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Új rovat a láthatáron!
Biztosan sokan tudjátok, hogy a Tétékás 

Nyúz két olyan rovatot futtatott eddig is, 
amelybe bármelyik hallgató küldhetett 
írást: az egyik a Négyeshatos, ahová kétezer 
karakteres, kötetlen témájú irományokat, 
novellákat, elmélkedéseket vártunk, míg 
a másik a Mondokegy..., amely sajnos az 
elmúlt időszakban meglehetősen feledésbe 
merült (ez utóbbiba egyébként előadóitok, 
gyakorlatvezetőitek aranyköpéseit küld-
hetitek be).

Természetesen ezen rovatok továbbra is 
megmaradnak, és biztatlak benneteket, hogy 
bátran küldjetek nekünk anyagot, hiszen „a 
változatosság gyönyörködtet”, mindany-
nyiunk érdeke, hogy ne fásult, önmagukat 
ismétlő cikkeket olvashassunk egy alapvető-
en kifejezetten kreatív hasábban.

A felsoroltak mellett azonban kis szerkesztőségünk új rovatot hirdet, méghoz-
zá az Így írtok ti (a név még változhat, ha valakinek netalántán kreatívabb ötlete 
támad) nevezetűt, amelybe az ELTE hallgatóinak munkáiból, azaz a Ti munkáitok-
ból várnánk nagyobb terjedelmű (5500 karakter) írásokat. Ezek lehetnek novellák 
is, de főleg arra gondoltam, írhatnátok egy összefoglalót készülő (vagy korábban 
elkészült) szakdolgozatotokból, TDK-tokból.

Igen, tudom, nem vagyunk egy Science vagy Nature, de mégis publikációt jelen-
tünk mindazok számára, akik szívesen elmondanák, mely tudományterület érdekli 
őket, miért olyan jó, amiről tanulnak, és egyáltalán, mi értelme van az adott területen 
vizsgálódni. Emellett természetesen gyakorlati haszna is van a dolognak, hiszen a 
téma összefoglalása, közérthető megfogalmazása során jobban meg is ismerhetitek 
azt. Az biztos, hogy nagyon boldog lennék, ha lenne, aki csatlakozik hozzánk (leg-
alább) egy cikk erejére! A részletekért keress e-mailben vagy személyesen!

Saáry Ákos
megbízott főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasó-
szerkesztőként! (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!

Hogyan keletkeznek a villámok?

„Egy hétköznapi jelenség rejtélyes háttere: hogyan kelet-
keznek a villámok?” címmel tart előadást Jánosi Imre, 
a TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi 
tanára. Az atomoktól a csillagokig ismeretterjesztő 
sorozat 2014. október 16-án folytatódik a Természet-
tudományi Karon. Mindennapos tapasztalat, hogy 
különösen a heves nyári zivatarok erős égdörgéssel és 
villámokkal érkeznek. Pontos meteorológiai mérésekből 
kiderül, hogy nagyon hasonló időjárási körülmények 
esetén is rendkívül eltérő a villámlás gyakorisága, akár 
százszoros eltérés észlelhető a villámaktivitás tekinte-
tében. A légkörtudomány máig megválaszolatlan kér-
dése, hogy valójában mi váltja ki a villámokhoz vezető 
kisülést. Számos hipotézis létezik, kezdve a légköri 
szennyezések jelenlététől egészen a kozmikus sugárzás meghatározó szerepéig. Az elő-
adás áttekinti a villámokkal kapcsolatos alapvető ismereteket, a mérési eredményekből 
következő magyarázat-kísérleteket. A tizedik éve futó sorozatban az ELTE TTK Fizi-
kai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek a fizika front-
vonalába tartozó fizikai érdekességekről, újdonságokról elsősorban középiskolásoknak, 
bemutatva azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyeket a hazai felsőoktatás 
patinás, nemzetközi hírnévnek és elismertségnek örvendő egyeteme kínál a vállalkozó 
kedvű, érdeklődő fiataloknak. 
Időpont: 2014. október 16. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)
forrás: http://www.elte.hu

ELTE FIT Night 4

Az ELTE Sport Kft. a nagy érdeklődésre 
való tekintettel 2014. október 16-án az 
EHÖK-kel, a BEAC-cal és az ELTE ESI-
vel együttműködve negyedik alkalom-
mal rendezi meg a főváros egyik legna-
gyobb, számos mozgásformát magá-
ba foglaló, éjszakába nyúló fitness  
fesztiválját, az ELTE FIT Night 4 ren-
dezvényt a Bogdánfy utcai ELTE Sport-
központban. Egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak és dolgozóknak a belépés 
ingyenes, külsősöknek a belépő 1000 Ft.  
A rendezvény fővédnökei: Mezey Bar-
na, az ELTE rektora és Simicskó István, 
az EMMI államtitkára. A sportnapon 
olyan fitt sportolási formákkal és esz-
közökkel találkozhatnak a résztve-
vők, amelyek így, egy helyen máshol 
nem, vagy alig és igen magas össze-
gért találhatók meg. Kapunyitás után 
az esemény szakmai programokkal, 
a fitt sportágakkal való ismerkedés-
sel indul, 17 órától sportprogramok, 
sportbemutatók kezdődnek, tombola 
és az I. ELTE FIT Night VIP FITNESS 
KUPA várja a résztvevőket.

Időpont: 2014. október 16. 15:00 
Helyszín: ELTE Sportközpont
(1117 Budapest, Bogdánfy utca 10/B)
Bővebb információk:
http://fitnight.eltesport.hu/
forrás: http://www.elte.hu

Ebola-járvány a helyszínről nézve

A 2014-es nyugat-afrikai Ebola-járvány áldozatainak 
száma lassan eléri a 10000 főt. Az Ebola a világ legve-
szélyesebb kórokozói közé tartozik, speciálisan felszerelt 
biztonsági laboratóriumok dolgoznak vele világszerte. 
Ezek közé tartozik az Országos Epidemiológiai Köz-
pont (OEK) Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma is. Az 
OEK Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának munka-
társa, Pályi Bernadett az Európai Mobil Laboratórium 
Szövetség tagjaként egy hónapot töltött Guineában az Ebola-járvány helyszínén, és a vírus 
kimutatásával segítette az afrikai járvány megfékezését. Munkájuk során szembesülniük kellett 
az elektromos áram hiányával, a laboratóriumi utánpótlás késésével, a terepi munkavégzés 
pszichológiai aspektusával, valamint az orvosoktól és terepi szakemberektől érkező sürge-
téssel is. Ezekről az élményeiről és tapasztalatairól tart beszámolót október 20-án az ELTE 
Lágymányosi Campusán.
Időpont: 2014. október 20. 18:15 
Helyszín: ELTE TTK Bolyai János-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 0.821)
forrás: http://www.elte.hu

Christian Benne vendégelőadásai

Christian Benne, a Syddansk Universitet professzora tart két angol nyelvű előadást 
és egy szemináriumot október 21-én és 22-én a Bölcsészettudományi Karon. 
A professzor az A� ltalános Irodalomtudományi Kutatócsoport meghí�vására érkezik Budapestre.

2014. 10. 21. (kedd) Nietzsche’s philosophy of philology előadás
Időpont: 16:00, helyszí�n: ELTE BTK, 1088 Bp., Rákóczi út 5., R/021 terem
How to read Nietzsche. A literary-philosophical commentary on Beyond Good and Evil 296 (szeminárium)
Időpont: 18:00, helyszí�n: ELTE BTK, 1088 Bp., Rákóczi út 5., R/021 terem
2014. 10. 22. (szerda) The invention of the manuscript (előadás)
Időpont: 16:00 , helyszí�n: ELTE BTK, 1088 Bp., Rákóczi út 5., R/030 terem
Az előadások nyilvánosak, a szemináriumon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi 
szándékát az alábbi email-cí�men jelezheti: events.aitk@gmail.com

Az eseményhez tartozó plakát és Reader letölthető az A� ITK honlapjáról (www.aitk.hu).
forrás: http://elteonline.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5II. ELTEfeszt
Egy másféle fesztivál

Biztos Te is észrevetted, hogy pénteken az oktatáson kívül 
más is zajlott Lágymányoson. Már másodszor került megren-
dezésre az összegyetemi nyílt napként szolgáló ELTEfeszt.  
A programokat számos hallgató és gimnazista követte figye-
lemmel, azonban mi most egy kicsit máshonnan közelítenénk a 
témát. Mi is ez a rendezvény, mi zajlik a háttérben? Nézz bele 
egy szervező szemszögéből!

Az esemény lehetséges ötle-
te Fábri György kommunikációs 
rektorhelyettestől származik, ame-
lyet a Karrierközpont valósított meg.  
Az Educatio Kiállításra készülve, 
melyet szintén a Karrierközpont szer-
vezett, már tudtuk, hogy lehetőségünk 
lesz egy nagyobb egyetemi programot 
is promotálni, mely végül a kari nyílt 
nap után egy héttel, nem túl szeren-
csésen a vizsgaidőszak végén, illetve 
ráadásul egy szombati napon került 
megtartásra, február 1-én. 

A programok akkor is és most is 
tükrözték egy-egy kar kiválósága-
it, ismertségének forrásait. A láto-
gatottság februárban azonban nem 
hozta a kívánt számot, a szervezők, 
illetve a segítők a nap végére több-
ségbe kerültek létszámban a vendé-
gekkel szemben.

A megfelelő konzekvenciák 
levonása után tisztázódott, hogy a 
rendezvény fontos szerepet tölthet-
ne be a középiskolások és családjaik 
figyelmének felkeltésében, az évnek 
ezen szakasza azonban nem meg-
felelő a megrendezésre. Mérlegelve 
a lehetőségeket, egy őszi időpont 
kitűzésében állapodtunk meg.

Így hát a múlt heti esemény elő-
készítése már tavasszal elkezdődött. 
Mint kari szervező, nagyon korainak 
tartottam az előadókkal való egyez-
tetést, hiszen fél évre előre még egy 

konferenciákkal és akár terepi mun-
kával tervező kutatónk sem tud biz-
tos ígérettel szolgálni. 

A nyári szünet nehezített a dol-
gunkon, hiszen a kommunikáció 
jelentősen redukálódott a szervezők 
részéről. Viszonylag korán tisztázó-
dott azonban az időpont, amely pén-
teki napként a szorgalmi időszakban 
újabb akadályokat gördített a ren-
dezvény lebonyolításának útjába. 
Lényegében szeptember végén vál-
tak biztossá a termek foglalásai, a 
Lágymányosi campuson az érintett 
karok nem kívántak oktatási szüne-
tet elrendelni, ahogyan a rektor sem, 
így jelentős átszervezéseket kellett 
végezni az oktatás kivitelezhetősége 
érdekében. 

A TTK HÖK, ahogy azt Kovács 
Fanni egy korábbi cikkében olvas-
hattátok, nem kívánta támogatni a 
rendezvényt sem elveiben, sem pedig 
munkaerővel, hiszen a hallgatóink 
érdekeit sértette volna, ha a bizton-
sági intézkedések ellehetetlenítik az 
óráikra való bejutásukat. Ez a hely-
zet azonban szerencsére, bár csak az 
utolsó héten, de megoldódott.

Röviden a programokról
Pénteken a Gömb aulában a kari 

standok mellett helyet kapott példá-
ul a BEAC, az Alumni és a Tanárkép-
ző Központ is. A Harmónia terem-

ben civil szervezetek képviseltették 
magukat, a Konferenciateremben 
pedig egész nap előadásokat hall-
gathattak az érdeklődők az ELTE 
képzési kínálatától kezdve a felvé-
teli folyamatán át egészen Szirmai 
Gergely karriertippjeiig.

A Természettudományi Kar 
saját termében etológiai, klímakuta-
tó expedíciós, atomfizikai, vízrend-
szer-elemzési és az észbontó-észbon-
togató előadássorozat keretén belül 
kémiai kísérletekkel egybekötött elő-
adásokkal szolgált.

A nap elején a vártnál koráb-
ban kezdtek érkezni az érdeklődők, 
délelőtt a folyosókon szinte höm-
pölygött a tömeg, aminek nagyon 
örültünk. Délben azonban lehetőség 
nyílt az igazolások kézhezvételé-
re, így délután két órára jelentősen 
megfogyatkozott a látogatók száma. 
Legközelebb a főszervezők helyé-
ben figyelembe venném ezt, mikor 
igazolásosztásba kezdek. A középis-
kolások gyors távozása megüresedő 
termekhez vezetett, holott egészen 
este 6 óráig tartó programsorozatról 
volt szó. Jó elgondolás lenne akár a 
korábbi kezdés és egyben korábbi 
befejezés. Továbbá sok plusz mun-
kát jelentett az érdeklődőknek az 
informálódás, a standolóknak a tájé-
koztatás, mivel programfüzet nem 
készült a napra. Ezt a jövőben min-
denképpen pótolni kellene.

Összességében azonban javu-
ló tendenciát mutat a rendezvény, 
reméljük jövő ősszel egy még szer-
vezettebb és nagyobb élményt nyúj-
tó eseménnyé növi ki magát, akár 
esti koncertekkel egybekötve, igazi 
mini-fesztivál jelleggel, ahogy azt a 
nevében már benne hordozza.

Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.huFO
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A Neptun margójára
Félév eleji felfordulás újratöltve

Már hozzászoktunk, hogy ha a Neptunban akarunk csinálni 
valamit, akkor az semmiképp sem úgy fog működni, ahogy várnánk 
és végképp nem úgy, ahogy szeretnénk. Ezek alapján lehet, hogy a 
szoctám kapcsán kicsit naivan álltunk hozzá a rendszerhez, de őszin-
tén szólva legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy ennyi 
minden el tud romlani. Bár ez persze az én fantáziámon is múlik.

A Tétékás Nyúz-t rendszeresen 
olvasók emlékezhetnek egy korábbi 
cikkemre, amelyben arról írtam, hogy 
várhatóak változások a pályázatok 
terén. Ezek a változások tulajdonkép-
pen be is következtek, de ezt megelőzte 
egy több hónapos egyeztetés a Neptun 
kezelőivel, az Egyetem vezetésével, az 
Oktatási Igazgatósággal és a Kollégiumi 
Hallgatói Önkormányzat illetékeseivel, 
illetve a többi Kari HÖK-kel.

Az első elengedhetetlen, hiszen a 
Neptun fejlesztőinek véleményét meg 
kellett hallgatnunk, illetve a menet 
közben felmerülő igényeinket is nekik 
kellett jeleznünk. Ezenkívül sokat kel-
lett egyeztetni az egyetem vezetésével 
(pontosabban az Oktatási Igazgató-
sággal), hogy az ösztöndíjrendszer, 
és a beérkezett pályázatokat bírálók 
felkészültsége is megfeleljen az elvá-
rásoknak és szabályzatoknak. (Eleve 
az egyetemvezetés kezdeményezte 
a pályázatok Neptunba integrálását, 
hogy minden adat egy helyen, és ne 
több programban szétszórva legyen, 
hiszen többek között ezért vásárolt az 
egyetem új tanulmányi rendszert.)

Már tavaly tavasszal elkezdődött 
egy igényfelmérési, majd nyár elején 
egy tesztelési folyamat, ahol a többi 
részönkormányzat szociális ügyeiért 
felelős tisztségviselőivel együtt fedez-
tük fel a Neptun szeszélyeit. Ennek 
eredményeként összeállítottunk egy 
listát a pályázatok kiírásához és lebo-
nyolításához szükséges fejlesztésekről, 
melynek nagy része el is készült időben.

Nyár végén sor került az első nagy 
tesztelésre élesben, ugyanis a gólyák 
már Neptunban jelentkezhettek kol-
légiumba. Persze a kollégiumi jelent-
kezés még nem mozgatott meg annyi 
embert, mint hét kar szoctámja, de már 
jól mutatta mire lehet számítani. Mivel 
ez a jelentkezési időszak nagyobb fenn-
akadás nélkül zajlott, érthető módon 
kicsit megnyugodtunk és a BTK-n 

kívül minden kar úgy határozott, hogy 
szívesen kipróbálja ezt az újítást.

Azzal tisztában voltunk, hogy nagy 
lesz a változás, de a tesztelések során úgy 
véltük, hogy sokkal hallgatóbarátabb a 
felület, mint korábban, és ha a Neptun 
elbírja a terhelést, akkor valószínűleg 
nem lesz nagyobb gond. (A nagy tumul-
tust, és az ezzel járó várakozást elke-
rülendő, szándékosan eltérő napokra 
tettük a különböző karok leadási határ-
idejét.) Emellett sajnos arra is rájöttünk, 
hogy a bírálóknak így nehezebb dol-
guk van, ugyanis kevésbé átláthatóak a 
pályázatok és a csatolt igazolások, mint 
az eszoctam felületen.

Ha már mindig az eszoctam-hoz 
hasonlítgatjuk a Neptunt, megemlíteném, 
hogy sajnos az a weboldal sem működik 
tökéletesen. Már előző félévben sem volt 
kimondottan stabil, de azóta ezen senki 
nem tudott javítani, mert nincs megfelelő 
hozzáférés és ember ehhez, és a pályázati 
kiírás változásait sem tudtuk volna bele-
venni az ottani űrlapba.

Aztán eljött a szeptember és minden 
kar kiírta a maga pályázatát, elkészültek 
az űrlapok, és még az első pályázat meg-
kezdése előtt egy végső tesztelést is csinál-
tunk, ahol ugyan vánszorgott a Neptun, 
de néhány perc várakozás után mindent 
betöltött, feltöltött, elmentett, szóval las-
san, de nagyjából biztosan működött.

Majd elkezdődtek a pályázási idő-
szakok és ezzel együtt megjelentek 
az első problémák is. Rögtön a felület 
megnyitása utáni napokban kb. 1/5 volt 
az esélye annak, hogy valakinek egyál-
talán engedi majd a Neptun megnyit-
ni a kérvényét, ha pedig megnyitotta 
engedi-e, hogy végigcsinálja és feltöltse, 
amit szeretne, vagy kidobja pár lépés 
után az előzmények elmentése nélkül.  
Ezt jeleztük a fejlesztőknek, akik néhány 
napon belül megoldották a problémát 
(legalábbis egyet a sok közül), ez annyi-
ra nem akadályozta a pályázókat, mivel 
az időszak elején még nem sokan akar-

nak kérvényt leadni. Ha ezek után min-
den flottul ment volna, senkinek semmi 
baja nem lett volna, de mint ezt sokan 
jeleztétek felénk, sajnos nem maradt 
ennyiben a dolog.

Az első hiba javítása után ugyan a 
hallgatók nagy része fel tudott tölteni 
rendesen igazolásokat, de becsléseim 
szerint a pályázók 25-30%-ánál (ami 
azért nem elhanyagolható) a Neptun 
egyszerűen azt jelezte ki, hogy hiba tör-
tént az oldalon miután igazolást akartak 
feltölteni és kiléptette az embereket a 
pályázatból, törölte a megadott adata-
ikat, vagy kettéhasította a kérvényüket 
(külön pályázat lett az űrlap és külön 
az igazolások), szóval valahogyan rosz-
szul történtek az események. Ekkor még 
azt hittem, hogy ennél rosszabb nem 
nagyon tud történni, sokaknál magától 
meg is javult a probléma, és rendben 
le tudtak adni pályázatokat, összesen 
majdnem 1200-at. De lassan beérkeztek 
a többi kar információi, hogy a hiány-
pótlás sem zajlik éppen kifogástalanul. 
Ekkor kezdtek eltünedezni és önálló 
életre kelni a pályázatok és ekkor derült 
ki, hogy szinte semelyik gombbal nem 
lehet jól elhagyni egy hiánypótlásra 
visszaküldött kérvényt. Ezeket a hibá-
kat is továbbítottuk a Neptunt fejlesztő 
informatikai cég felé, akik elkezdtek 
dolgozni a megoldáson, de sajnos a javí-
tási időszak végére sem lettek teljesen 
készen. A hiánypótlást emellett még az 
is nehezítette, hogy mivel sokkal átlát-
hatatlanabbak voltak a leadott pályá-
zatok, a bírálók is elég lassan haladtak 
velük, így meg kellett hosszabbítani a 
javításra szánt időintervallumot is.

Számomra a legfájóbb hiba azon-
ban akkor derült ki, mikor már minden 
kérvényt elbíráltunk, a pontonként járó 
összeget is meghatároztuk, minden 
pályázatról döntöttünk és részünkről 
az utalást is elindítottuk. Ekkor derült 
ki ugyanis, hogy a Neptun rosszul adja 
össze a pontokat. Emiatt a hiba miatt 
több mint 70 pályázó maradt ki az utalási 
listából. Aztán végül mindez megoldó-
dott kaptunk haladékot a listák kicseré-
lésére, hogy mindenki időben megkap-
hassa a neki járó támogatást.

Minden jó, ha jó a vége, ezt szokták 
mondani. Azért én megkíméltem volna 
annak a nem is olyan kevés pályázónak 
és bírálónak az idegeit a félév elején.

Miklós-Kovács Janka
ELTE TTK HÖK

Szociális elnökhelyettes
szoceh@ttkhok.elte.hu
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Új sportág klubunk fedélze-
tén!

Októbertől minden kedden és pén-
teken az ELTE hallgatók és a BEAC 
sportolók rendelkezésére állnak a 
Pénzügyőr Teke Szakosztályának 
Budafoki úti pályáinak használata.

Hazánk legjobb Cheer Dance 
csapata is eljön az ELTE Fit 
Night4-re!

Az európai ranglista 4. pozíciójá-
ban található ELTE Cheer Dance Team 
együttese új ruhával, új koreográfiával 
készül az október 16-ai sportrendez-
vényre a BEAC Sportcsarnokba.

Pluhár István emléktáblát 
avattak

Egyetemünk egykori hallgatója 
az élet több színterén is kiemelke-
dően teljesített: a BEAC labdarúgó-
jaként válogatottságig jutott, majd a 
Nemzeti Sport főmunkatársaként és 
a Magyar Rádió sportriportereként 
is brillírozott.

Megújult az ELTE Aerobik
Az ELTE-n tanuló és dolgozó 

hölgyek körében nagy népszerű-
ségnek örvendő sportág weboldala 
megújult, még több tartalommal, 
információval várja a sportolni 
vágyókat.

Kedvezett a vénasszonyok nyara a ter-
mészetjáróknak az Eötvös Emléktúrán
Természetjárás: 

Mozgalmasan telt az ELTE-BEAC-os 
természetjáró közösség számára október 
első hétvégéje, akik a VII. Eötvös Emlék-
túra keretein belül egy kellemes hangu-
latú nyár végi kirándulást szerveztek a 
festői szépségű Gödöllői-dombságra. A 
Budapest közeli túrát klubunk szakosztá-
lya híres természetjárónk és egyben egye-
temünk névadójának tiszteletére rendezi 
meg minden szemeszterben – minden 
alkalommal más és más útvonalat kisze-
melve. Az őszi emléktúrán az egyetemis-
ták és az ELTE Alumnisok népes tábora 
az albertirsai vasútállomásról indulva a 
Kisasszony-völgyet is érintve sétáltak le 
mintegy 16 kilométeres távolságot, amely 
a nehézségi szintje alapján a kezdő kirán-
dulóknak is bátran ajánlható.

Duatlon:
Csapatban jól ment az ELTE-BEAC 

Polythlon Triatlon Klubnak a 2014-es 
duatlon MEFOB-on! Női kategóriában 
Hajdú Anna, Arató Csilla párosa 2:04:56 
óra alatt teljesítette a 4 kilométer futás-
ból, 19 kilométer kerékpározásból, 2 
kilométer futásból álló versenyetapot, 
és ezzel aranyos BEAC-os szereplés-
nek tapsolhatott a nagyérdemű. A pesti 
viadalon a fiúk sem akartak elmarad-
ni nagyon a lányainktól: Kuti András, 
Székely Gellért, Zemlényi Mihály triója 
2:59:16 órás idejével ezüstérmes pozíci-
óban szakította át a célszalagot.

Egyéniben Hajdú Anna hátát nézte 
a mezőny: lányunk kevesebb mint 1 

óra leforgása alatt teljesítette a távot. 
A fiúknál a legjobb eredményt Kuti 
András érte el, aki 55:04 perces idejével 
összetettben a 6., budapesti kategóriá-
ban az első helyen végzett.

A versenyen készült képek az 
ELTE-BEAC Polythlon Triatlon Klub 
facebook oldalán tekinthetők meg!

Ismét kitettek magukért az ELTE 
Sashegyi Gepárdok: a maratonon indu-
ló csapat néhány tagja – a felkészülés 
részeként – elindult az idén először kiírt, 
utcai 10 km-es országos bajnokságon. 
A szombathelyi versenyen kiváló ered-
mények születettek: az “ELTE ADSK” 
férfi csapat a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. Érdemes megjegyezni, hogy 
további ELTE-sek is a dobogón végez-
tek: Rozi Khell és Borsányi Dániel felnőtt 
csapatban, Kata Ferenc az U23 egyéni 
versenyben szerzett ezüstérmet.

Atlétika:
Mecsekaljai BEAC-os sikerdömping! 

A Pécsett hat egyetem sporttalálkozója-
ként megrendezett atlétikai bajnoksá-
gon egyetemünk hallgatói több verseny-
számban is eredményesen szerepeltek! 
Alapvetően futószámokban vitték a 
prímet fiaink: 100 méteres síkfutásban 
Kővári Tamás, 1500 méteres síkfutásban 
Rontó Zsolt, míg 4×300 méteres váltóban 
férfi csapatunk – Csermely Viktor, Végh 
Nándor, Rákóczi Márton, Kővári Tamás 
– végzett a dobogó második fokán. 
Csermely Viktor távolugrásban is érmes 
pozícióban végzett: 647 centiméteres tel-
jesítménye bronzérmet ért számára.

Falmászás:
ELTE-s sikerekkel indult az őszi 

szemeszter első Universitas Falmászó 
Kupája! Szombaton az országos ver-
senysorozat veszprémi fordulójában a 
vállalkozó szellemű nők és férfiak több 
kategóriában – kezdő, haladó, top és 
nyílt – is nevezhettek. Az ELTE hallgatói 
közül Röser Misi haladó kategóriában 4. 
és Vizi Karolina szintén a haladó kate-
góriában 4. helyezést értek el. A ‘nyílt’ 
kategóriában volt egyetemisták is indul-
hattak, itt Bodó Máté volt ELTE hallga-
tóként ezüstérmes pozícióban végzett.

Kosárlabda:
Győzelemmel indított az új szezont 

Balogh Judit együttese. Női kosárlabda 
csapatunk idei első bajnoki mérkőzé-
sén azt a gödöllői együttest fogadta a 
BEAC Sportcsarnokban, akik újonc-
ként szerepelnek a másodosztályban. 
A papírforma azt diktálta, hogy a mie-
ink jönnek ki győztesként a mérkő-
zésből: lányaink ennek megfelelően 
erőteljesen kezdtek bele a mérkőzés-
be, nagy lendülettel sorra szerezték a 
kosarakat. A vendégek azonban nem 
hagyták magukat, próbálták tartani az 
iramot. Az első negyed végéig bírták, 
azonban a második negyedben a házi-
gazda nagyon elhúzott Süle Krisztina 
vezérletével, aki zsinórban hajigálta 
a hárompontosokat. A félidei pihenő-
re már tetemes különbség alakult ki 
a két csapat között, amely a második 
játékrészben csak tovább nőtt. A ven-
dégek nem adták fel, rendíthetetlenül 
ostorozták a BEAC kosarát, s végül 
részükről egy pontokban gazdagabb 
félidőt zártak, mint amilyenre az első 
sikeredett.

További részleteket és híreket a  
www. beac.hu oldalon találhatsz.

Nyíltan az erőszakról
Beszélgetés az ELTEfeszten

“Ne hallgass! Hogyan beszéljünk nyíltan, és hogyan cseleked-
jünk határozottan a bántalmazás és a hátrányos megkülönböztetés 
ellen?” címmel hallgattunk meg egy kerekasztal-beszélgetést tegnap 
az ELTEfeszten.

Az Egyetemről Dr. Fábri György 
kommunikációs főigazgató úr, Dr. 
Kovács Mónika, a Pedagógiai és Pszi-
chológiai Kar dékánhelyettes asszonya 
és Gregor Anikó tanársegéd a Társada-
lomtudományi Karról vett részt a beszél-
getésen, akikhez Szigeti Vera, a NANE 
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 
Egyesület) képviselője csatlakozott.

A beszélgetés valamennyi tagja a 
ruhájára tűzött kék szalagban jelent 
meg, ahogyan az ELTEfeszt szervezői 
és a hallgatók is. Ez a kezdeményezés, 
az Együtt az Erőszak Ellen a héten 
indult az ÁJK-n, amelyről korábbi cik-
künkben olvashattok. Kedd délután 
az egyik tanszéken néhányan össze-
ültek, és elkezdték gyártani a kék kis 
szalagokat, amelyeket szerda reggelre 
az aulában bárki megszerezhetett, és 
kitűzhette magára. A különösen eltö-
kéltek pedig azóta is selfie-ket tölte-
nek fel az oldalt hashtagelve. “Elítél-
jük az erőszakot, a bántalmazást és 
az ezekről való hallgatást!”– írják az 
oldalon, de a jelképes szalagokon túl 
nem tettek egyéb lépést.

Fábri György véleménye szerint 
noha erős kulturális és gazdasági gátak 
állnak a nők egyenjogúsága előtt, még-
is érez egyfajta fejlődést, és legalább 
annak örült, hogy egyre kevéssé jel-
lemző az áldozatok hibáztatása. Még 
az ELTE-n belül is úgy érzi, néhány 
évvel ezelőtthöz képest sokkal nyíl-
tabban lehet beszélni a témáról, az 
Egyetem szerinte egyértelmű és vilá-
gos deklarációkat fogalmazott meg az 
egyébként meglepően nagy sajtóér-
deklődés számára is. Itt a beszélgetés 
hölgypartnerei hozzátették, noha van 
is üdvözlendő változás, azért a cél még 
igen messze van.

Gregor Anikó elmondta, 15 évvel 
ezelőtt még csak el sem ismerték azt, 
hogy házasságon belül is lehet szó erő-
szakról, erre csak 1997-ben került sor. 
Nem értett egyet abban a kommuniká-
ciós főigazgató úrral, hogy egyértel-
műen elítélné a társadalom túlnyomó 

része a nők elleni zaklatást, erősza-
kot. “Amíg a nem nőgyűlölők elvetik, 
addig a nőgyűlölő emberek még ma is 
relativizálják a nőket ért sérelmeket“.

A felek egyetértettek abban, hogy 
a TÓK-os gólyatáborban bántalmazott 
lány “élvezi” a széles körű társadalom 
empátiáját, hiszen “még a nőgyűlölő 
férfinak is van lánya, rokona, aki sokat 
tanult és küzdött azért, hogy bekerüljön 
az egyetemre, és abban a zárt közegben 
mégis megtörténhet ilyesmi, ez meg-
döbbentett mindenkit“. Fábri hozzá-
tette, az idei esetet követően a szerve-
zők helytálltak annyiban, hogy a lányt 
nem hagyták magára, még a rendőrségi 
kihallgatáson is ott álltak mellette, ezzel 
is kifejezve támogatásukat.

Hozzátette, gólyatáborok már-
pedig lesznek a jövőben is, hiszen ez 
az egyetemi létbe való bekapcsolódás 
szempontjából esszenciális az elsőéve-
sek számára, szükség van rájuk. Koráb-
ban több helyen is megjelentek azok 
az interjúrészletek, ahol Király Miklós 
ÁJK-s dékán arról nyilatkozott, hogy 
elfogadhatatlan a gólyatáborban a “kvá-
zi kötelező ivászat,” ezért ezek a játé-
kok a jövőben tiltólistára kerülnek. Úgy 
tűnik, ez csak az ÁJK-n volt jellemző, 
hiszen Fábri György kommunikáci-
ós főigazgató úr azt mondta, az ELTE 
gólyatáborainak többségében minden 
rendben zajlik. Megismételte a három 
héttel ezelőtti sajtótájékoztatón közölte-
ket, miszerint a következő években már 
részletesen, tartalmi kérdésekbe menő-
en előre jóvá kell hagyatni a táborok 
programját, a szervező felsőévesekkel 
szemben pedig szigorú feltételrendszert 
kell kiépíteni, motivációs levélhez és 
egyéb követelményekhez kötnék a tábor 
lebonyolításában való közreműködésü-
ket. Gregor Anikó TÁTK-s tanársegéd 
kifejezte a vezetőség intézkedéseivel 
való egyet nem értését, szerinte “masza-
tolás az, hogy szigorítanak, és a hallga-
tókon verik le az egészet, felhasználva a 
lehetőséget a hallgatói önkormányzatok 
gyengítésére“.

Fábri György megjegyezte, a nyil-
vánosság előtt tett deklarációkon túl 
igyekeznek kiépíteni egy olyan rend-
szert, amelyen az Egyetem polgárai 
jelezhetik az őket ért sérelmeket – ez 
egyelőre egy e-mail címmel valósult 
meg. Segítő fórum létrehozásán dol-
goznak, egy olyan helyet szeretnének, 
ahol meghallgatják a sértetteket, és 
ezentúl természetesen jogi segítsé-
get is nyújtanak. Elmondta, a segít-
ségnyújtás sajtóérdeklődés nélkül is 
működik, és nem félnek fellépni akkor 
sem, ha éppen egy oktató elfogadha-
tatlan viselkedéséről van szó: tavaly 
egy hallgató jelezte az őt ért zaklatást 
a tanár irányából, és az Egyetem meg 
is vált az illetőtől.

Kovács Mónika dékánhelyettes 
szerint, nem elég etikai kódex kiadása, 
a szabályokon való szigorítás, tiltás és 
büntetés, hiszen ezek nem vezetnek 
semmire, legalábbis (az egyébként 
nőkkel szembeni erőszak szempontjá-
ból legfontosabbnak tartott) megelőzés 
szempontjából. “El kellene érni egy 
olyan kulturális szintet, ahol a normák 
úgy érvényesülnek, hogy nem kell 
rendőrt állítani hozzá. Bolognában 
például az egyetem a megelőzést  és 
a témával kapcsolatos nyílt társadal-
mi párbeszédet azzal szolgálják, hogy 
mindenkinek kötelező elvégezni vala-
milyen, nemi erőszakkal kapcsolatos 
kurzust az egyetemen” – tette hozzá 
Szigeti Vera. Fábri György azzal véde-
kezett, az ELTE nem képes megoldani 
magát a társadalmi problémát.

Bár a beszélgetés feszült hangu-
latban zajlott, a résztvevők – és mi is 
– mind egyetértenek abban: elfogad-
hatatlan az erőszak, és ez ellen fel kell 
lépni, így bárki, aki áldozatul esett, 
ne féljen segítségért fordulni akár az 
Egyetemhez, akár a NANE-hez, vagy 
bármilyen más fórumhoz.

Tegyünk többet az erőszak ellen, 
ne álljunk meg a szalagok feltűzésénél!

Pálfi Dóra
ELTE Online
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Tudósítás Tudósítás8 9A lélektan matematikája
A játékelmélet és a pszichológia határvidéke

Mérő Lászlót felkérték a Corvinus Egyetem részéről egy 
előadássorozat megtartására. Az elsőre szeptember 23-án került 
sor Játékelmélet és Pszichológia címmel a Közgáz új épületének 
nagy előadójában.

Az átlagos hétköznapjaink során 
szembetalálkozunk a természet tör-
vényszerűségeivel, elvekkel, ame-
lyek nélkül az élet elképzelhetetlen. 
S mi van akkor, ha társadalmi és 
lélektani törvényeket vizsgálunk? 
Az alábbi cikkben kettő fotos téma s 
azoknak egymásra való hatása kerül 
terítékre különös tekintettel a társa-
dalmi aspektusokra.

Hogyan adjuk el egy termé-
künket, avagy hogyan ta-
láljunk neki befektetőt?

Hát először is úgy, hogy ne akar-
juk eladni! Egy nagy befektetőnél 
vagy projekt managernél (ahogy 
Mérő hívta, producernél) első lépés-
ben, ha szerencsék van, lehetősé-
günk van 25 szóban elmondani, mi 
ez a termék. Nem több. Aki erre 
nem képes… pont. Ha felkeltettük 
az érdeklődést, következő lépésként 
van talán 10 percünk elmondani, 
hogy mi ez a termék, de még itt se 
jusson eszünkbe eladni! Ha a folya-
mat eljut odáig, hogy a producer már 
a szakértőivel másfél órán keresztül 
vizsgálja a terméket – na akkor kell 
eladni!

Persze nem minden befekte-
tő engedheti meg magának ezt 
a nagyzoló stílust. Vannak, akik 
igenis megdolgoznak azért, hogy 
egy zseniális ötlet náluk kerüljön 
megvalósításra. Ha csak a játékok 
forgalmazásáról és menedzselésé-
ről beszélünk, akkor Tom Kremer 
az, akit példaként hozott fel az elő-
adó. Mérő egész előadására jellemző 
volt, hogy az általa elmondottakat 
személyes történetekkel illusztrálta. 
Így került elő az 1979-es nürnber-
gi játékkiállítás esete, amikor is az 
említett Kremer úron és Mérő Lász-
lón kívül egy bizonyos Rubik Ernő 
is jelen volt. Egy feltaláló, aki akkor 
már hosszú évek óta keresett befek-
tetőt új találmánya, a Rubik-féle 

kocka forgalmazására. Már ekkor is 
viszonylag szép teljesítményt értek 
el, hiszen Magyarországon több 
mint 5000 példányt adtak el, ám a 
külföldi 1-2 ezres eladás nem volt 
valami kiemelkedő. Tom Kremer 
jött, kezébe fogta a kockát és nemes 
egyszerűséggel kijelentette: „Uraim, 
amit itt látunk, az teljes mértékben 
ellentmond mindennek, amit a játé-
kokról tudunk. Nem hangos, nem 
formás, nem „cuki”, épeszű ember 
számára pedig megoldhatatlan… 
vagyis zseniális, csináljuk meg! Mr. 
Rubik, fifty-fifty! És Rubik Ernő elfo-
gadta. Itt egy gondolat: egy ekko-
ra ötletből származó bevétel feléről 
egy kézmozdulattal lemondott, bár 
nézhetjük úgy is, hogy Tom Kremer 
munkásságának hála, az akkor (5 év 
alatt) alig 7000 példányban eladott 
játékból mára több száz milliót érté-
kesítettek szerte a világon. 

Igazságos volt ez az 50-50%-os 
elosztás? Nehéz megmondani, hogy 
vajon Tom Kremer nélkül is ekkora 
sikerre jutott volna-e a játék, viszont 
Mérő ezt a kérdést egy másik példán 
keresztül kezdte el feszegetni.

Ultimátum játék
Tegyük fel, hogy adok a kedves 

olvasónak 100.000 Ft-ot, de amikor 
átadnám, egy teljesen véletlenül 
választott harmadik felet odahívok 
(mondjuk, aki pont arra járt) és azt 
mondom, tegyél egy ajánlatot neki, 
hogy ebből a 100.000 Ft-ból mennyit 
adsz neki és mennyi marad neked. 
Ha ő ezt elfogadja, akkor osztozkod-
tok, ha nem fogadja el, egyikőtök 
se kap semmit, alkudozásnak nincs 
helye, egyszeri ajánlat. Mi lenne jó 
ajánlat?

Amennyiben a klasszikus játék-
elméleti alapokat vesszük figyelem-
be (amelynek alapjai John Forbes 
Nash nevéhez fűződnek, lásd: Egy 
csodálatos elme c. film), a megfelelő 
ajánlat 99.995 Ft – 5 Ft lenne. Hiszen 

így mindketten nyernek, az ajánlatte-
vő szempontjából maximális haszon-
nal. Csakhogy az emberi psziché kis-
sé összetettebb, és oly mértékben 
nem tolerálja az igazságtalanságot, 
hogy ennek kimutatható értéke van. 
Ebben a példában a harmadik fél azt 
mondja, hogy neki megér öt forin-
tot, hogy őt ne nézzék baleknek, és 
inkább nemet mond, elérve azt, hogy 
senki ne kapjon semmit. Hogy mégis 
hol van az a határ, ahol már igazsá-
gosnak tekinthető az osztozkodás, az 
társadalmanként más és más. Ameri-
kai kísérletek igazolták, hogy azok, 
akik a non-profit szférából jönnek, 
általában 50-50-es osztozkodást java-
solnak, míg a piaci szféra szereplői 
60-40 vagy 70-30 ajánlatokat tesznek, 
amelyet többségében elfogadnak. 
Magyarországon sok esetben 80-20-
as, de még 85-15-ös osztozkodást is 
el szoktak fogadni.

Ki a főnök?
Nem csak a munkák piaci sze-

repe, de a nemzeti hovatartozás is 
meghatározó lehet sok pszichológi-
ai kísérletnél. Vegyük azt a játékot, 
amelyben 8 idegen embert összezá-
runk egy szobába és egy hajómakett 
darabjait hagyjuk csak ott, azzal az 
utasítással, hogy rakják össze. A leg-
gyorsabban az amerikaiak, utána a 
németek és a japánok rakták össze, 
leglassabbak a románok, bolgárok, 
végül a nigériaiak voltak. Sokat 
kutatták az eredményeket, míg végül 
rájöttek, hogy nagyon erős össze-
függés van a csoporthatékonyság és 
aközött, milyen gyorsan választanak 
maguk közül főnököt, aki koordinál. 
Míg a kelet-európaiknál nemhogy 
a kiválasztás nem volt egyértelmű, 
de az a tény sem, hogy kell-e főnök, 
addig az amerikaiak kérdés nélkül, 
szinte azonnal tudták a csoportból 
kit kell kijelölni és percek alatt neki 
is láttak a munkának. A németek jel-
lemzően a legmagasabb iskolai vég-

zettségűt, míg a japánok a legidő-
sebbet választották főnöknek. Mérő 
szerint lehet az amerikaiak tudását 
lenézni, de két dologhoz biztosan 
értenek: a csoportdinamikához és a 
hatékonysághoz, hiszen gyerekko-
ruktól azt tanulják, hogy egy cso-
portnak kell a vezető.

Az arbitrátor
Hogy mennyire fontos egy olyan 

személy, akinek a szava mindenki 
számára elfogadható, adott esetben 
megkérdőjelezhetetlen. Erre Robert 
Aumann mutatott rá, egy az ulti-
mátumjátékhoz köthető vizsgálata 
során. Két peres fél választ egy bírót 
(arbitrátor), akinek a döntését egyi-
kőjük sem kérdőjelezi meg. Miután 
mindenki elmondta fő érveit, a bíró 
a tárgyalás ezen pontján azt mondja, 
hogy „oké, hallottunk mindent, most 
mindketten tegyetek új ajánlatot a 
megoldásra és én ebből az egyiket 
ki fogom választani”. Könnyű belát-
ni, hogy az attól való félelem, hogy 
az arbitrátor a másik fél javaslatát 
fogadja el, a lehető legkompromisz-
szumosabb megoldások felajánlásá-
ra ösztönzi a feleket, amik a kísérle-
tek többségében valódi kompromisz-
szumhoz vezettek.

Ha már „kompromisszum”, 
érdekes, hogy bizonyos szavak 

mennyire mást jelentenek a magyar 
nyelvben és mennyire mást akár 
angolul: az említett szón kívül ilyen 
még: a megoldás (solution), a terv 
(plan), az eredeti (original). Sokszor 
míg egyik nyelven pozitív jelentésű 
szavakról beszélünk, addig másik 
nyelven ugyanannak negatív fel-
hangja lehet. Utóbbi példa: míg vala-
kire magyarul azt mondjuk, hogy 
milyen eredeti, azzal személyiségé-
nek vagy gondolatainak azon részét 
dicsérjük, amivel ő kiemelkedik az 
átlagból. Ha viszont angolul valaki-
re azt mondjuk, hogy original vagy 
annak szinonimáit, akkor egy flú-
gos, különc figura képe jelenik meg 
előttünk.

Mérő hosszasan értekezett saját 
élményein keresztül, hogy tárgyalá-
sok során mennyire kell figyelni bizo-
nyos jelentésekre. Majd előadása végén 
kitért még a pókerjátszmák pszicholó-
giai törvényszerűségeire is, azon belül 
részletesen elemezte a blöff szerepét, 
éles határvonalat húzva a blöff és a 
hazugság közé. Kísérletekkel kimutat-
ható, hogy sok esetben a tárgyalások 
során blöff nélkül nem lehet komp-
romisszumra jutni, ezalatt akár lehet 
azt érteni, hogy az, hogy erőssebbnek 
mutatjuk magunkat a valódi helyze-
tünknél, sokszor győzelemhez vezet. 
Kifejezetten üdítő volt, amikor ezt 

egyensúlyelméleti összefüggésekkel, 
bizonyításként pedig a Brouwer-féle 
fixpont tétellel igazolta. Példa: Ang-
lia helyzete a II. világháborúban, ami-
kor Winston Churchill retorikája még 
akkor is a utolsó csepp vérig való küz-
désről szólt, amikor már nem is volt 
fegyvere és hadianyaga az országnak.

Az előadás olyan volt, mint  
Az éhezők viadala c. film. Azok, akik 
egy sci-fit vártak kissé csalódottak 
lehettek, azok is, akik romantikus fil-
met. Mégse mondja senki, hogy nem 
érte meg megnézni, mert úgy közelíti 
meg az életünket befolyásoló kérdé-
seket (hatalom és alárendeltség, az 
egyén szabadsága, az ezekért hozott 
áldozat stb.), hogy az még napok múl-
va is beszédtéma legyen. Egyedinek 
nem mondanám, de szórakoztatónak 
mindenképp. Mérő László előadásától 
ugyanezt az élményt kaptam. Klasz-
szikus értelemben vett játékelméletről 
nem esett sok szó, ami volt, az pedig 
pszichológiai tételekkel, következteté-
sekkel nem igazán volt alátámasztva, 
de mint kiderült, az egy másik kurzus 
célja. Kaptunk egy nagyon elgondol-
kodtató, inkább tudománynépszerű-
sítő, mintsem tudományos előadást a 
játékelmélet és a pszichológia határ-
vidékéről. Szórakoztató volt? Igen. 
Megyek legközelebb is? Igen.

Magyar Róbert

Együtt az 
Erőszak Ellen

Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem polgárainak kez-
deményezésére „Együtt az Erőszak 
Ellen” kampány indult Egyete-
münkön, melynek célja az erő-
szak minden formájának eluta-
sítása. A csatlakozók egy türkiz 
színű szalag viselésével fejezhetik 
ki egyetértésüket, a kezdeménye-
zéshez már ezernél is többen csat-
lakoztak a Facebookon.

A kampányt az Állam- és 
Jogtudományi Kar fiatal oktató-
iból álló „below40” csoport kez-
deményezte, mára több karunk 
is csatlakozott. A középiskolá-
sokat megszólító, október 10-i 
ELTEfeszt interaktív pályaválasz-
tó fesztiválon az összes szervező 
és segítő türkiz szalaggal vesz 
részt.

A kezdeményezés szövege:
Sok mindenben különbözünk, de biztosan összeköt minket, hogy mind-

annyian elítéljük a nők elleni erőszakot. Az ELTE oktatóiként és hallgatói-
ként fontosnak tartjuk felemelni a szavunkat 
az erőszak és az agresszió, az elnyomás, a 
bántalmazás, a zaklatás minden formájával 
szemben. Kiállunk a szexuális és más erő-
szak áldozatai mellett, elítéljük az áldozatok 
hibáztatását és az erőszakról való hallgatást. 
Fontos értéknek tartjuk az egyetem polgá-
rainak sokszínűségét és egy olyan egyetemi 
közösségért dolgozunk, amelyben az oktatók 
és a hallgatók is megbecsülik egymást. Alap-
vető értéknek tartjuk, hogy egymást kizárólag 
tetteink és teljesítményünk alapján ítéljük 
meg tekintet nélkül nemre, életkorra, szexu-
ális orientációra és nemi identitásra, nemze-
ti, etnikai hovatartozásra vagy származásra, 
vagyoni helyzetre, politikai, vallási vagy más 
meggyőződésre, fizikai és egyéb adottságok-
ra. Ez mindannyiunkat összeköt, csatlakozz 
hozzánk TE is! Állj ki te is értékeink mellett 
és viselj te is türkiz színű szalagot!



Diákigazolvány érvényesítés

Értesítjük az ELTE hallgatóit, hogy a 2014/2015. év I. félévi kari érvényesítő 

kampány beosztása az alábbiak szerint alakul:

2014.10.15. szerda  TÓK – Gépterem

2014.10.16. csütörtök BGGyK – A. ép. fsz. lépcső alatt

2014.10.17. péntek  LÁGYMÁNYOS (Északi tömb, földszint)

2014.10.20. hétfő  LÁGYMÁNYOS (Északi tömb, földszint)

2014.10.21. kedd  LÁGYMÁNYOS (Északi tömb, földszint)

2014.10.22. szerda  LÁGYMÁNYOS (Északi tömb, földszint)

(A kari érvényesítések ezen a helyszíneken minden nap 9 órától 17 óráig 

tartanak.)
Az előző féléves matricával a diákigazolvány csak október 31-ig érvényes.

A Karrierközponttal együttműködve a Bölcsészettudományi Kar “A” 

épületének alagsorában, a Karrierközpont ügyfélszolgálatán október 20. és 

21. között, a Karrierközpont ügyfélszolgálati idejében érvényesítjük az iga-

zolványokat.

Az érvényesítésre csak a Tanulmányi Rendszerben a 2014/2015 tanév 

I. félévére aktív státusszal rendelkező hallgatóknak van lehetőségük. Az 

Egyetemünk szabályzata értelmében nincs lehetőség törött, sérült vagy a 

Tanulmányi Rendszertől eltérő adatokat tartalmazó diákigazolványokat 

érvényesíteni. Érvényesítő matricát külön nem adunk ki, csak diákigazol-

ványra ragasztva. A diákigazolványon szereplő címnek hivatalos címnek 

kell lennie, ilyen lehet a lakcímkártyán is és a Neptunban is egyaránt 

szereplő “állandó” illetve “tartózkodási” cím, külföldieknél a “Külföldi cím” 

kifejezés. Bármelyik érvényesítő ponton bármely kar hallgatói érvényesíthetik 

igazolványukat.

Szavazási időszak 
meghosszabbítva!
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 44. § rendelkezése szerint a Választási Bizottság az alábbiakról döntött.

A Választási Bizottság a képviselővá-lasztás szavazási időszakát 2014. október 16-ig meghosszabította.

A Bizottság 2014. október 13-16. között szavazási lehetőséget biztosít két mozgó urna felállításával, minden nap 9:30 és 16:30 között az ELTE Lágymányosi Cam-pusának mindkét épületében.

Gyere és szavazz Te is!
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Tudósítás Tudósítás12 13Az örök túlélő
Ginkgo-napok a Füvészkertben

2014. október 4-én és 5-én a Ginkgo biloba rajongóit várták az 
ELTE Füvészkertben. A teakóstolás és a Tai Chi Chuan bemutatók 
között Orlóci László, a Füvészkert igazgatója tartott előadást erről az 
évmilliók óta szinte változatlan formában előforduló élő kövületről. 

A legidősebbként számon tartott 
Ginkgo biloba – Li Jiawan Grand Ginkgo 
King – Koreában található, és életko-
rát csaknem 4000-4500 évre becsülik.  
Ez egy hím példány, amelynek magas-
sága 30 m, kerülete 15,6 m. Az európai 
rekorderek kevesebb mint 300 évesek. 
Utrecht és Geetbets a mai napig vitázik 
róla, melyikük fája a legöregebb nem 
ázsiai példány.

A Ginkgo fák eredeti élőhelyével 
kapcsolatban sincs a mai napig egyet-
értés. Jelentősen megnehezíti ezeket a 
kutatásokat, hogy a fát vallási okok-
ból és díszfaként is sok helyre ültették. 
Volt, ahol egész erdőnyit ültettek belő-
le japán szerzetesek.

A Ginkgo kapcsolatai
A páfrányfenyő egyértelműen a 

nyitvatermők közé tartozik. Mai állás-
pont szerint azon belül – magyar nevé-
vel ellentétben – a cikászoknak köze-
lebbi rokona, mint a fenyőknek.

A lehulló levélen fejlődik egy gom-
ba, a Barthelia paradoxa. Ez a gomba 
csakis ezen a növényen él, és csakis ő 
képes lebontani a leveleit. Alapvetően 
csak akkor lép működésbe, amikor a 
levél már lehullott, ám nedves, meleg 
időben időnként hamarabb aktivizálódik 
és megfertőzheti a még zöld leveleket.

A Ginko magját régen dinoszauru-
szok fogyasztották. A maghéjban talál-
ható, csírázást késleltető anyagokat ők 
emésztették meg, tehát nélkülük nem 
igazán tudott szaporodni a növény. 
Érdekes törzsfejlődéstani kérdés, hogy 
manapság hogyhogy emlősök végzik 
ezeket a folyamatokat, amikor a dino-
szauruszok közelebbi leszármazottai-
nak inkább a madarakat tartják.

Fiúk-lányok
Minden Ginkgo-tartó rémálma, 

hogy csemetéjéről kiderül, hogy lány. 
Azért különösen problémás ez, mert 
a magköpeny bomlása során vajsav 
termelődik, ami igencsak penetráns 
bűzzel árasztja el a környéket. Célszerű 

lenne tehát minél hamarabb tudomást 
szerezni róla, hogy milyen nemű egyed 
boldog – vagy kevésbé boldog – gazdái 
leszünk. Ez azonban nem túl egyszerű 
kérdés: a Ginkgonak ugyanis nincse-
nek ivari kromoszómái, így ez alap-
ján nem lehet meghatározni a nemét. 
Virágozni is csak 20-25 év után fog.  
Ha ezt az időt kivártuk, és megjelen-
tek a növényen a várva várt porzós 
virágok, akkor sem dőlhetünk nyugod-
tan hátra kellemes illatú kertünkben – 
ugyanis bizonyos Ginkgoknál leírták, 
hogy bár korábban porzós virágokat 
hoztak, később áttértek a női ivarra.

Siker és ellenállóság
A Füvészkertben nemrég ki kellett 

vágni egy Ginkgot, ugyanis veszélyt 
jelentett a környező szelídgesztenyék-
re (akiknek a budapesti klíma amúgy 
sem a kedvencük). A páfrányfenyő 
kiválóan nő más fák árnyékában is, 
majd miután eléri a többi fa lombko-
ronaszintjét, hirtelen vízszintesen szét-
terülő ágakat hoz, és ezzel elnyomja 
szomszédos vetélytársait. Ezt a fát hiá-
ba vágták ki, így sem adja fel: a tönkből 
újabb és újabb hajtások nőnek.

Azonkívül, hogy ez a fa rengeteg 
rovarnak, gombának és baktérium-
nak ellenáll, valamint az ózonra és a 
kén-dioxidra sem túlzottan érzékeny 
(bezzeg a téli út-sózásra igen, ezért a 
budapesti utcákon nem fogja magát 
annyira jól érezni), több példány még a 
Hirosimai atombombát is túlélte. Szin-
tén a túlélési képességeit mutatja, hogy 
akár 15-20 éves fás rész is képes újra 
meggyökeresedni és kihajtani.

Gyógyászat
Gyakran lehet hallani a Ginkgo 

biloba memóriával kapcsolatos pozi-
tív hatásairól. Egyes kutatások ezt 
bizonyítják is, míg van, ami cáfolja.  
A növény különböző részeihez elté-
rő gyógyhatások tartoznak. A japá-
nok szerint egyél minden nap három 
Ginkgo magot, és száz évig élsz, míg ha 

többet eszel, rögtön meghalsz. Ebben 
van némi igazság: a német gyógysze-
rész könyv gyógyszerhatóanyagként 
tartja számon a magból kivont anyago-
kat, amiket emiatt nem is szabad csak 
úgy árusítani.

A levélből teát lehet főzni, amivel 
serkenthető az agyműködés. Ezt az teszi 
lehetővé, hogy a Ginkgo biloba bizonyos 
hatóanyagai az erek rugalmatlanná válá-
sát csökkentik. Az egyik általam is meg-
kóstolt teán azt olvastam, hogy ezáltal a 
végtagok keringése is javul.

Egyes ázsiai területeken hatal-
mas páfrányfenyő ültetvényeket talá-
lunk, amelyeket pár évnyi növekedés 
után teljesen kiszántanak a földből.  
Ezeknek a növényeknek a leveléből a 
fentebb említett készítményeket állítják 
elő, és a gyökér bizonyos részeit is fel-
használják. Ezekben találhatóak olyan 
glikozidok, amelyek köhögéscsillapí-
tásra is alkalmasak.

A leveleket összedarálva és körül-
belül 30 fokos vízben 3-6 órát áztatva 
olyan anyagot kapunk, ami a paradicso-
mok fertőzése ellen is nagyon hatásos.

Sokféleség
Bár a páfrányfenyőhöz hasonló fajt 

sem találunk, ezt a fajt körülbelül száz 
fajta alkotja. Ebből mintegy hatvan meg-
található hazai kertekben, kertészetek-
ben. Kisebb példányokat megtekinthet-
tünk belőlük az előadás előtt és után.  
A kedvencem egy Bowtie nevű fajta volt, 
amelynek pontosan olyan levelei voltak, 
mint egy csokornyakkendő. A legszebb 
nevű kétségkívül a Jáde pillangója, azaz 
a Jade Butterfly, de láthattunk szomorúan 
lelógó ágú Pendulát, valamint Variegatát, 
amelynek elvileg sárgás-fehéres-zöldes 
leveleket kéne növesztenie, bár erre eddig 
még nem hajlandó.

Írd meg nekünk e-mailben 
(foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), hogy hol 
található Ginkgo biloba a kampuszon! 
A szerencsés nyertes jutalomban 
részesül!

É.

A sokarcú szén
Hol tartunk most? Mit hoz a jövő?

Csütörtökön ismét Alkímia ma előadáson jártunk, ahol a legutóbbi,  
gyógyszerkutatásos előadáshoz hasonlóan megint egy érdekes 
témába nyerhettünk betekintést. Ezúttal Kamarás Katalin, az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóintézet munkatársa kalauzolt bennünket.

Az előadás bevezetésében ezúttal 
a szerdán kiosztott kémiai Nobel-díj-
ról kaptunk egy rövid tájékoztatást.  
A díjat három kutató kapta megoszt-
va, mégpedig a szuperfelbontású fluo-
reszcens mikroszkópia kidolgozásáért.  
A technológia alapjai már korábban 
is léteztek, de egy bizonyos határ (0,2 
mikrométer) alatt nem tudtuk használ-
ni. A három kutató azonban egy (pon-
tosabban kettő, ugyanis két, egymástól 
független megoldásról van szó) ügyes 
trükkel megkerülte ezt az akadályt.

Az új technológiával lehetőségünk 
van megfigyelni a sejtek belső műkö-
dését, láthatjuk a vírusokat, segíthet 
bennünket betegségek diagnosztizá-
lásában. (Alzheimer, Huntington, Par-
kinson stb.) Akit jobban érdekel a téma, 
az interneten utánanézhet, elég részle-
tes és közérthető cikkekkel futhat már 
össze az ember egy kis keresgélés után.

A grafén
Az előadás fő témája – mint az a 

címből is kiderült – a szén sokféle meg-
jelenése volt. Már középiskolásként is 
tanultunk a grafitról és a gyémántról, és 
senkinek nem újdonság, hogy amíg az 
egyik olyan puha, hogy írni tudunk vele, 
addig a másik a legkeményebb anyagok 
egyike, amivel az emberiség találkozott.

Azonban jelenleg a szénnek nem 
ezen fajtáit kutatják. Illetve valami-
lyen szinten mégis: grafént ugyanis 
grafitból a „legegyszerűbb” előállíta-
ni. A grafén ugyanis egyetlen magá-
nyos grafitréteg, amely nyilvánvalóan 
nagyon vékony, ugyanakkor nagyon 
erős anyag. Erőssége mellett (hogy egy 
példával érzékeltessem: ha egy folpack 
vastagságú grafén fóliára egy ceruza-
hegy méretű pontra egy elefánt töme-
gét állítjuk, nem fog átszakadni) átlát-
szó, rugalmas, ráadásul vezető is lehet, 
így rengeteg területen felhasználhatók.

Tudom, tudom, ez így nagyon a 
levegőben lóg. Lássunk néhány pél-
dát: átlátszó, hajlítható (nem iPhone6), 
érintésérzékeny tablet. A grafénen ráadá-

sul nem maradnak meg az ujjlenyoma-
tok. Hatékony napelemek építhetőek 
belőle, így lakásunk ablakait bevonva  
vele azok egyszerre funkcionálhatnak 
napelemként, képernyőként, sőt redőny-
ként is, hiszen színét is könnyen változ-
tathatja fényáteresztővé vagy opakká 
válva. A grafén kiváló elektromos veze-
tő, így a jelenleginél akár több ezerszer 
gyorsabb processzorokat, rendkívül 
nagy adatátviteli sebességű antennát, 
pár másodperc alatt tölthető elemeket 
építhetünk belőle, és még sorolhatnám 
a lehetőségeket napestig.

Jól hangzik? Hát akkor miért nem 
működik egyelőre?! Sajnos a jelenlegi 
technológiánkkal a grafén előállítá-
sa – bár laboratóriumi körülmények 
között lehetséges – nagyipari környe-
zetben nem megvalósítható, valamint 
ha működne is, ilyen vékony rétegek-
kel pontosan dolgozni egyáltalán nem 
triviális. Sajnos úgy tűnik, egy ideig 
még várnunk kell vele, bár optimis-
ta becslések alapján 5 éven belül már 
lehetségessé válik az ipari alkalmazás. 
Én személy szerint kíváncsian várom.

Nanoszerkezetek
Az előadás azonban nem állt meg 

a grafénnél, hanem a grafénrétegből 
előállítható egyéb szerkezeteket is 
vizsgálta. Természetesen ezeket a  
gyakorlatban nem grafénből képzik, de 
így a legegyszerűbb elképzelni: ha egy 
grafénlapból megfelelő alakú darabot 
vágunk ki, akkor azt focilabdaszerűen 
apró gömbbé hajtogathatjuk, így kap-
juk a C60 fullerénnek nevezett mole-

kulát. Hasonló elven, egy grafénlap 
összetekerése nanocsövet eredmé-
nyez. Az előadás kitért ezen szerkeze-
tek kombinálására és felhasználására,  
illetve egy érdekes és különleges mole-
kulát is bemutatott: a C8H8 kubánt.  
A fent említett szerkezetek felhasználá-
si lehetőségei közel olyan széles spekt-
rumon mozognak, mint a graféné. Két 
példa erre: nanokonténereket „épít-
hetünk”, amelyekbe instabil, toxikus 
molekulákat csomagolhatunk, ártal-
matlanná téve azokat, illetve úgyne-
vezett nanohordozót alakíthatunk ki 
belőlük úgy, hogy a nanocsövekhez 
különböző szerves molekulákat kap-
csolunk, melyek különböző funkciók-
kal ruházzák fel az eredeti anyagot.

Kísérletek
Az előadás végeztével ismét lát-

ványos kísérleteket tekinthetett meg a 
hallgatóság. Rendhagyóan nem magya-
rul, hanem angol nyelven zajlott a kísér-
letek bemutatása, két brazil hallgató 
közreműködésével. Kísérleteikben ők is 
az előadáshoz hasonlóan a szénnel fog-
lalkoztak. Láthattuk a klasszikus „szén 
a cukorban” kísérletet két verzióban is, 
amit valószínűleg mindannyian láthat-
tunk már a középiskolai kémiaórákon.

Ezt követően azt mutatták meg 
nekünk, hogy egy aktív széntablet-
ta hogyan köti meg a gázokat, majd 
hangyasav és kénsav reakciójából 
keletkező széndioxid apró kékes láng-
jában gyönyörködhettünk. A követ-
kező kísérletben két önkéntes „fújt ver-
senyt”, amelynek során fenolftaleintől 
lila lúgos közegbe fújtak levegőt a fiata-
lok. Ennek következtében szénsav kép-
ződött, és az oldat elvesztette a színét.

Láthattunk még az üvegbe pottya-
nó főtt tojást, amelyet a külső légnyo-
más préselt át a szűkületen, szórakoz-
tattak bennünket szárazjéggel, széndi-
oxiddal töltött buborékokkal, oltottunk 
tüzet is széndioxiddal, majd gyújtottuk 
azt újra tiszta oxigéngázzal.

A kísérletek során is kimondottan 
szép számmal kaptunk példát arra, 
hogy életünk alapja, a szén milyen 
széles spektrumú felhasználásnak 
örvend. Ha a közeljövőben sikerül fej-
leszteni a gyártástechnológián, akkor 
a grafénből, illetve a szénből álló 
nanoszerkezetekből készült termékek 
megváltoztathatják mindennapi éle-
tünket. A kérdés csak az, hogy mindez 
mikor következik be.

Saáry Ákos
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szolgáltatások?
Mikor és mennyit fizethetünk a Netflixért?

Ha a sorsunk nincs is a kezünkben, a mobilunk biztosan. Azon 
pedig ott lapulhat egy Deezer vagy egy Spotify. Veszteségesek vagy 
nyereségesek ezek a zeneszolgáltató cégek? Videós fronton pedig ha 
megjelenik a Netflix hazánkban is, arra fizessünk elő, vagy pedig az 
önállósodásunkkor mi is álljunk be a kábeltévés és/vagy műholdas 
szolgáltatók előfizetőinek sorába?

A streaming zene- és videó- 
szolgáltatások az elmúlt évek ter-
mékei. Ahogy ez lenni szokott, ezek 
a szolgáltatók is nyugaton jelentek 
meg, majd egyre többükkel itthon is 
találkozhattunk. Ma már minden-
kinek ismerős lehet a Deezer vagy a 
Spotify – vagy korábbról ismerheti 
például a Last.fm-et vagy a Pandorát 
is. A Netflixről is olvashattunk már, 
legutoljára akkor, amikor beléptek az 
Uniós piacokra – az írre, az angolra, a 
franciára és a németre.

A zene hullámain
A zeneszolgáltatók alapvetően 

más megközelítéssel árulják a tartal-
maikat, mint ezen piac korábbi szerep-
lői, például az iTunes. Alkalmazkod-
tak a fogyasztói igényekhez, 
amelyeknek kialakulását a 
technológiai fejlődés alapoz-
ta meg. Lehetővé teszik azt, 
hogy korlátlanul hallgassuk 
a kínálatukat, persze az elő-
fizetési díj ellenében – vagy 
akár anélkül –, mindezt egy 
igényesebb sörözős este vég-
összegéért.

Gondolhatnánk, hogy 
sok kicsi sokra megy és nem 
is tévedünk nagyot, csak pont 
rosszul. Ezek a zeneszolgálta-
tások meghallgatott zeneszá-
mok alapján fizetnek jogdíjat 
a tulajdonosoknak, így a meghallga-
tott zenék darabszámával arányosan 
nőnek a kiadásaik, bevételük azon-
ban fix. Így, bár sokan nincsenek vele 
tisztában, ezek a vállalatok indulásuk 
óta mind veszteséggel üzemelnek.  
Nő ugyan az előfizetőik száma, sőt 
az előfizetős felhasználók aránya is 
az összes felhasználóhoz viszonyítva, 
azonban még mindig nem sikerült nye-

reségessé tenni ezeket a cégeket, bár a 
veszteség mértéke a bevételekhez mér-
ve csökken – az összege még mindig nő.

A videósok jól teljesítenek
Nem ez a helyzet a videós szol-

gáltatóknál, akik alapvetően máshogy 
jutnak a tartalmakhoz. Ők ugyanis fix 
időre kötik meg a szerződést a soro-
zatok, filmek jogtulajdonosaival, így 
adott költségekkel tervezhetnek, nép-
szerűségük pedig – a zenéhez hason-
lóan – évről évre nő.

A szolgáltatás nem meglepő 
módon a fiatalok közt a leginkább nép-
szerű, amint ez a grafikonon is látszik. 
Sőt, majdnem megelőzi a kábeltévés 
szolgáltatást a 18-36-os korosztály-
ban. Nyilván ez az a csoport, amely-

nek kevesebb ideje van tévét nézni és 
szereti megválogatni azt, hogy mikor, 
mit és milyen eszközön nézzen. Ehhez 
nyújt tökéletes felületet a streaming 
video-on-demand (sVOD) szolgáltatás, 
közülük is a legnépszerűbb a Netflix.

Pár évvel ezelőtt még nem volt 
ilyen egyértelmű a fölénye a „nagy” 
rivális Hulu mellett, ma már azon-
ban inkább az Amazon Prime-tól kell 

tartania. Már csak azért is, mert az 
elektronikus kereskedőház alapvető-
en máshogy gondolkodik. A könyv-
kereskedelemmel induló cég ma már 
szinte mindent forgalmaz, sőt saját – 
és talán a legtrendibb – e-könyvolva-
só is az övék. Azon kívül, hogy egy 
elektronikus kereskedelemmel foglal-
kozó cégnek miért van saját hardve-
re, jó kérdés. Itthon is próbálkoztak 
velük a nagy könyvkereskedő házak, 
itthon azonban nem jött be az, ami az  
Amazonnak igen. Egyszerű platform-
ként tekintenek az eszközre, amit akár 
profit nélkül vagy ráfizetéssel is nyu-
godtan forgalmaznak, hiszen a megté-
rülést az azon keresztül vagy éppen az 
eszközhöz, az eszközre vásárolt tartal-
makon keresztül realizálják.

Nos, ez a cég is meg szeretné vetni 
a lábát a videós streaming szolgáltatá-
sok piacán és erre minden esélye meg 
is van, a már említett e-könyves pél-
da jól mutatja a cég sikerének kulcsát.  
Ezt csak erősítette a saját tabletük, a 
Kindle Fire piacra dobása még 3 évvel 
ezelőtt, majd az azt követő újabb ver-
ziók, illetve egy gyerekbiztos is idén.

A kis kitérő után viszont kanya-
rodjunk vissza a Netflixhez és ahhoz, 
mikor érdemes felmondanunk a 
meg sem kötött TV-előfizetésünket.  
Nagy valószínűséggel már nem érde-
mes aláírni a szokásos 2 év hűséget 
a szolgáltatóknál, ennél valószínűleg 

előbb érkezik hazánkba a 
Netflix. Fordítókat már keres-
nek, így aki eddig hobbiból 
fordította a kedvenc sorozatá-
hoz a feliratokat, annak most 
nagy mázlija lehet.

Ami biztos, hogy rövi-
desen mi is válogathatunk 
majd a kínálatukból, ami 
sokkal kényelmesebb, mint 
a jelenlegi szolgáltatók TV-s 
videótékái, sőt egy előfize-
téssel az egész család vígan 
ellehet, és még csak nem is 
leszünk egy adott eszköz-
höz kötve. Az is biztos, hogy 

nagyon az ár miatt sem kell majd 
aggódnunk, legrosszabb esetben is 
az alapcsomagok ára körüli összegre 
számíthatunk. Ami viszont gondot 
okozhat esetleg egyeseknek vagy az 
idősebb generációnak, hogy valószí-
nűleg nem minden esetben kapunk 
majd szinkront a sorozatokhoz, fil-
mekhez.

Törceee

A pszichoterápia rejtelmei
Lehetőségek a lelki problémák megoldására

Bőrkanapé, komor arcok, csiptetős táblák, a feszült csendet 
megtörő misztikus mondat: „Mondja el, mit érez.” Erre a jelenet-
re asszociálhat legtöbbünk, ha meghallja a „pszichoterápia” szót. 
A valóságban azonban ritkán van lehetőség ilyen felállásra – legin-
kább csak Hollywood játszik a képzeletünkkel.

Szomorú, de a pszichológia téma-
körében sokan nincsenek tisztában 
alapvető fogalmakkal. Tovább ront a 
helyzeten, hogy bizonyos kifejezéseket 
előszeretettel keverünk, vagy szinoni-
maként használjuk őket – ez súlyos hiba. 
Kezdjük tehát az elején: a pszichológia 
a lélektan, az emberi viselkedéssel és 
gondolkodással foglalkozó tudomány. 
A pszichológus az egyetem pszicholó-
giai karán tanul és bölcsész diplomát 
szerez. Ezzel szemben a pszichiátria a 
lélek betegségeit kutatja és gyógyítja. 
A pszichiáter orvosi egyetemet végez, 
általános orvosként diplomázik, majd 
egy szakorvosi képzés után szakvizsgát 
tesz. Látszik, hogy a pszichológus és a 
pszichiáter teljesen más kategória.

Néhányan csak kíváncsiságból 
ülnek le egy pszichológussal beszél-
getni. Szeretnék magukat jobban meg-
ismerni, életvezetési tanácsokat kér-
nek, vagy egy olyan aktuális krízissel 
állnak szemben, amellyel nem tudnak 
egyedül megbirkózni. Komoly pszi-
chés probléma esetén azonban nem 
elég pár jó tanács: ilyenkor lép színre a 
pszichoterápia.

A pszichoterápia kommunikáció 
útján történő gyógyítást jelent. Legalap-
vetőbb eszköze a beszéd, de vannak 
művészetterápiák, táncterápiák, és ide 
sorolható a relaxáció és a hipnózis is. 
A terápia lehet csoportos, de jellemzően 
csak ketten vesznek részt rajta: a páci-
ens és a pszichoterapeuta. Vigyázat, 
új fogalom! Pszichológusból és pszi-
chiáterből is lehet pszichoterapeuta, 
ha elvégez egy hároméves képzést, 
mely szakvizsgával zárul. A Magyar 
Pszichoterápiás Tanács jelenleg tizenöt 
módszert akkreditál, a jelöltek ezekkel 
ismerkednek meg a képzés során.

Az egyik legalapvetőbb, és talán 
legjobban ismert módszer a pszicho-
analitikus pszichoterápia. Olyan ese-
tekben alkalmazható, amikor a prob-
léma összetettebb, kevésbé kiemelhe-
tő. Ez feleltethető meg a „klasszikus”, 

filmekből ismert terápiának: alapja, 
hogy a páciens a lehető legőszintébb és 
legrészletesebb módon próbálja gon-
dolatait, érzéseit, emlékeit, tapasztala-
tait megosztani. A terapeuta nyugodt, 
barátságos légkört teremt, kérdéseket 
tesz fel, amelyek az általa kívánt irány-
ba terelik a beszélgetést. Az irányító 
kérdések hatására a páciens önmaga 
számára is meglepő válaszokat adhat; 
kellemes, de különös élményt tapasz-
talhat meg.

A kognitív terápia az úgynevezett 
kognitív modellt veszi alapul, mely 
szerint a gondolatok, érzések és a visel-
kedés kapcsolatban állnak egymással. 
Ehhez hozzátartozik, hogy mind ren-
delkezünk sémákkal, amelyek megha-
tározzák gondolkodásunkat és visel-
kedésünket, azt, hogy miként látjuk 
önmagunkat és a minket körülvevő 
világot. Ezek a sémák rossz esetben 
szűrőkkel társulhatnak, így torzult 
gondolkodás és világnézet jöhet létre. 
Fontos szerepet játszanak a szituációk 
értelmezésében az úgynevezett logikai 
hibák. Ezeket a kognitív torzításokat 
mindenki elköveti időnként – igen, 
még a teljesen egészséges emberek is! 
Azonban egy torzult látásmódú sze-
mély annyira túlreagálhatja a helyzetet, 
hogy az egy igen erős negatív gondola-
tot – és negatív érzelmet – generál, ezek 
pedig a már említett módon kapcsolat-
ban állnak, így erősítve egymást. Pél-
dául, ha valakinek az az egyik sémája, 
hogy minden rossz dologért ő a felelős 
(mert gyermekkorában ezt „nevelték 

belé”), ahogy valami rossz történik, 
hibáztatni kezdi magát, amitől ideges 
lesz, ez fizikai tüneteket is okoz – ilyen 
például a remegés, izzadás, fejfájás. 
A kognitív terápia lényege a torzult 
sémák és negatív szűrők felismerése 
és orvoslása.

Egy másik módszer, a viselkedés- 
vagy magatartásterápia a tanult visel-
kedésekre összpontosít. Magatartásza-
varok, fóbiák, kényszerek, szorongásos 
betegségek kezelésére alkalmazható. 
A terapeuta feladata az egyén és a 
környezete közötti kapcsolatban bekö-
vetkező zavarok észlelése és kezelése. 
A módszer alaptétele, hogy a különbö-
ző viselkedésformák, így a nemkívána-
tos, kóros eltérések kialakulásában is 
döntő szerepük van a tapasztalatoknak 
és a tanulásnak. Ezektől elválaszthatat-
lan a környezet, amelyben a magatartás 
kialakul – például gyermekkori rossz 
élmények hatására fóbiák alakulhatnak 
ki; különösen káros, ha valakit elhanya-
golnak a szülei.

Az előző két módszert ötvöző 
kognitív viselkedésterápia ma már az 
egyik legfontosabb pszichológiai keze-
lési forma. Alapja szintén a kognitív 
modell, a terapeuták célja a hibás gon-
dolkodási folyamatok felismerése és 
javítása. Első lépésként szükség van az 
úgynevezett negatív automatikus gon-
dolatok felismerésére, amelyek bármi-
lyen szituációban jelentkezhetnek, és 
azonnal erős negatív érzelmeket vál-
tanak ki. Ezek az érzelmek kellemet-
len fizikai tünetekkel társulnak – akár 
pánikrohamot is okozhatnak. A páci-
ensnek aktívan részt kell vennie a terá-
piában; úgynevezett gondolatnaplót 
kell vezetnie, amelyben feljegyzi, hogy 
bizonyos helyzetekre hogyan reagál, 
és milyen gondolatokat, érzéseket él át 
közben. A terapeuta segítségével utó-
lag más értelmezési módokat találnak 
a szituációra. Bizonyos idő után már 
a stresszt okozó helyzetben felmerül 
a betegben; vajon helyesen értelme-
zi a szituációt, vagy csak túlreagálja? 
A negatív gondolatok elűzésével, a 
helyzet megfelelő értékelésével jelen-
tős javulás érhető el súlyos esetekben 
is, viszonylag rövid idő alatt.

Bármelyik kezelési formáról 
legyen szó, minden módszer jobb, 
mintha nem fordulnánk szakember-
hez, és nem kapnánk segítséget. Pszi-
choterápiára járni nem szégyen – ezt 
muszáj kihangsúlyozni.

Polyák Katalin
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Helyvektor & Kritika Cooltér & Négyeshatos16 17Kirakat
„Feed Your Body, Calm Your Mind”

A minap a barátnőimmel egy csajos este keretében leugrottunk 
a Kazinczy utcába, a „Kultúra utcájába”, amely alternatív helyek 
tárházát rejti magában( Sárga zebra, thai- és wokos kajálda, Szimpla 
kertmozi) A lényeg, hogy bárki, bármikor megtalálja a kedvéhez, 
társaságához illő vendéglátós egységet. 

Mi a Kirakatba mentünk. A hely 
dizájnja már kívülről szemlélve is 
megfogott. Trükkösen lógó könyvek, 
falról kinyúló jelmondatok, amik 
tökéletesen ragadják meg a hely 
mondanivalóját, a bohókás falfest-
mény, és akkor a kajáról még nem is 
beszéltünk.

Házi limonádé, hamburgerek 
széles kínálata (választható márto-
gatóssal a krumplis chipshez, vala-
mint nem ám a szokásos zsömiben, 
hanem helyben sütött, ropogós buci-
ban tálalva), koktélok (a hely másik 
jelmondata: „Empty Your Glass, Fill 
Your Soul” – szerintem nem kell 
magyarázni, miért), desszert, harap-
nivalók… No, és a kedvencemet se 
felejtsük ki a sorból, a forró csokit. 
Az a bizonyos otthonról ismerős 
forró csoki, amit még szebb gyer-
mekkori emlékeket idéző pöttyös 
bögrében hoznak ki. Mennyei, már 
ezért megéri.

A kiszolgálás. Csupán az a kér-
dés, hogy minden egyes vendéglá-
tós ennyire jókedvű és mosolygós, 
vagy csak bizonyos helyeken van 
az embernek ilyen kiszolgáláshoz 
szerencséje? Mindenesetre első alka-
lommal volt szerencsém egy jó kedé-
lyű fiatalemberhez. Sajnos, legutóbb 
nem ő szolgált ki, hanem egy csinos 
csajszi (csak hogy a fiúk se maradja-
nak ki), de nem bánkódom, mert így 
viszont tudtam a hely varázsának 
élni. Amúgy meg hosszú még az élet, 
főleg ha legalább heti rendszeresség-
gel ellátogatok ide.

De ne menjünk át romanti-
kába, hiszen ahhoz zene is kéne. 
A kirakatban abból sincs hiány, sőt! 
Kilenc órától minden nap élőzene 
kíséri a bevitt ital- és falatmennyi-
séget. Úgyszintén megemlítendő 
sportkedvelő, valamint éhenkórász 
sorstársainknak, hogy alkalman-
ként a helyszínen meccsközvetítés 

is megtekinthető, és jeles naponként 
úgynevezett Burger Kedd kedvez a 
korgó gyomroknak.

Mint mondtam itt aztán minden-
ki megtalálja a kedvéhez valót, ételt, 
italt, nosztalgiahangulatot, nézni-
valót, pedig idáig csak egy helyről 
szóltam a több mint tucatnyi közül. 
Remélem meghoztam a kedvet egy 
kiruccanáshoz az Astoriától nem 
messze, és miután megtaláltátok 
valahol a rengeteg óra között meg-
maradt kis szabadidőtöket, még zh-k 
előtt ugorjatok el és járjatok utána. 
Több szót nem is fecsérlek. Üljünk be 
a Kirakatba! Pontosabban a Kirakat 
kirakatába – ahogy egyik ismerő-
söm mondta – az ablakhoz, ahonnan 
rálátni az utcára. Főleg estefelé, ami-
kor az emberek már nyüzsögnek, és 
az elmenők arra gondolnak, milyen 
jó is nekünk ott bent. Ez bizony pon-
tosan így van.

Lora

Mert megérdemlem
Tudtam, hogy nem kellett volna 

megnéznem azt a filmet még késő 
este… Nincs is rosszabb annál, mint 
amikor álmosan és fáradtan kora reg-
gel ott kell hagynom a takaró meleg 
és biztonságos világát. A túl korán 
érkezett reggel szomorú híre után szí-
vem első gondolata a kávékávékávé, 
majd a szükséges intézkedések után 
valahogy sikerül összeszednem 
magamat.

Durcás hangulatban indultam el 
az egyetemre és a négyeshatoson ülve 
azon gondolkodtam, hogy az utam 
első felének menetideje vidékről 
Budapestre miért ugyan annyit vesz 
el az életemből, mint a városon belüli 
utazás egy relatívan közeli helyre? 
Az idők hajnalán – elsős koromban 
az egyetemen – az egyik előadó 
tanárom mondta, hogy nincs is jobb 
dolog annál, mint mikor a villamoson 
elmélkedsz az előadáson elhangzott 
témákról. Ez a reggel valahogy nem 
volt alkalmas erre, inkább más dol-
gok jártak az eszemben.

Hogy is gondolhatnék kellemes 
vagy érdekes dolgokra, ha ilyen tra-
gédiákat kell megélni, mint a korai 
kelés? Arról nem is beszélve, hogy az 
esőerdők folyamatosan pusztulnak 
és biztos van valahol egy kiscica a 
villanyoszlopon várva egy tűzoltót. 
Az élet tele van nehézségekkel, de 
az a legrosszabb, ha azt látom, hogy 
másnak valami kicsit jobb, mint 
nekem. Jelen helyzetemben, a villa-
moson ülve a pirosnál álló BMW-re 
esett a pillantásom. Nagy, tekinté-
lyes (ezért a KRESZ szabályai sze-
rint elsőbbséget élvez), csili-vili autó, 
szép belsőtér, a sofőr tip-top csini nő. 
Rögtön jöttek az ítélkező gondola-
tok: biztosan lopott-csalt-hazudott, 
hogy ilyen drága autója van, meg sem 
érdemelné, hogy egy ilyet vezessen, 
különben is szőke, én biztosan sokkal 
érdemesebb lennék egy ilyen autóra, 
rendes vagyok, betartom a törvényt, 
még a piroson sem szoktam átmenni. 
Ilyen gondolatok keringtek a fejem-
ben, amiből csak a villamos hangja 
zökkentett ki: Petőfi híd budai hídfő! 
Gyorsan leszálltam és miután egy 
merész gondolat átvillant az agya-
mon, adrenalintól felpörögve átro-
hantam keresztben az úton a lépcső-
zés helyett. Csak mert megtehetem.

Resch Bori

Csillagainkban a hiba
Szeretek olyan filmet megnézni a 

moziban vagy otthon, amit össze tudok 
hasonlítani a könyvvel. Az esetek több-
ségében a könyv sokkal-sokkal jobb, 
mint a film, és nem azért, mert ez vagy 
az a jelenet hiányzik a filmből, hanem 
azért, mert olvasáskor a saját fantázi-
ámra vagyok utalva. Szeretem elkép-
zelni a szereplőket, a könyvekben erre 
a részre összpontosítok a legjobban.

A Csillagainkban a hiba már ezer 
éve lekerült a moziműsorról, mire elő-
ször eljutottam oda, hogy egyáltalán 
foglalkozzam vele. Láttam az előze-
test, de úgy voltam vele, hogy elő-
ször elolvasom a könyvet. A szereplők 
elképzelése az előzetes miatt kivéte-
lesen nem tartott sokáig, de teljesen 
meg voltam elégedve a színészekkel. 
Bár aki látta a Beavatott című filmet az 
ismeri belőle a testvérpárt, aki a Csil-

lagainkban a hibában a szerelmes párt 
alakítja. Szóval a szereplőkre senkinek 
nem lehet panasza. Lássuk csak, mi 
van még. Kevés olyan könyvet tud-
nék egyből megnevezni, amiről olyan 
érzésem van, hogy mindenkinek el 
kéne olvasnia, lehetőleg 12 és 16 éves 
kora között, viszont ez az. Tudom, 
hogy a mai fiatalok inkább nézik meg 
filmen azt, amit a tanár eredetileg 
kötelező olvasmányként ad fel, de ez 
a könyv rövid, szellemes és elgondol-
kodtató. Mikor befejeztem a könyvet, 
még napokig nem néztem meg a fil-
met, mert gondolkodtam. Azon, hogy 
miért lehetek hálás az életemben, és mi 
az, amiért nem vagyok, pedig lehet-
nék. Ilyen például a levegővétel, mert 
a könyvből kiderül, hogy van, akinek 
ez nem olyan egyszerű, mint nekünk. 
Vagy azon, hogy ha valakit szere-
tünk, akkor szeretnénk, hogy boldog 
legyen, még akkor is, ha mi szenve-

dünk, de ha látjuk a boldogságot az 
arcán, tudjuk, hogy az megér min-
den szenvedést. Ez a könyv nagyon jó 
példát mutathatna a mai fiataloknak, 
akik nem látnak a mobiltelefonjukon 
túl, és a legnagyobb gondjuk, hogy 
éppen hol töltsék a délutánjukat, vagy 
milyen legyen az új cipőjük. Az, hogy 
elolvassák ezt a könyvet édes kevés 
ahhoz, hogy megváltozzon a vélemé-
nyük, de talán páran rájönnek, hogy 
az apró dolgoknak is lehet örülni, sőt 
kell is, mert ki tudja, meddig tartanak.

Természetesen a film és a könyv 
között most is sok eltérés van, de tűr-
hető mennyiségben. A lényeges dolgo-
kat sikerült megragadnia a rendezőnek. 
A film soundtrackjét kifejezetten ajánlom 
a könyv olvasása mellé is! Feldobja az 
egész történetet, és később, mikor meg-
hallunk belőle egy számot, előjönnek az 
emlékeink a könyvről és ez jó érzés!

Bori

Közlekedő
Egyedül jobban tudok figyelni. Ülök 

a buszon, állok a Combinon, nézem az 
arcokat. Hallgatózom. Illetve nem is kell 
azt annyira, mert van aki olyan hangos, 
hogy akkor is meghallom, ha nem akarom. 
Beszélik a mobilba a méhnyakműtétjüket, 
kiabálják, hogy melyik biopasas jobb az 
ágyban. Elfelejtkeznek magukról és azt 
hiszik, hogy otthon vannak. Vagy egy-
szerűen csak arról van szó, hogy „miénk 
itt (is) a tér”? De meglehet, hogy inkább 
azért óbégatnak, mert úgy gondolják, 
hogy itt, ahol most épp vannak, úgyse 
érdekel senkit semmi, és ezért nyomathat-
ják a süket vakert. Vagy pedig szimplán 
elfelejti a mobilját markoló ordibagép, 
a nagy diskurzusának a hevében, hogy 
amire fölszállt, azon mások is utaznak. 
Elfeletji a nagy diskurzusa hevében, hogy 
amit megnyomott az nem az otthoni 
mikrosütő, hanem a leszállást jelző gomb. 
Te, mi az, hogy diskurzus?

Egyedül jobban tudok figyelni. Ülök 
a buszon, állok a Combinon, nézem az 
arcokat. Mindegyik külön tanulmányt 
érdemelne. Van itt minden, mint a 
bucsúban. Szép, telt, szikár, beesett, 
fáradt, puffadt, ereszkedett, agresszív, 
tompa, buta, lyukacsos, emós, bamba, 
tupír, szolíd, szelíd, közönséges, krá-
teres. Közös utazásunk alatt próbálom 
megfejteni, kitalálni, kit, kiket rejtenek a 
vonások. Milyen sorsuk lehetett? Milyen 
sorsuk van? Miért néznek összevont 
szemöldökkel, haragosan? Miért ráncol-
ják a homlokukat? Miért hangosak?

Egyedül utazom, jobban tudok 
figyelni. Tudom, hogy nem a követke-
ző megállónál szállok le, ezért beljebb 
megyek a Nagykörúti-giliszta belsejébe. 
Illetve mennék, ha engednének. De az 
ott lévők csak tompán bámulnak kifelé. 
Kopogtatom a vállukat: húzódjanak már 
arrébb, szeretnék beférni. De van aki ezt 
már inzultálásnak veszi és ütögetni kezd 
a ridiküllel. Sokan úgy gondolják, hogy 
a tömegközlekedés a túlélésről szól. Én 
is kezdem már (idevág Üveg-tigris-Lali 
gyakran hangoztatott sommás megjegy-
zése: Nekünk itt, nem jó!).

A túlélésre játszanak és nem a 
megélésre.

Tompán bámulnak a párás üveg-
re és várják, hogy vége legyen. Aztán 
leszállnak.

Egyedül utazom. Mindig, hogy 
jobban figyeljek. Fejemben jegyzetelek. 
Ragyogó (?) táptalaj.

Cserenkó Gábor

Sötét van
A mai társadalom nagyon látás-

központú. Ha mész az utcán, minden-
hol színek, villódzó reklámok, óriás-
plakátok jönnek szembe. Bár a termé-
szetben van példa arra, hogy az állatok 
sokkal fejlettebb hallásukra, szaglásuk-
ra, vagy egyéb érzékeikre támaszkod-
nak tájékozódáskor, nálunk valamiért 
nem az erősödött meg.

Nemcsak a tájékozódásban, hanem 
a szórakozásban is a látás dominál. 
Tévézünk, számítógépes játékokkal 
játszunk, olvasunk: a zenehallgatást 
leszámítva szinte minden szórakozási 
formánk alapköve a látás.

Ha ez elveszik, az ember élete gyö-
keresen megváltozik. Ebbe az érzés-
be kalauzol el minket a Láthatatlan 
Kiállítás. Látóként hihetetlenül furcsa 
élmény belépni a lefüggönyzött szo-
bákba, ahol csak a zajokat hallod, és 
pusztán tapintással tapasztalhatod 
meg a körülötted lévő világot.

A kiállítás összesen hat helyszínen 
vezet végig: először egy lakásba, majd 
az utcára, egy vadászházba, egy imi-
tált erdőbe és végül egy szoborparkba 
kerültünk. Számomra ez utóbbi jelentet-
te a legnagyobb kihívást: bár az utcán 
elég elveszettnek éreztem magam, azért 
mindennapi tárgyainkat elég köny-
nyedén felismertem. De amikor híres 
szobrokat (pl. Dávid-szobor, bocsi a 
spoilerért) vagy egy egyszerű oroszlánt 
kellett végigtapogatva kitalálni, mit is 
ábrázolhat, akkor bajban voltam.

A bemutatótermek után egy asz-
talhoz vezettek bennünket, ahol előre 
leadott rendelésünk alapján vacso-
rát szolgáltak fel nekünk, továbbra 
is teljes sötétségben. Próbáltatok már 
csukott szemmel enni? Lesni nem ér! 
Még az is nehézséget okoz az ember-
nek, hogy ne döntse fel a poharát, 
megtalálja az evőeszközeit, nemhogy 
azokat használja is! Még az egyik leg-
egyszerűbb étel, egy pizza felvágása 
is komoly nehézségeket jelent látás 
nélkül. Persze kézzel enni már köny-
nyebb, de az csalás.

Számomra maradandó élmény 
volt, ajánlom mindenkinek, hogy ha 
teheti, látogasson el a kiállításra. Meg-
éri. Csináltam egy csomó képet, de 
egyiken sem látszik semmi, így azok-
ból sajnos egyet sem tudok megosztani 
veletek. De talán nem is baj: úgysem 
tudnák átadni az élményt.

Ákos
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Belszíni fejtés Mozizóna & Sorozatlövő18 19Maze-a-pix
Kedves rejtvénykedők! Ezen a héten a sokak által kedvelt képrejtvények egyike kerül terítékre, a maze-a-pix. Ennek 

a típusnak a lényege, hogy a labirintuson egyetlenegy vonallal átjutva kirajzolódik egy kép, amelyet nem mellesleg 
csokijutalomért a lenti mailre küldhettek be. Ez utóbbi kép létrejöttéhez persze a fejtés végén a bejárt út vonalát ki kell még  
satírozni. Felfogható úgy is ez a feladvány, mint a gyerekeknek megalkotott labirintus nagy, felnőtt változata.

A nyomtatásban megjelent 3. számunknak végre született két szerencsés megfejtője. Ezúton gratulálunk Faragó  
Zoltánnak és Partl Ernőnek a csokihoz! Kellemes útkeresést erre a hétre mindenkinek! Ne tévedjetek el, és a labirintus végén 
Ti is csokit nyerhettek; ha pedig mégsem, akkor tapasztalatot!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Naruto
Az előző két Sorozatlövő-től eltérően 

nem egy szimpla sorozatot, hanem egy 
animét mutatok be nektek. Sokan már 
biztosan hallottatok róla vagy akár néz-
tétek/nézitek is, de elképzelhető, hogy 
többen nem ismeritek.

Eredetileg egy Kisimoto Maszasi 
fejéből kipattant ötlet került papír-
ra, mely mangasorozatként híresült 
el. A teljes sorozat két részből adódik 
össze, a Narutoból illetve a Naruto 
Shippuudenből.

A történet azzal kezdődik, hogy 
egy kilencfarkú rókadémon megtá-
madja Konoha falvát. A falu vezető-
jének sikerül megállítania és bezár-
nia a démont egy csecsemő testébe. 
A történet erről a fiúról, Uzumaki 
Narutoról szól. Végigkövethetjük, 
hogyan szerez barátokat, és hogyan 
fejlődik a ninják világában. Folyama-

tosan új képességekre tesz szert, és 
láthatjuk, hogyan nő fel egy tizenkét 
éves srác négy év alatt.

Hogy miben is válik el egymástól 
egy rajzfilm és egy anime? A legfőbb 
különbség a korosztályban rejlik. Míg 
egy rajzfilm az kisebb gyerekeknek szól, 
addig az anime főleg az idősebbeket 
(12+) célozza meg. Ehhez híven jelenik 
meg vér, brutalitás és szerelem a történe-
tekben. Természetesen a japán és európai 
kulturális különbségeknek megfelelően 
a rajzolás módja is jelentősen eltér, de 

könnyen meg lehet szokni az új, eleinte 
kissé fura ábrázolásmódot.

Maga az anime nagyon régen jelent 
meg (2002), de a mai napig hetente készül 
új rész, nem beszélve az évente megjele-
nő mozifilmekről. Az utolsó film idén 
decemberben jelenik meg, Naruto 7: The 
Last címen, míg az utolsó manga novem-
ber közepén érkezik a rajongókhoz, így 
az anime is véget ér jövőre. Maszasi ezzel 
óriásit alkotott. A gyermekkorom nagy 
részét azzal töltöttem, hogy a történetet 
követtem. Kíváncsi leszek, lesz-e még 
egy ilyen animációs sorozat?!

Ha szereted a jól koreografált 
harcokat, és az anime műfaja nem áll 
messze a szívedtől, akkor mindenféle-
képpen ajánlom számodra ezt a soro-
zatot. Személy szerint hetente várom 
az új részt, mind a mangából, mind az 
animéből és ha kell óra közepén kez-
dem olvasni/nézni azt.

Fetti

Szexvideó
Diaz és Segel újra egy filmben

Mindenki elismeri, ha hangot ad neki, ha nem, hogy az emberek 
életében a szex igenis nagy szerepet játszik. Főleg fiatal korukban. 
Viszont mindenki elér az életében egy olyan ponthoz, amikor ez aka-
ratlanul, de megváltozik. Mikor jön el ez az idő? Tényleg mindenkit 
érint, vagy kellő odafigyeléssel elkerülhető a „vég”?

Gondolom már mindenki ezer meg 
egy  előzetest  megnézett  erről  a  film-
ről, szóval nem hiszem, hogy sok újjal 
tudnék  szolgálni. Bevallom  nem  ez 
lesz életem filmje, de egy unalmas dél-
után  feldobására  tökéletesen  megfelel.  
Az embernek nem kell órákig gondol-
kodnia, hogy  ki  a  rossz  fiú, és  miért, 
ki  hal  meg  és  miért, egyszerűen  csak 
bekapcsolja a filmet és néz ki a fejéből, 
miközben a fiúk nagy örömére Cameron 
Diaz egy szál semmiben rázza magát a 
kamerák  előtt. És  igen, minden  lány 
irigyelheti őt azért a testért, amivel ren-
delkezik, de szerintem nem ennek kéne 
lennie a film egyik fő motívumának.

A film rendezőjének, Jake Kasdan-
nak a  neve  sokak számára ismerősen 
csenghet, ugyanis  a  Rossz  tanár  című 
filmet  is  magáénak  tudhatja. Habár  a 
mostani  szereplők  ugyan  azok, mint 
akkor, a Szexvideó  mégse  mondható 
folytatásnak, pusztán a véletlen műve 
az  egybeesés. Viszont  sajnos  a  Rossz 

tanár se hagyott bennem nagy nyomot, 
és  úgy  érzem, hogy  ez  a  film  se  fog. 
Nem azért, mert a színészeket ne ked-
velném, mert Cameron Diaz filmjeit is 
szeretem, nem  beszélve  az  Így  jártam 
anyátokkal  sorozat  egyik  főszereplőjé-
ről, az imádott Marshallt alakító Jason 
Segelről, hanem  azért  mert  ez  most 
így  sikerült. Minden  évben  van  pár 
film, ami  csak azért  jön  ki a mozikba, 
hogy a benne játszó színészeket lekösse 
egy időre, és biztosítson nekik munkát.  
A  Szexvideó  pedig  pont  ilyen, és  ezzel 
a felesleges pénzkidobáson kívül nincs 
is baj, amit sok más hasznos dologra is 
el  lehetett  volna költeni, de  ismeritek 
a  mondást, késő  bánat,  eb  gondolat. 
Viszont annyira meg nem rossz, hogy 
egyszer, esetleg  kétszer  ne  lehessen 
megnézni. Hazudnék, ha  azt  monda-
nám, hogy  mikor  a  hazai  mozik  fel-
vették a műsorukra ne akartam volna 
megtekinteni, mert bizony így volt, de 
aztán egyéb elfoglaltság miatt úgy ala-

kult, hogy  nem  kerültem  be  az  elsők 
közé, így  utólag  hálát  adok az égnek, 
mert  ha  már  moziba  megyek, olyan 
filmre szeretem kiadni a pénzem, ami 
utána nyomot hagy bennem.

Viszont  a  sok  rossz  dolog  után, 
szeretnék egy pár pozitívumot is írni. 
Szerintem Cameron és Jason összeillő 
párost alkot, szóval az ember egy perc-
re se kételkedik bennük, nem érezzük, 
hogy  megjátszanák  magukat, minden 
természetesnek hat. A kislányuk enni-
valóan édes, bár elég fura dolgokat tud 
kérdezni  az  apjától. Mindenképpen 
fontosnak  tartom  megemlíteni, hogy 
kevés embernek van olyan barátja, aki 
a  feleségével  együtt  az  évfordulójuk 
napján segít megoldani egy problémát 
(természetesen  hátsó  szándékkal, de 
most nem ez a lényeg). Végül, de nem 
utolsó  sorban, ha  egyetlen  tanulság-
ként  is, de  meg  lehet  említeni, hogy 
szép dolog, hogy az ember a családjá-
ért  megtesz  mindent, még  egy  kutyá-
val szemben is kiáll.

Szóval összegezve az egészet ,akik 
Cameron-függők,  nézzék  meg, akik 
viszont annyira nem, azok ne ez alap-
ján akarják megszeretni.

Bori

SEX TAPE (amerikai vígjáték, 2014, 94 perc)
Rendező: Jake Kasdan
Forgatókönyv: Kate Angelo, Jason Segel
Szereplők: Jason Segel (Jay), Cameron Diaz 
(Annie), Rob Corddry (Robby)
Pontszám: 5/10

Mondokegy...
„A mű címe az volt, hogy Hajnali 

szárnyalás, csak sajnos lemaradt egy vesz-
sző…”

(Zentai László)

„Addig bágyasztom magukat, míg sír-
va mennek ki!”

(Klinghammer István)

„Tudja a vizsgának az a lényege, hogy 
a hallgatókba bele lehet kötni!”

(Klinghammer István)

„Minden évben kíváncsi vagyok erre! 
Ez egy kicsit túlzás, mert ez az első csoport, 
akinek ilyet tanítok!”

(Gercsák Gábor)

„Mikor én voltam hallgató… és mie-
lőtt még megjegyzéseket tesznek, hogy 
Ferenc József korában, gyorsan leszögezem, 
hogy nem, később…”

(Klinghammer István)

„Ha Hollandiába mennek, és meglát-
nak valamit, ami már 2 méternél magasabb, 
akkor oda már kirándulni járnak a palik!”

(Klinghammer István)

„Ne terjesszék a náthát, mert a fél tan-
szék kihalt mára!”

(Klinghammer István)

„A szociológus szakhoz csak 90 fokot 
kell elfordulni a liftnél!”

(Gercsák Gábor)

Küldd el nekünk Te is tanára-
id aranyköpéseit, hogy mások is 
szórakozhassanak rajta. Az arra 
érdemesnek talált sziporkákat a 
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu címre vár-
juk „Mondokegy” tárgyú levelekben.

http://www.imdb.com/title/tt1956620/
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