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Andalító melódiák
A filmzenének már a mozgókép 

mint művészeti ág megjelenésétől kezd-
ve fontos szerepe van. Régen, a némafil-
mek korában élőben játszottak a képek 
mellé (vagy alá) zenét. Később a zene a 
film részévé vált, irányította a néző érzel-
meit. Ma már ennél sokkal kisebb szerep 
jut neki (az egész filmre vetítve, egy egy 
jelenetben viszont talán még fontosabb), 
azonban még mindig nagyon lényeges 
eleme a filmgyártásnak.

A filmzene feladata a hangulatterem-
tés (nem hangulatkeltés, nem politizálunk). 
Emellett jó, ha tartalmaz néhány olyan ismét-
lődő és fülbemászó dallamot, amit meghallva 
könnyen fel tudjuk idézni a filmélményt, 
amely összeforr a címmel: Star Wars, A Gyű-
rűk Ura, Jurassic Park, Forrest Gump.

Régóta rajongok a filmzenékért, gyerekként is pötyögtem őket a zongorán hallás 
után, és nagyon élveztem. A zene szeretete máig nem múlt el, s bár jóval ritkábban 
kerülök kedvenc billentyűs hangszerem közelébe (és ennek köszönhetően valószínű-
leg be is rozsdásodtam, nem kicsit), továbbra is imádom a soundtrackeket hallgatni.

Persze nem kell feltétlenül a drámai, epikus dallamokra gondolni, nagyon 
szeretem például az Amélie csodálatos élete című film hangulatos, könnyed harmo-
nika-hangzásra épülő zenéjét is, ahogy a korábban említett A Gyűrűk Ura lemezei 
is a polcomon pihennek (kevés eredeti CD-m között).

És hogy milyen apropóból olvassátok mindezt? Múlt héten – hosszú idő óta 
először – újra moziban voltam. Méghozzá a Csillagok között-ön. És hihetetlen zenéje 
van. Egyszerű, igaz, de nagyon (nagyon, nagyon) hatásos. Oké, aki nem látta a 
filmet, annak lehet hogy nem mond olyan sokat és egy idő után unalmassá válik, 
de ha megnézted… nem tudod majd kiverni a fejedből.

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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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!

„…Mert mindig megcsípi a legyek”

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar és a Gyógypedagógiai Pszi-
chológiai Intézet 2014. november 27-én „…
Mert mindig megcsípi a legyek” – avagy a nyelvi 
fejlődési és tanulási zavarok értelmezésének és terá-
piájának korszerű megközelítései címmel szervez 
konferenciát. Az esemény a Magyar Tudomány 
Ünnepe 2014-es programsorozatának része.
A rendezvény Gereben Ferencné Várbíró 
Katalin professor emeritus, az Intézet 
korábbi vezetője 70. születésnapjához 
kapcsolódik. Az ülésen visszatekinte-
nek az ünnepelt pályafutására, majd 
a szakmai program keretében a 
nyelvi- és tanulási zavarok termi-
nológiai, diagnosztikus és terá-
piás kérdéseit tárgyalják. 
A programot elérhetitek a 
http://www.elte.hu oldalon.
Időpont: 2014. november 
27. 9:00 
Helyszín: ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógype-
dagógiai Kar (1097 
Budapest, Ecseri 
u. 3. C/105)

ELTE-s hallgatót díjazott a 
Katona József Színház

A Katona József Színház 
2014 őszén Ahol a kurta farkú 
malac címmel hirdetett pályá-
zatot: olyan kisfilmeket vártak, 
amelyek a ki- és elvándorlás témá-
ját járják körül, egy percben. A szak-
mai zsűri a legjobbak közé választotta 
Marity Bianka (ELTE BTK) Országmese 
című alkotását is (a harmadik helyezést 
érte el).
A teátrum felhívásának célja az volt, hogy a 
fiatalok elmondhassák saját történetüket, gon-
dolataikat, érzéseiket, a mai magyar társadalmat 
erősen foglalkoztató kivándorlás jelenségéről.
A pályázat első helyezettje Prokopp Max Copy paste 
című kisfilmje (Deutsche Schule) lett, ez 2014. novem-
ber 17-től látható lesz az Illaberek című előadásban.
forrás: http://www.elte.hu

Téli utazás

Az ELTE Alumni Szervezetének szervezésében 2014. nov-
ember 29-én Franz Schubert Téli utazás című dalciklusa 

hangzik el az Aula Magnában.
A koncert ingyenes, de 2014. november 27-ig köte-

lező regisztrálni a titkarsag@alumni.elte.hu e-mail 
címen, vagy az (1) 411 65 37 telefonszámon.

Időpont: 2014. november 29. 19:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 

Budapest, Egyetem tér 1–3.  
I. em.)

forrás: http://www.elte.hu

Emlékhely lett a Trefort-kert

A mai Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem egykori, a 

holokauszt során és a második 
világháborúban elhunyt okta-

tóinak és hallgatóinak emlékére 
avatott emlékművet 2014. november 

14-én az Egyetem a Múzeum körúti 
Trefort-kertben.

Az egyetem épületének téglafalából eltá-
volított habarcs helyére – olyan magas-

ságban, amely az olvasást lehetővé teszi – 
a Múzeum körúti Campuson végigfutó, 200 
méter hosszú, egy centiméter magas bronzcsí-

kon tüntették fel az áldozatok nevét. A sáv 
a Múzeum körúttól a Puskin utcáig öleli 

körbe az egyetemet, középpontjában – 
közel a Gólyavárhoz – megemlékező 

felirat került a falra.
forrás: http://www.elte.hu
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Továbbra is az ELTE a leg-
jobb tudományegyetem

A Semmelweis Egyetem, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem és a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem – a hallgatói és az oktatói 
kiválóság alapján ezek az intézmények állnak a 

HVG 2015-ös felsőoktatási rangsorának élén.
A hallgatói rangsorban nem történtek nagyobb változá-

sok, sőt még inkább erősödött a vezető egyetemek előnye – 
olvasható a kiadványban. Az ELTE-re vagy a Budapesti Corvinus 

Egyetemre csaknem ezerrel többen szerettek volna bejutni 2014-ben, 
mint korábban, de a Műegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és 

a Semmelweisen is 500-800 fős volt a növekedés. Az oktatói alrangsorban 
már nagyobb az átrendeződés. Az SE az idén az összetett intézményi rangsor 

győztese lett, az évek óta listavezető Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig a 2. 
helyet szerezte meg – igaz, idén is ebbe az intézménybe jelentkeztek a legtöbben, és 

itt tanít a legtöbb – tudományos fokozattal rendelkező – oktató.
Az összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre 

első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett 
hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, 

a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy – tudományos fokozattal rendelke-
ző – oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát.

forrás: http://www.elte.hu

Rang Intézmény Hallgatói kiválóság Oktatói kiválóság
1 Semmelweis Egyetem (SE) 4 1
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 3 4
3 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 5 4

A francia középkortól Bizáncig

Az ELTE Eötvös József Collegium 
2014. november 24–28. között ismét 

nemzetközi konferenciát rendez Byzanz 
und das Abendland / Byzance et l’Occident III. 

(Studia Byzantino-Occidentalia) címmel.
A konferenciát Michel Zink plenáris elő-
adása nyitotta november 24-én 10 órakor. 

A vendégprofesszor a Collège de France 
hivatalos programjaként idén az Eötvös 

Collegiumba látogat és Pourquoi le graal  
est-il un sujet romanesque? címmel tar-

tott előadást.
A nemzetközi konferencia keretében 

az Eötvös Collegium új kiadványa-
it is bemutatják az anyanemzetek 

kultúrintézeteiben.
A programfüzetet megtalál-

játok a http://www.elte.hu 
oldalon.

Időpont: 2014. novem-
ber 24–28.

Helyszín: ELTE Eöt-
vös József Collegi-

um (1118 Buda-
pest, Ménesi út 

11-13.)

http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6333
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6329
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6334
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6305
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6304
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6309
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Kari Tanács
Novemberben – az őszi félévben már harmadszor – ülésezett 

a TTK Kari Tanácsa. Az előzetesen kiküldött napirend alapján 
elhúzódó ülésre számítottunk, szerencsére azonban rövid idő alatt 
végighaladtunk a kérdéseken. Hogy miket is tárgyalt a Tanács, arról 
olvashattok most egy kis összefoglalót.

A napirendi pontokat megelőzően 
Dékán úr bemutatta a Doktorandusz 
Önkormányzat delegáltjait, Vásár-
helyi Zsókát és a TTK DÖK elnökét, 
Jancsó Tamást.

Az első hét napirendi pont Személyi 
kérdés volt, így az előterjesztések ismer-
tetése után egyszerre zajlott a titkos sza-
vazás minden kinevezés tekintetében. 
Ennek eredményeként adjunktusi kine-
vezésben részesült Bánóczi Zoltán (Szer-
ves Kémiai Tanszék) és Vesztergomi 
Soma (Fizikai Kémiai tanszék), tudo-
mányos munkatársként Müller Viktor 
(Növényrendszertani, Ökológiai és 
Elméleti Biológiai Tanszék), tudományos 
főmunkatársként pedig Juhász Gábor 
(Anatómiai, Sejt-és Fejlődésbiológiai 
Tanszék) folytathatja munkáját.

Docensi kinevezést szavazott meg a 
Kari Tanács Veres Gábor és Csanád Máté 
adjunktusoknak (Atomfizikai Tanszék).

A Társadalom- és Gazdaságföld-
rajzi Tanszék vezetésével Győri Róbert 
egyetemi docenst, a Regionális Tudo-
mányi Tanszék vezetésével pedig Bottlik 
Zsolt egyetemi docenst bízta meg a 
Tanács, mely megbízás három évre szól.  
Az Algebra és Számelmélet Tanszékre 
Károlyi Gyula részfoglalkozású egyete-
mi tanári kinevezése került elfogadásra.

Érdi Bálint egyetemi tanár részére 
professor emeritus cím adományozá-
sát támogatta a Tanács, aki kiemelkedő 
kutatói és oktatói tevékenysége mellett 
1998 és 2009 között a Földrajz-, Földtu-
dományi Intézet Csillagászati Tanszéké-
nek vezetője is volt.

Tiszteletbeli doktor és professzor 
címben részesült David Andreu, a barce-
lonai Pompeu Fabra Egyetem egyetemi 
tanára, aki a Kar Szerves Kémiai Tan-
székével 1990 óta sikeres kutatásokban 
dolgozik együtt.

A Kari Etikai Bizottság nem oktató-
kutató tagjának Zavaczki Csillát, póttag-
jának Gaga Zsuzsannát javasolta a Köz-
alkalmazotti Tanács, mely beterjesztés 
elfogadásra került.

Dr. Falus András egyetemi tanár 
lemondása okán Dr. Vértessy Beáta  
(MTA TTK Enzimológiai Intézet, Genom 

Metabolizmus Kutatócsoport) vált dele-
gálttá külső tagként a Kari Habilitációs 
Bizottságba.

Az ELTE TTK kari önértékelése 
egyhangúlag elfogadásra került a MAB 
2014/2015. tanévi intézményakkreditáci-
óhoz, melyet az Intézetek állítottak össze.

Végül a Bejelentések során Dékán úr 
tájékoztatott minket az elmúlt időszak 
számos fontosabb történéséről. 

Szeptember 1-től a Richter Gedeon 
Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítvány Kura-
tóriumának új elnöke Hudecz Ferenc 
akadémikus, tanszékvezető egyetemi 
tanár (Szerves Kémiai Tanszék). 

A visegrádi országok tudományos 
akadémiáit tömörítő The Visegrad group 
of Academies szervezet által meghirde-
tett, a fiatal kutatóknak szóló Young 
Researcher Award díjat idén az alkalma-
zott matematika tárgykörében pályáz-
va, magyar részről Csomós Petra – az 
MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy 
Hálózatok Kutatócsoportjának munka-
társa – vehette át október közepén. 

Az évben már nyolcadik alkalom-
mal osztották ki Brandenburg szövetségi 
államban (Németország) az ifjú kutató-
kat elismerő kitüntetéseket. A „postdoc” 
kategória egyik díjazottja Vincze Mik-
lós, aki szeptembertől az Elméleti Fizikai 
Tanszék MTA Kutatócsoportjának mun-
katársaként karunkon folytatja kísérleti 
kutatásait a Kármán Környezeti Áram-
lások Laboratóriumban. A kitüntetése-
ket november 20-án Sabine Kunst, Bran-
denburg állam tudományos ügyekért 
felelős minisztere személyesen adta át a 
díjazottaknak.

Az MTA Kémiai Tudományok 
Osztálya 2014. évi Zemplén Géza Fődí-
ját Dr. Csámpai Antal hab. egyetemi 
docens (Szervetlen Kémiai Tanszék), 
Ifjúsági Díját pedig Dr. Bánóczi Zoltán 
tudományos munkatárs (ELTE-MTA 
Peptidkémiai Kutatócsoport) számára 
ítélték oda.

A Kari Tanács következő ülése  
december 10-én lesz.

Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

Elnöki beszámoló
Újra lendületben a TTK HÖK

Egy igen hosszú és megerőltető ciklus után november 4-én tar-
totta a TTK HÖK a Záró Küldöttgyűlését, ahol számot vetett a tör-
ténésekről és búcsút vett a véglegesen leköszönő tisztségviselőitől 
és képviselőitől. Majd november 9-én már a frissen megválasztott 
képviselőkkel indult a reggel, hogy az első kihívással szembenézze-
nek: kik fogják intézni az önkormányzat operatív ügyeit?

Az elmúlt pár hónapban a képvise-
lőválasztáson volt a hangsúly a hallga-
tói önkormányzat életében. Egy előző 
Nyúzban olvashattok a Záró Küldöttgyű-
lésre készült beszámolókból, egy másik-
ban az Alakuló Küldöttgyűlésre készített 
pályázatokból válogattunk nektek. Most 
pedig nézzük mi történt azon az ülésen. 

Az ülést Ferdinandy Bence volt 
TTK HÖK elnök nyitotta meg 10:28 
perckor, és ebben a pillanatban minden 
addigi képviselőnek és tisztségviselő-
nek megszűnt a mandátuma. Egy-két 
bejelentés következett, többek között, 
hogy a TTK Doktorandusz Önkor-
mányzat új elnököt választott Jancsó 
Tamás személyében. Ezután kezdőd-
hetett, amiért valójában jöttünk, 
a második napirendi pont: Sze-
mélyi kérdések.

Először az Ellenörző Bizott-
ság három üres helyét kellett fel-
tölteni, a négy pályázó Őri Bálint, 
Németh László, Rádl Attila és Var-
ga Éva volt. A sikeres megválasz-
tás után a következő poszt a titkári 
volt, majd az elnöki és innentől 
kezdve az Alapszabály szerint 
jöttek sorban a tisztségviselők. 
Az elnökválasztásról nem írnék 
részletesen, azt hiszem kicsit furán 
hatna magamról írni, de ezt igyek-
szünk bepótolni. Az ülés jegyző-
könyvét és a pályázatomat (mint 
természetesen mindenki másét) 
megtaláljátok a honlapunkon.

Kimondottan nyugodt Kül-
döttgyűlés volt, vitásabb pont-
nak a gazdasági elnökhelyettes 
választás bizonyult. Két teljesen 
alkalmas jelölt állt a képviselők 
elé: Hoksza Zsolt és Horváth 
Tamás. Viszont két teljesen más 
irányvonalat képviseltek. Soká-
ig ment a huzavona, végül arra 
kérte egy képviselő, Lukács 
Károly a két jelöltet, hogy cse-

réljenek nézőpontot egy vitás kérdés-
ben, a forrás allokáció (az ELTE HÖK 
részönkormányzatainak költségvetés 
felosztása) mikéntjében. Végül a har-
madik körben, ahol már elegendő az 
egyszerű többséget megszerezni, 20 
szavazat érkezett Horváth Tamásra és 
18 Hoksza Zsoltra. Ezenkívül az összes 
tisztség gyorsan, már az első körben 
megválasztásra került, holott akkor a 
szavazatok több, mint ⅔-át kell meg-
szerezni. Fontos információ, hogy több 
tisztség nem lett betöltve, még folya-
matosan keresünk tudományos biztost 
és esélyegyenlőségi biztost, illetve egy 
szakterületnek, a környezettudomány-
nak szintén nincs még koordinátora.

Megválasztott tisztségviselők igen nem érvénytelen
Kovács Fanni elnök 37 0 0
Horváth Tamás gazdasági elnökhelyettes 20 18 0
Miklós-Kovács Janka szociális elnökhelyettes 37 1 0
Csonka Diána tanulmányi elnökhelyettes 38 0 1
Vajda Levente kollégiumi biztos 32 2 1
Márton Ákos kommunikációs biztos 27 6 1
Lovász Tamás külügyi biztos 33 1 0
Székely Gellért sportbiztos 33 3 0
Saáry Ákos főszerkesztő 35 0 0
Fetter Dávid informatikus 34 1 0
Török Mátyás mentorkoordinátor 34 1 0
Góth Roland rendezvényszervező biztos 34 0 1
Költő Enikő titkár 36 0 1
Ince Sára biológia szakterületi koordinátor 34 0 0
Hegedüs Dávid fizika szakterületi koordinátor 33 0 0

Vara Bálint földrajz-, földtudományi szakterületi 
koordinátor 31 2 0 

Balogh Dániel kémia szakterületi koordinátor 31 2 0
Fáki Anna matematika szakterületi koordinátor 31 2 1
Őri Bálint ellenőrző bizottsági tag 37 - -
Rádl Attila ellenőrző bizottsági tag 36 - -
Varga Éva ellenőrző bizottsági tag 32 - -

Végül a második napirendi pontot 
10-én 00:07 perckor zártuk le. Következett 
a harmadik napirendi pont: a hallgatói 
érdekképviselet jövője. A kései időpontra 
való tekintettel – sokunknak volt reggel 
8-tól órája és már a koncentráció is eléggé 
lankadt – a napirendi pontot elvetettük. 
Helyette megbeszéltünk egy időpontot, 
amikor átbeszélünk mindent kötetlen for-
mában (ez másnap – vagyis kedd – 18 óra 
lett). Így fél egykor lett vége az ülésnek. 

Az első héten mondhatni frissen 
vetettük bele magunkat a munkába, ami 
furcsa, hiszen eddig is ezt csináltam, 
viszont az új csapat teljesen felvillanyo-
zott. Hétfőn választmány az új tagokkal 
és rekord mennyiségű állandó meghí-
vottal, majd kedden az elmaradt harma-
dik napirendi pont pótlása, melyet így 
sokkal hosszabbra nyújtottunk.

A korai esti programot a TTK HÖK 
Alapelveinek bemutatásával és magya-
rázatával kezdtük, majd ismertettük 
a HÖOK szekciók eredményeit, szó 
volt rendezvényszervezésről, szolgál-
tatásokról, gazdaságról, érdekképvi-
seletről, de legfőképp a választások 
reformjáról. Ezek előtt átbeszéltük, 
hogy jelenleg a HÖOK – és így a hétvé-
gi vezetőképző – nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy hogyan lehet megreformál-

ni a HÖOK-ot és ezáltal a hallgatói 
önkormányzatot. Ezeket mind megvi-
tattuk, majd léptünk tovább a nemré-
giben ismertetett Fokozatváltás című 
NFTV módosítás anyagra, itt beszél-
tünk az anyag egészéről és egyes már 
megismert véleményekről is.

Még ugyanezen a napon korábban 
a Környezettudományi Szakterületi 
Bizottság megválasztotta Szávai Pétert 
bizottsági elnöknek, hogy vigye a szak-
terület ügyeit a következő koordinátor 
megválasztásáig.

Aztán szerdán EHÖK elnökségin 
szintén választási reformokról beszél-
tünk, és elkezdtük lefektetni azokat az 
alapokat, amire építkezni fogunk. A múlt 
heti elnökségin ezt a témát már teljesen 
körüljártuk és az ösztöndíjak témakörét is 
elővettük. Egy-két főbb pontban már sike-
rült is megegyezni. Muszáj megjegyez-
nem, hogy ez egy igen nehéz és körülmé-
nyes feladat, mert döntéseinket jelenleg 
konszenzus alapján hozzuk, közelíteni a 
részönkormányzatok álláspontját pedig 
jó nagy kihívás. De haladunk.

Tartottunk tisztségviselő ülést, 
ahol főleg a rutin feladatokat egyez-
tettük, ez hamar ismerkedős társasjá-
tékestbe torkollott. Sajnos nem tudtam 
a nagy részén ott lenni, mert a Bolyai 
Kollégium Csütörtök Este című ren-
dezvényén épp Palkovics államtitkár 
úr tartott előadást, melyben a szintén 
az NFTV módosító anyagot ismertette.

Lendületesen telt ez az első pár hét, 
remélem ez továbbra is megmarad.

Kovács Fanni
elnök

ELTE TTK HÖK
elnok@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet Sport6 7Sportolj télen is!
Mert a mozgás felüdít és megnyugtat

És persze az sem rossz, ha van hol űzni. Végre elkészült a Tüs-
kecsarnok! Részletes infókat a cikkben olvashattok, de azért ezen 
kívül is lesz (és volt) pár olyan esemény, amiről egy sportszerető 
egyetemistának érdemes értesülnie.

No de ne is szaporítsuk tovább a 
szót, nézzük a közeljövő eseményeit 
tematikusan szétbontva, majd tekint-
sünk a múltba pár karakter erejéig.

Jeges Est
2014. december 4-én várunk titeket 

az Aréna Pláza Jégteraszán egy fergete-
ges koris bulival. Fogd a korid, hagyd 
hátra a gondfelhőket és szellőztesd ki 
a fejed a jégen! Hozd magaddal a bará-
taidat is! VÁRUNK! Az eseményhez 
csatlakozhatsz Facebookon a keresőbe 
a „JegesEst 2014” kifejezést bepötyögf-
ve. Ha tetszik, gyere el, és oszd, hogy 
mások is jöhessenek!

Éjszakai Sportnap
2014. december 12-én ismét vár 

a BEAC sporttelep és egy fergeteges 
éjszaka telis-tele sporttal. Labdarú-
gás, röplabda, kosárlabda, kviddics, 
aerobik, spinning és még sok minden 
más sportág, melyekben kipróbálhatod 
magad. Részletesebb infókért keresd 
a plakáton is megtalálható elérhető-
ségeket, vagy keresd az eseményt a 
Facebookon a facebook.com/ejszakaisport 
címke alatt.

Futball
December 15-én rajtol az ELTE-

BEAC Téli Lágymányosi Bajnoksága. 
Amennyiben a foci az életed, vagy csak 
hobbiból űzöd, ne habozz – jelentkezz! 
A bajnokságról információkért keresd 
az ELTE-BEAC szervezőit. Fotókért és 
beszámolókért az ELTE Online hon-
lapjára látogass el: elteonline.hu/sport.

Nevezési lapok letölthetők a http://
www20.zippyshare.com/v/63004769/file.
html oldalról. Ne késlekedj! Ha télen is 

érzed a lábadon a cipőt, ahogy rúgod a 
bőrt, jelentkezz már most, mert minden 
napra, amikor bajnokság van, csak az 
első 12 csapat nevezését fogadják el a 
szervezők.

Sakk
2014. december 14-én vár Hód-

mezővásárhely és a XXIII. ifjabb Tóth 
Antal ifjúsági sakk emlékverseny.  
Ez egy snellverseny, melyet a verseny 
címében is megjelenő fiatalon elhunyt 
hódmezővásárhelyi sakkozó emlékére 
hoztak létre tisztelgés gyanánt, illetve 
Hódmezővásárhely sakk-kultúrájának 
fejlesztésére. A versenyt Tóth Árpád és 
felesége valamint a Radnai József Ala-
pítvány a Sakkozás Jövőjéért támogat-
ja. Az eseményt a hódmezővásárhelyi 
Vásárhelyi Pákozdy Ferenc Sakk SE 
rendezi. 

Amennyiben érdekel, sakktehet-
ség vagy, akár csak szereted a sport-
ágat, megéri lenézni. A nevezési díj 
ifjúságiaknak 600, felnőtteknek 800 Ft. 
Részletesebb információkért keresd a 
versenykiírást a faliújságokon, az ELTE 
TTK HÖK honlapján, vagy Ábrahám 
Zoltánt a (30) 854-2384-es telefonszá-
mon.

Ismét labdarúgás
Megkezdődött a nevezés az  

V. Alumni kupára is. Természetesen 
ide is minden futball-szeretőt, máni-
ákus bőr-rugdalót és hálóőrt várnak 
egy jó, kispályás focitornára, december 
13-án. Nevezés dec. 1-jéig elektronikus 
formában, a szervezes@beac.elte.hu címre 
elküldve. Minden egyéb információt 
megtalálsz a http://www.beac.hu/hirek/
labdarugas/megkezdodott-a-nevezes-az-v-

alumni-kupara/ link alatt. Jó focizást, 
sok szerencsét!

Tüskecsarnok
Végre! 20 év után elkészült a Tüs-

kecsarnok! Az épület első rendezvé-
nyeinek keretében november 29-én 
megtekinthető lesz az All Star Kelet-
Nyugat kosárlabda gálamérkőzés. A 
délutáni program alatt egyetemisták 
is színre lépnek, ahol a Nyugatot kép-
viselve szerepel egy ELTE-s hallgató, 
Varga Zsolt,  majd bemutatkoznak a 
kerekesszékes sportolók is. A hangu-
latért a kosármutatványairól híres Face 
Team és egy ukrán táncoslány-csapat, a 
Red Foxes lesz a felelős. A létesítmény 
egyébként a csarnokon kívül januártól 
kedvezményes lehetőségekkel várja a 
szabadidős sportolókat négy tornater-
mével valamint fitness-wellness köz-
pontjával. 

Jazztánc
Modern jazztáncosaink megren-

dezték első év végi bemutatójukat, 
amely egy negyvenöt perces, óriási 
sikert arató show volt. Táncosaink 
repertoárjuk összes koreográfiáját 
bemutatták a műsor alatt – jutalmuk 
hatalmas tapsvihar volt. Közben pedig 
láttunk angol keringő és tangó bemuta-
tót is, melyek még tovább színesítették 
az estét.

Kosárlabda
Egy korábbi számban már emlí-

tést tettünk kosaras lányainkról – most 
büszkén jelenthetem, elindultak a siker 
útján. Már két meccsből kettőt megnyer-
tek! Az ELTE-BEAC csapata 88-58-ra 
legyőzte a MEAFC (Miskolci Egyetemi 
Atlétikai és Futball Club) csapatát a női 
kosárlabda MEFOB-on (Magyar Egye-
temi és Főiskolás Országos Bajnokság).  
A lányok kissé bizonytalanul kezdtek, 
de rövid idő elteltével magukra talál-
tak és egyszerűen lesöpörték az ellen-
felet a pályáról. Csak így tovább!

Székely Gellért
sportbiztos

ELTE TTK HÖK
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Beszámoló
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

Nyáron szokott megjelenni az Alapítvány beszámolója az 
elmúlt évről. Ezt a hiányosságunkat szeretnénk most pótolni, a 
2013-as évben történtek, illetve az idei legfontosabb változások 
leírásával.

A 2013-as évben jelentős változ-
tatásokat kellett eszközölnünk, ezért 
visszatekintve nagyon vegyes képet 
mutat. Egyrészt át kellett alakítanunk 
év közben az ügyfélszolgálatunkat, 
hiszen a Gömb Aula galériájáról el kel-
lett költöznünk. Ez azt is jelentette, hogy 
bezártuk a boltunkat, ezért jelenleg az 
Eötvös Kiadó árusítja tankönyveinket 
és jegyzeteinket. Különösen a szakos 
pólók iránti intenzív érdeklődés miatt 
webshop beindítását tervezzük, ez vár-
hatóan 1-2 héten belül megtörténik.

A bolt bezárása miatt nagyobb 
hangsúlyt tudtunk fektetni egyéb pro-
jektjeinkre. A TTK HÖK önkénteseivel 
számos középiskolát kerestünk fel, elő-
adásokon népszerűsítve a természet-
tudományokat és az ELTE TTK-t. Ezt 
idén is folytattuk és szeretnénk folytat-
ni a jövőben is.

Tavaly az év végével lezárult a Ter-
mészettudományi Karral közös TÁMOP 
projektünk. Ennek kapcsán a legnagyobb 
eredmény, hogy az általunk kezelt hon-
lapon (http://ttktamop.elte.hu) ingyenesen 
elérhető számos friss, TTK-s oktatók által 
készített tankönyv és jegyzet.

Érettségi előkészítőink továbbra is 
népszerűek voltak, bár valódi áttörést 
csak idén szeptemberben értünk el. 
Ezzel együtt a 2013-as évben is lehe-
tőségünk volt számos diák számára 
biztosítani lehetőséget, hogy az ELTE 
TTK-n készülhessen fel az emelt szin-
tű érettségire. A rászorulóknak, illetve 
tehetséges diákoknak 2013-ban ingye-
nes részvételt vagy jelentős kedvez-
ményt tudtunk biztosítani.

Az Educatio-n és a Nyílt Napon a 
Karral közösen részt vettünk, a beirat-
kozáson lehetőségeinkhez mérten 
igyekeztünk segíteni. Az Alapítvány 
tevékenységét próbáltuk minél széle-
sebb körben megismertetni a Kar hall-
gatóival. Örömünkre szolgált, hogy 
2012-ről 2013-ra jelentősen megnőtt a 
felajánlott adó 1%-ának mértéke, amit 
idén is tartani tudtunk. Ez 2013-ban 
661 ezer Ft-ot jelentett.

Részben ebből, részben egyéb 
bevételeinkből számos esetben támo-
gattunk különböző programokat az 
ELTE TTK-n. Ezek között alapvetően 
tudományos, de néhány esetben kul-
turális események is voltak. Külön 
kiemelnénk, hogy a TTK HÖK men-
torrendszerében az elmúlt éveknél 
jóval nagyobb részt tudtunk vállal-
ni, ezzel is hozzájárulva, hogy az 
elsős hallgatókat minél felkészültebb 
felsőbbéves segítők várják. A men-
torrendszer költségeinek túlnyomó 
többségét az Alapítvány viselte és 
természetesen aktívan részt vállal-
tunk a mentorok képzésben is. Talán 
nem túlzás állítanunk, hogy a men-
torrendszer a TTK HÖK és az Alapít-
vány együttműködésének legdinami-
kusabban fejlődő területe.

Alapvetően az előzőekben elhang-
zott tevékenységeknek köszönhetően 
8 674 ezer Ft eredményünk keletkezett 
2013-ban alaptevékenységeinkből, 
amit a korábbi évek során felhalmo-
zódott kötelezettségek lefaragására 
tudtunk fordítani. Ez a jelentős ered-
mény annak is köszönhető, hogy 2012-
ben átalakítottuk a gazdálkodásunkat, 
így az Alapítvány elnöke, titkára és 
ügyvezetője semmilyen díjban nem 
részesül, illetve sikerült önkéntesek 
segítségével ellátni több olyan felada-
tot, amiért a korábbi években mun-
kadíjat kellett fizetni. Az Alapítvány 
rövid lejáratú kötelezettségei a 2012. 
évi záráskor 14 919 ezer Ft-ot tettek ki, 
a 2013. évi zárásra ezek 3 483 ezer Ft-
ra csökkentek. A hamarosan közelgő 
2014. évi beszámolóban remélhetőleg 
arról számolhatunk be, hogy az összes 
kötelezettségünknek eleget tettünk. 
Amennyiben megmarad az önkén-
tesek folyamatos lelkes munkája és 

tevékenységünket minden területen 
tovább tudjuk folytatni, akkor már 
jövőre jelentősen növelhetjük a kiosz-
tott támogatásokat. (2014-ben még 
nincsenek pontos statisztikáink, de a 
2013. évinél jóval több forrásunk lesz 
a korábbi célokra.)

Vállalkozási tevékenységünk a 
bolt bezárásával alapvetően közös-
ségi rendezvényekre szűkült. Ebben 
viszont jelentős változások álltak be. 
2013-ban is megszerveztük immár 
hagyományos rendezvényünket, a 
Gólyahajót, amelyet idén is megis-
mételtünk. Ugyanakkor 2013-ban 
először az ELTE nem tudott gólya-
bált szervezni, ezt igyekeztünk 
pótolni egy saját szervezésű, termé-
szetesen kisebb bállal. Hasonló volt 
a helyzet más rendezvényekkel is, 
amelyeknél a fő szempontunk hall-
gatóbarát árak kialakítása és nem a 
profit maximalizálása volt.

A Lágymányosi Campuson talál-
ható fénymásolók bezárása miatt úgy 
döntöttünk, hogy fénymásolót fogunk 
üzemeltetni a Déli Tömbben. Az alag-
sorban található ELTE TTK Hallga-
tói Fénymásoló külön személyzet 
nélkül sajnos sok esetben nem tudta 
ellátni a megnövekedett igényeket, 
mégis úgy láttuk, hogy nem marad-
hat fénymásoló nélkül a campus. 
Mivel az árainkat igyekeztünk ala-
csonyan tartani (ami természetesen 
nem versenyképes a nagy „fénymá-
soló üzemekkel”) ezért a fénymásoló 
veszteségesen működik/működött. 
Főleg az előbb említett fénymásolás 
és a rendezvények voltak az okai, 
hogy a vállalkozási tevékenységeink  
-2 237 ezer Ft-os eredménnyel (azaz 
veszteséggel) zárultak 2013-ban.

Az elmúlt évek teljes beszámoló-
ja és azok közhasznúsági melléklete 
természetesen megtalálható a többi 
civil szervezethez hasonlóan a Bíról-
ság honlapján.

Ha bármilyen kérdésetek, észre-
vételetek van az Alapítvány műkö-
désével kapcsolatosan, vagy sze-
retnétek önkéntesként valamelyik 
projektünkhöz csatlakozni, örömmel 
vesszük a jelentkezéseteket. A Déli 
Tömb 00-734-es irodában megtalál-
tok minket személyesen is.

A kuratórium nevében:
Dukán András Ferenc

kuratóriumi elnök
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

elnok@alapitvany.elte.hu

https://www.facebook.com/events/804671519593439
https://www.facebook.com/events/1586252271597876/
http://www20.zippyshare.com/v/63004769/file.html
http://www20.zippyshare.com/v/63004769/file.html
http://www20.zippyshare.com/v/63004769/file.html
http://www.beac.hu/hirek/labdarugas/megkezdodott-a-nevezes-az-v-alumni-kupara/
http://www.beac.hu/hirek/labdarugas/megkezdodott-a-nevezes-az-v-alumni-kupara/
http://www.beac.hu/hirek/labdarugas/megkezdodott-a-nevezes-az-v-alumni-kupara/
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke%0D%0D
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke%0D%0D
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Természet-Tudomány-Technika Természet-Tudomány-Technika8 9Csúcsra ért az európai űrkutatás
Az Európai Űrügynökség Rosetta küldetésének rövid története

A Rosetta küldetést űrkutatási mérföldkövek sorozata kíséri. Ezek megkoronázásaként a Philae 
leszállóegység történelmet írt: nem teljesen a tervek szerint, de sikeresen landolt a Csurjumov-
Geraszimenko üstökösön. A magyar kutatók részvételével megvalósult misszió számos területen 
ért el úttörő eredményeket.

A tudomány iránt érdeklődők az 
év űrkutatási szenzációjának lehet-
tek tanúi az elmúlt hetekben. 

Soha ezelőtt nem adódott még 
lehetőség ilyen közelről megvizsgál-
ni egy üstököst, illetve a történelem 
során először landolt ember alkot-
ta eszköz magán a kométa magján. 
A fenti eredményeket elérő Rosetta 
küldetés története egészen 1993-ig 
nyúlik vissza.

Ebben az évben fogadta el az 
Európai Űrügynökség (ESA) meg-
valósításra alkalmasnak azt az 
ambíciózus tervet, miszerint a vilá-
gon először „befognak” egy üstö-
köst, valamint le is szállnak rá. 
Ehhez alkották meg a két részből, a 
Rosetta keringő egységből (úgyne-
vezett orbiter) és Philae leszállóegy-
ségből álló szondát.

Az utazás
A világűrbe indítandó beren-

dezés fejlesztése csak a következő 
évezredben ért véget, majd újabb 
tíz évig tartott, mire a 2004-es fel-
lövés után idén sikerült az űrszon-
dának üstökösközeli pályára állnia. 
Nemcsak időben, térben is hosszú 
volt az út: hétmilliárd kilométert 
utazott közösen Rosetta és Philae, 
mire bonyolult pályamanőverek-
kel, valamint két, az Interstellar 
című filmből is ismerős gravitációs 
parittya-manőverrel sikerült közel 
kerülniük a küldetésben kijelölt 67P 
azonosítójú üstököshöz, és felven-
ni annak sebességét. A Földtől 500 
millió kilométeres távolságra, egy 
óránként 50000 kilométerrel hala-
dó égitest esetén ez már önmagá-
ban rendkívüli tudományos telje-
sítmény. Azonban ezután kezdő-
dött csak az igazi kutatói munka!  
Mialatt a Rosettán található legkü-
lönbözőbb spektrográfok és detekto-
rok elkezdték vizsgálni a felfedezői 
után Csurjumov-Geraszimenkonak 
is elkeresztelt üstökös optikai, fizi-

kai és kémiai tulajdonságait, addig 
a földi kutatók nekiálltak megfelelő 
helyszínt keresni a Philae egység 
landolásához.

Meglepetések
Sok izgalmas dolgot tudtunk 

meg a Rosetta mérési adataiból, ame-
lyeknek jelentős része még embargó 
alatt áll, azaz a kutatók nem nyilat-
kozhatnak a felfedezéseikről, míg 
azok meg nem jelennek tudományos 
folyóiratokban publikálva.

Szerencsére az ESA sajtónyi-
latkozatai kapcsán azért már kide-
rült egy-két dolog a 67P üstökösről.  
Többek között először láthattunk 
„közelről” készült nagy felbontású 
képeket a kométáról, amelyek alap-

ján kiderült, az üstökösnek egyálta-
lán nem olyan alakja van, mint amire 
számítottunk. Az égitestet a sajtó-
ban találóan többen gumikacsához 
hasonlították, hiszen valóban egy 
fejre, nyakra és testre emlékeztető 
részekből áll. További izgalmas ered-
mény, hogy a Rosettán található, nap-
szelet érzékelő RPC műszer egy érde-
kes oszcillációt detektált az üstökös 
környezetében lévő mágneses térben. 
Olyan, mintha a 67P „énekelne”, és 
bár a 40-50 millihertzes dallamot az 
emberi fül nem tudja érzékelni, az 
ESA kutatói megnövelték az ének 
frekvenciáját, hogy mi is meghall-
gathassuk (https://soundcloud.com/
esaops/a-singing-comet).

Az üstökös magja körül kiala-
kuló ködszerű gázfelhő, azaz a 
kóma kémiai összetételét is sike-
rült megvizsgálni, amelynek során 
szerves anyagokat észlelt a Rosetta.  
Az ammónia, metán és metanol nyo-
mai mellett formaldehidet, kén-dioxi-
dot és a záptojásszagú hidrogén-szul-
fidot is találtak a kutatók a kómá-
ban, így bizonyossággal kijelenthető, 
rendkívül büdös helyre érkezett a 
Rosetta Philae-vel a „hátán”.

A legnagyobb sajtóvisszhangot 
természetesen a már sokat emlege-

tett leszállóegység landolása kap-
ta. A két lehetséges helyszínből az 
ESA kutatói egyhangúan a tudomá-
nyos szempontból kevésbé kecseg-
tető, de sokkal nagyobb valószínű-
séggel sikeres leérkezést ígérő „J” 
című területet választották. Szigorú 
ellenőrzések után Philae és Rosetta 
a közös tíz éves kaland után örök-
re kettéváltak, és előbbi megkezdte 
órákon át tartó leereszkedését a mag 
felszínére (de előtte természetesen 
készített egy selfiet amit posztolt 
Twitterre).

Akadályok
A 67P üstökösön a gravitációs 

vonzóerő a földi tízezredrésze, a 
szökési sebesség a kométán mind-
össze egyetlen méter/szekundum. 
Rendkívül kritikus volt tehát, hogy a 
felszínre érkezés impulzusa ne lökje 
vissza a Philaet, ennek érdekében 
egyrészt a száz kilós doboz tetején 
lévő fúvóka szolgáltatott volna ext-
ra nyomóerőt, másrészt a landolás 
pillanatában szigonyokat terveztek 
kilőni a Philae aljából az üstökösbe, 
ezzel is hozzáláncolva az egységet 
a maghoz. Az már a leszállás előtt 
kiderült, hogy a fúvóka elromlott, 
és csak egy nagyobb energiaigényű 
tartalékfúvóka állt rendelkezésre, de 
a kutatók így is úgy döntöttek, foly-
tatják a missziót, nagyobb kockáza-
tot vállalva. Ugyan a 28 perc alatt 
visszaérkező első jelek azt mutatták, 

a Philae sikeresen lan-
dolt, utóbb kiderült, 
hogy a tíz éves utazás 
alatt a szigonyokat 
kilövő pirotechnikai 
eszközök is meghibá-
sodtak, így nem sike-
rült rögzíteni a leszál-
lóegységet,  aminek 
következtében két-
szer „visszapattant” 
az üstökös felszínéről, 
és csak harmadszo-
ri érkezésre érkezett 
meg stabilan, az eredeti landolási 
hely helyett egy Nap által kevés-
bé megvilágított völgyben. Emiatt 
sajnos a Philae napelemei nem tud-
tak elegendő áramot szolgáltatni, és 
csak közel 60 órán keresztül tudott 
működni a saját akkumulátoros tele-
peiről. De az összes műszere épen 
maradt, és két és fél nap is elegendő 
volt az eredetileg tervezett méré-
sek elvégzéséhez és az eredmények 
továbbításához a Földre. Többek 
között soha nem látott felvételeket 
kaptunk a felszínről, annak összeté-
teléről, valamint a Philae is érzékelt 
szerves anyagokat. Bár Philae most 
egyelőre elaludt, a Rosetta 2015-ig 
folytatja az üstökös megfigyelését, 
és arra is van esély, hogy a Naphoz 
közelebb kerülve a Philae-t is élet-
re keltsék a napelemei, mielőtt még 
túlhevülnek a műszerek a túlzott 
napsugárzástól.

Magyar jelenlét a Rosetta küldetésben

A BME-HVT Űrkutató Csoportja tervezte meg a Philae teljes energiaellátó 
berendezését.

A Philae leszállóegység „agya”, a hibatoleráns központi vezérlő és adat-
gyűjtő számítógép (CMDS) az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechno-
lógia Csoport és a hazai SGF Kft. közös fejlesztése. A számítógép felel a szét-
válás után a Philae teljes működéséért, így például a leszállás manőverezéséért 
és a tíz mérőműszer vezérléséért is.

Két mérőműszer, a mágneses teret és plazmát érzékelő ROMAP, valamint 
SESAME eszközben található DIM porérzékélő fejlesztésében az MTA Ener-
giatudományi Kutatóközpontja vállalt jelentős részt.

A magyar kutatók komoly és sikeres hozzájárulása a küldetéshez fontos 
szerepet játszott abban, hogy hazánk a közeljövőben végül csatlakozni fog az 
Európai Űrügynökséghez. A csatlakozáshoz vezető utat megnyitó kormány-
határozat november elején született meg.

Az élet eredete
Az üstökösök ősi, sok milliárd 

éves információkat őriztek meg, 
mivel változatlan formában hordoz-
zák magukban azt az ősanyagot, 
amelyből a Naprendszer kialakult, 
így kutatásuk a 4-5 milliárd évvel 
ezelőtti állapotok rekonstruálására 
ad lehetőséget. A Rosetta küldetés 
így választ adhat arra a kérdésre is, 
vajon az üstökösök voltak-e a földi 
élet „postásai”. A pánspermia elmé-
let szerint ugyanis a bolygónkon 
található víz és szerves anyag külső 
forrásokból, például üstökösökből 
származhat. Az ESA nemzetközi 
összefogásának eredményeként most 
először nyílt lehetőségünk az elmélet-
hez konkrét bizonyítékokat keresni, 
és ezáltal magyarázatot találni az élet 
keletkezésére a Földön.

blasius

Források:
http://www.energia.mta.hu/hu/content/

sikeres-philae-landolas-az-ustokoson
http://wigner.mta.hu/hu/node/935
http://hvt.bme.hu/srg/references-hu.

html#ROSETTA
http://www.nature.com/news/philae-

life-and-times-of-a-comet-lander-1.16363
http://index.hu/tudomany/2014/ 

11/17/egy_ezresbol_szalltunk_le_az_
ustokosre/

http://www.origo.hu/tudomany/
vilagur/20141005-rosetta-urszonda-
leszallni-keszul-a-philae.html

h tt p : / / w w w . u r v i l a g . h u /
rosetta_ustokos_program/20141031_
rosettanap_a_planetariumban

http://www.esa.int/Our_Activities/
Space_Science/Rosetta/Pioneering_
Philae_completes_main_mission_before_
hibernation

http://www.esa.int/Our_Activities/
Operations/Rosetta_continues_into_its_
full_science_phase

https://soundcloud.com/esaops/a-singing-comet
https://soundcloud.com/esaops/a-singing-comet
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Csatlakozz a  
szerkesztőséghez!

Az egyetemi élet során elkerül-

hetetlen, hogy valamilyen szinten 

megtanuljuk kifejezni magunkat, 

tudjuk, hogyan kell kutatást végez-

ni, anyagot gyűjteni egy beadan-

dóhoz vagy akár a diplomamun-

kához. Ha nincs még gyakorlatod 

ebben, csatlakozz hozzánk cikk-

íróként, ahol a téged érdeklő témá-

ról írhatsz, ráadásul egy gyakor-

lott csapat segít abban, hogy leg-

közelebb még jobb teljesítményt 

nyújthass.
Az egyetem folyosóin sétál-

va gyakran láthatsz a falakra 

kifeszített posztereket, amelyek 

különböző tudományos kutatá-

sokat mutatnak be. Mondanom 

sem kell, hogy egy ilyen összeál-

lítása a Word képességeit általá-

ban meghaladja. Ha érdekel egy 

komolyabb program kezelése, 

nálunk megtanulhatod, ráadá-

sul teljesen ingyen.
Ezen felül természetesen szükségünk van olyan emberekre 

is, akik kiváló helyesírásukkal emelkednek ki a tömegből, illetve akik hajlamosak 

folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási hibáit. Jelentkezz olvasó-

szerkesztőnek!
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 Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Régi Nyúzok szabadon elvihetők!

Kedves olvasók! Talán néhányan összefutottatok valami véletlen folytán a Záró Küldöttgyűlésre írt beszámolóm-

mal, talán nem, de a lényeget szeretném ide is leírni:

A Tétékás Nyúz papíros archívuma rendezésen esett (esik) át, és a felesleges, régebbi számoktól könnyes búcsút 

fogunk venni.
Ha magad is teszel el a Nyúz-okból, van egy szám ami érdekel, esetleg csak nosztalgiáznál és kíváncsi vagy, hogy 

nézett ki egy Nyúz 2-5-10 évvel ezelőtt, akkor ez egy remek lehetőség számodra, hogy beszerezz egy-egy példányt.

Az elmúlt napokban az utolsó öt félévfolyamot már kiválogattam, de valószínűleg az újság megjelenéséig további 

újsághalmok fognak emelkedni a haliban.

Amennyiben konkrét elképzelésed van, mely számra vadászol vagy csak random szeretnél egy-egy régebbi 

újsághoz hozzájutni, esetleg csak nézelőd-

nél kicsit, keress bátran engem (e-mailben, 

fogadóórában) vagy az irodavezetőt, szívesen 

segítünk a válogatásban.

Természetesen ha váratlanul betoppansz, 

lehet hogy akkor is tudnak segíteni az irodában 

tartózkodók! Kellemes nosztalgiázást! Azért ez 

mégis jobb, mint egy pdf-et görgetni, nem? :)
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Hiányzó lapszámok
Kedves olvasók! A szemközti oldallal ellentétben, amikor Nyúzokat ajánlottam nektek, most pont arra kérlek benneteket, hozzatok nekem otthon kallódó, mára feleslegessé vált példányaitokból.Természetesen nem mindegy, melyikből, hiszen amiből van elég, azokból mi is épp próbálunk megszabadulni a felesleges mennyiségtől. A könnyebb átláthatóság érdekében nem felsorolás formájában kapjátok a hiányzó lapokat, hanem a címlapképekkel. Ha valamelyiket rendelkezésünkre tudod bocsátani, vagy ismersz olyan, az ELTE-n már végzett hallgatót, akinek meg lehet az adott lapszám, leköteleznél, ha kisegítenél minket. A szerkesztőség nevében is köszönöm!

Saáry Ákos
a Tétékás Nyúz főszerkesztője

2013 ősz2013 tavasz
2012 ősz

2011 ősz

ui: Természetesen régebbi hiányzó lapszámaink is vannak, ha úgy érzed, tudnál segíteni, kérlek vedd fel velem a kapcsolatot a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy keress meg fogadóórámban (hétfő 12:00–14:00, Déli HALI).
ui2: Köszönöm szépen annak a két embernek, akik már az előző számban megjelent hirdetésre reagálva hoztak be nekünk saját gyűjteményükből. Ezúton kérném őket, hogy amennyiben úgy gondolják, keressenek meg szemé-lyesen vagy a fent említett e-mail címen, mert a közeljövőben egy kis meglepetéssel szeretnék nekik kedveskedni hálaképp. Természetesen ez a többiekre is vonatkozik, akik újságot hoznak nekük!
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TTT TTT12 13Porviharok, elsivatagosodás
A szél és a szárazság hatása

Ma Magyarországon nem kell tartanunk porviharoktól, azonban 
Amerikában és Kínában is újra meg újra feltámadnak ezek a hatalmas 
sárgás fellegek, hogy átláthatatlan függönyként boruljanak a neonfé-
nyektől világító városokra. Az afrikai, ausztrál viharok viszont ennél már 
ritkábban kerülnek bele a híradóba és nem is ez, ami igazán aggodalomra 
ad okot, hanem a mögötte végbemenő folyamat, az elsivatagosodás.

Tengeri, törökbúza, kukorica
Az élelmiszeripar egyik alappillére

Nem kell összeesküvés elméleteket olvasni, gyártani ahhoz, 
hogy tudjuk: amit megeszünk, az sokszor köszönőviszonyban sincs 
azzal, amit gondolunk. Elég csak elolvasni az összetevőket, amik 
közt pedig sokszor a kukorica további, kreatív neveivel találkozha-
tunk. Azonban gyakran nem gondolunk bele abba, hogy egy növény 
mennyire a részét képezi egy egész országnak.

  INTERSTELLAR

Az Interstellar-ban és a róla 
szóló kritikákban is főképp 
a fekete lyuk kapja a reflek-
torfényt, annak pontos mo-
dellezése miatt. Azonban leg-
alább ennyire fontos, hogy 
megértsük azt, amiről a film 
szól. Cooper nem csak azért 
kénytelen engedni kaland-
vágyának, mert az emberiség 

HAJLÉKTALAN ANYA, NIPOMO,  
KALIFORNIA (DOROTHEA LANGE, 
1936) FORRÁS: WIKIPEDIA

Dust bowl
Az amerikaiak számára nem 

annyira ismeretlen a porviharok lát-
ványa, ahogy nem az sok százmillió 
másik embernek sem a Földön, ahogy 
azt előbb olvashattuk.

Az 1930-as években több éhínség 
is kitört az ország középső vidékein, 
az angolul Great Plainsként, magya-
rul inkább Prériként emlegetett, Chi-
cagótól nyugatra, a hegyek előtt elte-
rülő területen.

Az éhínséget kiváltó okok kettősek. 
Egyrészt hatalmas szárazság súlytotta 
a területet az évtized során, másrészt a 
megnövekedett mezőgazdasági tevé-
kenység volt az, ami tetézte a problémát.

A művelésbe vont területeken ter-
mesztett kultúrnövények nem tudták 
úgy megkötni a talajt, mint a honos 
fűfélék mélyre hatoló gyökérzetükkel. 
Így a nedvesség hiányában a kevésbé 
kötött talajt a fluviális erózió könnyeb-
ben elhordta. Olyannyira, hogy nem 
csak az adott évek terméshozamain 
lehetett érezni a szél pusztító munkáját, 
hanem a talaj termőrétegének elkopása 
miatt ez évekre visszavetette ezen terü-
letek termékenységét és értékét is.

A „hatás” nem maradt el, hatal-
mas – a filmben is látható – porviharok 

keltek útjukra, több pedig egészen a 
Keleti-Part nagyvárosait is elérte. Ezek 
közül az egyik 1935-ben akkora volt, 
hogy több városban a látótávolság 1-2 
méterre csökkent, a nappalt éjjellé vál-
toztatva. Több, mint ötszázezren kény-
szerültek elhagyni a térséget, nemcsak 
a szárazság miatt, ami elvitte a termést 
és új megélhetést kellett keresniük, 
hanem sokan hajléktalanná váltak, 
mert a homok betemette a házukat.

Nem mai „találmány” a kukori-
ca, viszont nem is olyan régóta ter-
mesztik az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, mint ahogy gondolnánk. 
 A növény Mexikó területéről szár-
mazik és Meriwether Lewis nevéhez 
fűződik az amerikai termesztés kez-
dete. Ő volt az, aki a ma már „Corn 
Belt”-nek nevezett területen – hogy 
úgy mondjam – elszórta a növény 
magvait.

Alig száz évvel később már 
megjelentek az első, egyetemeken 
keresztezett, hibrid fajták, majd 
1934-re már a kukorica vetési terü-
letének 78%-át ilyenek foglalták el. 
A keresztezéseket a génmódosított 
fajták váltották fel. Az első fajtát a 
Monsanto amerikai, agrokémiával 
és mezőgazdasági biotechnológiá-
val foglalkozó óriás hozta létre és 
dobta a „piacra” 1996-ban. Mára  
39 millió hektáron termelnek kukori-
cát (2014), ennek 93%-án génmódosí-
tott növényeket.

A monokultúrás termesztés élén 
olyan államok állnak, mint Iowa, 
Illinois és Indiana, de termesztenek 
kukoricát Alaszkában is üvegházak-
ban.

A minél nagyobb hatékonyság-
gal és magasabb terméshozamokkal 
rendelkező kukorica a szó szoros 
értelmében az amerikai gazdaság 
egyik pillére. Míg 1950 és 1959 között 
száz millió tonnát, addig 2013-ban 
már 360 millió tonnát termesztettek 
belőle az országban, ezzel a világ 
össztermelésének a 31%-át adták, 
kétszer annyit, mint Kína és hatszor 
többet, mint az EU.

A teljes amerikai export értéké-
nek 1%-át teszi ki a kukorica. Csak 
összehasonlításképpen: a teljes ame-
rikai gépkocsi export 3%-ot, a fino-
mított kőolaj 6%-ot. Igaz, Magyar-
országon ez az érték 1,2%, az autók 
4,9%, az olaj pedig 1,1%– de hát a 

volumenek nem ugyanazok. Az ame-
rikai kukoricagazdálkodás területe 
Németország kiterjedéséhez mérhető  
(kb. 35 millió hektár), míg hazánk-
ban ez a szám csak 1100 hektár.

Amerikában a gabona 27%-ából 
etanolt készítenek, 26%-át takarmá-
nyozásra (szarvasmarha, disznó, szár-
nyas) használják, 10%-a úgynevezett 
lepárlási melléktermék, amit állatok-
nak adnak, további 11%-ot használ-
nak fel fruktóz szirup, édesítőszerek, 
keményítő, alkohol és corn flakes 
készítésére, 11%-ot exportálnak.

Nem véletlen tehát, hogy a film-
ben Cooper (Matthew McConaughey) 
is kukoricát termeszt.

Török Balázs
Források:
h tt p : / / w w w . s t a t i s t a . c o m /

statistics/254294/distribution-of-global-
corn-production-by-country-2012/

http: / /www.ers .usda .gov/data-
products /adopt ion-o f -genet ica l ly-
engineered-crops-in-the-us/recent-trends-
in-ge-adoption.aspx

http://www.indexmundi.com/
http://righttoknow-gmo.org/

A porviharok nem a legújabb vív-
mányai az emberi környezet átalakítás-
nak – lásd keretes írás: Dust bowl – és 
persze nem mondhatjuk azt, hogy ha 
mi nem lennénk, nem születnének ilyen 
félelmetes, ugyanakkor valahol mégis 
lenyűgöző természeti jelenségek.

A porviharok sivatagi környezet-
ben alakulnak ki, hiszen ilyenkor a talaj 
nem rendelkezik megfelelő és rendsze-
res víz utánpótlással, ennek következté-
ben pedig növényzettel sem. Így a szél 
könnyen felkapja a talaj felső, porhanyós 
rétegét, így végérvényesen megpecsételve 
annak sorsát azzal, hogy mint egy üres 
csontvázat hagyja hátra a nagyobb, nehe-
zebb homokszemeket, kisöpörve minden 
életet az egykori talajból.

Ennek kiváltó okai a természetes 
mellett az emberi folyamatok, mint a 
túllegeltetés, vagy a fokozott vízkivétel. 
Ezek általában túlnépesedett területe-
ken jelentkeznek, mint Afrika, a Közel-
Kelet vagy Közép-Ázsia, de ugyanígy 
sok veszélyeztetett terület van Észak-
Amerikában és Ausztráliában is.

A gond nem csak az, hogy a por-
viharok megkeserítik a térségben élők 
életét, vagy, hogy egyre gyakrabban ala-
kulnak ki, hanem sokkal inkább, hogy 
ezeken a területeken csökken a talaj 
eltartóképessége, ami az ott élőknek nem  
a kényelmét, hanem a létszükségleteit 
veszélyezteti. Márpedig ezeken a terü-
leteken nő a lakosság száma, így pont 
az ellenkezőjére, egyre több élelemre és 
vízre – valamint megfelelő vízháztartás-
sal rendelkező ökoszisztémára – lenne 
szükség. Ez a nyomás az, amit már nem 
bír elviselni a talaj és degradálódik.

A talajdegradáció azon kívül, hogy 
leszűkíti a területen élők alapvető 
lehetőségét az élelmiszerhez jutáshoz, 
népességmozgásokat is kivált, hiszen 
ezek az emberek az éhínségtől igyekez-
nek megszabadulni, amikor új országok 
felé veszik az irányt. Így pedig nemcsak 
lokális tényezőként kell tekintenünk az 

elsivatagosodásra mint problémára, 
hanem potenciális konfliktuszónaként 
is, hiszen a népességmozgások minden 
kormány számára megpróbáltatásokkal 
járnak.

De ugyanilyen komoly probléma-
ként jelentkezik ez az Egyesült Álla-
mokban most is, pont úgy, mint 80 
évvel ezelőtt. Az évek óta tartó kalifor-
niai aszály több tízmillió embert veszé-
lyeztet, és dollármilliós károkat okoz 
az ottani gazdaságnak. Össze tudjuk 
hasonlítani a kettőt? Aligha.

Török Balázs

Címkézés
Az elmúlt hetekben több amerikai 

államban is szavazást tartottak arról, 
hogy címkézzék-e a génmódosított 
élelmiszereket.

A szavazás elbukott mind Colora-
doban, mind Oregonban. Becslések 
szerint a két államban összesen 36 mil-
lió dollárt költöttek az élelmiszeripari 
cégek a címkézés elleni kampányra, 
így védve saját érdekeiket.

Az ilyen cégek, mint a Monsanto 
vagy a DuPont hasonló módszerek-
kel, kampányokkal tett sikertelenné 
2012-ben és 2013-ban népszavazást 
Washington és Kalifornia államban is.

Jelenleg csak Mainben és Con-
necticutban szabályozza törvény az 
élelmiszeripar gyártóit, hogy külön 
jelöléssel hívják fel a vásárlók figyel-
mét arra, hogy ilyen alapanyagokat 
tartalmaz a termékük.

Különleges szerepe van tehát a 
kukoricának az amerikaiak életében, 
hiszen egyrészt gazdaságuk egyik 
alapkövéről van szó, ugyanakkor a 
téma hatalmas ellentéteket is ková-
csol a lakosok között. Mi pedig sze-
rencsésnek mondhatjuk magunkat, 
hogy hazánkban egyelőre nem lehet 
GMO-kat termeszteni.

egyelőre csak egy bolygó po-
rát tapossa, hanem azért is, 
hogy megmentse családját és 
ezzel az egész fajt a kipusz-
tulástól. Két nagyon fontos 
motívumot emelek ki a cikk-
ben a filmből: a porviharo-
kat és a kukoricát, amelyek 
már századok óta része az 
amerikaiak életének.

http://www.statista.com/statistics/254294/distribution-of-global-corn-production-by-country-2012/%0D
http://www.statista.com/statistics/254294/distribution-of-global-corn-production-by-country-2012/%0D
http://www.statista.com/statistics/254294/distribution-of-global-corn-production-by-country-2012/%0D
http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx%0D
http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx%0D
http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx%0D
http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption.aspx%0D
http://www.indexmundi.com/%0D
http://righttoknow-gmo.org/
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Az ember tájalakító szerepe

Az antropogén beavatkozások hatására Európa csaknem teljes terü-
lete mesterségesen kialakított kultúrtájjá formálódott. Nincs ez más-
ként egyik legkedveltebb üdülőhelyünk esetében sem. A jellegzetes 
balatoni táj a természet évezredes és az ember elmúlt évszázadokban 
végzett munkájának eredménye, amely során az egyik legizgalmasabb 
folyamatot a vízszint ingadozása és szabályozása jelentette.

Körülbelül 35 ezer évvel ezelőtt a 
kőzetburok úszó lemezeinek mozgása-
kor a földfelszín megsüllyedt, kialakít-
va azokat a medencéket, ahol felhalmo-
zódhatott a csapadék és a folyók vize. 
Előrébb ugorva az időben, mintegy  
22 ezer évvel ezelőtt az éghajlat csa-
padékossá vált, kialakítva a mainál 
8-10 méterrel magasabb vízszintet. Ezt 
követően a klíma melegebb lett, ami 
elindította az apadást és a természe-
ti erők megerősödött felszínformáló 
folyamatait. Mindezek kiegészülve 
a tíz ezer évvel ezelőtt bekövetkező 
további felszínsüllyedésekkel, kiala-
kították a mai tómedret és a meglévő 
partvonalak jellegét: az egyaránt egye-
nesen elnyúló északi magas- és a déli 
alacsonypartot.

Az évről-évre változó csapadék-
mennyiség és a természetes levezetők 
kis kapacitása miatt a vízszint rövid 
időn belül is méterekkel ingadozott, 
ezért a természet adta kiszámíthatat-
lanság komolyan befolyásolta a kör-
nyék akkori élővilágát és társadalmát. 
A mocsaras területek beborították 
a mai Zala- és Somogy megye nagy 
részét. A Balaton elnevezése is ebből az 
időből származik, ami az akkor itt élt 
szlávok „blatno” (mocsaras víz) kifeje-
zésére vezethető vissza.

A vízszintszabályozás első kísérle-
tére a rómaiak korában került sor kez-
deteleges elvezető csatornák építésével, 
azonban mindez nem zárult sikerrel. 

Több száz évvel később, a terjeszkedő 
ingoványos területek a közlekedést és a 
gabonák szállítását továbbra is megne-
hezítették, ezért helyben – elsősorban az 
akkori Sión – alakítottak ki malmokat a 
termés feldolgozására. A felduzzasztás 
következtében kialakult lassú vízcsere 
a növényzet elburjánzásához és egy idő 
után további mocsarak képződéséhez 
vezetett. Világossá vált, hogy ez tartha-
tatlannak bizonyul, ezért újra felmerült 
a vízszint csökkentésének gondolata, 
amit a helyi földbirtokosokra bíztak.  
Ők nem jártak sikerrel – vagyis inkább 
nem akartak sikerrel járni, mivel a tó 
visszahúzódása után, az egykori meder 
alján kialakuló futóhomok kezelése 
nehézkesnek bizonyult volna.

Akkoriban a helyiek a Balatont – és 
az állóvizeket általában – a környe-
ző mocsaras és lápos területek miatt 
haszontalan gondnak tekintették, 
ezért a 18. századtól kezdődően mai 
szemmel tekintve furcsa elképzelések 
jelentek meg a vízszint csökkentésére. 
Ezek között volt, amelyik a mai tófelü-
let felét meghagyta volna, de megjelent 
az a drasztikus tervezet is, hogy mind-
össze egy, a legnagyobb városokat 
összekötő, hajózható csatornát hagy-
nak meg. Végül az a döntés született, 
hogy Siófokon zsilipet alakítanak ki a 
felesleges víz elvezetésére, ami egyben 
lehetőséget teremt majd a Balaton és a 
Duna közötti hajózási kapcsolat és a 
fővárost az Adriával összekötő vasút-

pálya kiépítésére is. Utóbbi vonala a 
part közelében fekszik, ezért a koráb-
ban tapasztalható akár több méteres 
vízszintingadozások napjainkban 
állandó kockázatot jelentenének a vas-
úti töltés meggyengítésére.

A Kis-Balaton viszontagságos 
körülmények között érte el mai képét. 
Korábban a Balaton egyik medencéje 
volt, de a már említett siófoki zsilip 
megépítését követően attól elszakadt 
és jelentős része szárazra került. Egye-
dül a Zala árvizeikor jutott vízután-
pótláshoz, azonban a folyót az 1920-as 
években szabályozták, sőt olyan csator-
narendszert építettek ki, hogy az ekkor 
már elmocsarasodott területet végér-
vényesen lecsapolhassák és szántókat 
nyerjenek a mezőgazdaság számára. 
Ezek a beavatkozások eredménnyel 
nem, de kellemetlen következmények-
kel annál inkább jártak. A lápoknak 
és ingoványoknak meg volt korábban 
az a funkciója, hogy a Zalával érkező 
uszadékot és egyéb anyagokat meg-
szűrje. Miután ez megszűnt, a szerves 
hordalék már közvetlenül a Balaton-
ba ömlött, így a természetes biológiai 
folyamatok következtében a víz minő-
sége romlásnak indult. 

Az ökológiai katasztrófát végül 
sikerült elkerülni: először kialakítottak 
a Zala alsó folyásánál egy védőgátak-
kal és átemelőkkel működő mester-
séges tórendszert, ahol a nádas és az 
egyéb vízi növények elszaporodhattak 
az eredetihez hasonló környezetet 
regenerálva. A terület a szűrőfunk-
cióját ismételten betölti, garantálva a  
Balaton vizének kiváló minőségét. 
Nem meglepő, hogy a megfelelő 
lefolyás kialakításának választása jó 
döntésnek bizonyult a teljes lecsapo-
lás helyett, egyrészt a területnyerés 
és a kiöntések elkerülése, másrészt a  
XX. században kialakult vízre épülő 
turizmus igényeinek kielégítése miatt.

Uhljár Péter

Az emberi érzékelés határai
Második rész

Két héttel ezelőtt végigszaladtunk azon, milyen fizikai korlátot 
jelentenek érzékszerveink környezetünk közvetlen megismerésé-
ben. Azzal zártam gondolataimat, hogy bár szemünk, fülünk és töb-
bi érzékszervünk “mérési” tartománya is jelentősen meghatározza 
ezen törekvésünket, az igazi problémát az agy jelenti.

Mert mit csinál az agy tulajdonkép-
pen? Mint egy központi számítógép, 
fogadja a beérkező jeleket, ingereket, 
és feldolgozza azokat. Már amelyiket, 
persze. Ijesztő belegondolni, hogy míg 
másodpercenként közel 3000 külön-
böző információt szerzünk a környe-
zetünkből, ennek csupán töredéke jut 
el a tudatunkig: agyunk ennek 10%-át 
dolgozza fel (a többi megy a kukába), és 
tudatosan – ha igazán figyelünk – ennek 
is csak egy kis részét értelmezzük.

Igazából ezt egy kis gondolko-
dással nagyon könnyen beláthatjuk. 
Vegyünk egy egyszerű példát. Otthon 
vagyunk, a saját szobánkban, ismert 
környezetben. Ilyenkor agyunk még 
lustábbá válik, gyakran azt sem vesszük 
észre, ha valami megváltozik, de most 
ebbe ne menjünk bele: nézzük az alapo-
kat. Kattog az óra. Ha nem koncentrá-
lunk rá, általában meg sem halljuk (leg-
feljebb elalváskor). A szék nyomja az 
alfelünket, a padló a talpunkat – amíg 
nem fáj, nem kényelmetlen, észre sem 
vesszük. Ha kimegyünk az utcára, vagy 
csak beszélgetünk valaki-
vel, ránézünk valamire, a 
maradék – agyunk sze-
rint felesleges – informá-
ciót kizárjuk.

Vegyünk egy másik 
példát: biztosan soka-
toknak feltűnt már az a 
jelenség – én gyerekként 
rengetegszer töprengtem ezen –, hogy 
ha figyeljük egy autó kerekét, az néha 
úgy tűnik, mintha megállna, majd visz-
szafelé kezdene forogni szép lassan (és 
nem arról beszélek hogy apu betolat a 
garázsba). Ez annak köszönhető, hogy 
a látás sem folyamatos „függvény-
ként” zajlik le a fejünkben, hanem egy 
bizonyos mintavételezéssel, ha úgy 
tetszik impulzusokban. Amikor egy 
periodikusan ismétlődő mozgás – pél-
dául a középpontosan szimmetrikus 
dísztárcsa – frekvenciája eléri vagy 
egy kicsit meghaladja ezt a mintavé-

teli rátát, a mozgás érzékelése megvál-
tozik. És ami a legszebb az egészben, 
hogy két ilyen időpont között – bár Δt 
nagyon kicsi – fogalmunk sincs róla, 
mi történik.

Agyunk azonban nem csak itt csap 
be bennünket. Persze ez időnként hasz-
nos. Tudtátok például, hogy naponta  
kb. 40 percre vakok vagyunk? A jelensé-
get szakkád mozgásnak hívják és akkor 
következik be, amikor egyik tárgyról 
a másikra fókuszálunk. Ilyenkor ugye 
mindkét szemünk rendkívül gyorsan 
mozdul, így az elmosódott „pacákat” 
agyunk ahelyett hogy feldolgozná, 
inkább „kitörli”, és az első, élesen látott 
tárgy képével helyettesíti. És mindezt 
mi észre sem vesszük. Persze nagyon 
rövid időtartamról beszélünk, de a nap 
végére azért szépen összegyűlik.

Emellett rengeteg érdekességet 
olvashatunk még, ha egy picit – nem 
is kell túl mélyre – beletúrunk az 
internetbe. Ott van például a McGurk-
effekt, amely szerint a látás felülírja 
a hallást: a tecsőn lehet találni olyan 

videót, amelyben a „bah bah bah” 
hang fölé „fah fah fah” képet vágnak 
(oké, ez így furán hangzott, de az a 
lényeg hogy az audió nem változik, 
míg a videón szereplő úriember mimi-
kája mást mutat), aminek következté-
ben mi is más hangot hallunk.

Egy másik kísérlet igazolja, hogy 
vezetés – vagyis folyamatos mozgás 
– közben bizonyos nem mozgó részle-
teket egyszerűen nem veszünk észre.  
Például többsávos autóúton a kicsivel előt-
tünk, a másik sávban velünk egyforma 
sebességgel haladó autó hátsó lámpáját.  

Nem vicc. Keressetek rá, bárki igazolhat-
ja magának egy kis animációval a neten.

Agyunk nemcsak azt dönti el, 
mi az amit észrevesz és mi az, amit 
figyelmen kívül hagy, gyakran meg 
is téveszt bennünket. Gondolom sen-
kinek nem jelentenek újdonságot az 
optikai illúziók, amiből rengeteggel 
találkoztunk már kisiskolás korunk-
tól, kezdve a nyuszi vagy kacsa típusú 
ábráktól a melyik kör a nagyobb vagy 
melyik szürke sötétebb verziókig.

Persze nemcsak „elfelejthetjük” a 
dolgokat, agyunk nagyon gyakran oda 
is vetít elénk olyan képeket, amelyek 
valójában nincsenek ott… egy koráb-
bi cikkemben már írtam, hogy pár hete 
meglátogattam a Láthatatlan kiállítást, 
ahol minden feltétel (koromsötét) adott 
volt az alábbi kísérlethez: ha megmoz-
gattuk saját kezünket az arcunk előtt, azt 
mégis látni véltük, miközben ha társunk 
tette ugyanezt, az semmilyen optikailag 
érzékelhető hatást nem eredményezett.

Ehhez hasonló az agy „arcfelisme-
rő” rendszere. Az emberi társadalom 
olyan alapvető építőköve az arcok meg-
léte, hogy agyunk mindenhol ezt keresi, 
és ha valami csak egy kicsit is hasonlít 
erre a bennünk élő képre, egyből felhívja 
rá a figyelmet. Ezért fordul elő az, hogy 
a sötétben azt hihetjük, hogy figyelnek 
bennünket (az alapvető paranoiát és a 
félelmeket ne keverjük ide), de ennek 
köszönhető az is, hogy a Google Mapsen 
vagy bármilyen textúrázott felületen, ha 
sokáig nézzük, biztosan észreveszünk 
egy arcot valahol.

Bár az előbbiekben 
leginkább a látással kap-
csolatos érdekessége-
ket emeltem ki, hasonló 
megfigyeléseket tehetünk 
egyéb érzékszerveinkkel 
is, például szintén a leg-
nagyobb videómegosztón 
találhattok hang-illúziót, 

amely ugyanazt a videót lejátszva több-
ször egymás után egyre emelkedő hang-
sort eredményez a végtelenségig vagy 
ilyen például, amikor egy tárgyról nem 
tudjuk eldönteni, hogy nagyon hideg 
vagy nagyon meleg. Kijelenthetjük, hogy 
az agyunk ott ver át minket, ahol csak 
tud. És akkor arról még nem is beszél-
tünk, hogy állítólag amit nem ismerünk 
(annyira, hogy el sem tudjuk képzelni, 
hogy létezik), azt egyszerűen nem vesz-
szük észre, mert a róla érkező informá-
ciók soha nem érik el a tudatosságot…

Saáry Ákos

A KÖZÉPSŐ TERÜLET EGYSZÍNŰ, HA HISZED, HA NEM.

http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_4908
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG-lN8vWm3m0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DG-lN8vWm3m0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DugriWSmRxcM
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Interjú egy múmiával…

… igaz a múmiák halottak, nem beszélnek, de a tudomány segít-
ségével mégis szóra bírhatod őket. A közelmúltban lehetőségem 
nyílt meglátogatni egy nagyszerű, ismereteimet bővítő kiállítást a 
Magyar Természettudományi Múzeumban. Embertani érdeklődé-
seim a múmiákat is magukban hordozzák, így számomra hihetetlen 
élmény volt végigjárni a termet.

A látogatók 28 múmiával és azok 
történeteivel találkozhatnak, amelyek 
öt különböző kontinensről kerültek elő 
(Európa, Afrika, Ázsia, Dél- Amerika, 
Ausztrália és Óceánia) és tudósok által 
lettek analizálva. Mindemellett számos 
más érdekes információval gazdagod-
hatnak az érdeklődők a múmiákról. 
Többek között felvázolják a mumifiká-
lás történetét egészen a kezdetektől, a 
mumifikálódás típusait (természetes, 
mesterséges, önmumifikálás), megis-
merhetjük a chinchorrókat, a múmia-
batyukat, állatmúmiákat stb.

Ha meghalljuk a múmia szót, a 
legtöbb embernek eszébe az egyip-
tomi pólyázott, szarkofágban fekvő 
alakok jutnak eszébe. Ezzel nincs 
is semmi baj, hiszen az egyiptomi-
ak valamikor Kr. e. 1150 körül vál-
tak a mumifikálás mestereivé és 
eljárásukat csaknem másfél évez-
reden keresztül alkalmazták, így 
érthető, hogy a köztudatban ők 
lebegnek a szemünk előtt. A kiál-
lítás során részletes képet kapunk 
a szertartásaikról, hitvilágukról.  
Az egyiptomiak úgy vélték, a halál 
nem a vég, csak egy szint, amelyet 
átlépve rátalálnak egy tökéletes 
világban az örök életre.

Óceánia lakóinak különös szoká-
saik voltak, amik a halottaikat illeték. 
Azért mumifikálták a halottakat, hogy 
tovább maradhassanak az élőkkel.  
A törzsfőket és harcosaikat azért tar-
tósították, hogy megvédjék az élőket. 
Olyannyira tisztelték az őseiket, hogy a 
különböző ünnepeken, szertartásokon 
előhozták és átöltöztették, illetve étel-
lel, itallal kínálták meg őket.

Ázsiában jelent meg az önmu-
mifikálás, egészen pontosan Kínából 
ered. Miután a shington buddhiz-
mus alapítója Japánba átvitte ezt a 
rituálét, az aszkéta szerzetesek közül 
volt, aki megpróbálkozott ezzel az 
öngyilkosságnak titulált szertartás-

sal, hogy beteljesedjen élete és budd-
haivá váljon.

A múmiabatyu egy szintén külön-
leges dolog a múmiatörténelemben. 
Ennek készítése Dél- Amerikában terjedt 
el, Peruban már a Kr. e. 400-as években 
hoztak létre batyukat. A folyamat lénye-
ge, hogy a halottat természetes állapotá-
ban őrizték meg. Ezen kiállításon a Wari 
(huari) múmiabatyu kerül bemutatásra, 
amely CT vizsgálatnak kitéve kiderült, 
hogy egy csecsemő múmiáját rejti, aki 
alig pár hetet élhetett, sőt a kutatók azt 
sem zárják ki, hogy halva született.

Észak-Európa hűvös, nedves tőzeg-
lápjai ideális helyként szolgálnak a ter-
mészetes mumifikálódásnak. A kiállítá-
son a Weerdingei párt ismerhetjük meg. 
Korábban azt hitték egy nő és egy férfi, 
de az 1988-ban végzett vizsgálatok alap-
ján kiderült, hogy két férfi. Történetüket 
még homály fedi, bár szúrás nyomát 
találták egyikükön, így feltételezhető, 
hogy feláldozták őket. A köztük lévő 
kapcsolat is hasonló lábakon áll, mivel a 
DNS a lápok savas közegében elbomlik, 
így nem tudni, hogy két fivérről, vagy 
apa és fiáról vagy két barátról van szó.

Nem volt könnyű összefoglalni 
mindazt, ami katartikus élményt okozott. 
Természetesen az itt megemlített tények 
csak töredéke mindannak, amit a kiállítás 
nyújt. Úgy vélem érdemes meglátogat-
ni, de nem szabad megfeledkezni róla, 
hogy a kiállításon emberi 
testeket mutatnak be, ami 
érzelmileg felkavaró lehet. 
Ezért mindenki saját fele-
lősségére nézze meg!

I. Sára

Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd 
el a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú 
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter terjedelemben, 
és a következő számok egyikébe bekerülhet!

Nomen est omen
Furcsa szokásunk, hogy szeretünk 

nevet adni mindennek, ami fontos 
számunkra – például a háziállatunk-
nak. Van, hogy egy jellemző tulajdon-
ságáról nevezzük el, vagy interneten 
keresgélünk egy trendi név után, de 
az is lehet, hogy csak ráragad valami, 
aminek akkor még nem is tulajdoní-
tunk különösebb jelentőséget. Nem 
tudom, ki hogy van vele, de én alapo-
san megjártam ilyen téren. Öt évvel 
ezelőtt egy tarka kismacska csöppent 
az életünkbe; megállás nélkül dörgö-
lőzött valamihez, legyen az a lépcső 
vagy éppen a cipőnk. Siminek kezd-
tük szólítani, mára pedig alaposan 
rászolgált a névre. Simulékony, simlis 
kis dög, ugyanis elkezdett kiscicákat 
potyogtatni, egyik almot a másik után, 
és pár hónap nevelgetés után otthagy-
ja őket nálunk. Az első alomból egy 
apró, szerencsétlen cica maradt meg, 
olyan kis vacak volt, végül ez is lett a 
neve – Vacak. Ijedős, karmolós macska 
lett belőle, el is zavarták a testvérei. A 
következő tavasszal született Gombóc 
tömör bundája miatt kapta a nevét, 
de fél év alatt kerekebb lett, mint egy 
görögdinnye. Testvére, Picúr nagyon 
nehezen nőtt fel, és egy „picurkát” 
össze is törte a szívünket, amikor 
elveszett. A tavalyi alomból megma-
radt gyönyörű kis kandúr hosszas 
találgatás után Bogyó lett (a növény-
rendszertan hatása), de most már ő is 
olyan gömbölyű, mint egy kis labda, 
bár neki a beceneve az igazán érdekes: 
Nyuszi. Eredetileg azért szoktam erre 
rá, mert olyan kis aranyos volt – bár 
ne tettem volna! Kandúr létére bor-
zalmasan félős, azt se tudja, mi az a 
territórium, nemhogy még védenie 
is kellene… Simi egy hónapja két pici 
kandúrral lepett meg bennünket, az 
egyik alig volt nagyobb, mint a tenye-
rem – Bogyó mégis elszaladt előle, 
ahogy szemtől szembe kerültek egy-
mással. Igyekszem kézhez szoktatni 
a cicákat, az egyikre most ragadt rá a 
Pacsi név, mivel szereti pofozgatni az 
ujjam… miért érzem úgy, hogy egy-
szer még kikaparja a szemem…?

Katie S.

Egy ördögökkel 
táncoltató könyv

A hetekig, sőt talán hónapokig a 
könyvespolcomon porosodó kötetet egy 
70%-os leárazást követően vettem meg. 
Bár régóta készültem a beszerzésére, 
de valahogy mindig akadt egy másik 
iromány, amely mindjobban elbűvölt.  
Így volt ez egészen október közepéig, 
amikor is végre a kezembe keveredett 
Szabó Róbert Csaba Fekete Dacia című 
novelláskötete. A szerző negyedik könyve 
lidérces hangulatot csalogat Erdély, vala-
mint Románia egyébként is legendákkal 
átszőtt, sejtelmes, vadregényes tájaiba. 
Rémtörténeteiben vegyíti a hagyományos 
horrorisztikus jegyeket az ismeretlen, 
transzcendens erőkkel. Inkább ez utóbbi-
ban, a misztikus jelenetekben bővelkedik 

a novelláskötet és talán pont ez képes iga-
zán a kísérteteket életre kelteni az olva-
sóban. Egymástól teljesen különböző, 
ugyanakkor mind hétköznapi karakterek 
köré íródtak a novellák. Főleg a XX. század  
hajnala elevenedik fel a könyvben, de az 
író egy-egy történet erejéig a XXI. század 
környezetét is igyekezett becsempészni.

Szabó Róbert Csaba Erdélyben és 
Romániában, a szájhagyomány útján 
terjedő egy-egy jobb históriában lelt ihle-
tet. Saját bevallása szerint egy valóságos 
kutatómunka előzte meg az írást, így 
intenzíven ásta bele magát a rémtörté-
net műfajának mivoltába. Újságcikkek, 
képeslap, de volt, hogy egy emlékfüzet 
körül formálódott végül ki egy teljes szto-
ri. Az emlékfüzethez például Marosvá-
sárhelyen, egy zsibvásáron jutott hozzá. 
A füzet a tartalma többféle kontextusban 
is visszaköszön (vagy inkább visszakí-

sért) a Fekete Dacia lapjain. Pont az egyik 
ilyen novellától futkosott leginkább a 
hátamon a hideg, méghozzá az Emlékül 
Annuskának című történettől, amelyben 
központi szerep hárul az emlékfüzetre, 
és amelynek egyik karakterével az olvasó 
megdöbbenve találkozhat még a könyv 
előrehaladtával. A címadó fekete dacia a 
Lelkiismeretünk bekötőútjain című novellá-
ban „csikorgatja a gumikat” és hoz magá-
val igazán borús félelmeket.

Az író szépirodalmi eszközökkel 
dúsította a lidércekkel terhelt meséket, és 
így egy érdekes kísérletet tett arra, hogy 
a magyar szépprózában az oly elhanya-
golt rémtörténet műfaját értékelhető alko-
tással lássa el. Ajánlom mindazoknak e 
kötetet, akik szívesen borzonganának egy 
fekete dacia anyósülésén, egy elhagyatott, 
kísérteties erdei úton.

Skylla

Mindenki kedvence
Fánkozók Budapesten

Szerintem nem sok olyan ember él a Földön, aki megcáfolná azt az 
állításomat, hogy „mindenki kedvence a fánk”. Valljuk be, hogy mind-
annyian a konyhában lebzseltünk/lebzselünk, amikor a nagymamánk 
fánkot készít, és alig várjuk, hogy az ebédnél a desszerthez érjünk. 

Sajnos én azok közé tartozom, akik 
nem tudnak a fánknak ellenállni, de nagy 
szerencsémre nem is kell. Viszont csak az 
utóbbi időben figyeltem fel arra, hogy a 
jól megszokott nagyiféle változaton kívül 
Budapest néhány pontján olyan külön-
legességbe botolhatok, mint a pezsgő-
krémmel töltött fánk (már írás közben 
összeszalad a nyál a számban). Három 
olyan helyet ismerek drága fővárosunk-
ban, aminek a fő profilja ez az édesség.  
A harmadikra nem túl régen, egészen 
pontosan egy hónapja bukkantam a 
Dohány utcában teljesen véletlenül, 
miközben táskát szerettem volna venni.  
Ebben a cikkben ezeket az általam ismert 
fánkozókat szeretném nektek bemutatni, 
rangsorolni, hogy aztán teljesen felkészül-
ve választhassatok kedvetekre.

A legismertebb a három közül min-
denképpen a The Donut Library, ami a 
Jászai Mari tér közelében, egészen ponto-
san a Pozsonyi út 22. szám alatt található 
többek között, és az én legnagyobb örö-
mömre már a Karinthy Frigyes utcában is 
nyílt egy újabb boltjuk. Erről a fánkozóról 
egy korábbi Nyúzban már írtam, de hát 

a jó dolgokat érdemes többször is meg-
említeni, nem? Azóta mit sem vesztett a 
bájából a hely, és külön szeretem, hogy 
szezonális ízvariációkkal tartják fenn a 
vásárlók érdeklődését. Már most izgatott 
vagyok, hogy idén karácsonykor mivel 
rukkolnak elő.

Számomra a második helyen a leg-
utóbb felfedezett, Dohány utcai Happy 
Donuts áll. Az egész üzlet akkora, mint 
egy nagyobb fürdőszoba, de szerencsére 
a hely mérete fordított arányosságban van 
a fánkok finomságával. A kesudiós egy-
szerűen isteni. Csoki van a belsejében és a 
tetején is, kell ennél több? De a brownie-s 
is fantasztikus. Itt külön megemlíteném, 
hogy plusz pont jár a helynek az elviteles 

dobozokért, viszont innen üzenném a 
bácsinak, hogy szomorú vagyok, amiért 
másodszori ott jártamkor nem kaptam, 
csak sima zacskót! Viszont ezt a helyet az 
öcsém is  emlegeti azóta, hogy elvittem, 
pedig ő nem egy édesszájú szóval valami 
varázslat övezheti az aprócska boltot.

A harmadik és a számomra ismert 
fánkozók közül az utolsó a Fánki Donuts, 
ami egy eléggé forgalmas helyen, a 
Nagymező utcában várja az finomság-
ra éhezőket. Erre a helyre bevallom, a 
Facebookon akadtam rá, de hát a mai 
világban szerintem ez nem meglepő. 
Innen a kedvencem a dupla csokis és a 
túrórudis (ez szerintem magában zse-
niális ötlet) volt, de ezeken kívül még 
másik húszféle fánkból lehet választani. 
Fantasztikus.

Mind a három helynél lehetőség 
van finom kávék fogyasztására is, ami 
sok embernek nélkülözhetetlen a nap 
indításához, folytatásához vagy lezá-
rásához. Szóval most, hogy jön a tél, 
és mindannyian kénytelenek vagyunk 
behúzódni a négy fal közé, ha éppen 
akad egy kis szabad időnk két zh-ra 
való felkészülés közben, és messzire el 
szeretnék kerülni a könyvtárakat, vala-
mint a cukormérgezést fontolgatjuk, 
akkor ezt a három helyet csak ajánla-
ni tudom. De arra felhívom minden-
ki figyelmét, hogy egyszer kevés lesz 
végigjárni őket, mert mindig lesz olyan 
fánk, amit eltolunk, hogy majd legköze-
lebb megkóstoljuk. Fánkra fel!

Bori
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Fill-a-pix
Kedves Rejtvényesek! Ezen a héten egyikőtök kérésére ismét a fill-a-pix nevű 

képrejtvényt köszönthetitek a rovatban. Ennek lényege, hogy eldöntve minden 
négyzetről, az fehér-e vagy fekete, kirajzoljatok a végén egy képet a rácson. Ezt 
pedig úgy tudjátok meghatározni, hogy a sok látható szám alapján logikáztok. Egy 
szám jelentése, hogy az általa elfoglalt és az azt körülvevő, azaz összesen 9 mezőben 
mennyi fekete van. Ha sikerült megcsinálnotok, a megfejtést a lenti címre várom.

A 8. szám logikai feladványának helyes megfejtői - akik a heti menüt összerak-
ták - a szürke mezőben találják a nevüket, akiknek ezúton gratulálunk. Kellemes 
képfejtést és sok sikert a ZH-kon!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Nyereményjáték
Beküldési határidő: az adott hét 
vasárnapja (következő hétfő 0:00-ig)
A nyertesek csokijaikat az Északi Hall- 
gatói Irodában (É 0.75) vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki a nevét 
az újságban látta helyes megfejtőként.

Heti nyerteseink
Horváth Éva

Takács Kristóf

Csillagok között
A film, amit kár lenne kihagyni

Hát igen. Bevallom, féltem ettől a filmtől. Nem szeretek nagy 
elvárásokkal beülni a moziba, mert nagyon gyakran csalódnom kell, 
úgyhogy mindig próbálok negatívan állni a dolgokhoz. Ez persze 
nem megoldás, hiszen ha nem lesz igazán jó a film, akkor így is 
csalódott leszek (pl. Prometheus).

Legutóbbi igazán pozitív élmé-
nyem a Rush volt, erről írtam az utol-
só zónámat a Nyúz-ba (leszámítva a 
Titanic filmfesztiválon látott filmeket, 
de azokat úgyis külön kategóriában 
illik kezeli). Azóta láttam a Gravity-t 
(és a második Hobbitot, meg az Ame-
rika kapitány 2-t és az X-Men legújabb 
részét, de ezek – bár mindegyiket jó 
filmnek tartom – nem ütöttek ekko-
rát), ami jó volt ugyan (a felsoroltak-
hoz hasonlóan), de egyáltalán nem 
ragadott meg annyira, mint a mostani 
űrélmény.

Mert be kell vallanunk, ez a film 
hatalmas lett. Mint minden nagy film, 
ez is megosztja a közönséget. Van 
aki nem érti, mi ez a hatalmas hype, 
mások meg az egekig magasztalják a 
legújabb Nolan-művet. Én igyekszem 
két lábbal a földön maradni, de ha 
oldalt kell választanom, inkább az 
utóbbiak mellé állnék.

Nehéz úgy kritikát írni, hogy 
nem akarok lelőni semmit a sztoriból.  
Én úgy ültem be rá, hogy csak egyet-
len bemutatót néztem meg, aminek a 
97%-a a Földön, az indulás előtt ját-
szódott, és emellett semmi informá-
cióm nem volt a filmről, így nagyon 
hatásos volt. A szereplők, a helyszí-
nek, a történet, de még a csavarok 
is tartogattak meglepetéseket (utóbbi 
azért van ennyire kihangsúlyozva, 
mert sajnos mostanában egyre gyak-
rabban szúrom ki a hatalmasnak szánt 
fordulatokat kilométerekről).

Muszáj kiemelnem a filmzenét, bár 
a nadrágszélben már írtam róla, itt is 

szükséges pár karaktert (haha) veszte-
getni rá. Alapvetően nagyon egyszerű 
témákkal dolgozik, talán három mar-
káns motívum ismétlődik az egész film 
alatt, de ezzel együtt is hatásos, remek 
aláfestése a drámai pillanatoknak.

Mert bizony, ez nem egy agyatlan 
Transformers. Itt nem kap agyérgörcsöt 
a néző, amikor valami drámait próbál-
nak a vászonra vinni. Lehet kritizál-
ni Nolant azért, hogy hogyan kezeli 
az érzelmi töltetet, de szerintem még 
így is remek, megindító jeleneteket 
kapunk. Az arcunkba. Bele.

Lezárásként azt kell mondjam, 
hogy végre kaptunk egy okos sci-
fit. Okos, mert nagyon jól használja 
a fizikát, és nyilván vannak benne 
hatalmas buktatók meg feltételezé-
sek, és lehet, hogy a film vége kivágja 
néhány embernél a biztosítékot, de 
szerintem nem lehetett volna jobban 
megmagyarázni a történetet, és végül 
is miért lenne ez a megoldás elkép-
zelhetetlen? Bár a legtöbb kritikámat 
ezzel zárom, itt sem tehetek mást: 
mindenkinek bátran ajánlom!

Ákos
INTERSTELLAR (amerikai sci-fi, 2014, 169 perc)
Rendező: Christopher Nolan
Forgatókönyv: Jonathan és Christopher Nolan
Szereplők: Matthew McConaughey (Coo-
per), John Lithgow (Donald), Mackenzie Foy 
(Murph – 10 éves), Michael Caine (Brand pro-
fesszor)
Pontszám: 9,5/10

The Freak show
Kiskorunkban mindannyian cso-

dáltuk a cirkuszok titokzatos világát. 
Bohócok, kötéltáncosok, elefántok, 
tigrisek és nem utolsó sorban orosz-
lánok repítik a gyerekeket és a szülei-
ket egyaránt egy fantasztikus utazásra.  
De tényleg minden cirkusz ilyen lenyű-
göző? Tátott szájjal bámuljuk a több 
méter magasban tekergőző kötéltán-
cosokat, míg a zsonglőröket – akik 
akár égő fáklyákkal mutatványoznak – 
lélegzet visszafojtva követjük szemmel.  
Régen azonban a cirkuszoknak nem ez 
volt az egyetlen profiljuk. Igyekeztek 
az emberekre hozni a frászt. Mindany-
nyian tudjuk, hogy még a mai napig is 
meghökkentő azoknak az embereknek 
a látványa, akik valamilyen genetikai 
rendellenességgel születtek. Ugyanígy 
volt ez a múltban is, azzal a különbség-
gel, hogy manapság az orvostudomány 
mindenre tud választ adni, és szeren-

csére egyre jobb eredménnyel találnak 
megoldást a problémákra. Gondoljunk 
többek között a plasztikai sebészekre, 
akik ezer meg egy ember életén képe-
sek javítani. Viszont idáig hosszú út 
vezetett, nem volt mindig ilyen köny-
nyű az élet. Pár évszázada csodának 
számítottak a torzszülöttek, egyes kul-
túrákban istenként tisztelték őket, míg 
máshol megvetették és kitagadták az 
ilyen embereket.

Történetünk főszereplői egy cirkuszi 
társulathoz tartoznak, és mindannyian 
egytől egyig „különlegesek”. A sorozat 
új évada abban az időben játszódik, ami-
kor a társadalom még nem volt annyira 
befogadó, mint manapság. Szépen sor-
ban, részről-részre mutatják be a cirkusz 
mindennapjait. Megtudjuk, hogy a tagok 
hogyan kerültek a cirkuszba, milyen 
nehézségeken mentek keresztül. Sokuk 
a poklok poklát is megjárta, gondolva 
itt a prostitúcióra, koldulásra és akár az 
emberölésre is. Ezenkívül kiderül, hogy 
mit gondolnak a lelkük mélyén saját 
magukról, hiszen tudják, hogy ha „nor-
málisnak” születnek, akkor az életük 
máshogy alakult volna. Viszont az élet-
ben nem csak a cirkuszokban történnek 
furcsa dolgok, az évad tartogat egyéb 
különlegességeket is, mint például egy 
elkényeztetett, mániákus gyilkos ficsúrt 
és legjobb barátját, vagy egy titokzatos, 
gyerekeket rabul ejtő bohócot.

Bori

https://www.facebook.com/events/382224858608182/
http://www.imdb.com/title/tt0816692/
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