományos 
közlés szempontjai és etikája. Magyar 
Orvosi Nyelv, 2005. 2. 11-48.

1: (Felson törvénye.) Bloch, A.: 
Muphy törvénykönyve,... 2. kiadás. 
(177. oldal). Gondolat Kiadó. Buda-
pest, 1988.

Igazságos jog?!
ELTE Korátrs Filmklub 2013/14

Mihez van jogunk, mihez nincs? Mi az elv, és az hogy valósul 
meg a gyakorlatban? Hogyan küzdünk a jogainkért? Tizenegy filmen 
keresztül gondolkodunk a témáról.

Az első filmünk A vadászat (02.25.), 
melyben egy óvodai asszisztens férfit 
egy kislány megvádol, hogy „tett vele 
valamit”. Bár elméletben létezik „az 
ártatlanság vélelme”, mégis a hír első 
fuvallatára mindenki a férfi ellen fordul.

Második filmünk a Wadjda (03.04.), 
mely a mai Szaúd Arábiában játszódik, 
ahol egy 11 éves kislány biciklit szeret-
ne, hogy versenyezhessen az utcában 
lakó fiúval. Ám a szaúdi nőknek tilos 
biciklire ülniük. A kislány azonban 
nem adja föl.

Harmadik filmünk a Milk (03.12.), 
mely Harvey Milk, egyik legismertebb 
nyíltan meleg politikus, melegjogi akti-
vista életét dolgozza fel, akit melegsé-
ge ismeretében választottak be a San 
Fransisco-i képviselőtestületbe.

Negyedik filmünk a Köszönjük, 
hogy rágyújtott! (03. 19.), mely Nick 
életét mutatja be, akinek vezető szó-
vivőként az a lehetetlennek tűnő fel-
adata, hogy a modern korban, a sorra 
megjelenő kutatási eredmények és a 
megszorítások közepette valahogy rek-
lámozza a cigarettát.

Ötödik filmünk a Beszélnünk kell 
Kevinről (03. 25.), mely az anya szem-
szögéből mutatja be az anya-fiú kap-
csolatot, az „előzményeket”, melyek a 
fiú kitöréséhez, tragikus cselekedeté-
hez vezettek. Ezek okozták azt, hogy 
Kevin ilyen lett, hogy ilyet tett? Van 
jogunk elítélni az anyát? Kevint? Egy 
anyának van joga nem szeretni a saját 
gyermekét? Az anyasággal kapcsolatos 
tabukat feszegeti, melyekről tényleg 
érdemes beszélni.

Hatodik filmünk a Bibliotheque 
Pascal (04. 02.), egy magyar film, mely 
Mona életét, sajátos belső világát 
mutatja be. Egy anyáét, aki megélhe-
tésből külföldi erotikus munkát vál-
lal, lányát pedig nagynénjénél hagyja. 
Hazajövetele után szembesül azzal, 
hogy gyermekét a gyámügy elvette és 
részletesen be kell számolnia külföldi 
útjáról, ha vissza szeretné őt kapni. 
Szó van itt prostitúcióra kényszerített 
nőkről és gyerekekről, emberkereske-
delemről, anyjától elvett gyermektől 

és halálról. Bár hogy a történetből mi 
valóság és mi mese, azt mindenkinek 
magának kell eldöntenie.

Hetedik filmünk az Augusztus 
Oklahomában (04. 08.), mely egy család 
botrányos életét mutatja be, így e fil-
men keresztül alkalmunk nyílik elgon-
dolkodni azon, vajon családon belül 
hol vannak a határok? Kinek mihez 
van, vagy mihez nincs?

Nyolcadik filmünk a Csak a szél (04. 
15.), egy újabb magyar film, mely művé-
szi reflexió a romagyilkosságokról, egy 
cigány család utolsó napját mutatja be, 
miközben nem tudhatjuk, hogy fegyver 
miatt rezeg a bokor, vagy csak a szél…

Kilencedik filmünk a Crulic, a túlvi-
lágra vezető út (04. 23.), mely egy román 
animációs film és dokumentumfilm 
keverék, valós történeten alapszik. 
A történet főszereplőjét, egy román 
bevándorlót Lengyelországban lopás 
miatt lecsuknak, majd éhségsztrájkba 
kezd és leveleket küldözget a konzulá-
tusnak és az ügyészségnek, hogy ártat-
lanságát bizonyítsa.

Tízedik filmünk a Nader és Simin 
– Egy elválás története (04. 29.), mely 
a mai Iránban játszódik, központi sze-
replői egy férj és egy feleség, ahol a 
feleség válni akar, hogy máshol nevel-
hesse fel gyermekét – a férj pedig nem 
hajlandó otthagyni lakhelyüket és 
alzheimeres édesapját. A filmben több 
helyzetű, nézetű, életkorú, nemű, tár-
sadalmi rétegbe tartozó személy törté-
netét követhetjük végig.

Tizenegyedik, záró filmünk Az 
iskolakezdő (05. 07.), mely igaztörténe-
tet dolgoz fel. Kenyában bevezetik az 
ingyenes oktatást, és a sok-sok gyerek 
mellett a 84 éves Maruge is úgy dönt, 
kihasználja a lehetőséget, és élete végé-
re megtanul írni és olvasni. Az út ehhez 
persze nem zökkenőmentes.

A vetítések az ELTE BTK D épüle-
tében lesznek, az alagsor -117 terem-
ben, 17.00-s kezdettel. A filmek után 
beszélgetés, illetve inni- és rágcsál-
nivaló.

Ármós Dorottya
http://www.kortars.elte.hu/
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Mi az a HelloCaptcha?

A HelloCaptcha (www.hellocaptcha.
com) egy új típusú CAPTCHA, és 
egy webes CAPTCHA szolgáltatás, 
amit bárki beépíthet a weboldalába.  
A hagyományos CAPTCHÁkkal szem-
ben nem a betűk torzításával tesszük 
nehézzé a robotok dolgát, hanem 
animációt használunk. Az animáci-
ók könnyen feldolgozhatók az ember 
számára, hiszen egy mindennapos fel-
adat megoldásáról van szó, míg egy új 
dimenzió (idő) bevezetésével jelentő-
sen megnehezíti a matematikai problé-
mát, így okozva fejtörést a robotoknak. 
A HelloCaptcha használata egy bizo-
nyos megjelenésszám alatt ingyenes.

A CAPTCHA egy elég hosszú, angol 
nyelvű kifejezésből képzett akroníma.  
A teljes kifejezés egyébként: Completely 
Automated Public Turing Test to Tell 
Computers and Humans Apart.  
A Turing teszt a mesterséges intelligen-
cia egyik korai alapfogalma. A lényege, 
hogy írásos kommunikáció során – így 
adva handicapet a számítógépnek –
döntjük el, hogy a másik oldalon ember 
vagy gép áll. A CAPTCHÁkkal egyéb-
ként pontosan ilyen területeken lehet 
találkozni. Azokat a felhasználói felü-
leteket, amelyeket humán használatra 
terveztek, például üzenetküldés, regiszt-
ráció vagy adatbázisból való lekérdezés, 
ne lehessen automatizáltan – általában 
rossz célra – használni.

Saját projekt, vagy csapat van mögötte?

Saját projekt, és csapat is van. 
Szeretném megköszönni mindenki 
munkáját, aki részt vett a projektben. 
Az ötlet tőlem származik, de ahhoz, 
hogy egy ötletből működő, és haszná-
latban levő rendszer legyen, rengeteg 
munkára és szakemberre van szükség. 
Egyrészt valakinek el kellett készíteni 

azokat a programokat, amik az ani-
mációkat gyártják. Viszont mivel ezt a 
rendszert az Interneten keresztül bár-
ki használhatja, mint egy webes szol-
gáltatást, fel kellett hozzá építeni egy 
infrastruktúrát mind szoftveres, mind 
hardveres oldalról.

Az elkészített rendszert be is kell 
vezetni a piacra, ehhez szükség van 
branding munkára, ahol megbecsüljük 
azt, hogy várhatóan ki fogja használni 
ezt a rendszert. Ezt hívjuk célcsoport-
nak. A célcsoport meghatározása után 
választunk nevet a szoftvernek, illetve 
készül egy brief a grafikus számára, 
ami alapján el tudja készíteni a web 
designt és az illusztrációkat.

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy ezt a projektet gyakor-
latilag házon belül el tudtuk készíteni 
brandinggel, designnal, szövegírással, 
szoftverfejlesztéssel együtt. Régóta fog-
lalkozunk szoftverfejlesztéssel és webes 
fejlesztésekkel, és időközben sikerült 
elég jó kommunikációs szakembereket 
is bevonzanunk. Az első startup pro-
jektünk egyébként a SimpleFont nevű 
betűtípus szerkesztő program volt, ami-
ből világszerte adtunk el licenszeket. 
Akkor még eléggé új dolog volt a 
bankkártyás fizetés Magyarországon, 
anno úgy lehetett fizetni a szoftverért. 
A cégemet egyébként Creo Groupnak 
hívják, a www.creo.hu internetoldalon 
lehet megtalálni.

Informatikailag milyen kihívások voltak?

Próbáltam olyan startupot kitalál-
ni, ami pénzügyileg és informatikailag 
nem terheli meg túlságosan a céget. 
A HelloCaptcha esetén mondhatom, 
hogy szinte rutin munka volt az elké-
szítése. Itt inkább a munka szervezése 
volt a kihívás, hogy kapacitást talál-
junk a külső projektek mellett.

Érdemes nem túl nagy projekt-
re lőni, mert befektető nélkül annak 
szinte biztos, hogy kudarc a vége.  
A túl egyszerű projekt pedig növeli a 
konkurrensek számát. Ezen kívül arra 
is figyeltünk, hogy olyan startupot 
csináljunk, ami lehetőleg rendelkezik 
USP-vel. Az USP az unique selling 
proposition kifejezés akronímája, azt 
jelenti, hogy a terméknek kell, hogy 
legyen valami egyedi tulajdonsá-
ga. Egy USP-vel rendelkező termék 
megkönnyíti a helyzetünket, mert így 
kisebb a verseny.

Honnan jött az ötlet? Mik a tervek?

A gyakorlatban, az Interneten elter-
jedt CAPTCHÁk nagyrészt egy eltorzí-
tott betűsort jelenítenek meg. A torzítás 
mértékét úgy választják meg, hogy túl 
legyen azon a határon, amit a state of 
the art karakterfelismerő rendszerek 
még meg tudnak oldani. Ez a megoldás 
azért problmémás, mert ezek a rendsze-
rek folyamatosan fejlődnek, így egyre 
jobban torzítani kell a betűket, ami a 
használhatóság rovására megy.

Ezért azon kezdtem el gondolkoz-
ni, hogy valahogy el kellene kerülni ezt 
az irányt, mert ez hosszú távon nem 
tartható. Olyan megoldást kerestem, 
ami az emberi agy egy olyan képessé-
gét használja, ami az embernek egy-
szerű feladat, viszont algoritmikusan 
nehezen megoldható. A megoldást az 
animáció bevezetésében találtam meg, 
próbáltam olyan animációkat készíte-
ni, ami nem csak az agy vizuális részét, 
hanem a kognitív részét is használja. 
Ugye az utóbbi egy nehezebb mester-
séges intelligencia feladat.

Nyertetek vele a CeBIT-en, mesélj 
erről kérlek!

A díj neve: Seal of e-Excellence, 
Hannoverben, a CeBIT-en vettük át. 
A 2013-as nyertesek listáját itt lehet 
megtekinteni: http://www.emfs.eu/the-
network/winners. A díjról pedig itt lehet 
többet olvasni: http://www.emfs.eu/the-
seal/overview. Innovatív és sikeresen 
bevezetett technológiákért adják.

A nemzetközi díj előtt nyer-
tünk egy magyar, eFestival díjat is a 
HelloCaptchával, amit az Infotér 2012-
es konferencián adtak át. Ezen díjakkal 
kiváló magyar tartalmakat jutalmaz-
nak. A Creo Group „www.hellocaptcha.
com” pályaműve elnyerte az „Innova-
tív megoldás különdíjat”, amelyet a 
Magyar Tartalomipari Szövetség elnö-

Captchák, internetbiztonság
Grad-Gyenge Lászlóval, a HelloCaptcha 
ötletgazdájával, az ELTE IK doktori  
iskolájának munkatársával beszélgettünk

Mindenki találkozott már Captchával aki kettőnél többször 
regisztrált már valamilyen oldalon, de ki az, aki tudja, hogy minek 
is a rövidítése a szó? Miért használják az oldalak ezeket a betűkből-
számokból álló képeket? A HelloCaptcha egy olyan ötlet, amely 
javítja az internetbiztonságot és megnehezíti a robotok dolgát.
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ke, Mlinarics József adott át. A díját-
adón egyébként utánunk vették át a 
díjukat a SZTAKI szótár készítői.

Mennyire segítette az ismertséget a 
CeBIT?

Én alapvetően az online reklámban 
hiszek. Amikor beindítottuk a startupot, 
akkor feltornáztuk a HelloCaptchat, 
hogy az első oldalon legyen a Google-
ben a captcha kulcsszóra. Ez ahhoz kel-
lett, hogy megtalálják az emberek, és 
elkezdjék használni. Miután elegendő 
felhasználónk lett, a word-of-mouth 
reklámra támaszkodtunk, szerintem az 
a leghatékonyabb. Viszont a CeBITes 
megjelenés meglepően jól sikerült. Egy 
szép nagy buckát rajzolt a CeBIT a láto-
gatottsági grafikonunkba.

Mennyien használják a ti capt-
chatokat? Találkoztál-e már vele?

Egy nagy nevet mindenképp 
tudok mondani. Az osztrák parlament 
is használja a HelloCaptchát. Nekik 
egy saját szervert fejlesztettünk, ami 
a belső informatikai hálózatukról, és 
nem a mi szerverünkről szolgálja ki a 
CAPTCHÁkat. Erre az architektúrára 
informatikai biztonsági okok miatt volt 
szükség.

A HelloCaptchán egyébként kétféle 
regisztráció van. A gyorsított regisztrá-
ciókor csak emailt kérünk be. Ilyen fel-
használóból 1991 van a rendszerben. Aki 
szeretné finomhangolni a CAPTCHA-
kat, az egy teljes regisztráció után tehe-
ti ezt meg. 817 teljes regisztáltunk van. 
Ami egy kicsit nagyobb szám, az a szol-
gáltatás indítása óta lekért CAPTCHÁk 
száma. Ez most 11 623 266, nemrég 
léptük át a tízmilliót. A teljes regisztrá-
ciókor egyébként megadják a domain 
nevet a felhasználók, tehát meg tudom 
nézni, hogy konkrétan hol használják a 
CAPTCHÁinkat. Nagyon sokan .com 
domainre regisztráltak, de vannak nem-
zeti domainek is, mint: .uk, .ar, .hr, .pt, 
.it, .us, .vn, .au, .dk, .pl, .fr, .gr, .at, .in, .se.

Mi a captcha jövője és hogyan alakul 
az internetes biztonság a jövőben?

A CAPTCHÁnak már most is van 
néhány alternatívája. Olyan szerzők 
cikkeit is olvastam, akik a CAPTCHÁk 
végét kiáltják ki, hogy egy új techni-
kai megoldásra hívják fel a figyelmet. 
Én azt gondolom, hogy a jövőben is 
lesznek olyan felhasználási területek, 
ahol CAPTCHÁt, vagy nagyon hason-
ló megoldást fognak alkalmazni. Ugye, 

CAPTCHÁra azért van szükség, mert 
a most elterjedt internetes technoló-
giák nem tudják garantálni a másik 
oldalon levő fél megbízhatóságát.  
A jelenlegi rendszerek úgy működ-
nek, hogy két számítógép kommunikál 
egymással. Esetünkben az egyiken, a 
szerver oldalon fut egy szoftver, ami-
nek arra lenne szüksége, hogy a másik 
oldal megbízhatóan azt mondja, hogy 
igen, ott ember van. Egy ilyen rendszer 
elméletileg sem lenne kivitelezhető.

Egy lehetséges megoldás erre a 
digitális személyazonosság lenne, de 
ahhoz nemzetközi szinten ellenőrzött, 
egységes és megbízható szabályozás-
ra lenne szükség. Egyébként létezik 
egy technológia, ami egy harmadik 
félre bízza a felhasználó beazonosítá-
sát. OAuth2-nek hívják. Ha egy oldal 
például Facebookkal jelentkeztet be, 
akkor általában OAuth2-t használ, és 
a Facebookra, azaz egy harmadik fél-
re bízza a felhasználó azonosítását. Itt 
ugye a Facebook helyett lehetne egy 
kifejezetten erre a célra létrehozott azo-
nosító szolgáltatót használni.

Milyen más projekten dolgozol/dol-
goztok még?

Vannak nagyobb ügyfeleink, mint 
például orvosi egyetemek SOTE, DOTE, 
PTE, SZOTE, Asklepios. Ez utóbbi Ham-
burgban van. Nekik egy olyan rendszert 
készítettünk, amivel a hatodik év végén 
esedékes államvizsgákat bonyolítják. 
A vizsgák teszt rendszerűek, és mivel 
évfolyamok vizsgáznak egyszerre, ezért 
papíron írják a diákok. A vizsga végén 
az ügyintézők beszkennelik a tesztlapo-
kat, amit a szoftverünk egy OMR modul 
segítségével automatikusan kiértékel.  

A vizsgák eredményét a javítással 
együtt a vizsgázók az Interneten keresz-
tül (www.zarovizsga.hu) tudják megnéz-
ni. Ehhez a rendszerhez egyébként most 
készítettünk egy okostelefonon futó 
szoftvert, amivel online lehet tesztvizs-
gákat írni.

Mi készítettük azt a rend-
szert is (http://nrk.nive.hu), amivel a 
Magyarorszgáon kiadott Europass 
bizonyítvány kiegészítőket állítják ki és 
tartják nyilván. Ezen kívül amire most 
nagyon büszke vagyok, az az ELMŰ 
honlapja (www.elmu.hu). Ez egyébként 
a legújabb startup projektünk egyik 
alkalmazása. 

Természetesen a fenti, megrende-
lésre készített munkánkon kívül vannak 
belső fejlesztéseink is. Az egyik fejlesz-
tés a MadeMove, egy új típusú felhasz-
nálói felület webre és okostelefonra, a 
másik pedig a RecSpread, egy szintén 
új típusú ajánlórendszer.

Mivel foglalkozol jelenleg? Miből írod 
a doktoridat?

Most két nagy területbe ástam bele 
magam. Egyrészt természetes nyelv-
feldolgozással, másrészt pedig ajánló-
rendszerekkel foglalkozom.

A természetes nyelvfeldolgozás 
területén elsősorban a szemantikus 
távolság érdekel, de ahhoz, hogy jó 
szemantikus távolságot tudjak adni két 
mondat között, szükségem van egy jó 
minőségű szintaktikai elemzőre. Jelen-
leg ezen dolgozom az ELTE doktori 
iskolájában. Reményeim szerint az itt 
elért eredményeimet használni tudom 
az ajánlórendszeremben, de ez a terület 
önmagában is elég sok elméleti problé-
mát vet fel.

Az ajánlórendszereket például az 
elektronikus kereskedelemben, vagy 
tartalomszolgáltatatók használják. 
Az ajánlórendszer megpróbálja meg-
becsülni, hogy milyen termék vagy 
tartalom tetszhet az oldalt böngésző 
felhasználónak, ezt a becslést a portál 
felhasznáhatja a tartalom megjeleníté-
sekor. Az ajánlórendszerek egy látható 
alkalmazása például az eBay-en talál-
ható, a “termékek, amelyek édekelhetik 
Önt” rovatban, de valószínűleg az eBay 
nyitóoldalán található termékek is egy 
ajánlórendszer becslései által vannak 
elrendezve. Én egy olyan ajánlórend-
szeren dolgozom, ami felhasználja a 
network science eredményeit és mód-
szereit az ajánlatok generálásához.

Törceee
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Kapszulák a csokiban?
Növényi kivonatok mikrokapszulázása

Napjainkban egyre többet hallunk az egészséges táplálkozás 
fontosságáról. Ahhoz, hogy a bioaktív anyagok (elsősorban antioxi-
dánsok) az emberi szervezetben ki tudják fejteni jótékony hatásu-
kat, biztosítanunk kell a hatóanyagok védelmét. 

Kutatásaink során Magyarorszá-
gon termesztett, jelentős antioxidáns 
kapacitással bíró gyógy- és fűszer-
növények, valamint színanyagokban 
gazdag gyümölcsféleségek kivonata-
inak mikrokapszulázását tűztük ki 
célul. (A mikrokapszulák egy vagy 
több polimerből felépülő, áteresz-
tő bevonattal ellátott, 0,5-2000 μm 
átmérőjű rendszerek.) Az Eszterházy 
Károly Főiskola EGERFOOD Regio-
nális Tudásközpontjában megvaló-
suló projekt célja, hogy a felsorolt 
növények antioxidáns tartalmának 
m i n é l  n a g y o b b 
részét élelmiszer-
ipari  termékekbe 
(csokoládéba, jog-
hurtba, üdítőital-
ba) tudjuk bevinni, 
ezáltal ún. funkci-
onális élelmiszere-
ket hozzunk létre. 
Az antioxidánsok 
bevi te le  ugyanis 
csökkenti a szív- és 
érrendszeri beteg-
ségek, valamint a 
daganatos betegsé-
gek kialakulásának 
kockázatát, pozitív 
h a t á s s a l  va n n a k 
a látásra, az ideg-
rendszerre és  az 
ízületekre is.

Növényi antioxidánsok
A  c i t r o m f ü v e t  ( M e l i s s a 

officinalis) már az ókori görögök 
és rómaiak is használták fűszer-
ként, de a középkori gyógyfüves 
könyvekben is előkelő helyen sze-
repel. A növény 0,05-0,3%-nyi illó-
olaj tartalma a leveleiben található 
szőrökben alakul ki. Az illóolajat 
nyugtatószerként alkalmazzák, ezt 
a hatását először Avicenna írta le. 
Fejfájásra és gyomorpanaszokra is 
ajánlott, külsőleg borogatásként és 
fürdőkhöz is használják. Az illóola-

ja elég drága, ezért gyakran hami-
sítják, a hamisítványok általában 
citrusfélék illatanyagát tartalmaz-
zák. A citromfű antioxidáns hatását 
azonban nem az illóolajának, hanem 
a benne található flavonoidoknak 
köszönheti. A citromfű flavonoidjai 
antibakteriális hatásúak, sőt még a 
herpeszvírusokat is elpusztítják. A 
citromfüvet fűszerként is használják 
gyümölcslevesek, saláták, szószok 
és savanyúságok készítésénél, de 
alkalmazzák likőrök és sörök íze-
sítésére is.

A kakukkfűnek vadon előfordu-
ló és termesztett változatai is vannak, 
mindkét fajta kedvelt fűszernövény. 
Már az egyiptomiak is használták a 
holttestek balzsamozására, a francia 
konyhának pedig mai napig kedvelt 
fűszere. Illóolaját a levelein találha-
tó mirigyszőreiben termeli, a mezei 
kakukkfű (Thymus sherpyllum) 
0,5%-nál is kevesebb illóolajat tar-
talmaz, a nemesített változatok – a 
kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) és 
a spanyol kakkukfű (Thymus zygis) 
– illóolaj-tartalma akár a 3%-ot is 
elérheti. Az illóolaj antioxidáns és 
fertőtlenítő hatású, két legfontosabb 

összetevője a timol és karvakrol. Az 
illóolaj tartósító, zsírok avasodását 
gátló hatását kísérleti körülmények 
között már bizonyították, az ilyen 
jellegű alkalmazásnak azonban gátat 
szabhat az, hogy a tartósítandó élel-
miszerben megmarad a kakukkfű jel-
legzetes, erőteljes szaga. A kakukkfű 
illóolaját párologtatásra, légúti meg-
betegedések enyhítésére használják. 
A növény forrázatában elsősorban 
flavonoidok és csersavak találhatók, 
enyhén alkoholos kivonatát pedig 
gyerekeknek adják köptetőként.

A homoktövis  (Hippophae 
rhamnoides) manapság divatos 
é trend-kiegészí tő .  Termésének 
narancssárga színét a β–karotin 
adja, ez a vegyület szervezeten belüli 
antioxidáns hatása miatt is jelentős. 
C-vitamin tartalma igen magas, 0,12-
1,4% közötti. Ezen kívül tartalmaz 
B-, E- és P-vitaminokat, almasavat és 
ecetsavat is. A növény olaja telítetlen 
zsírsavakban gazdag, amely a szív- 

és érrendszer, valamint 
a máj számára jótékony 
hatású. Olajának daga-
natellenes és sebgyógyító 
hatást is tulajdonítanak. 
A homoktövist használ-
ják más gyümölcsökből 
és zöldségekből készült 
konzervek minőségének, 
tápértékének és ízének 
feljavítására is. A termés 
préselt levét szörpként, 
gyümölcsléként fogyaszt-
ják, külsőleg allergiás bőr-
gyulladások enyhítésére 
alkalmazzák.

A  f e k e t e  b o d z a 
(Sambucus nigra) a germá-
nok szent növényei közé 
tartozott,  de a magyar 

népi gyógyászatban is használ-
ták. Az apró, sárgásfehér virágok 
május-júniusban nyílnak, a belőlük 
kialakuló termés feketés lila szí-
nű. A bodza virágából készült teát 
meghűlésre ajánlják, vizelet- és has-
hajtó hatása is van. A bodzavirágot 
borba áztatva muskotályos ízű italt 
kapunk. A bogyókból bor és pálin-
ka készíthető. Manapság a bodza 
lekvárja és az ebből készített házi 
szörp igen kedvelt. Ügyelni kell 
arra, hogy csak az érett terméseket 
gyűjtsük be, mivel az éretlen bogyók 
hánytató hatású szambunigrint tar-
talmaznak. Az érett termésben – a 
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többféle vitaminon és a csersavakon 
kívül – antociánok vannak, amelyek 
az emberi szervezetben antioxidáns 
hatást fejtenek ki. Az antociánok a 
legkülönfélébb növényfajokban elő-
fordulnak, a vegyületcsoport megje-
lenése nincs növényi részhez kötve. 
Általában a virág és/vagy a termés 
tartalmaz sok antociánt, mert ezek a 
vegyületek egyes állatok (pl. méhek) 
odacsalogatására is alkalmasak. Az 
éretlen termésben is feldúsulhatnak 
átmenetileg az antociánok, ezt a 
jelenséget „kormosodásnak” nevez-
zük. A hirtelen antocián termelés 
stressz hatására (pl. hirtelen fagy-
hatás, erős napsugárzás vagy kór-
okozók megjelenése) következhet be. 
Az antociánok erős színező hatással 
bírnak, az emberi szervezetbe bejut-
tatva jótékony hatással bírnak a szív- 
és érrendszerre.

A  s z e d e r  ( R u b u s 
caesius)  és a cseresz-
nye (Prunus avium vagy 
Prunus cerasus) – a bodzá-
hoz hasonlóan – szintén tar-
talmaznak antociánokat. A 
cseresznyét még a Római 
Birodalom idejében hozták 
be Európába; öntözés- és 
munkaigényessége, vala-
mint időjárásra való érzé-
kenysége miatt viszony-
lag drága gyümölcsnek 
számít. Tekintettel arra, 
hogy a kutatási projekt 
Egerben valósul  meg, 
adódott a lehetőség, hogy 
kísérleteinkhez a heves 
megyei Szomolyán ter-
mő, világhírű cseresznye-
fajtát, a szomolyai fekete 
cseresznyét használjuk. 
A szomolyai cseresznye 
termése teljes érettségi állapotában 
szinte fekete, sötétvörös leve a fel-
dolgozási folyamtok során sem fakul. 
Íze különösen intenzív, a gyümölcs 
szárazanyag-tartalma magas. Kivá-
ló adottságainak köszönhetően akár 
cukor nélkül is készíthető belőle lek-
vár. Levelét ételszínezéknek használ-
ják. A szeder Európa, Észak-Amerika, 
Elő-Ázsia és Észak-Afrika mérsékelt 
zónáiban honos, a tüskementes fajták 
megjelenése óta termesztik is. A cser-
savakban gazdag gyümölcsből lek-
várt, zselét és üdítőitalt készítenek. 
Számos szederfajt gyógynövényként 
is használnak.

Mikrokapszulázás
A mikrokapszulázás elterjedt 

módszer a mezőgazdaságban, az 
élelmiszer-, gyógyszer- és kozme-
tikai iparban egyaránt. Drogériák-
ban, termékbemutatókon találkoz-
hatunk olyan tesztcsíkokkal, ame-
lyek mikrokapszulázott formában 
tartalmazzák az illatanyagokat, 
melyek dörzsölésre, illetve hőha-
tásra kiszabadulnak. A mezőgaz-
daságban a növényvédő szerek 
alkalmazásának gyakorisága csök-
kenthető mikrokapszulázott ható-
anyagokkal, melyeknek további 
előnye, hogy egyenletesebb ható-
anyag felszabadulás érhető el velük. 
Szintén a szabályozott hatóanyag-
leadásnak köszönhetően a gyógy-
szeriparban is kedvelt technológia a 
mikrokapszulázás.

Az élelmiszeripar a bioaktív 
hatóanyagok stabilizálására alkal-
mazza ezt a módszert, mivel – a ható-
anyagok védelme mellett – alkal-
mas azok erős szag- és ízhatásának 
mérséklésére  is ,  a lkalmazkod -
va ezzel a fogyasztói igényekhez.  
A mikrokapszulázás további előnyös 
tulajdonságai közé tartozik a ható-
anyag növelt eltarthatósága, vala-
mint a nyújtott hatóanyag-leadás 
lehetősége is. Méretüknél fogva a 
mikrokapszulák viszonylag hosz-
szú időt töltenek a bélrendszerben, 
ezáltal több idő áll a hatóanyag 
rendelkezésére, hogy felszívódjon. 

A mikrokapszulák előállításához 
viszonylag kevés segédanyag szük-
séges. A gyártás körülményeinek 
pontos szabályozásával pedig külső 
hatásokra (pH, hőmérséklet, besu-
gárzás, nedvesség, oxigén jelenléte) 
érzékeny hatóanyagok is kapszuláz-
hatóvá válnak. 

Mikrokapszulák előállítása több-
féle technológiával lehetséges az in 
situ gélesedéstől kezdve a fagyaszt-
va szárításon át az emulzióképzésig. 
A megfelelő módszer kiválasztáshoz 
ismerni kell a kapszulázni kívánt 
anyag fiziko-kémiai tulajdonságait, 
valamint az alkalmazás körülményeit. 
Figyelembe kell venni a hatóanyag 
molekulatömegét, oldhatóságát, bio-
lógiai hatásait. Tekintettel kell lenni 
arra is, hogy a kapszulázni kívánt 
hatóanyag és a mátrix egymással kom-

patibilis legyen. 
Az egyik legegyszerűb-

ben kivitelezhető módszer 
az ún. szferifikáció (folyadék 
zselésítése apró gyöngyök 
képzésével). Ehhez nátrium-
alginátot alkalmaznak, 
melyet a barna algák sejtfa-
lából nyernek. Az alginátot 
még az 1880-as években 
fedezte fel Stanford skót 
vegyész. Szferifikációt már 
az 1950-es évektől kezdve 
alkalmaznak az élelmiszer-
iparban, a modern gasztro-
nómia pedig Ferran Adriá 
világhírű katalán séfnek 
köszönhetően fedezte fel 
újra.  Szferifikációval készült 
többek között az egyik nagy 
gyorsétterem lánc almás 
pitéjének tölteléke is.

Vizsgálataink során a 
korábban bemutatott növé-

nyi kivonatok védelmére leginkább 
alkalmas kapszulázási módszert és 
az optimális kapszula összetételt 
keressük figyelembe véve azt, hogy a 
kapszula milyen élelmiszeripari ter-
mékben kerül majd elhelyezésre.

Jurecska Laura
Tudományos segédmunkatárs

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támo-
gatást biztosító rendszer kidolgozása és működ-
tetése konvergencia program című kiemelt pro-
jekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.
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Placeboalvás
Új pihenésforma

Aludni mindenki szeret, néha imád, főleg egyetemistaként. 
Hiszen amióta teendőink megsokasodtak és a felnőtt élet küszöbére 
kerültünk, mind megtapasztalhattuk mennyire fontos dolog ez és 
mennyire kevés idő jut rá sokszor. Néhányan hobbijuknak vallják 
ezt, emellett vannak olyanok is, akik sajnos küszködnek a dologgal. 
Nekik jó lehetőség lehet a placeboalvás.

Aludj csak, én álmodom
Az alvás mindannyiunk életében 

fontos szerepet tölt be, s rajtunk kívül 
még számos – kiváltképp az emlős és 
más gerinces – fajnak szüksége van 
erre a tevékenységre. De miért is ásí-
tozunk sötétedéskor és miért fekszünk 
le éjjel és hunyjuk be a szemünket?  
Mi egyáltalán ez a fura életjelenség? 
Miért látunk ilyenkor irreális képeket?

Az alvás az idegrendszerünket 
pihenteti; erre pedig szervrendsze-
rünk komplex struktúrájáért 
és neuronjaink precíz felada-
tainak hibamentes ellátásáért 
van szükség. Ezért jelenik meg 
olyan élőlényeknél ez a jelen-
ség főképp, amelyek idegrend-
szere jól differenciált.

Az ember alvásigénye 
átlagosan napi 7-9 óra; ez 
persze felnőttekre értendő, 
a különböző életszakaszok-
ban ettől kicsit eltérő értéke-
ket mutat. A napszak pedig, 
amikor ezt az intenzív pihe-
nést végrehajtjuk, a sötét 
– esti és éjjeli – órákra tehe-
tő. Ennek oka egy szép sza-
bályozási út, amely karmestere a 
hypothalamusz előtt elhelyezkedő agyi 
mag, az SCN (suprachiasmic nuclei).  
Amikor fényhiányt érzékel ez az 
agyi rész, beindítja a tobozmirigyünk 
melatoninelválasztását, s ez okozza az 
álmosság érzetét. A hajnali órákban 
pedig a fény ismételt jelentkezésével az 
SCN csökkenti a hormontermelést, így 
felkelünk az éberség érzetével.

Az alvás folyamata öt szakaszra 
bomlik: négy ún. NREM fázisra és 
egy REM fázisra, ezek sorrendben is 
így követik egymást. Az igazi pihe-
nésért megfigyelések és pontos kuta-
tási eredmények szerint a REM, azaz 
Rapid Eye Movement szakasz a felelős, 
amikor a köznyelvben álomként neve-
zett élmény megtörténik velünk. Ez az 

alvás „legmélyebb” fázisa; erős agyi 
aktivitás jellemző rá, ekkor hívjuk elő 
emlékeinket a hippocampusból.

Ballábbal-kelés, alvászavarok
Borzasztóan rossz érzés, amikor 

reggel fáradtan kell nekiindulni a 
napnak, ezt talán mind tudjuk. Az a 
sikertelen érzés pedig még zavaróbb, 
amikor képtelenek vagyunk koncent-
rálni. Aki nem megy át a fent emlí-
tett alvási szakaszon, azaz nincs REM 

fázisa és nem álmodik valamilyen 
oknál fogva, az súlyos kialvatlanság-
ban szenved. Patkányokon bizonyí-
tották, hogy a REM fázis teljes meg-
vonása halálhoz vezet, ehhez pedig 
nagyjából csupán 7-11 nap kell, ami 
igazán nem sok idő, ha belegondo-
lunk. Így már érthető, mitől vagyunk 
olyan nyúzottak néha és teljesítünk 
rosszul munkahelyünkön.

Számos alvászavar ismert, mint 
például az inszomnia (álmatlanság); 
hiperszomnia (túlzottan sok alvás, 
fokozott elalvási inger); narkolepszia; 
alvási apnoe (légzészavar, horkolás); 
alvás-ébrenlét zavar; fogcsikorgatás, 
alvajárás; alvási rémület stb. Ezek for-
rásai általában pszichés és testi problé-
mák, betegségek lehetnek.

Rosszul alvók „gyógyszere”
Ugyan hosszú távú pótlást sem-

miképpen sem jelent, de van megol-
dás arra, mit tegyenek azok az alvás-
zavarban szenvedő betegek, akiknek 
munkavégzését jelentősen zavarja a 
kipihentség hiánya. Főleg azokra az 
emberekre vonatkozik ez, akik min-
dennapos nehéz szellemi munkának 
vannak kitéve, hiszen komoly gondot 
okozhat ez náluk.

Nos, az átmeneti megoldás neve 
„placeboalvás”, amely új kutatási 
eredményekre alapozva valóban segít.  
A coloradói kísérleti pszichológusok az 
általuk nemrég a Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory and 
Cognition című lapban megjelent tanul-
mányukban állítják, hogy nem csak az 
alvás lehet fontos a pihent állapot eléré-
séhez, hanem a jó alvásba vetett hit is. 
Azaz, ha valaki ugyan nem aludt a leg-
jobban, de elhiszi, hogy ő igen is jól aludt, 
kevésbé érzi majd magát fáradtnak. 
Az agykontroll sokak szerint csodákra 

képes. A pontos tanulmányt az 
interneten is megtalálhatjátok: 
http://ow.ly/ukfJB.

Az alanyoknak elsőként 
elmagyarázták, hogy egy telje-
sen egészséges ember esetében 
a REM fázis az alvás 20-25%-
át teszi ki átlagosan, így lesz 
kipihent reggel. Majd elektro-
mos szenzorokat helyeztek a 
résztvevők testére, amelyekről 
azt állították nekik, hogy alvás 
közben méri a szívritmusukat, 
a pulzusukat és REM állapo-
tukat. A mondva csinált mérés 
után az alanyok egy részének 
azt mondták, hogy 16,2 %-ot 

töltöttek REM fázisban, a másik részük-
nek pedig azt, hogy 28,7%-ot. Az adatok 
mindkét esetben hamisak voltak.

A furfangosan átvert alvóknak 
ezek után kétféle teszten – egy mate-
matikain és egy szóasszociációson – 
kellett részt venniük. Ennek során a 
kutatók azt tapasztalták, hogy azok 
a páciensek, akikkel elhitették, hogy 
a gépek mérései szerint jól aludtak, 
jobban teljesítettek a másik csoport-
nál. Ennek tanulsága pedig az, hogy 
nem mindegy, milyen hangulatban 
vagyunk és milyen kognitív kapaci-
tással telik napunk. Saját akaratunkkal 
is tehetünk a kipihentség és a sikeres 
munkavégzés érdekében még akkor is, 
ha alvási időnk csekély volt.

Solymosi Emőke
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Gasztropszichológia, mint marketingeszköz

A probléma ott gyökerezik, hogy az élelmiszergyártók, főként a 
gyorséttermi láncok elsődleges célja nem az evőközönség egészséges 
étrendjének összeállítása, hanem saját profitjuk maximalizálása. 
Erre a célra vált ki egy újabb tudományágazat, a gasztropszichológia, 
ami a fogyasztók lelkivilága és az élelmiszerek csomagolása, illetve 
egyéb tulajdonságai közti összefüggéseket kutatja.

Így választunk mi
Léteznek velünk született prefe-

renciák, mint például az, hogy sze-
retjük az édeset, viszont a savanyú és 
keserű ízt már kevésbé. Ennek elle-
nére a szakértők szerint a genetika 
kis szerepet játszik abban, hogy mit 
súgnak az érzékeink, mely ételeket 
fogyasztjuk szívesen, mit veszünk 
le a polcról egy élelmiszerboltban. 
Ezeknek valószínűleg evolúciós okai 
lehetnek, hiszen az édes gyümölcsök 
és zöldségek értékes tápanyaggal szol-
gálnak számunkra, míg a keserűek 
mérgező anyagokat tartalmazhatnak.

Emellett a legtöbb preferenci-
ánk tanult, s a tanulás már a születés 
előtt, az anyaméhben megkezdődhet. 
Befolyásolhatja későbbi ízlésünket, 
hogy édesanyánk várandóssága alatt 
milyen ételeket, italok fogyasztott, és 
milyen mennyiségben. 

Kutatások alapján derült ki, hogy 
a későbbiekben asszociációk alapján 
mondjuk valamire, hogy nem szeret-
jük. A rossz emlékek gátló hatását 
megfékezhetjük azzal a módszerrel, 
hogy többször is megpróbálkozunk 
a nem kívánatos étellel, esetleg egy 
kellemes élményhez kapcsoljuk az 
elfogyasztását. 

Itt jön a képbe a gasztropszichológia, 
ugyanis nem csak maga az íz, hanem 
az étel más tulajdonságai is befolyá-
solhatnak minket. Egy étel vonzóbbá 
tehető a kinézetének megváltoztatá-
sával is, például azzal, ha más színben 
kerül elénk, ezért tartalmaz nagyon sok 
élelmiszeripari termék színezéket. Fon-
tos tényező lehet az illat és a forma is, 
gondoljunk csak a főtt spárga nehézkes 
illatára, vagy pedig egy pépes, békaszí-
nű brokkoli krémlevesre. 

Megetetett társadalom
Az eddigi bemutatott, hozott 

hajlamainkat használja ki a gasztro-
pszichológia, és az élelmiszermultik. 

Az egésznek a motorja pedig mi 
magunk vagyunk, a fogyasztók, 
ugyanis a vásárlók többsége igényli 
az új ízeket, újfajta ételeket, elvárja 
az élelmiszerek skálájának színese-
dését. Ez vezet oda, hogy a gyártók 
vagy termesztők élelmiszerhamisí-
táshoz, vagy legalábbis azok mani-
puláláshoz folyamodnak, illetve 
rákontráznak a fogyasztási őrületre. 
Sajnos a hamisítás kiterjed olyan ter-
mékekre is, amelyekről nem gondol-
nánk, hogy hamisak, vagy módosí-
tottak. Ilyenek lehetnek a bébiételek, 
és egyéb készételek. A gyümölcsök-
kel, és zöldségekkel kapcsolatban 
már köztudott, hogy egy esetleges 
génmanipuláláson estek keresztül, 

de ez nem feltétlenül látszik az adott 
paradicsomon vagy uborkán. Termé-
szetesen ez kivédhető olyan módon, 
ha hazai gazdálkodásból, esetleg 
biofarmról származó élelmiszert 
vásárolunk, de még így sem biztos 
a teljes védettség.

A génmanipulálás, méz- vagy 
borhamisítás általánosságban véve 
ismert a fogyasztók körében. Nem is 
gondolnánk, milyen bravúrokat vet-
nek még be a minél olcsóbb előállítás 
érdekében. Találhatunk a boltokban 
„virtuális paradicsomot” is, amelyet 
a gyártók paradicsomzúzalékból és 

adalékanyagok segítségével a termé-
szetben érett mására formálnak. 

Mindez felháborodásra adhat 
okot, de 2012-ben történt a legnagyobb 
visszhanggal bíró hamisítás, még-
hozzá színezékek felhasználásával.  
A svéd élelmiszer-hatóság leplezte le 
a magyar hamisítókat, akik sertéska-
rajt festettek be, hogy marhabélszín-
ként adhassák el, sokkal drágábban.

Hol marad az egészség?
Az élelmiszergyártók profitori-

entáltsága egyáltalán nem kedvez az 
egészségünknek. Sokszor olyan kuta-
tásokat támogatnak, amelyek ered-
ményei vagy titkosak, vagy pedig 
manipuláltak a fogyasztói közönség 
számára. Ezzel a magatartással gya-
nút keltenek a tudatos vásárlóban, 
azonban mégis nagymértékű, negatív 
befolyással bírnak a modern egész-
ségügyi reformokat illetően. Szinte a 
dohánygyártók módszereihez közelí-
tenek eszközeikkel, igyekeznek beavat-
kozni az általános egészségszemléletbe 
és az egészségpolitikába is. Agresszív 
reklámkampányokkal csábítják el 
a fogyasztókat, illetve igyekeznek jó 
kapcsolatot kialakítani az egészség-
ügyi vezetőkkel is, esetlegesen őket is 
megtévesztve a cél érdekében. Elismert 
táplálkozási szakértőket támogatnak, 
hogy hitelesnek tűnjenek, ezzel meg-
fosztva a szakértőket szakmai függet-
lenségüktől.

A világon egymilliárd ember éhe-
zik, a fejlett világban pedig 2 milliárdra 
nőtt a túlsúlyosok száma. A világon a 
különböző javak elosztása egyenlőtlen, 
s ez alól az élelmiszer sem kivétel.

Az éhezés és az elhízás egyidejű 
jelenlétének paradoxona nehezen old-
ható fel, ugyanis a táplálkozást, illetve 
elhízást boncolgató kutatások általá-
ban szintén nem a közegészségügynek, 
hanem a szponzornak kedveznek.

Béki Virág
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Mindenki a fedélzetre!
Bubba’s water grill

Ha legalább egy kicsit is kedveled a halételeket, érdemes 
egyszer ellátogatnod Bubba kapitányhoz. Az ebéd-lelő a campus-
tól körülbelül 25 percre található, a Déli pályaudvarnál. A 61-es 
villamostól csak le kell sétálni az úgy nevezett Kerengőig, ami 
igazából egy nyitott aluljáró.

Ahogy az étkezde falán is hirdetik: 
„ A tenger és a munka gyümölcse” iga-
zán ízletes finomságokat takar, amiket 
kedves matrózok szállítanak „a tenger-
ből a konyhán át a tányérodig”.

Mivel még sosem ettem fish and 
chipset, nem akartam túlbonyolítani a 
dolgot, így csak pár pillantást vetettem 
az étlapra, és egyből kértem. Ötletem sem 
volt, hogy a kínálatból melyik halféleség-
gel érdemes kérni az ebédemet (ugyanis 
ezt is mi választhatjuk ki), de egy kedves 
matróz határozottan a tőkehalat ajánlot-
ta. Nem egyedül mentem, szerencsére 
vittem magammal egy bátrabb felfedező-
társat, akinek egyből megakadt a szeme 
a táblákra is nagyban kiírt frog and chip-
sen. Igen, ez tényleg az, amire minimális 
angoltudással gondolunk. 

Kevés időt kellett csak várakozással 
töltenünk az egyik szörfdeszkánál – amik 
asztalként szolgálnak –, máris érkeztek a 
finomságaink. Ezeket az ételeket egyéb-
ként lehet kérni S, L, vagy Bubba size-

ban. Mindketten úgy gondoltuk, hogy 
kezdésnek elegendő lesz a legkisebb 
méret. Halból ez három darabkánt jelen-
tett, békacombból pedig egy párt.  Emellé 
természetesen sült krumpli járt, valamint 
öntet és egy gerezd citrom. Elsőre azt gon-
doltam, hogy ez lehet, hogy elég se lesz, 
de mivel minden olajban sült, ezért elég-
gé laktató volt. Összességében minden 
nagyon finom volt, még a békacombot is 
megkóstoltam – pedig ezelőtt még sosem 
ettem semmit sem az Amphibia osztály-
ból – és még az is ízlett.

A domborúbb szörfdeszkák fölé 
kötél van kifeszítve, amin csipeszek 
lógnak. Tábla mutatja be a használa-
tát, miszerint érdemes csipeszelnünk, 
nehogy lecsússzon az ételünk.

Nagyon hangulatos hely ez, főleg 
kora tavaszi ebédhez, ugyanis délben 
pontosan jó irányból süt a nap, így 
ebéd közben feltöltődhetünk.

Az árak egy icipicit húzósabbak, 
lehet, hogy ennyi pénzből máshol job-

ban jól laknánk, de ebben a hónapban 
úgyis duplán utalják az ösztöndíjakat, 
szerintem megéri erre félretenni egy 
picit. A fish és a frog and chips kis 
adagja egyformán 790 forint, az L-es 
méretért 1250 Ft-ot, a Bubba size-ért 
pedig 1700 Ft-ot kérnek el. 

Egyetlen egy negatív dolog tűnt 
fel, ami eléggé bántotta a környezettu-
datos lelkivilágomat: a hatalmas papír 
tálkát, amin az ételt kaptuk, biztos nem 
a fenntartható fejlődés szellemében 
tervezték, és bele se merek gondolni, 
hogy mennyi hulladék termelődhet itt 
naponta. Nyilván ez nem egyedi eset a 
hasonló street-foodok világában.

A „hajószakáccsal” is beszélget-
tünk egy picit, és így megtudtuk, hogy 
december 13-án nyitottak, és a hala-
kat hetente kétszer szállítják hozzájuk 
Franciaországból. Hamarosan újabb 
üzleteket nyitnak a városban, majd 
külföldön is.

V. Évi
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Baráti árak  
a város szívében

A Padthai egy igazán nívós, a mai, 
budapesti gasztro zsongásba passzoló 
arculattal és designnal, mégis kedve-
ző árakkal, minőségi ételekkel várja a 
betérőt az Október 6-a utcában.

Ahogy beléptünk a kis, galériás 
étteremben rögtön a hatása alá kerül-
tünk, rögtön a konyha fogad min-
ket, elegánsan hatalmas üvegekkel 
elválasztva a beltér többi részétől. 
A konyhában autentikus személyek 
zsonglőrködnek hatalmas wokokkal. 
Ráadásul – alapos szemrevétele-
zést követően – olyan tűzhely felett 
végezték ezt a műveletet, amelyen 
folyamatos vízöblítés volt, így a sza-
kácsok folyamatosan tudták tisztíta-
ni az eszközeiket, mögöttük pedig a 
friss, nyers hozzávalók sorakoztak. A 

rengeteg zöldség igazán szép hátteret 
adott a szakácsok munkájához.

A választék nem hatalmas, inkább 
arról van szó, hogy rizs- és tésztafé-
lékhez különböző zöldség- és hús-
variációk kérhetőek. Így mindenki 
kiválaszthatja a számára kedvező 
mixet. A pár perc alatt elkészülő étel 
tűzforró wokokból kis kaspókban 
érkezik. Mindenki kiválaszthatja azt, 
hogy mennyire egzotikus vagy euró-

pai alapanyagokkal akar találkozni a 
kaspójában, merthogy abba kapjuk az 
étket. A tálka rendkívül hőtartó, így 
ne éhesen essünk be, hiszen megéget-
jük a szánkat így az ízeket sem fogjuk 
annyira érezni.

Plusz, ha a tényleg tűzforró rizst 
megfűszerezzük egy kis chillivel, 
akkor végképp nem fogunk érezni 
semmit és kénytelenek leszünk egy 
másik alkalommal elmerülni a kuliná-
ris élvezetekben.

Annak ellenére, hogy nagyon sze-
retem a csípőset, a padthai volt rövid 
időn belül a második olyan élményem, 
ahol valódi csípős fűszerekkel találkoz-
tam, hiszen az átlagos „csípős” kisze-
relések általában köszönőviszonyban 
sincsenek a személyes küszöbértéke-
immel. Ezzel csak akkor van gond, 
amikor minőségi fűszerrel találkozik 
az ember.

Törceee
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Helyvektor Mozizóna 17Keserédes romantika
A váratlan fordulat

Virágszirmok és gigantikus csokrok, illatozó gyertyák, rózsaszín 
nyáltól csöpögő párbeszédek, elbűvölő rosszfiúk, lélegzetelállító 
tájak, nagy összeveszések és még nagyobb kibékülések. Ez minden, 
amit egy jó kis szerelmes limonádétól várunk, nem igaz? 

Eheti filmünk, a Nathalie második 
élete – bár műfaját tekintve romantikus 
vígjáték– nem igazán felel meg a fenti 
kritériumoknak, sőt, megszeg minden 
szabályt! Kezdjük azzal, hogy főszerep-
lőnk szőke hercegét leveti magáról fehér 
paripája, s a fiú életét veszíti. Nathalie 
a tragédia után a munkába temetkezve 
tengeti napjait elzárva magát minden 
érzelemtől. Három év telik el így és 
annak ellenére, hogy barátai tovább-
lépnek, Nathalie nem változik.

A fordulatot olyasvalaki okozza, 
akire a legkevésbé számítunk; Nathalie 
egy megmagyarázhatatlan felindulásból 
megcsókolja fura, mackós, kopaszodó 
svéd kollégáját, Marcust. Az ismerősök 
örülnének az üdítő változatosságnak a 
lány viselkedésében, ha annak motorja 

nem a kívülálló férfi lenne. Szemöldök 
ráncolva követik nyomon a kibontako-
zó új kapcsolatot, de Nathalie-t ez nem 
érdekli. Lassan és óvatosan, de beenge-
di a szívébe és az életébe munkatársát, 
s vele együtt az oly sokáig elnyomott 
gyengéd érzelmeket is.

Senki sem lepődik meg azon, hogy 
Audrey Tautou mennyire tökéletesen 
hozza a karaktert, hiszen ezeket a 
szerepeket szinte rá írják. Ártatlan és 
gyönyörű, egyszerű és mégis nagyon 
összetett; valahogy ilyennek képzel-
jük el őt a vásznon kívül is. Az egész 
filmben az a legjobb, hogy nagyon ter-
mészetes és életszerű. A szereplők se 
külsőre, se belsőre nincsenek túlzottan 
korrektúrázva, így nem csak a megje-
lenésükkel, de a személyiségükkel is 

könnyen tudunk azonosulni. A motí-
vumok gyönyörűek és a kiváló vágás-
nak köszönhetően még egyszerűbben 
át tudjuk érezni Nathalie hullámzó 
érzelmeit. Persze hozzá kell azt is ten-
ni, hogy az egész film olyan tipikus 
„franciás”, szóval bőven akadnak ben-
ne furcsaságok és megmagyarázhatat-
lan pillanatok, de aki látta az Amélie-t 
az semmin sem fog már meglepődni. 
A történet Párizsban játszódik, erősítve 
ezt a hatást, ami zavaró lehet azoknak, 
akik nincsenek hozzászokva ehhez a 
stílushoz, de ezzel párhuzamosan a 
mű pozitívumait is kiemeli a helyszín. 

A Nathalie második élete egy üdítő-
en bájos alkotás, de mindenképp csak 
azoknak ajánlom megtekintésre, akik 
nem zárkóznak el teljesen a francia fil-
mek egyedi világától.

Boldizsár Cili

LA DÉLICATESSE ( francia-svéd romantikus 
vígjáték, 108 perc, 2011)
Rendező:  Stéphane Foenkinos, David 
Foenkinos.
Forgatókönyv: David Foenkinos
Szereplők: Audrey Tautou (Nathalie Kerr), 
François Damiens (Marcus Lundl), Joséphine 
de Meaux (Sophie), Pio Marmai (François).
Pontszám: 6,6.

Nader és Simin
Egy elválás története

Ez az alkotás nem véletlenül nyert 
Oscart 2012-ben a legjobb külföldi film 
kategóriában. Az elsőre igen egysze-
rűnek tűnő történet lassan bontakozik 
ki. Adott egy család: anya, apa, kis-
lány, nagypapa. Iránban élnek, ahol a 
helyzet nem teljesen tökéletes, ezért az 
édesanya legszívesebben külföldre köl-
tözne lányával együtt, ahol jobb boldo-
gulást remél az élet legtöbb területén.

Férjének ez elfogadhatatlan, mivel 
a nagyapa súlyos beteg, és folyamatos 
ápolásra szorul. Az anya végül elköl-
tözik a szüleihez, az apa pedig felvesz 
egy ápolót nagyapa mellé.

Az amúgy is vitás alaphelyzet-
ben, ahol a szülők válni készülnek, 
történik még egy baleset, aminek köze 
van az ápolóként felvett asszonyhoz. 
Végül valaki nagyon súlyos sérülése-
ket szenved és az üggyel bírósághoz 
is fordulnak.

Ahogy apránként kibontakoznak a 
baleset pontos körülményei, úgy válto-
zik bennünk, hogy épp kinek hiszünk. 

Meghallgatjuk a történetet szinte min-
denki szemszögéből annak függvényé-
ben, hogy kinek mesélik el. Amikor már 
épp azt hisszük, hogy tudjuk mi az igaz-
ság, kiderül egy újabb váratlan fordulat 
és ráadásul ez többször is megtörténik.

Az egész filmben a legdühítőbb az 
volt, hogy milyen rendszeresen helyez-
tek át a szülők terhet a kislányukra.  
A film szerint még csak tíz éves, mégis 
neki kellett eldöntenie, hogy édesapjával 
vagy édesanyjával szeretne a továbbiak-
ban élni. Amikor rájön, hogy édesapja 
a baleset egy részéről hazudott a bíró-
ságon, ő dönthet, hogy a férfi feladja-e 
magát, és esetleg börtönbe kerüljön, vagy 
sem. Szabad vajon ilyen felelősséget eről-
tetni egy gyermekre, még ha éretten is 
viselkedik? Szerintem egyáltalán nem, 
és végre megértettem, miért volt igazuk 
a szüleimnek kiskoromban, amikor „ők 
tudták mi a jó nekem”.

Mindenki álláspontját körüljárja a 
film, és valamiben biztos, hogy még a 
legellenszenvesebb karakterrel is egyet 
értünk, de valószínűleg a film végé-
re sem tudjuk magunkban eldönteni, 
hogy végül is ki és miben volt hibás. 
Rengeteg olyan pont található az előz-
ményekben, ami ha nem történik meg, 

vagy ha akkor az egyik szereplő egy 
kicsit másképp dönt, tesz, cselekszik, 
akkor később nem történik baj.

A szereplők őszinte arckifejezései, 
és a különös hangzású nyelv, amin 
beszélnek, annyira őszintévé és hihe-
tővé teszi az egész történetet, hogy 
utána az az érzésem volt, hogy egy 
dokumentumfilmet láttam.

A film megtekintésének egyik fő 
pozitív hatása az, hogy belegondo-
lunk, az igazság időnként mennyire 
sokrétű, mondhatni egy többváltozós 
függvény. A másik pedig számomra 
az volt, hogy bepillantást nyerhettem 
egy alig ismert ország, vagyis Irán 
lakóinak életébe.

Mindenkinek ajánlom, lehetőleg 
társasággal a megtekintést, így kéznél 
lesznek a vitapartnerek, akikre nagy 
szükség van egy ilyen mozi után.

V. Évi

JODAEIYE NADER AZ SIMIN (iráni filmdrá-
ma, 2011, 123 perc)
Rendezte: Asghar Farhadi
Forgatókönyv: Asghar Farhadi
Szereplők: Peyman Moaadi (Nader), Leila 
Hatami (Simin), Sareh Bayat (Razieh), Sarina 
Farhadi (Termeh)
Pontszám: 9/10
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Összekötős nagyoknak

Ezen a héten egy igazán egyszerű rejtvénytípust kaptok, amelyet az óvodából már jól ismerhettek; feltéve, ha még emlé-
keztek arra az időszakra. Most egészen más foglal le minket: a ZH-hegyek. Ezért is gondoltam, hogy ha hasonló cipőben 
jártok, mint én és azért fejtenétek rejtvényt csekély fennmaradó időtökben, hát itt egy könnyed feladvány.

Nos, nincs más dolgotok, mint a pontokat sorrendben összekötni. Nehezítésképp azonban nagyon sok a pont és itt egy 
szabály is: a csillaggal jelzett pontokat ne kössétek össze a következővel, ott vége egy összefüggő vonalnak. Így a végered-
mény egy kép lesz, amely egy szituációt ábrázol. Korábbi nyerteseink: Béki Virág, Szabó Réka, Takács Kristóf. Írjátok meg 
nekem a lenti mailre, mit láttok, ha csokit szeretnétek nyerni! Jó kötögetést!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com
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Az Alapítvány története
Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította, 1990. november 20-án, a 

bíróság hivatalosan is bejegyezte 1991. január 7-én. Ezzel az ország egyik 
legrégebbi civil szervezete, 2000 óta közhasznú jogállásban működik. 
Alapító okiratban megjelölt alapítványi cél: Az ELTE Lágymányosi Kam-
puszára járó hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének 
támogatása, segítése. Alapító okirat szerinti tevékenységeink: szociális 
tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesz-
tés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, sport, a munkaviszonyban és a 
polgári jogi jogviszony keretében folytatott sporttevékenység kivételével, 
kulturális tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének foglalkoztatásának elősegítése.

Hallgatók támogatása
Évek óta támogatjuk a mentorrendszert. 
Tavaly az Alapítvány szervezte a men-
torok képzéseit, a költségeik jelentős 
részét is átvállalva. A rendszer megalapí-
táskor és azóta is részt veszünk a mentor-
rendszer képzési rendszerének struktu-
rális és tartalmi elemeinek alakításban. 
Idén tovább bővítettük a mentorálással 
kapcsolatos tevékenységünket, külföldi 
hallgatókat fogadó (ESN-es) mentorok 
képzésében is részt vállaltunk. Évek óta 
részt veszünk ismeretterjesztő és szóra-

koztató rendezvények szervezésében, az 
esetleges hiányzó anyagi fedezetet is biz-
tosítva. Az új, osztatlan tanárképzés be-
vezetése hatalmas lehetőségeket nyitott 
meg, különösen a természettudományi 
területen. Részt veszünk a frissen felvett 
hallgatók integrálásában, szakmai prog-
ramjaik szervezésében.

Információk az 1%-ról
Támogasd adód 1%-ával az ELTE TTK 
Hallgatói Alapítványt, hogy egy ottho-
nosabb egyetemet tudjunk teremteni!

Adószámunk: 19652595-2-43

Partnerség
Az ELTE TTK konzorciumi partnereként részt veszünk a ter-
mészettudományi képzés fejlesztésére és modernizálására szol-
gáló projektben, mely során többek között nagy mennyiségű 
elektronikus tananyag vélt elérhetővé. Érettségi előkészítőinken 
több száz középiskolás vesz részt. Újra meghirdettük és tovább 
szélesítettük ösztöndíjprogramunkat is: a középiskolások, tanul-
mányi eredményük és szociális helyzetük alapján, pályázhattak 
előkészítő tanfolyamaink ingyenes igénybevételére. Jelenleg 
leginkább azzal támogatjuk a tehetséges hallgatókat, hogy szak-
mai rendezvényeken való részvételre támogatást biztosítunk 
számukra. Ez részben a részvételi díjat, részben az utazást jelenti.



Számoltál velünk?
Ha szeretnéd mások számára is  
élvezetessé tenni akár a fizikát, írj nálunk!
Jelentkezz újságírónak a  
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-n.


