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Az arany középút
Beszéljünk egy kicsit a balszerencsé-

ről. Úgy vettem észre, hogy a legtöbb 
ember balszerencsésnek érzi magát.  
De nem csak mi generáljuk ezt a negatív 
hozzáállást? Vajon tényleg jobban tud-
nánk élvezni az életet, ha másképp állunk 
hozzá? Mondok egy példát.

A hétvégén Zebegényben jártam a 
sárkányfesztiválon. Ez arról szól, hogy 
van egy dombtető, ahová sok ember 
kimegy, és hosszú madzagok végére 
kötött papír (vagy valami egyéb anyag-
ból készült) darabkákat lóbál a szélben. 
És lehet, hogy meglepő, de mindez 
remek móka.

Az elmúlt napok rossz időjárását lát-
va sokan a hideg ellen készülve rétegesen 
öltöztek, aztán a helyszínen meg morog-
tak, hogy „milyen meleg van”. A sárkányeregetés (mily’ meglepő) jelentősen 
függ a széltől, szélcsendben meglehetősen nehéz. Ha valakinek nincs kitartása 
a jó szélre várni, gyakran pont pár perccel azelőtt teszi le a játékot és áll be a 
(jó hosszú) sorba egy sörért, amikor végre elkezd fújni.

Az első esetben magának okozza az ember a bosszúságot. Hiszen, ha úgy 
állnánk hozzá, hogy ledobjuk a pulcsit, feltűrjük a nadrág szárát és élvezzük 
a ragyogó napsütést, máris megoldottuk a problémát. De morgolódni sokkal 
jobb. Miért is? A második helyzet újabb kérdéseket vet fel: meddig érdemes 
kitartani? Meddig jó próbálkozni? Ha feladod, érdemes bosszankodni azon, 
hogy ha még öt percet vársz, sikerrel járhattál volna?

Gondolkodjatok el ezen picit. Valóban megállja a helyét a „soha ne add 
fel”? Célravezetőbb az „engedd el, és ne nézz vissza”? Egy biztos: a köztes 
megoldás, az „akarás, de bosszankodás” ez esetben nem jó középút.

Saáry Ákos
megbízott főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasószerkesztőként! 
(Semmilyen előképzettség nem szükséges.) 

Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy keress 
meg fogadóórámon hétfőnként 12:00 és 14:00 óra között a Déli 

Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket! 
Szeretettel várlak!
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Az ELTE a Kutatók Éjszakáján

Az ország egyik legjelentősebb tudományos ismeretterjesztő eseményén idén is számtalan eseménnyel vesz részt az Egyetem 
2014. szeptember 26-án: szó lesz például a politikai viccekről, egy mezopotámiai házasságról, lesz földgömbkészítés, csoport-
hipnózis és évgyűrű-olvasás.
Szeptember utolsó péntekje idén is a Kutatók Éjszakája, az ország egyik legjelentősebb tudományos ismeretterjesztő 
eseménye. Az ilyenkor különleges programokkal készülő és éjszaka is látogatható oktatási intézményekben és kutató-
intézetekben szinte minden tudományág kutatóival megismerkedhetnek az érdeklődők. A programsorozatban idén is 
rengeteg érdekes és izgalmas eseménnyel, számos helyszínen vesz részt az Eötvös Loránd Tudományegyetem: szó lesz 
például a XX. század történetéről a politikai viccek 
tükrében, egy mezopotámiai házasságról Hammu-
rápi korában, a regionális különbségekről az olasz 
kulináriában, a vulkánok vonzásáról, lesz földgömb-
készítés, csoporthipnózis és évgyűrű-olvasás.
Az összes ELTE-s program itt kereshető.
Időpont: 2014. szeptember 26.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Forrás: http://www.elte.hu

Hogyan lesznek új gyógyszereink?

Keserű György, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója „Hogyan lesznek új 
gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba” címmel tart előadást a Kémiai Intézet által szer-
vezett Alkímia Ma című, középiskolásoknak szóló ismeretterjesztő sorozatban 2014. szeptember 
25-én a Lágymányosi Campuson.

A gyógyszerkutatás alapvető motivációja az emberi életminőség javítása.  
Az emberi életet időtartamában, illetve minőségében korlátozó megbetegedések 
elleni küzdelem évezredek óta az orvostudomány legfőbb célja. A gyógyszerkuta-
tás tehát magasztos küldetés, ugyanakkor tudományos kutatómunka is, amely a 
betegségek kialakulásában és fenntartásában szerepet játszó molekuláris folya-
matok tisztázását tűzi ki célul. Vizsgálja a betegségek patomechanizmusában 
résztvevő fehérjék és nukleinsavak sajátságait, szerkezetét és funkcióját, 
valamint a molekuláris felismerési folyamatokon keresztül megkísérli ezeket 

befolyásolni annak érdekében, hogy a rendellenes működés helyreállítása vagy megakadályozása 
révén terápiás hatást érhessünk el. A gyógyszerkutatás klasszikus értelemben vett kutatás-fej-
lesztési tevékenység is, amelynek célja egy új termék létrehozása, a kutatók többsége számára leginkább mégis izgalmas intellektuális játék. Talán 
a stratégiai kalandjátékokra emlékeztet, ahol a győzelemhez hosszú út vezet, számos körülmény egyidejű figyelembevételére, gyors döntésekre és 
a következmények gyors mérlegelésére van szükség. Keserű György előadása a gyógyszerkutatás korai szakaszának folyamatait mutatja be, ezzel 
engedve bepillantást abba a multidiszciplináris csapatmunkába, amely az ötlettől annak megvalósulásig vezet.
Időpont: 2014. szeptember 25. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
Forrás: http://www.elte.hu

Kvarkok: a vég kezdete

Georg Zweig, a bostoni 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) pro-
fesszora tartja az Ortvay 
Kollokvium őszi sorozatá-
nak kezdő előadását 2014. 
szeptember 25-én.
Az amerikai fizikus és neurobiológus, 
Richard Feynman egykori diákja. Murray 
Gell-Manntól függetlenül, vele egyszerre tett 
javaslatot 1964-ben (doktori disszertációja 
után nem sokkal) az atomnál kisebb részecs-
kék, a kvarkok, az ő elnevezésében az „ászok” 
létezésére. Később a neurobiológia felé for-
dult, ahol szintén fontos felfedezéseket tett. 
Gell-Mann 1969-ben Nobel-díjat kapott a 
kvarkok megjóslásáért. Georg Zweig „Kvar-
kok: a vég kezdete” (Concrete Quarks: The 
Beginning of the End) címmel tart minden 
érdeklődő számára nyitott előadást.
A Természettudományi Kar Fizika Intézete 
1998 ősze óta szervezi azt az intézeti szin-
tű kollokvium-sorozatot, amelyet – az első 
ilyen sorozat elindítójáról – Ortvay Kollok-
viumnak neveztek el. Az előadásokat meg-
hívott magyar és külföldi fizikusok tartják 
aktuális témákban. Megértésükhöz bármely 
fizikai diszciplínában szerzett előismeret ele-
gendő, minden érdeklődőt szívesen látnak.
Időpont: 2014. szeptember 25. 15:00
Helyszín: ELTE TTK Ortvay-terem (1117 
Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 0.81)
Forrás: http://www.elte.hu

Hegyfoky Kabos emlékérmet kapott Bartholy Judit

A Magyar Meteorológiai Társaság Hegyfoky Kabos emlékérmet adomá-
nyozott Bartholy Juditnak, a TTK Meteorológiai Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanárának. A professzor asszony „Magyarország éghajlatának 
megismeréséért, az éghajlat kutatásában és oktatásában, valamint a tudo-
mányos ismeretterjesztésben végzett kiemelkedő munkájáért” vehette át az 
elismerést.
A Társaság 2010 óta adományozza újra az általa 1936-ban alapított és 1949-ig mintegy 60 
alkalommal kiadott Hegyfoky Kabos emlékérmet. Az éremmel a hosszabb idejű és nemzet-
közileg is elismert éghajlati vonatkozású szakirodalmi működéssel bíró hazai tudós tüntethető 
ki. Az adományozandó emlékérem a Bődy Kálmán szobrászművész által alkotott eredeti érem 
másolata, oklevéllel nyújtják át. A professzor asszony 2014 márciusában vette át a Schenzl 
Guidó-díjat.
Bartholy Judit 1976-ban szerzett meteorológus és matematika tanári diplomát az ELTE 
TTK-n, két évvel később egyetemi doktori címet kapott az Egyetem Meteorológiai Tan-
székén, amelyet 1996 óta vezet, 2000 óta egyetemi tanárként. Oktatott tárgyai: éghajlattan, 
klímaváltozás, általános meteorológia, statisztikus klimatológia. Kutatási témái: alkalmazott 
klimatológia, regionális leskálázás, szélsőséges időjárási események vizsgálata, klímaváltozás.
Forrás: http://www.elte.hu

http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/kereses.php%3Fmenu_id%3D4
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Beszámoló a Kari Tanács üléséről
2014. szeptember 17-én, szerdán került sor az őszi félév első Kari 

Tanács ülésére. Erről olvashattok most összefoglalót. Számos napirendi 
pont megtárgyalása elé néztünk, mégis gördülékenyen zajlott az ülés.

Többek között jó néhány adjunktusi 
és tanársegédi kinevezésről született 
döntés, továbbá három egyetemi docen-
si és két szaktárgyi oktatói kinevezés is 
elfogadásra került. A Szervetlen Kémi-
ai-, az Algebra és Számelméleti Tan-
székre egyetemi tanári, az Atomfizikai 
Tanszékre két docensi, az Anatómiai, 
Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszékre 
pedig tudományos főmunkatársi pályá-
zat kiírását támogatta a Tanács.

A Hallgatói Önkormányzat új 
delegáltjai is elfogadásra kerültek a Kar 
különböző bizottságaiba. A Kari Tanács 
egyhangúlag jóváhagyta a Kari Etikai 
Bizottság tagjaira tett előterjesztést is.

Idén is számos jubileumi diplo-
mát állít ki és ad át hivatalos ünnepség 
keretein belül a Kar. Arany, gyémánt, 
vas, illetve rubin díszoklevél az Egye-
tem azon volt hallgatóinak adomá-
nyozható, akik 50, 60, 65 vagy 70 éve 
szereztek oklevelet. A jubileumi dip-
lomában részesülők névsorát a Kari 
Tanács szintén elfogadta.

A Földrajz- és Földtudományi Inté-
zet részéről érkezett beterjesztés alapján 
ELTE TTK Nevesített Érmet adományoz 
a Kar vezetése Prof. Mark A. Sutton, az 
Edinburgh Egyetem címzetes egyetemi 
tanára és az Ökológiai és Hidrológiai 
központ tudományos tanácsadója szá-
mára, aki immár két évtizede áll kuta-
tási kapcsolatban oktatóinkkal.

Frei Zsolt egyetemi 
tanár ismertette prog-
ramját, főbb célkitűzé-
seit, mint a tudomá-
nyos, kutatás-szervezési 
és innovációs ügyek 
rektorhelyettese, majd 
utolsó napirendi pont-
ként a bejelentések követ-
keztek.

Áder János köztár-
sasági elnök egyetemi 
tanárrá nevezte ki 2014. 
szeptember 1-jétől Jánosi 
Imre (Komplex Rendsze-
rek Fizikája Tanszék) és Simon Péter 
(Alkalmazott Analízis és Számításma-
tematikai Tanszék) docenseket.

2014. augusztus 20-a alkalmából 
magas rangú állami kitüntetésben 
részesült Gyenis Gyula, a Biológiai 
Intézet nyugalmazott egyetemi taná-
ra, akit a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjével tüntettek ki, továbbá 
Mindszenty Andrea egyetemi tanár és 
Haszpra László egyetemi docens, akik 
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét 
vehették át.

Öt magyar egyetem is felkerült a 
Leideni Egyetem 2014-es világrangso-
rára, amelyet a felsőoktatási intézmé-
nyekben dolgozó oktatók és kutatók 
publikációinak száma, valamint idé-
zettsége alapján állítanak össze évről-

évre. A legjobb hazai eredményt az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
érte el, intézményünket az 540. helyen 
rangsorolták.

A Center for World University 
Rankings (CWUR) július közepén tette 
közzé legfrissebb, a világ legjobb ezer 

egyetemét rangsoroló lis-
táját. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem – a 
lista legjobb magyar 
intézményeként – az elő-
kelő 371. helyen szerepel.

Homonnay Zoltán 
egyetemi tanár beje-
lentette, hogy az ELTE 
Tanárképző Központjá-
nak szervezésében 2014. 
november 10-11-én kerül 
sor a „Tudós tanárok – 
Tanár tudósok, Konferencia 
a minőségi tanárképzésről” 

című tudományos és szakmai szimpó-
ziumra. A rendezvény előzetes regiszt-
rációval ingyenesen látogatható lesz. 
Várhatóan az előadók között köszönt-
hetjük Lovász Lászlót, az MTA új 
elnökét, Czunyiné Bertalan Judit köz-
nevelésért felelős és Palkovics László 
felsőoktatási államtitkárt.

A következő Kari Tanács október 
15-én lesz.

Szeptember 19-én, pénteken dél-
után a Tanulmányi- és Oktatási Bizott-
ság is megtartotta első ülését, ahol 
elbírálásra kerültek az őszi félévre 
vonatkozóan benyújtásra került költ-
ségtérítés-csökkentési kérvények.

Csonka Diána
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

Tanári Napok – Tata 2014
2014 szeptemberének első hétvégéjén (szeptember 6–7.) került 

megrendezésre az ELTE osztatlan tanárképzési szakjaira beiratko-
zott új hallgatói számára a Tanári Napok – Tata (TNT).

A 2013-as sikeres TTK-IK-s 
előzmény rendezvény nyomán a 
TNT szervezését idén már a Tanár-
képző Központ (TKK) fogta össze, 
így a BTK is komolyan bekap-
csolódott a szakmai programba.  
A tábor az oktatók és hallgatók jó szak-
mai együttműködésében valósult meg.

A mintegy 180 friss diákunk prog-
ramjait 21 tanár és csaknem 40 szerve-
ző felsőbb éves diák (mentor, önkén-
tes) segítette. A tábor során a hallgatók 
megismerkedhettek szaktársaikkal, 
oktatóikkal, közös élményeket szerez-
hettek a többi tanárszakossal is.

A pénteki nap délutáni program-
ján szakok szerint szervezett beszél-
getések voltak egyetemi oktatókkal, 
köztük intézetigazgatókkal (Bor-
sodi Csaba – BTK Történeti Intézet; 
Homonnay Zoltán – TTK Kémiai Inté-
zet; Márialigeti Károly – TTK Biológiai 
Intézet) és aktív középiskolai taná-
rokkal, köztük Munkácsy Lászlóval, 
az ELTE Apáczai Gyakorlógimnázi-
uma igazgatójával. A TTK esetében 
– tavalyhoz hasonlóan – valamennyi 
szakról volt tanár, és idén már a BTK-
ról is csaknem minden nagyobb szak 
képviseltetni tudta magát. A szakos 
beszélgetések többször ismétlődtek, 
így a diákoknak nem kellett választa-
niuk szakjaik között, mindkét szakjuk 
programján részt vehettek.

A beszélgetésekkel párhuzamo-
san azok, akik épp egyik foglalko-
záson se vettek részt, a tatai Öreg-tó 
vizén sárkányhajóztak szaktársaikkal, 
a Tatai Sárkányok szakszerű vezetésé-
vel. Néhány szaknál (fizika, földrajz) 
a tanárok is egy csónakban eveztek 
diákjaikkal, jövendő kollégáikkal!

A szakmai program zárásaként 
Perjés István, a Tanárképző Központ 
főigazgató-helyettese köszöntötte ked-
ves és bíztató szavaival a megjelenteket.

A pénteki nap estéjén a csapatok 
egy éjszakai, zseblámpás akadályver-
senyen vettek részt, melyet felsőbb 
éves társaik, valamint a TTK és az 
IK önkéntesei szerveztek számukra.  
A verseny során csapatépítő, ügyes-
ségi és műveltségi feladatokat kellett 
megoldaniuk.

Szombat reggel a csapatok Tata 
történelmi belvárosán keresztül elsé-
táltak az ELTE szabadtéri geológiai 
múzeumába. Itt megtekinthették a Kál-
vária-dombon fekvő szabadtéri geoló-
giai gyűjteményt. Weiszburg Tamás, az 
ELTE Tatai Geológus Kert igazgatója 
rövid előadást tartott számukra a kör-
nyék 100–200 millió éves kőzeteiről, 
valamint mai, különleges természeti 
adottságairól.

A nap fő programja a csopor-
tos kirándulás volt a Gerecsében.  
A csoportok az Agostyáni Arborétum-

Erasmus Kiegé-
szítő Támogatás

Az idei, vagyis a 2014/15-ös taní-
tási év Erasmus Kiegészítő Támoga-
tásának kiírására is sor került, amely 
pályázat legfontosabb adatait és magát 
a kiírást itt találhatjátok meg.

Egyetemi ösztöndíjaink sorában az 
egyik leghíresebb, legtöbbeket érdekelt 
az Erasmus ösztöndíj, amellyel idegen 
országok kiváló egyetemeinek szer-
teágazó listája várja a szorgalmas és 
lelkes hallgatókat részképzésekre és 
szakmai gyakorlatokra.

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szo-
ciális és Ösztöndíjbizottsága az emlí-

tett ösztöndíj kiegészítő támogatását 
is meghirdette, amelyet az EHÖK 
oldalán található felhívás formájában 
olvashattok el.

A pályázatot 2014. szeptember 20. és 
október 3. között azon hallgatók nyújt-
hatják be, akik az idei tanév bármely fél-
évére vonatkozóan ERASMUS státuszt 
töltenek be. Ennek elvégzésére a Neptun 
rendszerében van lehetőség a megfele-
lő kérvény leadásával, amelyet később 
a meghirdető Ösztöndíjbizottság bírál 
majd el. Az adott kérvényben szerepel-
nie kell önkormányzati igazolásotoknak, 
szüleitek vagyonigazolásának és egyéb 
egyéni irataitoknak. Az ehhez kapcso-
lódó pontrendszert szintén a részletes 
kiírásnál találhatjátok meg.

Az is számít természetesen, hogy 
melyik országba utaztok és ha már 
ennek reménye felmerül, elmond-
hatjuk: kötelezettségeitek is lesznek. 
Eszerint minden hallgatónak el kell 
végeznie félévenként egy minimum 
kreditszámot, amelyet a szakfelelősök 
határoznak meg. Emellett a vendégül 
látó egyetemről való hazatérés után 
2 héten belül a szubjektív és objektív 
élményeitekről beszámolót kell készí-
tenetek, amelyet az Egyetemi Hallgatói 
Külügyi Bizottságnál kell leadnotok, 
s később utóbbi szerv közzé is teszi 
élményeiteket az interneten.

Sok szerencsét a pályázáshoz, 
utazzatok és lássatok világot!

ELTE Online

IK-s okosszemüveg 
az év legjobb  
kommunikációs  
alkalmazása

Az ELTE kutatócsoportjának 
munkáját díjazta az Association des 
Paralysés de France.

Az ELTE Neurális Információfel-
dolgozási Csoportja olyan alkalmazást 
fejlesztett ki, amely robotot, beszé-
lőtáblát és okosszemüveget kapcsol 
össze, hogy ezzel könnyítsék meg a 
halmozottan fogyatékos emberek, az 
autisták, valamint az idős és mozgás-

képtelen betegek életét. Ezt az AAC 
Relepresence nevű innovatív fejlesz-
tést választották meg az idei év legjobb 
kommunikációs alkalmazásának.

A kutatócsoport egy korábbi fej-
lesztését gondolta újra az okostelefonok 
megjelenésével, ugyanis előtte külön-
böző eszközökre – fejpántra és laptopra 
–, illetve internetkapcsolatra is szükség 

volt. Most a mobil egy kis lapon van, 
amely kerekeken mozog – ez az úgy-
nevezett wheelphone. A beteg pedig 
a feje mozgatásával tudja vezérelni az 
okostelefon-tartó mozgását és elfordu-
lását a szemüvegben lévő érzékelők és 
egy új számítógépes program segít-
ségével. Egy kamera és egy mikrofon 
beiktatásával telefonon kommunikálni 
is tud például az orvosával vagy éppen 
a családtagjaival.

A kutatásban Németh András, 
Sárkány András, Verő Anita és Vörös 
Gyula és Lőrincz András mellett alap- 
és mesterszakos informatikusok és a 
gyakorlatból érkező profi fejlesztők is 
részt vesznek.

ELTE Online

tól indulva túráztak Vértesszőlősig, 
ahol meglátogatták a Magyar Nemzeti 
Múzeum régészeti bemutatóhelyét – a 
mintegy 350 ezer éve itt élt előember 
telepét. A kirándulás során minden 
csapat három erdei állomást érintett, 
ahol – témájukban az őskort idéző – 
csapatépítő játékokat játszottak. Min-
den csapat elkészítette saját indulóját, 
valamint egy ősember családot bemu-
tató rövid előadást is.

Az indulók és az előadások a 
táborban, immár vacsora után, kerül-
tek bemutatásra, ezek jelentették az 
utolsó feladatot a csapatok pontver-
senyében. Az előadásokat követően 
kihirdetésre került a verseny eredmé-
nye, majd pedig a tábor zárását jelentő 
buli vette kezdetét.

Vasárnap, reggeli után, a résztve-
vők egyénileg utaztak haza, sok élmény-
nyel és új ismerősökkel gazdagodva.

A Tanári Napok azonban csak a 
kezdete, első programja volt az osztat-
lan tanárszakos diákok számára egész 
évben tartó ELTE Tanári Műhelynek, 
amelyet a karokra és a kiválasztott kol-
légiumokra alapozva tervez megvaló-
sítani a Tanárképző Központ.

Reméljük, hogy az idei tábor is 
segített abban, hogy hagyománnyá vál-
hasson a Tanári Napok – Tata, és jövőre 
is hasonló programokat kínálhassunk 
az osztatlan tanárképzési szakokra 
beiratkozott hallgatóknak a tatai Öreg-
tó partján.

Visnovitz Márton 
hallgatói főszervező

és
Weiszburg Tamás 

oktatói koordinátor

http://ehok.elte.hu/sites/default/files/erasmus_kiegeszito_tamogatas_2014-15.pdf
http://ehok.elte.hu/sites/default/files/erasmus_kiegeszito_tamogatas_2014-15.pdf
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Sport Természet-Tudomány-Technika6 7Megfékezhetetlen populáció
Egyre többen és többen vagyunk

A népességnövekedés egyre nagyobb mértékben kezd elhatalma-
sodni élő bolygónkon, a Földön, amely már komoly veszélyt jelenthet 
a jövőnkre és társadalmunk alakulására nézve. Ha a növekedést nem 
állítjuk meg hamarosan – vagy lassítjuk le drasztikusan –, élenjáró kérdés 
lesz, hova is menjünk, ha már nem férünk el anyabolygónkon.

Saját fajunk populációja ugyan-
is ökológiai szempontból terjedését és 
szaporodását tekintve igen egyedülálló.  
A legtöbb faj populációjával ellentétben 
az embereknél megfigyelhető, hogy a sza-
porodás kezdeti periódusában jelentkező 
rohamos számbeli növekedés után nem 
áll be stagnálás, inkább egy exponenciális 
görbe írja le a népességünk gyarapodását. 
Az imént említett stagnálás – amely a 
legtöbb élőlényre jellemző – a természet 
adta nehezítő tényezők és a fajra jellem-
ző természetes ellenségek által áll be.  
Úgy látszik tehát, az emberek hatékonyan 
tudták mindezen ellenségeket és akadá-
lyokat leküzdeni, ezáltal nem nagyon van 
gátló tényező a terjedésük ellen.

Persze vannak népet tizedelő járvá-
nyok – mint például az egykori pestis 
és a jelenleg is pusztító ebola vírus – és 
népbetegségek, emellett sajnálatosan 
kisebb és nagyobb háborúk is. A növe-
kedés viszont még ezek jelenlétével is 
napról napra rohamosabb, tehát látszó-
lag semmi nem tudta megállítani a túl-
szaporodást napjainkig. Adrian Raftery, 
a Washingtoni Egyetem professzora sze-
rint pedig ebben az évszázadban már 
70%-os biztossággal nem is stabilizáló-
dik ez a robbanásszerű gyarapodás.

A valamivel régebbi becslések sze-
rint 2100-ig nagyjából 9-9,5 milliárdra 
is növekedhet a populációnk egyedszá-
ma. Most azonban új adatot tárt elénk a  
Science-ben megjelent tudományos cik-

kével az ENSZ és a Washington Egye-
tem 2013-ban közösen végzett kutatása, 
amely modern statisztikai mérés szerint 
évszázadunk végéig előreláthatólag akár 
11 – illetve pontosabban 9,6-12,3 – mil-
liárdan is lehetünk. Ennek becsléséhez 
ezúttal egy új előrejelzési modellt hasz-
náltak a kutatók, amely a Bayes-tételen 
alapszik. Ezt a közismert egyenletet a 
matematikusok valószínűségszámítási 
tudományága dolgozta ki, amelyet szá-
mos statisztikai vonatkozású számítás-
ban használnak fel nap, mint nap.

Az ENSZ először végzett ilyen jel-
legű kutatást, amely a népesség gyara-
podásának ütemét és állapotát méri fel, 
ezért is választották ezt a precíz mód-
szert, amely segítségével elmondásuk 
szerint a lehető legtöbb, tehát a létező 
összes elérhető adatot felhasználva jutot-
tak a 11 milliós eredményhez. Az eddi-
gi népesedéssel foglalkozó statisztikák 
ugyanis főképp a várható élettartamot 
és a szaporodási rátát vették figyelem-
be. Esetükben ellenben számos más 
tényezőt, mint például a kormányzati 
statisztikákat figyelembe véve alkották 
meg a végeredményt, amely így jóval 
pontosabb értéket tükrözhet a jövőnkről.

Az aprólékosan végrehajtott becslés 
szerint Afrikában várható a legrohamo-
sabb népességnövekedés: az évszázad 
végéig megnégyszereződhet lélekszá-
muk, így a kontinens 2100-ban akár  
4 milliárd Homo sapiens-szel büszkél-

kedhet majd. A többi földrészen ennél 
jóval alacsonyabb mértékű növekedés 
jósolható: Ázsiában (maximum 5 milli-
árd lehet) mérsékelt növekedés várható, 
ahogy Észak-Amerikában, Európában és 
Dél-Amerikában (mindegyik maximum 
1 milliárdra nő majd) sem várható drasz-
tikus robbanás.

Az ökológiai krízishelyzet orvoslása 
természetesen hatalmas kérdéseket vet 
fel, de lényegében inkább a probléma fel-
ismerése a lényeges és sarkalatos pont, 
amire a fent említett tanulmány is egy-
re inkább igyekszik rámutatni. Korábbi 
becslések szerint egy egészséges fejlődésű 
emberi egyednek 800 négyzetméter sza-
bad alapterületre van szüksége, bárhol 
is tölti épp idejét élete folyamán; a leg-
újabb eredmények szerint viszont ez az 
adat egy emberre nézve 500 év múlva 
1 négyzetméter lehet csupán, amelybe 
belegondolni is rémisztő. Az élelmiszer-
hiányba pedig ennél is rosszabb belegon-
dolni, s ehhez talán elég, ha elöljáróban 
mindenki megnézi az Élelmiszeripar Rt. 
című filmet, amely megmutatja: már most 
sincs minden rendben ezzel! A fenyegető 
tényezők ellenére mégis adódna megol-
dás: a gazdasági fejlődés és jólét a szegény 
régiókban és a családtervezés hatékony 
megvalósítása, hiszen korunk szakem-
berei a fejlett országokban főképp ezen 
tényezők miatt jósolnak mérsékeltebb 
lélekszámbeli emelkedést.

Hogy valójában mit hoz a kifürkész-
hetetlen jövő – második özönvizet vagy 
néppusztító ebolajárványt, esetleg III. 
világháborút –, azt talán már csak uno-
káink látják meg. Addig pedig talán elég 
elméletet és alternatívát sikerül gyárta-
nunk az esetleges katasztrófák bekövet-
keztének mérséklésére. Ha így sikerül és 
szerencsénk lesz nekünk és a Földnek, 
akkor nem uralkodik el a tömegnyomor 
és nem kell a „Megtelt!” tábla kitétele után 
elhagynunk a kék bolygót, miután eleget 
bogarásztunk az optimális életfeltételek 
után a Marson vagy a Jupiter holdjain.

Solymosi Emőke

Futni jó
5vös 5km az egészségedre!

Ősszel minden eddiginél nagyobb figyelmet szentelünk az egész-
séges életmódnak: a harmadik ikszhez rohamosan közelítő futóver-
senyünkön a már jól bevált közös bemelegítés és az Egészségséta 
„újraélesztése” mellett a verseny előtti betétprogramjainkat és a futást 
követő kerekasztal beszélgetést is ezen témába tereltük!

Az egyik legsokoldalúbb egyetemi 
tömegsport-rendezvényen változatos 
programok színe-java várja a mozgás-
ra vágyókat. Kora délutáni bemelegítő 
program gyanánt a FanInfo lelkes csa-
patának köszönhetően együtt ropha-
tod barátaiddal a gólyatáborokban oly 
nagy népszerűségnek örvendő konzo-
los táncversenyen. Produkciónak sem 
leszünk híján: tavaly ősszel gladiáto-
rok, idén japándobosok dobják fel a 
hangulatot. A számos volt és jelenle-
gi ELTE-s hallgatót is soraiban tudó 
Taiko Hungary Japándob Egyesület 
vállalkozó kedvű tagjainak fellépése 
vezeti fel a futást. Eredeti, gyönyö-
rű hangzású japán dobokon és egyéb 
hangszereken elsősorban tradicionális 
japán darabok bemutatása szerepel a 
programunkban.

Az Egészségséta újraélesztésé-
ben Koltai Tamás vállal főszerepet: a 
szakképzett edző negyed 5-kor előbb 
egy rövid, interaktív tájékoztatót tart 
a Nord Walking botok használatáról. 
Ezeket a vállalkozó szellemű jelentke-
zők – max. 20-an, előjelentkezés ugyan-
csak az 5vös 5km hivatalos honlapján 
– egy 1,5 kilométeres kiskörön edzés-

körülmények között ki is próbálhatják 
a Lágymányosi Campuson.

Diákigazolványért cserébe ismét 
kipróbálhatjátok a Nike futóbusz leg-
újabb termékeit, de a Kálmán Teréz vezet-
te aerobicos, zenés bemelegítést sem 
érdemes kihagyni. A SportPont Program 
pontgyűjtő akciójának egyik fő állomása-
ként a 18 éven aluli korosztályt is szeret-
nénk megmozgatni, ezért 2013 tavaszától 
a Legsportosabb Gimnáziumnak, Közép-
iskolának szánt kupa is gazdára talál.

A középiskolásoktól kezdve a 
seniorokig minden kategóriát bevo-
nó futás végeztével is megéri a hely-
színen maradni: a hagyományokhoz 
híven ismét belőletek rakjuk ki az idei 
5vös 5km meglepetés élőképét, majd 
egy kötetlen kerekasztal beszélgetés 
keretein belül az egészséges életmód 
kerül a fókuszba. Az eredményhirde-
tést követően a tombolahúzás zárja az 
5vös5km programsorozatát, melynek 
főnyereményéül egy sztárvendégek 
által aláírt ereklyét sorsolunk ki.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
XXVII. 5vös 5km futóverseny fővéd-
nöke az ELTE Rektora és az MRK elnö-
ke, dr. Mezey Barna, továbbá a BEAC 

elnöke, dr. Karácsony András. Távollé-
tükben sem leszünk fővédnök híján: az 
1992-ben olimpiai bajnoki címet elérő 
cselgáncsozónk, az immáron MOB és 
MEFS elnökségi tag dr. Kovács Antal le 
is futja veletek a távot. A hagyományok-
hoz hűen 5 óra 5 perckor rajtoló ver-
senyt ünnepélyes megnyitó indítja útjá-
ra. Védnöki feladatkört lát el az az ELTE 
Természettudományi Karának dékánja, 
dr. Surján Péter, továbbá a tavaly ősszel 
veletek futó dr. Simicskó István sportért 
és ifjúságért felelős államtitkár.

Végezetül futóversenyünk után sem 
áll meg az élet a Lágymányosi Campu-
son: a tavaly ősszel útjára induló, a cam-
pust és környékét „felderítő” testvérren-
dezvényünkre, az ELTE Campus Tájfutó 
Versenyre október elején kerül sor.

XXVII. 5vös 5km 
futóverseny

Budapesti Egyetemi-Főiskolai  
bajnokság őszi forduló

A verseny időpontja:
2014. szeptember 25., csütörtök 17:05
Versenyközpont:
Budapest XI. ker. Pázmány Péter 
sétány (ELTE Lágymányosi tömb, 
Duna felőli parkoló)
Rajt:
17:05-kor az északi és a déli épület 
közötti lezárt parkolóból
Előnevezés:
2014. szeptember 24. 23:59-ig a  
http://eotvos5.elte.hu honlapon regiszt-
ráció után az űrlap kitöltésével.
Helyszíni nevezés:
A verseny napján 14:00-tól 16:05-ig 
a helyszínen felállított standnál.
Rajtszám átvétel a helyszínen:
A versenyközpontban felállított 
standnál a verseny napján 14:00-tól 
16:30-ig.
Helyszíni nevezés:
A verseny napján 14:00-tól 16:05-ig 
1000 Ft
Eredményhirdetés és tombolahúzás:
Várhatóan 18:40-kor a versenyköz-
pontban.
Információ:
Részletek a http://eotvos5.elte.hu hon-
lapon a verseny után eredmények 
a http://5vos5km.elte.hu weboldalon
Versenyigazgató: 
Zakariás Barbara, +3630/490-55-58
Rendezők:
ELTE TTK HÖK
ELTE-BEAC Polythlon Klub



Küldj nekünk Mondokegy...-et!

Ha nem tudod, mi az a Mondokegy..., nem hibáztatunk. A Mondokegy... a Tétékás Nyúz egy 

régi rovata, amely sajnos az elmúlt években érdeklődés hiányában kiesett az újságból, ám 

mostanában egyre nagyobb igény mutatkozott (a szerkesztők részéről) a rovat visszaállítására. 

A koncepció nagyon egyszerű: ha valamelyik előadáson valamely oktatód valami humorossal 

kápráztat el téged és hallgatótársaidat, ragadjatok jegyzetlapot és küldjétek be nekünk, hogy a 

következő számban megjelentethessük! A sziporkákat a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mailcímre 

várjuk! Az alábbiakban pedig egy kis ízelítőt olvashattok, mire is gondoltunk:

„Az elektródokat a hajas fejbőrre teszik, ami messze van 

az agyszövettől – közben van a koponya meg a husi.”

(Kiss János)

„Például az emberiség őskora óta ismert 

CaCO3 = CaO + CO2, a szénégetés.”

(Fogarasi Géza)

„Az előadónak nincs könnyű dolga, mert senki nem 

tud sokáig intenzíven figyelni. A maguk figyelme is 

maximum öt percig tart. Az átlagemberé kettőig.”

(Horváth István Tamás)

„Mi látszik ezen a szivattyún?! (…) Az, hogy a hülye 

oktató leejti a tömítést…”

(Frigyes Dávid)

„A Diffstak™ tök ugyanolyan szivattyú, mint a 

Diffset™, csak marketing-megfontolásokból kicsit női-

esebb alakúra szabták. Ez amolyan Coca-Cola-effektus; 

gondolták, így jobban el lehet adni.”

(Frigyes Dávid)

„Itt van a vese. Ezt azért mutatom, hogy ha valakinek 

le akarják ütni a veséjét…”

(Détári László)

„Ezt az egyenletet nem nehéz levezetni. Nekem is 

sikerült tegnap.”

(Détári László)

„Ki az, aki ezzel a feladattal nem tudott megboldogulni?”

(Kürti Jenő)

Csatlakozz a szerkesztőséghez!Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni magunkat, tudjuk, hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diplomamunkához. Ha nincs még gyakorlatod ebben, csatlakozz hozzánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott csapat segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.Az egyetem folyosóin sétálva gyakran láthatsz a falakra kifeszített posztereket, amelyek különböző tudományos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word képességeit általában meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, nálunk megtanulhatod, ráadásul teljesen ingyen.Ezen felül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik kiváló helyes-írásukkal emelkednek ki a tömegből, illetve akik hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási hibáit. Jelentkezz olvasószerkesztőnek!Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress meg személyesen (Fogadóóra: hétfő 12:00–14:00, Déli Hali (D 00-732)) vagy e-mailben (foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.Remélem hamarosan találkozunk!

Saáry Ákosa Tétékás Nyúz megbízott főszerkesztője
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Helyvektor & Kritika Cooltér & Négyeshatos10 11Kéregetés
A definíció szerint, hajléktalan 

az, aki éjszakáit közterületen vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség-
ben tölti.

Sajnos nem telik el úgy napom, 
hogy legalább egy olyan emberrel ne 
találkoznék, aki jobb esetben ételre, 
gyógyszerre kéreget az utcán, buszon, 
villamoson, az aluljáróban és még 
sorolhatnám, hol. 

Csak az egyetem környékén talál-
kozhatunk négy-öt olyan szerencsétlen 
emberrel, akinek ránk van szüksége. 
Mikor meglátom őket, elszomorodom, 
mert igenis sajnálom őket, de a másik 
percben eszembe jut, hogy valami 
hatalmas hibát kellett elkövetniük a 
múltban, amiért ott vannak ahol. Jobb 
esetben csak üldögélnek és arra vár-
nak, hogy egy pár forint kerüljön a 
markukba, amit utána Isten tudja, mire 
költenek.

Véleményem szerint a kéregetés-
nek több fajtájával szembesülhetünk 
életünk során. Vannak olyanok, akik 
tényleg a légynek se ártanak, csönde-
sen elüldögélnek, elálldogálnak várva 
a segítségre. Viszont vannak a kevés-
bé kedves emberek, akik minden-
kit hibáztatnak csak magukat nem, 
azért ahol vannak, és ha az ember 
nem segít nekik, még meg is szól-
ják, jobb esetben csak halkan, viszont 
sajnos volt már „szerencsém” olyan 
emberrel is találkozni, aki mindennek 
elhordott, mert nem adtam kétszáz 
forintot a borára. Ilyenkor gondol-
kodom el azon, hogy minek segítsek, 
ha ez a hála? 

Természetesen tisztelet a kivétel-
nek. A minap a Deák téren iszogattam 
a barátaimmal, és odajött hozzánk egy 
korunkbeli fiú, aki kerek perec meg-
mondta, hogy nagyon éhes, napok óta 
nem evett, és ha pénzzel nem is, de ha 
étellel tudnánk neki segíteni, akkor 
cserébe készít nekünk a nevünkből 
graffitit. Nem volt nálam más, csak 
egy alma, de szívesen odaadtam, mert 
tudtam, hogy nagyobb szüksége van 
rá, mint nekem. A srác pedig elkészí-
tette a rajzot. Adott cserébe, ha nem is 
nagy dolgot, de mégis valamit! Ilyen 
élmények után újragondolom, hogy 
megéri segíteni! Szóval, aki teheti, 
ha nem is pénzzel, de kis aprósággal 
segítsen a hajléktalanoknak. Segíteni 
jó dolog!

Bori

35 éves az Alien
Jubileumi vetítés a Corvin moziban

Ridley Scott sci-fi horrorját először 1979-ben láthatta a nagy-
közönség. Szeptember 4-től, az azóta már hatalmas rajongó 
bázissal dicsekedhető klasszikust ismét vetítik egy hónapon át 
a mozikban!

A budapesti Corvin mozi az egye-
düli, ahol összegyűlhetnek a fővárosi 
kíváncsiskodók, a nosztalgiázók és a 
film szerelmesei, hogy megnézhes-
sék az idén 35 éves alkotást. Az ese-
mény egyben megemlékezés is az idén 
elhunyt H. R. Giger, svájci képzőmű-
vészre is, az Alien karakter megálmo-
dójára és rajzolójára.

A nyolcadik utas: a Halál azért is 
oly népszerű alkotás, hiszen ez volt 
a filmtörténetben az első olyan mozi, 
amelyben nő (Sigourney Weaver) ját-
szotta a főszerepet. Az évek során több 
folytatása is készült.

Szeptemberben a rendezői változat 
kerül a mozivásznakra, amelyet Ridley 
Scott 2003-ban készített el. Az érdekes-
sége, hogy az eredetinél rövidebb lett, 
hiszen 1979 óta jóval másabbak az igé-
nyek, valamint a fiatalabb generációk 
meg nem láthatták moziban a film első 
változatát. Ezen okokból van, amelyik 
jelenetet megvágták, van ahová pár 
percet beszúrtak, a lényeg, hogy egy 
kicsit más lett - pörgősebb, látványo-
sabb, ha szabad ilyet mondani, élvez-
hetőbb.  Mondanom sem kell, hogy 
Oscar-díjas alkotásról beszélünk, ame-
lyet pont a vizuális effektekért kapott, 
ez pedig a mozivásznon mérföldekkel 
látványosabb, mint otthon a kisképer-
nyőkön.

Mikor megtudtam, hogy lesz ilyen 
lehetőség a Corvin moziban, rögtön 
foglaltam jegyeket. Azt hittem, majd 
pár fanatikus rajongóval élvezhetem a 
mozit egy kis teremben. Ennek ellenére 
a legnagyobb helyiségben vetítették 
a klasszikust, és ahogy körbenéztem 
egyetlen üres széket sem lehetett lát-
ni. Még a legelső sor is tele volt, ahol 
eddigi mozizásaim során soha nem 
láttam egy embert sem. Fantasztikus 
élmény volt, mind ugyanazért a régi, 
ráadásul angol nyelvű, feliratos film 
miatt jöttünk, többen még az Alien-
figurás pólójukat is felvették, csak hogy 
dobjanak az esemény hangulatán, ami 
sikerült is.

Természetesen nem csak a buda-
pesti közönség élvezheti a jubileumot, 
több vidéki nagyvárosban is vetítik a 
szóban forgó alkotást, így Debrecenben, 
Szolnokon és többek közt Egerben is.

Még van hátra pár nap a hónapból, 
ha szeretnétek egy jó programot, egy 
kicsit nosztalgiázni, akkor siessetek, 
mert a tapasztalatok szerint hamar 
elkapkodják a helyeket!

Külön jó hír a klasszikusok sze-
relmeseinek, hogy már készül a közel 
jövőbeni program, miszerint más régi 
kedvencek is mozivászonra kerülnek 
majd.

Szalai Evelin

Teaimádók figyelem!
Demmers Teahouse

Manapság egyre felkapottabbak a különféle teaházak. Kevés 
ember van, aki ne ismerné a Zöld teknős vagy a Vörös oroszlán 
nevű helyeket. Azonban vannak még felfedezetlen kincsek a 
városban.

Erre az eldugott, de annál kel-
lemesebb helyre egy héttel ezelőtt 
bukkantam rá, amikor épp a város-
ban kóvályogtam, egészen pontosan 
a Nádor utcában. Pechemre a hely 
akkor éppen be volt zárva, ami nem 
volt túl meglepő, hiszen mégiscsak 
este 9 után jártunk, így amint haza-
értem, első dolgom volt lecsekkolni, 
hogy mikor lesz alkalmam legköze-
lebb belevetni magam a különféle 
varázslatos ízekbe.

Garantálom, hogy ezen a helyen 
mindenki megtalálja a kedvére valót. 
Jómagam az Erdei gyümölcs cocktailt 
ittam, míg kedves kísérőm a Mesés 
áfonya mellett döntött. De a számta-
lan gyümölcsteán kívül válogatha-
tunk a fekete, zöld, fehér vagy éppen 
a gyógyteák közül is. Annyi kipróbá-
lásra váró teával várják a vendégeket, 
hogy magamból kiindulva, aki elláto-
gat erre a helyre, biztosan visszajáró 
vendég lesz.

Az eldugottságnak köszönhető-
en csendes, nyugalmas hely. A falak 

mély pirosra vannak festve, ami 
szerintem nagyon merész, de pont 
ez benne a jó, hiszen a szokványos 
dolgokat hamar meg lehet unni, és 
így egy kis színt visz a hely az embe-
rek életébe. A hely, nemcsak mint 
teázó, hanem, mint üzlet is műkö-
dik. Teákat, termoszokat, bögréket, 
csészéket lehet a polcokon találni, 
rogyásig. A személyes kedvencem 
egy katicabogár bögre-teáskanna 
csomag volt, de a cicástól kezdve 
mindenféle mintával ellátott dara-
bok is felsorakoznak. Tökéletes aján-
dék egy teát kedvelőnek. Aki pedig 
ezt túl soknak érzi, de mégis vala-
mi kis különlegességet keres, annak 
ajánlani tudom a teákat, ugyanis 
mindegyik fajtából, amit az italla-
pon találunk, meg is vásárolhatunk 
otthonra. Visszafogott, de szellemes 
ajándék ötlet.

És hogy ne csak a teákról írjak, 
úgy érzem illik megemlíteni az ott 
dolgozókat, akik rendkívül kedve-
sek mindenkivel. Ha látják, hogy a 

bőség zavara miatt nehezünkre esik 
a döntés, odajönnek és segítenek.  
A hely családias légköre megnyug-
vást hoz a hosszú és fárasztó napok 
után. Egy munkával teli irodai nap 
után az egyik legjobb hely, ahol ki 
tud kapcsolni az ember. A Nádor 
utcai bolton kívül Budapesten még a 
Westendben, az Aréna plázában talál-
kozhatunk ezzel a teaházzal, vidéken 
pedig Pécsett és Győrött. 

Kicsit az árakról. Előre szólok, 
hogy itt nem annyiba kerülnek a 
finomságok, mint egy iskolai auto-
matából származó citromos teának. 
550 és 800 forint között mozognak, 
de megéri. Akinek felkeltettem az 
érdeklődését, utána tud nézni a 
helynek az interneten valamint a 
Facebookon is. Ezeken a közösségi 
portálokon a tea kínálatok is fenn 
vannak, szóval már felkészülve, 
kezünkben listával a kipróbálandó 
italokról érkezhetünk a teák biro-
dalmába.

Bori

A meztelen bohóc
Szögezzük le, ez nem az a fajta 

magas sarkút felkapós, csiniruhát fel-
vevős, nyakkendőt kötős, feszengős 
darab, ez az a fajta előadás, amire az 
ember elmegy, leül, hátradől a szék-
ben, és csak élvezi a látványt.

A Vági Bence által  formált 
Recirquel Újcirkusz Társulat lenyű-
göző, cirkuszt idéző produkcióival 
pont az esztétikai látványra fekte-
ti a hangsúlyt, amellett, hogy szó-
rakoztat. Ebben az előadásban, 
a középpontban a bohóc áll, akit 
különböző estéken Egyed Brigitta és 
Farkas Gábor Gábriel alakít. A törté-
nések java részét az artisták töltik ki.  
A darab lényegét ugyanis a gravitáció 
erejét meghazudtoló trükkök adják, 
amellett, hogy egy olyan világba 
kalauzol el bennünket, amit jószeri-
vel is, csak gyermekkorunkban lát-

hattunk utoljára. De természetesen 
csupán a látvány nem elég indok 
arra, hogy egy jó előadást lássunk, 
kell hozzá egy remek zenei kíséret 
is, ezt pedig Sárik Péter zeneszerző 
munkája garantálja. Úgy öleli kör-
be percről percre a darabot, hogy 
nem tudni, hogy pontosan melyik 
is vezeti előre a mutatványt, egyik 
pillanatot a másik után, a szimfoni-
kus zenekar megszólaltatása, vagy 
a trükkök egymásutánja. Amellett, 
hogy mutatványok széles skálájával 
rukkolnak elő a társulat fiatal tagjai, 
az előadás során nem csupán mere-
ven mozognak, színészkednek is, 
mind egy történetet mesélnek el, sze-
mélyiségek. Például a szobalánynak 
öltözött golyón pörgő-forgó hölgy 
és a lábzsonglőr között szépen las-
san kibontakozik egy szerelmi szál. 
De ott vannak a gumiasztalosok is, 
akik játszi könnyedséggel ugrálnak 

fel és le, miközben a falon futkosnak. 
Magáról a meztelen bohócról nem 
sok szó esik, kap pár jelenetet, egy 
pár kimondottan nevetséges ruhát, 
amit az idő előrehaladtával szépen 
lassan vet le, hogy végül lecsupa-
szítva, a címhez méltóan, meztelenül 
álljon előttünk, és drámaian, ugyan-
csak lenyűgöző látvánnyal, befejezze 
a darabot.

Az élmény kihagyhatatlan: csi-
nos lányok, tökéletes férfi felsőtes-
tek, fegyelmezett trükkök, meggyőző 
mutatványok, modern cirkusz, igazi 
esztétikai élményt nyújtó kikapcso-
lódás.

A páratlan produkció legközelebb 
október 12–13-án tekinthető meg a 
Művészetek Palotájában, valamint a 
nagy sikerre való tekintettel december 
1-jén újra adják Cirkusz az éjszakában 
című előadásukat is.

Eta
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Belszíni fejtés Mozizóna12 13Utóélet
Egy szellemes magyar film

Nem járok túl sűrűn moziba, ilyenkor viszont próbálok tudato-
san filmet választani. A szempontjaim általában egyszerűek és az 
elvárásaim sem túl magasak, de néha mégis sikerül melléfognom 
és úgy kijönni a moziból, hogy azt érzem, ezt a jegyet bizony elpo-
csékoltam. Az Utóélet nem ilyen film volt.

Zomborácz Virág első nagyjá-
tékfilmjének főszereplője Mózes, aki 
egy igencsak szánalomra méltó, sze-
rencsétlen figura. Legalábbis ennek 
tűnik, ahogyan ügyetlenkedik a kocsi 
kulccsal, a hajfestéssel és az életével.  
Édesapja hirtelen halála először meg-
könnyebbülésként éri – hiszen vég-
re nem kell neki megfelelnie – majd 
váratlan dolog történik: megpillantja 
apja szellemét, aki utána mindenhová 
követi. Kezdetben úgy viselkedik, mint 
aki nem is tudja, hogy meghalt. 

Miért akartam ezt a filmet meg-
nézni? Először is, mert már a traileren 
hangosan nevettem. Másodszor, mert 
a trailer második megnézésekor is han-
gosan nevettem. Aztán így volt ez a 
moziban is. Harmadszor pedig, mert 
magyar film. Inkább erre adok ki pénzt, 
mint valami hollywoodi maszlagra. 

Az egész film egy furcsa kelet-
európai hangulatban telik, de ez egy-
fajta fekete humorral van körítve.  
A sok kacagás közben azért olyan pil-
lanat is akadt, amikor – bevallom – 

elmorzsoltam egy-két könnycseppet a 
sötét moziteremben. 

Ez a film azért tetszett igazán, 
mert nem valami elcsépelt vígjáték, 
amiről miután kijöttél a moziból, 
egy pillanatra sem gondolkozol el, 
viszont nem is egy rettentően komp-
lex művészfilm, ami órákra (napokra, 
hetekre – ez egyén függő) megfekszi 
az ember lelkét. Épp annyira mond 
sokat, mint amire egy kedd este szük-
ségünk van.

Ezenkívül a film furcsa képi 
világa és hangulata tetszett nagyon.  
A helyszínek közül a különleges hor-
gász házikók a tóparton voltak a leg-
érdekesebbek, amik a való életben a 
Bokodi-tónál találhatóak. A plakáton 
is ezek a házak szerepelnek, és nem is 
gondoltam elsőre, hogy ez Magyaror-
szágon van.

A film annyira mégiscsak művész-
filmnek tűnik az elején, hogy az gon-
doljuk, itt valami nem szokványos, 
tragikus befejezés történik majd.  
Nem szeretnék semmit se lelőni, de 

nekem nagyon tetszett minden cselek-
ményszál végkifejlete.

Felleltem egy nem szokványos 
oldalt, ahol közvetlenül a rendezőnek 
tehetünk fel kérdéseket a filmmel kap-
csolatban. Innét tudtam meg, hogy a 
főszereplő fiú lába valószínűleg 41-es, 
de az is lehet, hogy 42-es, Gálffi László 
pedig úgy mászott fel az egyik jelenet-
ben a szekrény tetejére, hogy feltették. 
Kis keresgéléssel könnyen ráakadhat-
tok erre a weblapra.

A filmhez mozit is ajánlanék: bár 
különböző multiplexekben is meg-
tekinthető, a kedvenc mozimban, a 
Művészben néztem meg. Ez a hely az 
Oktogon és a Nyugati között található 
a körúton, és jócskán különbözik a már 
említett popcorn szagú multiktól.

Évi
UTÓÉLET (magyar film, 2014, 95 perc)
Rendező: Zomborácz Virág
Forgatókönyv: Zomborácz Virág
Szereplők: Márton Kristóf (Mózes), Gálffi 
László (Mózes édesapja), Petrik Andrea 
(Angéla), Csákányi Eszter (Janka néni)
Pontszám: 8/10

Képrejtvény
Eljött a harmadik tanítási hét is, s mostanra már bizonyára mindenki belerázódott az ütembe és felvette annak a bizo-

nyos mókuskeréknek a fordulatszámát. Sajnos azonban annak ellenére, hogy időben itt járunk, újságunk még mindig csak 
online tud megjelenni, de reméljük, hogy eljut Hozzátok és olvassátok.

Ezen apropóból most szintén képrejtvényeket találhattok itt az irományom alatt, amelyeket meg is fejthettek. Továb-
bá ha be is külditek a lenti mailre, csokit nyerhettek minden bizonnyal. A fejtés módját aligha kell taglalnom, menni fog! 
Megfejtésként most bármelyiket beküldhetitek, de leginkább a sörös feladványnak örülnék és szerintem Ti is annak fogtok, 
amikor rájöttök. Ezeken kívül egyébként most az elmúlt 2-3 hetet megörökítő, emlékkönyvbe illő aranyköpéseket és esetleg 
gólyatáborhoz köthető meme-eket is elfogadok Tőletek, ha valaki érez magában kreativitást.

Online szám lévén a múlt heti képrejtvényekre nem érkezett megfejtés, azonban itt pótolnánk a hiányosságot, hiszen 
a gólyaszámnak érkezett egy megfejtője. Ő pedig nem más, mint Horváth András, akinek ezúton gratulálunk! Sok sikert 
mindenkinek a képfejtéshez!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Inni és élni hagyni
Ha már legutóbb szóba került a 

True Blood, úgy gondoltam, akkor már 
bontsuk ki jobban egy kicsit a témát.  
Bő egy évvel ezelőtt volt már a sorozat-
ról egy egészoldalas cikkünk a hatodik 
évad előtt, azóta azonban vége lett a 
hetedik évadnak, és a sorozatnak is.

A True Blood egy HBO sorozat 
még abból az időből, ahol a felnőttek-
nek készített (vért és szexualitást tar-
talmazó) sorozatok még nem voltak 
mindennaposak. A sorozat alapfelál-
lása egyszerű: japán tudósok felfede-
zik a szintetizált vért, aminek köszön-
hetően a vámpírok a nyilvánosság elé 
léphetnek.

Az első évad fő szála egy gyilkos-
sági nyomozás, miközben megismer-
hetjük a rasszizmust a vámpírokon 

keresztül. Bevallom, nekem máig ez 
az egyik kedvenc sorozatévadom, imá-
dom a déli (amerikai) akcentust, remek 
a hangulat, meglepő, izgalmas, véres, 
egyszerűen minden benne van, ami 
egy jó sorozathoz kell. A főszereplő 
ugyan néha egy kicsit zavaró, illetve 
valamiért a vámpíroknak nem a szem-
fogai, hanem a kettes metszőfogai hosz-
szabbak, de efölött még szemet lehet 
hunyni.

A második évad bőven hozta az 
első szintjét. Bár már koránt sem olyan 
rejtélyes (a gyilkost elkapták az első 
évad végére), a vámpírok megszokot-
tabbá váltak, jól bővíti ki a sorozat 
világát újabb misztikus lényekkel.

A harmadik évad után azonban 
elindult a lejtmenet, és bár továbbra is 
voltak jó pillanatok, kedvelhető szerep-
lők, kezdett az egész kicsit kifulladni. 
Bár továbbra is úgy gondolom, hogy 
ez a sorozat megér egy próbát, hiszen 
ha az első két-három évad alatt meg-
kedveled, szívesen végignézed, ettől 
függetlenül nekem kicsit csalódás volt 
a vége. Oké, nem annyira mint sokak-
nak a LOST vége, hiszen itt – legalábbis 
részemről – nem voltak olyan magasak 
az elvárások, de azért jól esett volna, ha 
legalább az utolsó évad hozza a koráb-
biak szintjét.

Persze, mint mondtam, én bátran 
ajánlom mindenkinek, aki eddig nem 
találkozott a sorozattal, mert alapve-
tően kellemes szórakozást nyújt. Azért 
én örülök, hogy vége.

Ákos

http://www.imdb.com/title/tt3774870/
http://www.imdb.com/title/tt0844441/
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