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Mennyiii?!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy maroknyi hallgató, akik úgy gondol-
ták, hogy az egyetemen jó lenne képviselni 
a hallgatók érdekeit a döntéshozás folya-
matában. Hamarosan azon kapták magu-
kat, hogy egy hallgatói mozgalom élére 
álltak és Bumm! így alakult meg a HÖK.

Nem sokkal később úgy találták, hogy 
mindez szép és jó, de azért jó lenne a hall-
gatókat is rendszeresen tájékoztatni arról, 
mit is csinálnak. Mivel mesénk idején az 
internet még csak nyomokban létezett és 
merész elképzelés volt csupán az embere-
ket összekötő láthatatlan háló (most nem 
az emberi kapcsolatokra gondolok, az már 
elég régóta ott van a levegőben), ennek 
legalkalmasabb platformja egy hetente 
megjelenő újság volt. Így jelent meg 1990 
szeptemberében a TTK HÖK hetilapjának első száma HÖK Nyúz címmel.

Az évek során az újság sokat változott, az egyetemi élet mindennapi problémáin 
túl közéleti cikkek, hirdetések jelentek meg hasábjain, és megjelenése, formája is 
többször változott. Most, 25 évvel később a lap nevében is alig hasonlít elődjére, a 
kezdeti, mai szemmel nézve kaotikus címlapokat már többször cserélték moder-
nebbre a szerkesztők, és maga az újság is hatalmas változásokon ment keresztül...

... de elég a múltidézésből, hiszen ez a pár sor közel sem elég arra, hogy min-
den fontosabb momentumon átrágjuk magunkat. Amit hangsúlyozni szeretnék, 
az csupán annyi: legyünk büszkék arra, hogy elértük az 50. félévfolyamot, hogy  
25 éven keresztül, félévről félévre folyamatosan, kisebb-nagyobb akadályok 
ellenére a Nyúz még mindig Magyarország egyetlen hetente megjelenő egyetemi 
lapja. És több mint 600 megjelent lapszám után...

... még nem akarjuk abbahagyni.
Saáry Ákos

főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen vagy 
keress meg fogadóórámon keddenként 10:00 és 12:00 óra 

között a Déli Haliban, hogy megbeszélhessük a részleteket! 
Szeretettel várlak!

A 2014/2015-ös tanév tavaszi félévének rendje

Regisztrációs időszak 2015. február 2–6. (hétfő–péntek)
Szorgalmi időszak
Első nap 2015. február 9. (hétfő)

Tavaszi szünet
2015. április 1-től (szerda)
2015. április 7-ig (kedd)

Utolsó tanítási nap 2015. május 15. (péntek)
Pázmány-nap 2015. május 8. (péntek)
Vizsgaidőszak
Első nap 2015. május 18. (hétfő)
Utolsó nap 2015. július 3. (péntek)

Készül Magyarország első egyetemi közösségi fotóarchívuma

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem  –  a Fortepan archív fotógyűjteménnyel együtt-
működve  –  egyedülálló kezdeményezést indít: 1900 és 1990 közötti fényképeket kere- 
sünk, amelyek az ország első egyetemének huszadik századi pillanatait örökítik meg.
A 2010 ősze óta elérhető Fortepan fotógyűjteményben a látogatók ma több mint 
negyvenezer fénykép között böngészhetnek. A kivételes gyűjtemény Egyetemünk-
ről elérhető anyagát szeretnénk bővíteni és elérhetővé tenni mindazok 
számára, akik érdeklődnek az Eötvös Loránd Tudományegyetem és 
jogelőd intézményeinek múltja iránt: várjuk az egyetemi előadásokat, 
szemináriumokat, diplomaosztókat, kisebb és nagyobb eseményeket, a 
kulturális, tudományos- és sportélet érdekes mozzanatait, Egyetemünk 
és az ELTE-sek mindennapjait megörökítő fotókat.
A beérkezett papírképeket, diákat, albumokat és magángyűjteménye-
ket az Egyetemi Könyvtárral együttműködve digitalizáljuk, valamint 
közzétesszük az Egyetemi Intézményi Digitális Tudástárban (EDIT) is. 

forrás: http://www.elte.hu

Szólj bele!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Pillar Alapítvány 
koordinálja azt az uniós felmérést, amelyben a 15–29 
éves fiatalok véleményére és javaslataira számítanak az 
európai uniós ifjúságpolitikával kapcsolatban. 
Az Európai Irányítóbizottság fogalmazza meg azokat a kérdé-
seket, amelyekről konzultálni szeretnének az Európai Unióban 
élő fiatalokkal, a felmérést nemzeti munkacsoportok koordinál-
ják. A munkacsoport félévente összegyűjti azokat az elképze-
léseket, véleményeket, amelyeket a fiatalok a konzultáció 
során megfogalmaznak, összefoglalójukat eljuttatják az 
Irányítóbizottsághoz. A bizottság a jelentést továbbítja 
a félévente megrendezett Európai Ifjúsági Konferen-
ciára, ahol politikusok, szakemberek és fiatalok a 
jövő ifjúságpolitikai döntéseiről fogalmaznak meg 
ajánlásokat. Az ajánlásokat eljuttatják az Euró-
pai Unió Tanácsához, vagyis azok a fiatalok, 
akik részt vesznek a strukturált párbeszéd-
ben, és elmondják véleményüket, valóban 
beleszólnak abba, hogyan alakul a saját 
jövőjük. A hazai ifjúsági strukturált pár-
beszéd „Szólj bele!” címmel zajlik, 
az online, anonim kérdőív tíz perc 
alatt kitölthető.
A konzultáció linkjét elérz-
hetitek a http://www.elte.hu 
oldalon.

Fénnyel aktiválható molekulák

Az ELTE Biokémiai Tanszékén működő kutató-
csoport egyedülálló kémiai reakciótípust fedezett 

fel: a molekuláris gravírozás (molecular tattoing) a 
neurobiológia és a fejlődésbiológia további irányait is 

meghatározhatja. Málnási-Csizmadia Andrással, a Bioké-
miai Tanszék egyetemi docensével beszélgettünk.

A European Research Council 2008 és 2014 között támogatta a kuta-
tócsoport munkáját. Mi állt a FORCEMAP projekt középpontjában?

Az enzimek működésének megértése nélkülözhetetlen a gyógy-
szerhatóanyagok tervezésekor: a kutatásaink alapvető célja az 

volt, hogy az enzimmolekulákon belül feltérképezzük a mechanikai 
erővonalakat. A projekt negyedik évében fedeztük fel azt az új kémi-

ai reakciótípust, amelyet molekuláris gravírozásnak (molecular 
tattoing) neveztünk el. A csoportunk által kifejlesztett, fénnyel 

aktiválható molekulák használhatók élő sejtek, élő állatok vizs-
gálatához is. Az időzíthetőség mellett a fényaktiváció előnye, 

hogy a szerek hatása célzottan egyes sejtekre irányítható. 
Nagyon fontos, hogy szubcelluláris szinten, hosszú távon 

tudjuk egy molekula hatását lokalizálni. A projekt hasz-
nosítására két évvel ezelőtt alakult meg az Octopharma 

spin-off cég, amelyben szakmai vezető vagyok.  
Az ERC-nyertesek számára elérhető egy ún. Proof of 

Concept kiírás is, amelyet az elsők között nyertünk 
el Kelet-Közép-Európában: ennek az a lényege, 

hogy a kutatások innovációs potenciálját, piac-
képességét növeljék. Jelenleg az Octopharma 

piaci alapon fejleszti tovább a projektet, mi 
továbbra is a tudományos megvalósítással 

foglalkozunk.
A beszélgetés teljes anyagát elolvashat-

játok a http://www.elte.hu oldalon, ahol 
több érdekességre is fény derül.

http://issuu.com/tetekas_nyuz
http://www.facebook.com/tetekasnyuz
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6509
http://netpanel-kutatas.frequest.com/cquest.php%3Fst%3Dcfcd208495d565ef66e7dff9f98764da%26did%3DMf6FqDid61ykIwxh7Nl%26
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6586
http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6542
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Educatio Kiállítás, Nyílt Nap
Beszámoló a rendezvényekről

A vizsgaidőszak mindenkinek a tanulásról, vizsgázásról szól 
elsősorban. Viszont a Természettudományi Kar és a Hallgatói Önkor-
mányzat már az aktuálisan zajló felvételi eljárásban érintetteket 
igyekszik megcélozni, hogy bizonyítsa; az ország első egyetemén 
érdemes tanulni.

Educatio
Ebben az évben az Educatio Kiál-

lításnak a Syma Csarnok adott helyet 
január 22-24 között, ami nagyságá-
val, megközelíthetőségével megfelelő 
választásnak bizonyult a rendezvény 
számára. Ismét sokan voltak kíváncsiak 
a kiállításra, ami nem is csoda, hiszen a 
felvételire készülő középiskolás diákok 
itt tudhatnak meg a lehető legtöbbet a 
felsőoktatásról, egyetemekről, főisko-
lákról, képzésekről – nem csak hazai, de 
külföldi tanulmányok terén is.

A csarnokba lépve hatalmas érdek-
lődést tapasztalhattunk a kiállítás iránt. 
Voltak, akik szülővel érkeztek, mások 
osztálytársakkal, barátokkal jöttek 
vagy éppen egyedül. A standok terén 
is nagy volt a választék, a legkisebb 
egyetemeken, főiskolákon át egészen 
a legnagyobbakig szinte minden fel-
sőoktatásban érintett intézmény kép-
viseltette magát. A standoknál tapasz-
talt hallgatók nyújtottak segítséget a 
különböző kérdésekben, felmerülő 
problémákban, emellett szóróanyagok-
kal, tájékoztató kiadványokkal látták 
el az érdeklődőket. Sok standnál az 
adott karra, népszerű szakra jellemző 
érdekességet állítottak ki, így például 
az ELTE Természettudományi Karán a 
kémia szak kísérletekkel, a matemati-
ka fejtörőkkel, a földtudomány pedig 
különböző kőzetekkel készült.

Az ELTE standját alapvetően nagy 
érdeklődés övezte, főként mivel az 
összes kar jelen volt. A nagyszínpadon 
zajlottak az előadások, itt volt meghall-
gatható a pénteki napon kora délután 
az ELTE bemutatkozása is. Dr. Mezey 
Barna rektor úr beszédét követően 
több, az Egyetemen végzett személy-
lyel folytatott beszélgetést Dr. Fábri 
György rektorhelyettes úr. A diskurzus 
során elmondták milyen, az Egyete-
men megszerzett képességeket tudtak 
hasznosítani később a munkaerőpia-
con, miért töltött be az ELTE fontos 
szerepet az életükben. Nyilatkoztak 

arról is, hova jutottak el, éppen mivel 
foglalkoznak, milyen kompetenciák 
kellenek ahhoz, hogy sikeresen vegyük 
az egyetemen fellépő akadályokat.  
Az előadás során nemcsak magáról az 
ELTE-ről kaphattunk információkat, 
hanem az egyetemi életről, később fel-
használható praktikákról is, mindezek 
mellett számos hasznos útmutatással is 
gazdagodhattunk.

A hazai felsőoktatási intézmények 
mellett jelen volt számos külföldi intéz-
mény is, tehát azok is megtalálhatták 
az elképzeléseiknek megfelelő válaszo-
kat, akik nem itthon kívánják folytatni 
tanulmányaikat vagy később munka-
vállalásukat. Emellett középfokú szak-
képesítést nyújtó iskolák is jelen voltak, 
így mindenki megtalálhatta a számára 
legmegfelelőbb intézményt, képzést, 
ösztöndíj lehetőséget.

TTK Nyílt Nap
Idén január 30-án szervezte meg 

Karunk a már hagyományosnak szá-
mító Nyílt Napját, hiszen fontos, hogy 
minél részletesebb, pontosabb és hiteles 
információt adjunk át a leendő 
felvételizőknek. Az informatív 
előadások mellett az érdeklődők 
testközelből ismerkedhettek meg 
a TTK-sok mindennapi életével.

A rendezvény ideje alatt 
az alapszakok standjainál tájé-
kozódhattak a diákok az őket 
érdeklő szakokról és tehették 
fel kérdéseiket az érintett okta-
tóknak, hallgatóknak. Egy-egy 
szakhoz kötődően szakmai 

előadásokkal is készültünk a látoga-
tók számára, olyan témákat érintve, 
melyekről úgy gondoltuk, hogy méltán 
tarthatnak számot a természettudomá-
nyok iránt nyitott résztvevők érdeklő-
désére. Mindezeken túl a mestersza-
kokra, azon belül az egyes szakirányi 
specializációs lehetőségek bemutatá-
sára is igyekeztünk hangsúlyt fektetni, 
mivel az elmúlt évek tapasztalata, hogy 
egyre többen érdeklődnek a mester-
képzések iránt. Ennek oka, hogy az 
országban egyedül az ELTE TTK kínál 
az egyes alapszakos szakirányoknak 
megfelelő továbbtanulási lehetősége-
ket, így más felsőoktatási intézmények-
ben végzett hallgatók is nálunk folytat-
hatják tanulmányaikat.

A szakos kiállítók mellett folya-
matos tájékoztatást nyújtott az ELTE 
Tanárképző Központja, a Bolyai Szak-
kollégium és az Eötvös Collégium. 

Dr. Horváth Erzsébet oktatási 
dékánhelyettes asszony nyitóbeszéde 
után az Educatio Társadalmi Szolgál-
tató Nonprofit kft. meghívott munka-
társa ismertette a hallgatósággal a 2015. 
évi felvételi eljárás menetét. A hallgatói 
életről röviden Kovács Fanni, a Hallga-
tói Önkormányzat elnöke beszélt.

A szakos tájékoztatás részeként kora 
délután a standoktól induló „idegenve-
zetéssel” voltak végiglátogathatóak az 
Egyetemváros olyan állandó szakkiállí-
tásai mint az Ásvány- és Kőzettár, a Bio-
lógiai- és Paleontológiai Múzeum vagy 
éppen a Matematikai Múzeum.

Mindezekkel párhuzamosan tan-
széki látogatások és laboratóriumi 
bemutatók (fizikai és kémiai) zajlottak.

Előzetes becsléseink alapján több 
mint félezer középiskolás volt idén kíván-
csi az ELTE Természettudományi Kara 
által nyújtott lehetőségekre. Jövő január-
ban újra várjuk az érdeklődőket!

Csonka Diána
tanulmányi elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
taneh@ttkhok.elte.hu

Jelentkezz mentornak!
Próbáld ki magad a mentorképzésben!

A 2006-ban megalakult Mentorrendszer idén kilencedik alka-
lommal indítja el a mentorképzést. Egy mentor elsődleges feladata, 
hogy segítségére legyen a frissen felvett elsőéves hallgatóknak az 
egyetemi életbe történő beilleszkedésük során, tanulmányi, ösztön-
díj, kollégiumi, esélyegyenlőségi és minden egyéb ügyekben.

Azért, hogy a mentorok mindeb-
ben segíteni tudjanak a gólyáknak, 
a képzést egy intenzív, háromhetes 
tanulási folyamattal indít-
juk. A mentorfoglalkozá-
sok során a mentorjelöltek 
számára egy olyan komp-
lex tudásanyagot adunk át, 
amellyel nemcsak a gólyák, 
hanem saját maguk előreha-
ladását is jelentősen segít-
hetik: milyen ösztöndíjak 
léteznek, hol, mikor és ki 
pályázhat rájuk? Milyen esetekben 
tanácsolnak el valakit az Egyetem-
ről? Milyen lehetőségei vannak egy 
fogyatékossággal élő hallgatónak?

Az elméleti képzésen túl gyakor-
lati ismereteket is átadunk a jelöl-
teknek: hogyan vezess egy csapatot?  
Milyen játékokkal töltsd ki a holtidőt 
a gólyatáborban? Hogyan kommuni-
kálj a gólyákkal/az oktatókkal/a TO 
munkatársaival?

A mentorképzés viszonylag hosszú 
folyamat, a képzési események időrend-
ben: bevonó előadás, mentorfoglalko-
zások, mentorkirándulás, mentorteszt, 
szóbeli elbeszélgetés, mentorhétvége, 
szakos előadások, mentortábor. A tisz-
tánlátás kedvéért mindegyik esemény-
ről írok egy keveset.

A bevonó előadáson az előző rend-
szer mentorai a Mentorrendszerhez 
kapcsolódó tapasztalatokról, élmények-
ről mesélnek az érdeklődőknek. Célja, 
hogy a jelentkezők egy előzetes benyo-
mást kapjanak arról, milyen elvégezni 
a mentorképzést, illetve hogy milyen 
maga a mentori munka.

A mentorfoglalkozások fedik le 
a háromhetes intenzív elméleti kép-
zést, valamint a gyakorlati képzés 
alapjait. A foglalkozásokon külön-
böző szekciók során a tananyag elsa-
játítása mellett a jelöltek megismer-
kednek a HÖK tisztségviselőivel, 
ami azért is fontos, mert a mentori 
munka során többször előfordulhat, 

hogy tőlük kell tanácsot kérni, s a sze-
mélyes találkozás után könnyebben 
veszik fel a kapcsolatot velük.

A mentorkiránduláson a 
szakterületi mentorok közöt-
ti csapatépítésre helyezzük a 
hangsúlyt, hiszen a mentori 
munka során nagyon fontos, 
hogy a mentorok számíthassa-
nak egymás segítségére. Ennek 
elősegítésére játékos, együtt-
működést igénylő feladatokat 
kell megoldaniuk, miközben 

egy könnyed túrán vesznek részt.
A mentorfoglalkozások elindulá-

sával párhuzamosan kiadásra kerül 
az ún. Mentorkisokos és az ahhoz 
kapcsolódó Kérdéstár. A mentortesz-
ten ez a tudásanyag kerül számon-
kérésre. A mentorteszt három rész-
ből áll: tanulmányi ügyek, szociális 
ügyek, egyebek.

A szóbeli elbeszélgetés keretében 
azok a mentorjelöltek, akik átmentek 
a mentorteszten, egy kötetlen beszél-
getésen vesznek rész, melynek során a 
bizottság (melynek tagjai a mentorko-
ordinátor, a szakterületi koordinátor 
és a szakos mentorfelelős) megismer-
kedik a mentorjelölt motivációival, 
elképzeléseivel, problémamegoldó 
képességével. Egyben ellenőrzésül 
szolgál a jelölt kommunikációs kész-
ségeit illetően is.

A mentorhétvégét a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Kar senior-
rendszerével közösen tartjuk meg. A hét- 

vége során a mentorok gyakorlati fel-
adatokat kapnak, szimulálva a mento-
ri munkát, illetve a korábbi szekciók 
tudásanyagában történt esetleges vál-
tozásokról hallgatnak meg előadásokat. 
Emellett a csapatépítő képességek fej-
lesztésére fektetünk hangsúlyt.

A szakos előadás célja a szakos 
identitás elmélyítése, a mentorokat 
és gólyákat érintő, speciálisan szakte-
rületi információk átadása (például a 
szakterülethez kapcsolódó szerveze-
tek, korrepetálási lehetőségek).

A mentortábort szintén a BGGyK 
seniorrendszerével közösen szervez-
zük, melynek során a mentorok olyan 
feladatokat kapnak, amelyek közvetlen 
ráhangolódást jelentenek a gólyatábor-
ra, a mentori munka kezdetére, illetve a 
korábbi szekciók tudásanyagában tör-
tént esetleges változásokról hallgatnak 
meg előadásokat, továbbá itt is fontos 
szerepet kap a csapatépítő képességek 
fejlesztése és esetleges számonkérése.

Mindezt végigolvasva, mi is az 
a három dolog, amit leginkább elvá-
runk egy képzett mentortól? Biztos 
elméleti tudást a gólyákat érintő 
információkról, csapatépítő készsé-
geket és jó kommunikációt.

A legfontosabb kérdés pedig: miért 
is éri meg jelentkezni? Azért, mert csak 
profitálhatsz! A mentorképzés során az 
átadott tudásanyagon kívül rengeteg 
jó élménnyel gazdagodhatsz, megis-
merkedhetsz sok-sok emberrel más 
szakterületekről, és persze vezethetsz 
egy gólyacsapatot. Már pedig, ha akár-
melyik volt mentort megkérdezed, biz-
tos, hogy azt fogja mondani: a gólyák 
hálájánál nincsen jobb érzés!

Ha felkeltettem érdeklődése-
det, jelentkezni a http://ttkhok.elte.hu/
mentorjelentkezes-2015 címen tudsz.

Remélem találkozunk! :)
Török Mátyás

mentorkoordinátor
ELTE TTK HÖK

mentorkord@ttkhok.elte.hu

http://ttkhok.elte.hu/mentorjelentkezes-2015
http://ttkhok.elte.hu/mentorjelentkezes-2015
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Sport Ebola6 7Válogatott sporthírek
2015 első helyzetjelentése

Ha sportolni vágysz ebben a félévben is, vagy még nem is spor-
toltál eddig, de most kipróbálnád magad valamiféle edzésen, esetleg 
érdeklődsz, mindenképpen olvasd el a cikkemet, hasznos és érdekes 
információkat szeretnék neked nyújtani.

Sportolj kreditért!
Szeretnél bevinni az óráid közé egy 

kis testmozgást? Érdekes kurzust kere-
sel, de nem tudod, mit válassz? A leg-
jobb döntés a SPORT! Élj a lehetőséggel 
– most széles körben választhatsz az 
ELTE általános testnevelés kurzusai 
közül. Oktatóink színvonalas és vidám 
hangulatú edzéseket kínálnak az ELTE 
összes hallgatójának. Több mint 30 óra 
közül választhatsz! Részletes informá-
ciókért látogass el a http://www.beac.
hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-
kreditert oldalra.

Teke
Próbáld ki ingyenesen az egyik 

legújabb sportolási lehetőséget a Pénz-
ügyőr SE Teke Szakosztályánál egy, 
a sportszervezővel előre egyeztetett 
időpontban! A tekepályát az alábbi cím 
alatt találjátok: 1117 Budapest, Budafo-
ki út 52. (Kelenföldi Erőmű – BKV-vel 
33-as, 103-as, 133-as és 233-as buszok). 
A pálya rendelkezésre áll egész évben 
keddenként és péntekenként 14:00-
21:00-ig. Érdeklődni további informá-
ciókról az élvonalban meghatározó 
játékosnak számító ELTE-s hallgató-
társatoknál, Kovács Dánielnél lehet. 
Telefonszáma: +36-30-340-7104, e-mail 
címe: gierdeszet@gmail.com. Ha lenne 
még kérdésed, látogass el a http://www.
beac.hu/hirek/teke/ne-teke-toriazz-tarolj-
az-elte-beac-csapataban weboldalra. 

Nyereményjáték
Értékes tárgynyereményekkel 

kecsegtet visszajelzésed! A Magyar 
Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség a 
sportot szerető és a sport iránt érdek-
lődő, egyetemista és főiskolás hallga-
tók véleményét kívánja megtudni a 
hazai rendezésű sporteseményekkel 
kapcsolatban. Három témában, nyolc 
lényegre törő, rövid kérdésre várják a 
válaszokat és lelkesedéseteket játékkal 
honorálják.

A kérdőívet 2015. február 15-ig 
kitöltők között egy Universiade csa-

patpólót, egy páros EFOTT belépőt és 
egy SportPont Programos ajándékcso-
magot sorsolnak ki.

A kérdőív kitöltéséhez SportPont 
regisztráció szükséges, amely az alábbi 
linken érhető el: http://sportpont.hu/db/
survey/univ. 

A sportélet jövője
Január 28-án közel száz résztve-

vővel zajlott az ELTE Sportiroda által 
szervezett első Országos Felsőoktatási 
Sport- és Egészségtudományi Konfe-
rencia az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának tanácstermében. A konferen-
cia országszerte közel minden egyete-
men és főiskolán működő intézményi 
sportiroda vezetőit, munkatársait hívta 
közös gondolkodásra. Az ELTE vezeté-
sének részéről Dr. Pozsár-Szentmiklósy 
Zoltán, sportért felelős rektori biztos és 
házigazdaként Dr. Dezső Tamás dékán 
úr köszöntötte a hazai felsőoktatásban 
dolgozó sportszakembereket. A kon-
ferencia első előadását Dr. Simics-
kó István tartotta, az EMMI sportért 
felelős államtitkára, aki volt ELTE-s 
hallgatóként személyes élményein túl 
a kormányzati sportpolitika 2010 óta 
eltelt időszakának eredményeit és a 
2020-ig tartó időszak fejlesztési terve-
it mutatta be. Az utánpótlás nevelés 
támogatása, világversenyek rendezése 
és a hazai sport infrastruktúra hárma-
sának kiemelt fejlesztését célozza meg 
az országos sportvezetés. Az egyete-
mi sportinfrastruktúra-fejlesztés leg-
fontosabb bástyája a Tüskecsarnok 
lesz. A Magyar Egyetemi – Főiskolai 
Sportszövetség főtitkára, Dr. Székely 
Mózes az egyetemi sport fejlesztési 
terveit (Hajós Alfréd-terv), a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferen-
ciájával (HÖOK) közösen működtetett 
Sportpont Program és a felsőoktatási 
sportélet legújabb eredményeit ismer-
tette előadásában.

A konferencia további program-
jában sor került kerekasztal-beszél-
getésre, ahol a Budapesti Műszaki 

Egyetem és a Debreceni Egyetem 
sportszervezési modelljét, sportszol-
gáltatásait ismerhették meg a résztve-
vők. Egészen délután öt óráig számos 
előadás volt egészségfejlesztésről, 
EU-s sporttámogatási lehetőségekről, 
a sportszövetségek és a felsőoktatás 
együttműködési lehetőségeiről, a 
stresszről és a jólétről (well-being). 
Ilyash György, az ELTE Sportiroda 
projektvezetője a zárszóban megkö-
szönte a BTK vendégszeretetét és a 
meghívott szakemberek előadásait.

A konferenciát támogatta az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma és a 
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszö-
vetség az KMR Intézményi Sportiroda 
Pályázat 2014: Integrált felsőoktatási 
sportirodák felállítása és fejlesztése a 
közép-magyarországi régió állami fel-
sőoktatási intézményeiben című pro-
jekt keretében.

Február 9-től ismét a sporté 
a főszerep!

A szorgalmi időszak kezdetével az 
ELTE sportpályái is megtelnek élettel. 
Egyetemünk hallgatói az általános test-
nevelés színes palettájába tartozó több 
mint harminc sportágból, és az ELTE 
EHÖK sportösztöndíjasai, valamint a 
BEAC szakosztályai által közösen szer-
vezett edzések garmadájából választ-
hatnak. Sőt, január közepétől klubunk 
ELTE-s oktatói által vezetett órákon 
lehetőségetek nyílik a Tüskecsarnok 
XXI. századi létesítményeiben mozog-
ni. Az ELTE sportkínálatából a hölgyek 
számára kiemelten ajánljuk az ELTE 
Aerobik edzéseit. Zumba, pilates, dina-
mikus jóga, kardio, zsírégető, alakfor-
máló, jazz tánc és hastánc választható, 
az Izabella utcai tornateremtől egé-
szen a KCSSK kollégiumig – több mint 
hét helyszínen. Ezzel kapcsolatosan 
minden információ megtalálható az 
ELTE Aerobik honlapján (http://beac.hu/ 
aerobik/orarend/) és az ELTE Aerobik 
Facebook csoportban.

Az ELTE-s fiúk számára pedig a 
futó és kocogó edzések, a kispályás 
labdarúgó bajnokság, funkcionális 
edzések, TRX, kettlebell, spinning, 
küzdősportok, konditerem és számos 
labdás csapatsport nyújt vonzó spor-
tolási lehetőséget az ELTE sportpályá-
in. Bővebb tájékoztatást a www.beac.hu 
oldalon, valamint az ELTE Sportiroda 
által elkészített Sportkisokosban talál-
hatnak az érdeklődők.

Székely Gellért

http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert
http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert
http://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/szintek/sportolj-kreditert
mailto:gierdeszet%40gmail.com?subject=Teke
http://www.beac.hu/hirek/teke/ne-teke-toriazz-tarolj-az-elte-beac-csapataban
http://www.beac.hu/hirek/teke/ne-teke-toriazz-tarolj-az-elte-beac-csapataban
http://www.beac.hu/hirek/teke/ne-teke-toriazz-tarolj-az-elte-beac-csapataban
http://sportpont.hu/db/survey/univ
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Pontosan 59 éve ugyanígy egy 
vonaton ültem. Akkor sokkal töb-
bet jelentett számomra a vonatút.  
Magát a szabadságot. Akkorra már 
rég elfelejtettem, milyen érzés is a 
boldogság, a felszabadultság, a meg-
könnyebbülés. A szavaknak már 
a jelentését se ismertük, de ezen a 
napon újra értelmet nyertek. S most 
a vonat robogása, a pályaudvar sza-
ga, az embertömeg, mind felidézte 
bennem azt a napot. Azt, amelyet 
több mint 10 évig vártam én és sokan 
mások. De végül eljött sok megpró-
báltatás, kín s gyötrelem után.

Ki gondolta volna, mikor 1944-
ben behívtak sorkatonának, hogy 
Beszterce-Naszód megyétől egészen 
a Ferenc József-földig visznek min-
ket. Fél év világosság, fél év sötétség 
és dermesztő hideg.

Az évek alatt sok emlék elszállt, 
de a múltam örökre nyomot hagyott 
bennem. Pedig szívesen ott hagytam 
volna néhány pillanatot a csatatéren 
vagy a lágerben. Az emlékek azon-
ban nem kérdeztek meg arról, hogy 
akarok-e rájuk emlékezni. Egy-egy 
halott szempárt vagy könyörgő han-
got pedig nehéz elfelejteni.

Most is hallom Pataki utol-
só mondatát, s látom magam előtt, 
hogyan csuklik össze.

Rahó környékén voltunk, semmi 
több, mint célpontok. Gyanútlanul 
beszélgettünk, csak néhányunknál 
volt fegyver, mikor lövések záporát 
kezdtük hallani. Gyorsan a földre 
vetettük magunkat, nem tudtuk, hon-
nan lőnek ránk, de sorra kaszáltak le 
minket a fegyverek. Képzett lövészek 
voltak, minden célpontra hatásosan, 
halálosan lőttek. A csatatéren pedig 
nincsenek emberek, csupán öldöklő 
gépezetek és célpontok. S mikor ki 
vagy? Nehéz megállapítani.

Lengyellel kúszni kezdtünk, kúsz-
tunk az életünkért. De a menekülő 
ember nyílt célpont az oroszoknak.

– Bajtársak, ha Istent ismertek, ne 
hagyjatok itt! – hallatszott Pataki kiáltása.

Haslövést kapott, képtelen volt 
a mozgásra, de nem hagyhattam 
ott. Visszakúsztam érte, és a karabé-
lyom szíjába kapaszkodva húztam 
tovább, de lassan haladtunk, túl las-
san, ő pedig annál több vért vesztett.  
Minden erejével küzdött, erősen szo-
rította kezében felesége képét, s imád-
kozott, hisz csak ennyit tehetett éle-
téért. Hiába volt minden. Kiszúrtak  
minket, 3-4 lövést belénk eresztettek. 
A nagy sokktól magam elé bámul-
va vártam, hogy ki marad életben. 
Fogalmam sem volt, melyikünk vére 
folyt a testemen. De akkor Pataki 
erejét vesztette, kicsúszott kezéből a 
fénykép, s végleg összecsuklott.

Neki köszönhetem, hogy élek. S ez 
volt az első frontélményem. Innentől 
kezdve hinni akartam, hogy nem hiá-
ba halt meg, miatta akartam életben 
maradni a végéig bármi áron.

A Donnál harcoltunk. Szörnyű 
hideg volt, de az időjárás a barátunk, 
mondták. Mi pedig próbáltuk elhin-
ni, de egyre jobban fáztunk. Csak a 
rum fűtött minket, ami a halálba is 
vitt sokunkat. Hihetetlen mennyiségű 
sebesült volt a csatatéren. Volt, akinek 
se keze, se lába nem maradt, s ordítva 
kérték, hogy lőjük le őket, szabadítsuk 
meg a fájdalomtól. Mellettük a mi sérü-
léseink, egy szilánk, egy törött csukló 
csupán semmiségek. Így magunk, s 
egymás szanitécei voltunk.

Távcsővel engem is kiszúrtak, de 
a lövés csak a sisakomat érte, szeren-
csém volt. Reflexből kilőttem a cél-
zó kozákot, ölni csakis így lehetett, 
gondolkodás nélkül. Órákkal később 
sikerült visszavonulnunk, de az ukrán 
partizánokkal mindenkinek meggyűlt 
a baja. Kis csapatokban bukkantak fel, 
mikor a legvédtelenebbek voltunk. 
S mi volt a legnagyobb különbség 
köztünk? Ők nem parancsszóra öltek. 
Maguktól, haragból.

1944. április 15-ét írtunk, és 
Delatyn környékén lehettünk.

– Nem háborúzunk tovább! – jelen-
tette ki a szakaszvezető, amikor már nem 
volt visszaút, bekerítettek minket.

Az oroszok is fáztak, éhesek vol-
tak. Sztálin azzal biztatta katonáit, 
hogy lesz még a kása mellé hús is, 
csak harcoljanak.

Akarattal estünk fogságba, a 
szakaszvezető akaratából, nem volt 
más megoldás, már nem maradt se 
lőszerünk, se élelmünk. Belehánytuk 
a fegyvereinket a Prut folyóba és a 
Jenyiszej folyó mentén vittek minket 
északra, s még északabbra…

Rettenetes zsúfoltság volt a láger 
udvarán. A tekinteteket fürkészve csu-
pán kétségbeesést és lemondást láttam 
az arcokon. Néhány hozzátartozó a 
dróton kívülről ordított, bőgött. Talán 
akkor, a drótok között fogták meg utol-
jára egymás kezét. Akkor már éreztük, 
jobban meg kellett volna becsülni azt a 
bizonyos utolsó érintést.

Sorokban állva szőrtelenítettek 
minket, egy szál szőr sem maradt 
rajtunk. De a megszégyenítések soro-
zata folytatódott a komissziókkal.  
Anyaszült meztelenre vetkőztettek, 
majd meghúzták rajtunk a bőrt, ebből 
állapították meg, hogy milyen munká-
ra vagyunk a legalkalmasabbak.

Sokszor pedig orvostanhallgatókat 
hívtak, főként nőket, akik csupán kísér-
leti nyúlként kezeltek minket, teremnyi 
diák tanult a meztelen testünkön.

S miről szólt az a bizonyos tíz év 
lágeri élet? A munkáról. Soha nem 
esett nehezemre dolgozni. Nem veszt-
hettük el az eszünket, valamivel le 
kellett foglalnunk magunkat. Tégla- 
gyárban dolgoztam öt évig, majd 
tovább mentünk még északabbra, 
Dugyinkába. Itt nyolc hónapot töltöt-
tünk szénbányákban. Ahogy teltek-
múltak a hónapok, folyamatosan egy-
re északabbra kerültünk. Szibériában 
erdőt irtottunk, fát vágtunk napi 12 

órában. Monoton napok voltak ezek, 
dolgoztunk és dolgoztunk. Ezzel pár-
huzamban pedig sorra hullottak ki 
mellőlem az emberek. Sokan megbete-
gedtek, s annyira legyengültek, hogy 
nem bírták tovább.

Egyszer én is hibáztam, mikor 
nyers vizet ittam a csapról. Órákig 
gyötörtek szörnyű kínok, majd egy 
sötét szobában ébredtem. Semmi 
fény, semmi hang. A sötétséget és a 
bezártságot akkorra már megszok-
tam, de valami nyugtalanított. Órákig 
feküdtem mozdulatlanul, legyengül-
ve, s abban a hitben, hogy egyedül 
vagyok. Ahogy elkezdett világosodni, 
egy apró fény szűrődött be a résnyi-
re nyitott ajtón, s észrevettem, hogy 
az orvosi szobában fekszem, de nem 
vagyok egyedül… A sápadt, merev 
test látványától már nem ijedtem meg, 
de az undorodástól egészen a gyá-
szig kavarogtak bennem az érzelmek.  
Még most is kiráz a hideg.

Aznap csak egy-két falatot kaptam 
enni, a gyengébbnél is gyengébb vol-
tam. A testet pedig nem vitték el, csupán 
letakarták. Órákon át a lepel alól kilógó 
szürke kezet bámultam. Nem tudtam 
levenni róla a tekintetem. A hullaszag 
pedig már átjárta az egész termet.

Valamikor délután érkezett meg a 
kocsi, melyre tárgyként górták fel az 
aznapi termést.

1953. március 15-e volt a változás 
napja. Sztálin halálának kihirdetése-
kor csöndben figyeltük a reakciókat.  
A legnagyobb csendben.

– Ne mozdulj, mert Sztálin feléb-
red! – mondták.

Mindenkiben felmerült, hogy 
most talán végre hazamehetünk. Vége.  
Még egy apró mosolyt is láttam néhány 
ember (vagy emberhez hasonló gépe-
zet) arcán. De hamar megkaptuk a 
választ a fel nem tett kérdésünkre.

– Amíg Oroszország fel nem épül, 
egy hadifogoly sem mehet haza. – Most 
is visszhangzik bennem ez a mondat.

Ekkor már a Ferenc József-föl-
dön voltunk -70 fokban. Szibéria 
ehhez képest még nem is rossz hely. 
Lefagyott a körmöm a lábam ujján, 
az arcomon pedig még mindig lát-
szanak a fagyás nyomai. De Sztálin 
halála meghozta a változást. A napi 
20 dkg kenyerünk mellé kaptunk, 
uborkát, káposztát, néha még húst 
is. A munkánkért pedig fizetés is járt. 
Szabadon engedtek minket, bejárhat-
tunk mindent 50 km-es körzetben. 
Eljárhattunk szórakozni, minden fér-
fira 8-10 nő is jutott. Még iskolába 
is járhattunk, ahol oroszt tanítottak. 
Bár ennyi év után már folyékonyan 
beszéltük a nyelvet.

Nem hibáztattuk egymást . 
Katona és fogoly egyaránt áldozat.  
Nem tehettek semmit értünk. Együtt 
fociztunk, s talán egy-egy napra sike-
rült is elfelejtenünk, hogy kényszer-
ből vagyunk ott…

1955. szeptember 12-én este 12 
órakor megnyílt a mennyország 
kapuja. 520-an jöhettünk haza tíz 
hosszú év után. Abba a hazába, melyet 

már nem is ismertünk. Mi voltunk 
az utolsó magyarok az orosz földön.  
A lágerparancsnok velünk együtt 
ünnepelt 500 liter borral. Most is hallom 
a nevem, ahogy 36-ként kimondják.  
S újraéledt bennem az az érzés, melyet 
már rég elfelejtettem: izgatottság.  
S pont úgy robogott hazafelé a vonat, 
mint most. Valami még is más volt.  
Csak úgy szárnyalt a vonat az éne-
künktől. Életem legboldogabb pilla-
nata volt, mikor október 12-én befu-
tott a vonat Nyíregyházára. Kereken 
egy hónapig utaztunk, de oly gyor-
san eltelt, akár egy másodperc. S mit 
jelentett számomra a haza? A szabad-
ságot. Az esélyt arra, hogy válasszak, 
hogy döntsek. Olyan fogalmak voltak 
ezek, melyeket már rég elfelejtettem. 
De az újra megismerésük édesebb 
volt mindennél.

Megannyi hős, áruló, szenvedő vitte 
titkát a sírba, s hallgatott elfojtva magában 
az érzéseket. Mert erről senki nem beszélt, 
eszébe sem jutott. Elástuk magunkban  
az érzéseket, de ez a seb örökké seb 
marad, már nem fog begyógyulni, mára 
már beláttam. Ezt a sebet kicsit feltéptem, 
s hagytam vérezni.

Akárhányszor becsukom a szemem, 
látom magam, ahogyan a halottak, s hal-
doklók között lépkedem. Évekig féltem 
attól, hogy mi rejlik a saját szemhéjam 
mögött. Más csatáját vívtuk, sokan valaki 
más eszméjéért adták életüket. S akár-
hányszor felülök egy vonatra, ez mindig 
eszembe fog jutni.

Borbély Eliza

Elfelejthetetlen vonatút
Ruzsinszki József és Pál István életútja alapján

Ha valaki esetleg nem igazán tudná hová tenni, hogy mi ez most itt, annak röviden összefoglalnám: 
Három héttel ezelőtt megjelent egy Kulturális különszámunk, amiben az általatok írt novellák és versek 
foglalták el az oldalakat. Ezt követően két héten át lehetett szavazni, melyik mű tetszik nektek legin-
kább. Pénteken lezártuk az űrlapot, és megszületett a végeredmény. Az alábbiakban a győztes novellát 
olvashatjátok.

Ezúton is szeretnénk gratulálni  
Borbély Elizának a könyvjutalomhoz, 
azonban fontos megemlítenünk, hogy 
a végeredmény nagyon szoros volt: 
összesen két pont, azaz kevesebb mint 
egy szavazat döntött (3 pontot ért a „leg-
jobb”, 1 pontot a „vigaszdíjas” opció).

Sajnos nem volt túl nagy az aktivitás 
a szavazók körében, de talán majd leg-
közelebb, szerencsére a jutalomcsokikat 
ki tudjuk osztani, a nyertesek neveiket 
az oldalsó szürke keretben olvashat-
ják, míg alább az első három helyezett 
novella címe látható.

Nyerteseink
Bounty – Pavelka Mercedes

Mars – Hapka Nikoletta
Snickers – Fetter Dávid

Twix – Kovács Péter

A nyertesek csokijaikat az Északi 
Hallgatói Irodában (É 0.75) vehe-
tik át. Gratulálunk!

Nyitva tartás:
hétfő, szerda, péntek 12:00–16:00
kedd, csütörtök 8:00–12:00

Szerző Cím Pontszám
Borbély Eliza Elfelejthetetlen vonatút 63
Magyar Zoltán Milyen óra ez? 61
Cserenkó Gábor Ágnesre várva 35

http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_4913_kult
http://issuu.com/tetekas_nyuz/docs/tetekas_nyuz_4913_kult


VI. Országos Vegyész Teremlabdarúgó Torna
Idén hatodik alkalommal várja a sportolni vágyókat az Országos Vegyész Teremlabdarúgó Torna, amely 

hagyományosan februárban kerül megrendezésre. A rendezvénysorozat 2010-ben Szegeden indult, amelyet a 

Szegedi Tudományegyetem vegyészhallgatói szerveztek, és az MKE Fiatal Kémikusok Fóruma támogatott. Az idei 

rendezvényt  Budapesten az ELTE vegyészhallgatói szervezik az MKE védnöksége alatt.

A kétnapos hétvégi tornán az alábbi vegyészek, vegyészmér-

nökök, vegyiparban dolgozók csapatait láthatják a helyszínre 

kilátogatók:

● Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

● Debreceni Egyetem
● Pécsi Tudományegyetem
● Szegedi Tudományegyetem

● MOL TKD Fc.
● EGIS Gyógyszergyár ZRt

● TVK Nyrt.
● Eötvös Loránd Tudományegyetem

A torna helyszíne a BEAC centerpálya.

Cím: 1117 Budapest Bogdánfy Ödön u. 10/B.

Időpont: 2015. február 14-15.

A rendezvény támogatói: 

ELTE, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány és a Magyar Kémi-

kusok Egyesülete

A torna menetrendje
I. nap (február 14.)

8:45–09:00: Megnyitó
9:00–09:30: DE – ELTE

9:35–10:05: BME – EGIS
10:10–10:40: TVK – SZTE
10:45–11:15: MOL – PTE
11:20–11:50: DE – SZTE

11:55–12:25: BME – MOL
12:30–13:00: ELTE – TVK
13:05–13:35: BME – PTE
13:40–14:10: DE – TVK

14:15–14:45: EGIS – MOL
14:50–15:20: SZTE – ELTE
15:25–15:55: PTE – EGIS

II. nap (február 15.)

09:00–09:35: A csoport 1. helyezett – B csoport 4. helyezett (A negyeddöntő)

09:40–10:15: A csoport 2. helyezett – B csoport 3. helyezett (B negyeddöntő)

10:20–10:55: A csoport 3. helyezett – B csoport 2. helyezett (C negyeddöntő)

11:00–11:35: A csoport 4. helyezett – B csoport 1. helyezett (D negyeddöntő)

11:40–12:15: „A” győztes – „B” győztes

12:20–12:55: „C” győztes – „D” győztes

13:05–13:35: Mérkőzés a 3. helyért

13:45–14:15: Döntő

14:30: Eredményhirdetés

Az ELTE Bridzsklubja február 25-től kezdődően szerdánként 16 órától ingyenes játékközpontú kezdő bridzstanfolyamot indít.Helyszín: D 0-220, előzetes jelentkezés nem szükséges.
További info: bolyai.cs.elte.hu/bridzs

Csatlakozz a szerkesztőséghez!
Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni magunkat, tudjuk, 

hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diplomamunkához. Ha nincs még 

gyakorlatod ebben, csatlakozz hozzánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott 

csapat segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.

Az egyetem folyosóin sétálva gyakran láthatsz a falakra kifeszített posztereket, amelyek különböző tudomá-

nyos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word képességeit általában 

meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, nálunk megtanulhatod, ráadásul teljesen ingyen.

Ezenfelül természetesen szükségünk van olyan emberekre is, akik kiváló helyesírásukkal emelkednek 

ki a tömegből, illetve akik hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és nyelv-

tani hibáit. Ha magadra ismertél, jelentkezz nálunk 

olvasószerkesztőnek!
Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress 

meg személyesen (Fogadóóra: kedd 10:00–12:00, 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 sza-
badon elvihetők!

Kedves olvasók! Talán néhányan össze-

futottatok valami véletlen folytán a Záró Kül-

döttgyűlésre írt beszámolómmal, talán nem, 

de a lényeget szeretném ide is leírni:

A Tétékás Nyúz papíros archívuma ren-

dezésen 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 nosztal-

giáznál 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 félév-

folyamot már kiválogattam, de valószínűleg 

az újság megjelenéséig további újsághalmok 

fognak emelkedni a Haliban.
Amennyiben konkrét elképzelésed van, 

mely számra vadászol vagy csak random sze-

retnél egy-egy régebbi újsághoz hozzájutni, 

esetleg csak nézelődnél kicsit, keress bátran 

engem (e-mailben, fogadóórában) vagy az iro-

davezetőt, szívesen segítünk a válogatásban.

Természetesen ha váratlanul betoppansz, 

lehet hogy akkor is tudnak segíteni az iro-

dában tartózkodók! Kellemes nosztalgiázást! 

Azért ez mégis jobb, mint egy pdf-et görgetni, 

nem? :)
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Meghívó
A Blues Rádió Budapest zenekar

RÁDIÓGYŰJTEMÉNYE
c. kiállításának megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Dr. CSÁMPAI ANTAL

Közreműködik a
BRB zenekar

Időpont: 2015. február 26. 16:00Helyszín: ELTE TTK Kari Könyvtár, Kémiai szakgyűjteményPázmány Péter sétány 1/A, 1.116.

A kiállítás megtekinthető: 2015. március 20-ig.

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
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Alkalmazkodás és tökéletesedés

A Galápagos-szigetekről talán a legtöbb embernek Charles Dar-
win jut eszébe, ugyanis 1835. szeptember 17-én érkezett a Beagle 
fedélzetén ide, és evolúciós elméletének kidolgozásában nagy hatás-
sal volt rá e szigetcsoport fajgazdagsága és változatossága.

A szigetek a dél-amerikai partok-
tól majdnem 1000 km-re fekszenek az 
egyenlítő közelében, ezért egész évben 
meleg és napsütéses az időjárásuk.  
Két ellentétes irányú szél találkozik itt, 
a dél-keleti passzátszelek Dél-Amerika 
felől fújnak, az észak-keleti passzát-
szelek pedig a Karib-tenger és Közép-
Amerika irányából, így egy különle-
ges klíma jöhetett létre. Tizenhárom 
nagyobb és hat kisebb vulkanikus szi-
getből áll, amelyek közül a legfiatalab-
bak – az Isabela és a Fernandina – még 
mindig alakulnak. Az előbbi egyben 
a szigetcsoport legnagyobb szigete is, 
amely hat különálló vulkánból olvadt 
össze vízicsikó alakúvá. A szigetek 
kialakulása a forró pontoknak köszön-
hető, ezek olyan pontok, ahol a földké-
reg kissé megemelkedik, megduzzad, 
mivel itt a földköpeny hőárama lénye-
gesen nagyobb, mint máshol. Ezeken a 
pontokon a felfelé áramló magma „lyu-
kat éget” a kőzetburokba, és vulkáni 
működés jelenik meg. Mindeközben 
a litoszféralemezek e pont felett (is) 
elmozdulnak, így újabb vulkán jöhet 
létre, amíg az előző helyen megszűnik 
a vulkáni működés, ami idővel sziget-
ívet eredményez.

Ez a kis hely, amelynek területe  
5000 km2 a Föld egyik legváltozatosabb 
természeti környezete, pedig eleinte 
csak vulkán volt, tehát az élet apró jele 
sem volt megtalálható rajta, mégis vol-
tak olyan élőlények melyek meg tudták 
hódítani ezeket a területeket. Ma már 
hatalmas biodiverzitás jellemzi, 
ahol az adaptáció legtipikusabb 
példáit láthatjuk és rengeteg ende-
mikus fajjal találkozhatunk.

A Galápagos-szigetek neve spanyo-
lul teknőst jelent, talán ezek a leghí-
resebbek a szigetcsoport állatai közül. 
Az óriásteknősök (Geochelone nigra) 
egy-egy nagyobb példánya elérheti 
a negyed tonnát is, és akár több mint 
100 évig is élhetnek, ezzel a leghosz-
szabb életű gerincesek közé tartoznak. 
A különböző szigeteken más és más 
fajok élnek, fénykorukban 16 faj volt 
megtalálható. Galápagoson nagyon 
sok élőlénnyel ez történt, ugyanis 
alkalmazkodniuk kellett a különbö-
ző szigetek különböző adottságaihoz.  
A dús növényzettel rendelkező szige-
teken a teknősöknek kupolás páncél-
juk van, amely segítségükre van abban, 
hogy átvergődjenek a növényeken.  
Az Española szigeten viszont alig talál-
ni ehető növényt, egyedül egy füge-
kaktusz, az Opuntia echios az, amit 
a teknősök el tudnak fogyasztani.  
Ez a faj viszont még a többi kaktuszfé-
léhez képest is szúrósabb és kemény, 
fás törzse van, csak a felső, húsosabb 
leveleit és virágait érdemes elfogyasz-
tani. Ezeket a részeket viszont csak 
azok tudják megenni, akik elég maga-
sak, így ehhez kellett alkalmazkodniuk.  
Évmilliók során az Española szigeten 
élő teknősök nyaka hosszabb, páncéljuk 
elöl kicsúcsosodó lett, így könnyedén el 
tudják érni a finom falatokat.

A vulkanikus kőzeten nem sok 
növényfaj tud megélni, de azért akad 
aki megpróbálkozott ezzel és szeren-
csével is járt. Ilyenek a Scalesia fajok, 

melyek a fészkesvirágzatúakhoz tartoz-
nak, tehát ugyanazon családba, mint a 
napraforgó és a százszorszép. Magjai 
a szél által jutottak el a szigetekre, és a 
láva repedéseiben találtak maguknak 
megfelelő élőhelyet. A lyukakban össze-
gyűlő nedvesség hatására csírázni kezd-
tek, a megjelenő levelek pedig a levegő 
nedvességét tudták összegyűjteni, így 
egyfajta mikroklíma alakult ki, amely-
ben a növény képes volt szaporodni is, 
és ma már egész erdők borítják a sziget 
egyes területeit.

Vannak olyan növények, amelyek 
madarakkal érkeztek, például az albatro-
szok a lábukon szállították ide a magokat. 
A fásszárú növények magjai túl nagyok 
ahhoz, hogy a szél elszállítsa őket ilyen 
hosszú távra, ezért nekik maradt a koc-
kázatosabb út, a víz. A Mangrove fajok 
a tengeren át jutottak el a szigetekre és a 
part mentén telepedtek le.

A tengerparti területek a madarak 
számára is előnyös élőhelyeknek bizo-
nyultak, a táplálékban gazdag tenger 
kecsegtető volt számukra. Az albat- 
roszfélék általában sarkvidéki vizek-
nél élnek, az egyetlen faj, amely a tró-
pusi vizek közelében megtalálható, 
a galápagoszi albatrosz (Phoebastria 
irrorata). Az albatroszokon kívül meg-
találhatóak itt a fregattmadarak, ame-
lyek hímjei párzási időszakban felfúj-
ják bíbor torokzacskójukat, hogy társat 
találjanak, vagy ellenségeiket elijesszék. 
Az egyik legérdekesebb madár a szige-
teken a kéklábú szula (Sula nebouxii). 
Ahogy nevében is benne van, ezeknek 
az állatoknak kék a lábuk, ezt az udvar-
lás folyamán mutogatják társuknak, 
azzal a céllal, hogy a környéken nekik 
van a legkékebb, ezért mindenképpen 
ő az ideális partner. A szulák remek 
halászok, a prédára 25 méteres magas-
ságból csapnak le, és több mint 60 km-es 
sebességgel vetődnek a vízbe, ekkor a 
fejükben lévő speciális légzsák tompítja 
az ütés erejét.

A sziget partjain kormorá-
nok, más néven kárókatonák 
(Phalacrocorax harrisi) is megtalál-
hatók, bár ők nem tengerparti uta-

zók, ezért valószínűleg csak véletlenül 
kerülhettek ide. Ezek a madarak kiváló 
halászok, áramvonalas testükkel remekül 
úsznak a vízben, a part pedig nagyszerű 
fészekrakó hely számukra, a szárazföldi 
ragadozók nem jelentenek veszélyt rájuk. 
A galápagosi kormoránnak – mikor a szi-
getre érkezett – ugyanúgy volt szárnya, 
mint a többi kárókatonának, de mivel 
nem volt arra szüksége, hogy repüljön, 
szárnya redukálódott, és mára már csak 
egy csonk maradt belőle. Teste tovább 
növekedhetett, így a csököttszárnyú kor-
morán a legnagyobb a családban.

A tenger közelében nem csak a mada-
rak hódították meg a területeket, a tenge-
ri leguánok (Amblyrhynchus cristatus) a 
legfiatalabb szigeten, a Fernandina part-
jain élnek. Ez a sziget a legkopárabb és 
legzordabb mind közül, ezek az állatok 
mégis tudtak alkalmazkodni ezekhez a 
körülményekhez. A leguánok feltehetően 
a tengeráramlattal kerülhettek ide Közép-
Amerika esőerdőiből, ahol növényevők 
voltak, leveleket majszoltak. Mivel a lávás 
felszínen nincsenek növények, ezért csak 
moszatokat és hínárokat tudnak enni, de 
ehhez meg kellett tanulniuk úszni. Ezt a 
képességet tovább fejlesztették, le tudnak 
bukni a víz alá és akár egy órán át képesek 
visszatartani a levegőt. Ezzel együtt orruk 
laposabb lett, hogy könnyebben tudjanak 
legelni, karmuk erősebb, ezáltal jobban 
meg tudnak kapaszkodni a kövekben, 
sziklákban és a csúszós hínár megraga-
dásához foguk is élesebb lett.

A hüllők egy másik érdekes csoportja 
a szigeteken: a láva gyíkok (Microlophus 
fajok). Galápagoson kilenc fajuk található, 
amelyek nem is annyira anatómiájukban 
különböznek, hanem inkább viselkedé-
sükben. Párválasztáskor a hímek sajátos 
kommunikációt alkalmaznak, a nősté-
nyek közelében fekvőtámaszhoz hason-
ló mozdulatokkal próbálják elnyerni a 
másik fél kegyeit. A „fekvőtámaszok” 
száma és intenzitása fajonként különbö-
ző, így ha esetleg más fajok találkoznának 
is, egyfajta nyelvi korlát megakadályozza 
őket, hogy kereszteződjenek.

A szigeteken természetesen a gerinc-
telen állatok is helyet kapnak, ezek vagy 
a széllel vagy valamilyen fadarabban báb 
vagy lárva állapotban utaztak be Galá-
pagosra. Az erdei méhek nagyon fontos 
funkciót töltenek be az itteni élővilágban, 
a virágok mindegyikét ők porozzák be. 
A virágok pedig alkalmazkodtak ehhez, 
színük sárga vagy fehér, mivel a méhek 
ezeket preferálják a leginkább, így nincs 
sok értelme más színűnek lenni.

A szigetcsoport körüli tengerben 
sincs hiány a parányi élőlényekből, a 
fitoplanktonokból. Galápagos-szigetek 
három tengeráramlat, a Homboldt-, a 
Cromwell- és a Panama-áramlat talál-
kozásánál helyezkednek el, amelyek 
keveredése változó hőmérsékletet ered-
ményez, amit a fitoplanktonok nagyon 
kedvelnek. Azonban ezeknek az orga-
nizmusoknak nem lenne ennyi elég, a 
sziget saját maga is ad valami nagyon 
fontosat nekik, vasat. Ahogy a tenger-
áramlatok nekiütköznek a vulkanikus 
kőzeteknek, kidörzsölik, és a felszíni 
vízfelszínre kerül. Ennek a két tényező-
nek köszönhetően Galápagos szigetein 
időnként hatalmas fitoplankton virág-
zások figyelhetőek meg.

Mindegyik sziget önálló evolúciós 
közösség. A Földön a Galápagos-szige-
teken a leggyorsabb az evolúció, ilyes-
fajta gyors alkalmazkodást sehol más-
hol nem lehet tapasztalni. De mi lehet 
ennek az oka? A szigeteken alig találni 
ragadozó állatot, itt-ott ráakadhatunk 
egy szkolopendrára, de ezek apró terme-
tű élőlényeket fogyasztanak, vagy egy 
galapagosi futókígyóra, ezek a tengeri 
leguánokra vadásznak, de csak beteg, 
gyenge vagy idősebb példányokra.  
A leguánok másik ellenségei a galápa-
gosi héják, de még ők sem annyira erő-
sek, hogy egy egészséges példányra 
le tudjanak csapni, és számuk is csak 
néhány száz a korlátozott fészkelőhelyek 
miatt, ezért nem zavarják jelentős mér-
tékben a leguánpopulációt. De miért nin-
csenek nagy testű ragadozók?

A legtöbb faj a szigetre a víz, a 
szél vagy valamilyen más állat segít-
ségével, illetve gallyakon, fadara-
bokon érkezett ide Dél-Amerikából.  
Dél-Amerika esőerdejeiben a nagy-
testű ragadozók többsége emlős, ha 
ezek egy tutajon kijutottak volna a 
nyílt vízre, hamar elpusztultak volna 
élelem hiányában. Mivel a ragadozók 
száma ennyire kevés, az állatok nyu-
galomban tudnak élni, és több időt 
és energiát tudnak fordítani táplálék-
szerzésre, társkeresésre és kicsinyeik 
felnevelésére, így több utódjuk lesz, 
amely felgyorsítja az evolúciót.

A szigetcsoport mind evolúciós, 
mind természeti értékeit tekintve egye-
dülálló, de sajnos az emberi beavatko-
zások itt is teret kaptak. Az évek folya-
mán sok állat és növény behurcolásával 
veszélybe kerültek az eredeti fajok, mivel 
ezek a behozott fajok gyakran agresz-
szívan kiszoríthatják a természetes élő-
világot. A galápagosi óriásteknősök is 
komoly veszélybe kerültek emiatt, több 
alfajuk kihalt már, a recens fajokat pedig 
a Természetvédelmi Világörökség a 
„sebezhető” kategóriába sorolta.

1968-ban a szigetek 98%-a nemzeti 
park lett, 1978-től az UNESCO pedig a 
világörökség részeként tartja számon a 
Galápagos-szigeteket.

Ha még többet szeretnél tudni a 
Galápagos-szigetek élővilágáról és ter-
mészeti adottságairól, akkor ajánlom 
David Attenborough Galapagos című 
háromrészes sorozatát.

Költő Enikő
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Az alvásról és rémálmokról röviden

Mindannyian tudjuk, hogy szervezetünknek szüksége van pihe-
nésre – pontosabban megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra. 
Előfordul azonban, hogy hiába alszunk jó sokat, mégis fáradtan 
ébredünk, zavaros álmokról panaszkodunk, vagy pont az ellenke-
zője; pár óra után kipihenten pattanunk ki az ágyból.

Az alvás az élő szervezet egyik 
állapota, amely az állatvilágban majd-
hogynem univerzálisnak tekinthető. 
Egészen alacsonyrendű élőlényeknél 
is megfigyelték már – a kutatások még 
ma is folynak a témában –, az emlősök 
(és így az ember) számára kifejezetten 
létfontosságú. Ha megkérdezik tőlünk, 
hogy miért van rá szükségünk, alap-
vetően azt válaszoljuk, hogy a pihenés 
miatt. Agyunkban ilyenkor rögzülnek 
az új információk; szervezetünkben 
lassulnak a lebontó folyamatok, míg 
hangsúlyosabbá váló katabolizmusunk 
révén regenerálódunk, bizonyítottan 
gyorsabban gyógyulunk. A helyzet 
azonban az, hogy a kutatók máig nin-
csenek tisztában az alvás pontos funk-
ciójával. Egyszerűen szükségünk van 
rá, és kész – leginkább nyugodt, pihen-
tető változatára, amely rémálmoktól 
mentes, és a megfelelő pillanatban ér 
véget. Ki gondolta volna, hogy ennyi 
kritériumnak kell megfelelnie?

Az alvás fázisai
Egyetlen rövid kis éjszaka alatt több 

alvási cikluson is átmegyünk, melyek-
ben meghatározott sorrendű fázisok 
vannak. Ezeket két nagy csoportba 
lehet osztani: egyik az úgynevezett 
non-REM fázis, másik pedig a jól ismert 
REM (Rapid Eye Movement), melyet az 
álomlátás szakaszának tartanak.

A non-REM fázisokból jelenleg hár-
mat különböztetnek meg, de a szakér-
tők előszeretettel átcsoportosítják őket.  
Az első, az NREM 1 az ébrenlét és elalvás 
közötti állapot, ekkor az izmok még aktí-
vak, az agyhullámok fokozatosan átala-
kulnak az éber állapotra jellemző alfáról 
thétára. Egyre kisebb mértékben rea-
gálunk a külvilág ingereire. Az NREM 
2 a felületes alvás fázisa: az agyhullá-
mokban időnként megfigyelhető hirte-
len ugrásokat bizonyos izomcsoportok 
összerándulása követi. Az úgynevezett 
lassú hullámú vagy mély alvás az NREM 
3 fázis, melyet delta agyhullámok, ella-

zult izmok jellemeznek. Ha beléptünk 
ebbe a szakaszba, már nagyon kis való-
színűséggel ébredünk fel a körülöttünk 
történő dolgokra, mivel érzékszerveink 
ingerküszöbei átmenetileg magasabb 
szintre kerülnek.

Egy általános alvási ciklusban a 
harmadik fázis után ismét egy NREM 
2, majd a REM, vagyis a paradox alvás 
következik. Paradox, mert az ébrenlét-
re jellemző alfa és béta agyhullámok 
figyelhetőek meg benne, de ebben a 
szakaszban a legnehezebb felébreszteni 
valakit. Az izmok alapjába véve teljesen 
elernyednek, időnként azonban hirtelen 
megrándulhatnak. A szemek jól látha-
tóan gyorsan mozognak (innen ered a 
REM elnevezés) – ennek oka pedig nem 
más, mint a fázisra jellemző álomlátás.

Az álmok világa
Bár sokkal hosszabbnak tűnik, egy 

álom valójában maximum fél órás, de 
van, hogy csak néhány másodpercig tart. 
Egy éjszaka folyamán átlagosan három-
öt álmodási periódus van, de ébredés 
után nem emlékszünk mindegyikre.  
Ha valakit egy álom – tehát a REM fázis 
– közben ébresztenek fel, nagyobb való-
színűséggel fog rá emlékezni, viszont 
lassabban tér magához, ingerlékeny lesz, 
kialvatlannak érzi magát.

Az álmok pontos szerepéről máig 
is viták folynak, mivel a témát tudomá-
nyosan megközelíteni elég nehéz. Sokan 
szimbolikus jelentésekkel látják el a 
leggyakoribb motívumokat, álomfejtő 
könyvek és szakemberek segítségével 
próbálják megfejteni őket. Közös jellem-
zőjük, hogy mindig valamilyen érzelem 
kapcsolódik hozzájuk. Ezek az emóciók 
hatással vannak az álmodó napjára is – 
hányszor hallottuk már, hogy valakinek 
azért van rossz kedve, mert éjjel rosszat 
álmodott? A spirituális gondolkodásúak 
előszeretettel emlegetik, hogy az álmok 
a tudatalatti kivetülései, a legmélyebb, 
rejtett vágyak megtestesítői. Ha ez igaz, 
mi a helyzet a rémálmokkal?

Először is fontos, hogy elkülönít-
sük egymástól a szimplán rossz álmo-
kat, amik negatív érzéseket keltenek 
bennünk, kellemetlen rájuk vissza-
emlékezni, és a rémálmokat, amelyek 
olyan erős érzelmi töltettel rendelkez-
nek, hogy felriadunk tőlük. Gyermek-
korban általánosnak tekinthetőek, de 
számtalan felnőtt is szenved tőlük. 
Általános nézet, hogy az álmok segít-
ségével dolgozzuk fel a velünk történ-
teket, főleg a mély érzelmi benyomást 
keltőeket; ezzel magyarázható a poszt-
traumás stressz szindrómát kísérő 
rémálmok jelenléte. Komoly problé-
mát jelentenek a visszatérő rémálmok. 
Negatívan befolyásolják az álmodó 
hangulatát, feszültté teszik, megaka-
dályozzák a rendes pihenést – a helyzet 
odáig fajulhat, hogy már gondolatuk is 
rettegést vált ki, ezért a tőlük szenve-
dők már nem is mernek elaludni.

Különbség mutatkozik a férfiak 
és a nők rémálmainak tartalmában. 
Egy 2014-es kutatás során közel tíz-
ezer álombeszámolót vizsgáltak meg, 
melyekből több, mint kétszázötven 
rémálomnak bizonyult. Ezekben a 
beszámolókban a férfiaknál az álom 
gyakran természeti katasztrófát vagy 
háborús helyzetet tartalmazott, míg a 
nőknél a személyes konfliktusok voltak 
többségben. Akármiről szóljon, a rém-
álom kellemetlen és zavaró, ezért min-
denki meg szeretne szabadulni tőle. 
Erre egy jó megoldás az úgynevezett 
tudatos álmodás, amely nem a legköny-
nyebben elsajátítható képességek közé 
tartozik, de ebben több technika is a 
segítségünkre lehet.

A rossz élményektől eltekintve az 
emberek általában szeretnek álmodni. 
Bár az ilyenkor látott képek logikátla-
nok, gyakran zavarosak és értelmetle-
nek, mégis olyan helyekre juthatunk el 
általuk, olyan dolgokra vagyunk képe-
sek, amelyekre éber állapotban sosem 
lenne lehetőségünk.

Polyák Katalin

Öko-koporsók
A környezetbarát temetésről

Tudom, első ránézésre elég morbidnak tűnhet a téma, de 
ha jobban belegondolunk, beláthatjuk, hogy a temetéseknek 
bizony elég jelentős környezetterhelő hatásuk van. De milyen 
lehetőségei vannak azoknak, akik nemcsak életükben, hanem 
haláluk után is szeretnék óvni a környezetüket?

A napjainkban a legelterjedteb-
ben használt temetkezési módok 
minden fázisa károsítja a környe-
zetet. A koporsós temetkezési mód 
terheli a felszín alatti közegeket, a 
talajt és a felszín alatti vizeket, nem 
is beszélve a koporsókészítés anyag- 
és energiaigényéről. Ez a módszer 
továbbá erősen korlátozott, hiszen 
egyre kevesebb a temetkezésre 
alkalmas földterület. A hamvasztás 
1000°C körül zajlik, ami rendkívül 
nagy energiafogyasztással jár. Brit 
adatok szerint egy holttest elham-
vasztása megközelítőleg megegye-
zik egy ember átlagos havi háztar-
tásienergia-felhasználásával, ami 
ha belegondolunk, egyáltalán nem 
kevés. A hamvasztás során pedig  
– a korszerű technológia dacára is – 
rendkívül sok káros anyag kerül a 
levegőbe. Továbbá a kikerülő gázok 
hozzájárulnak a globális felmele-
gedéshez. Évente a hamvasztások 
során 6,8 millió tonna szén-dioxid 
jut a légkörbe, ezzel globális szinten 
az üvegházgáz-kibocsátás 0,2 szá-
zalékát teszik ki. Ráadásul, amire 
nem sokan gondolnak, a fogtömések 
miatt a hamvasztásból eredő, a ter-
mészetbe kerülő higanyszennyezés 
is jelentős.  Ezekkel szemben a ham-
vasztás előnye, hogy a maradványok 
térfogatát jelentősen csökkenti, mini-
malizálja a járványügyi kockázatot, 
fertőzőképes bomló szerves anyagot 
nem hagy hátra, és nem terheli a fel-
szín alatti közegeket.

Mindezek miatt a temetkezési 
módokkal kapcsolatban világszerte 
törekednek a környezeti ártalmak, a 
levegő, a talaj és felszín alatti vizek 
terhelésének csökkentésére, amely 
kihat a szolgáltatások fejlődésé-
re is. Így terjedőben van a részben 
környezetbarát, lebomló kellékek, 
anyagok alkalmazása, például ilyen 
az újrahasznosított papírból vagy 
természetes alapanyagokból (fűz, 

bambusz, gyapjú) készülő, teljesen 
lebomló koporsó.

Kísérletek folynak, illetve terje-
dőben vannak olyan alternatív ártal-
matlanítási módok is, amelyeknek 
nálunk még nincs hagyománya, és 
viszonylag magas költségvonzatuk 
miatt sem épülhettek be egyelőre a 
szokásos eljárások közé. Ilyen példá-
ul a folyékony nitrogénben történő 
fagyasztva szárítás, amelyet követő-
en rezgés segítségével porítják a tete-
met, és hamvakhoz hasonló marad-
ványokat állítanak elő. De ma már 
lehetőség van magas hőmérsékleten, 
lúgos oldatban történő feloldásra is, 
a maradványok itt szintén porított 
csontok, illetve minimális folyadék 
lesz. Mindkét eljárásnál azonban 
sértetlenül megmaradnak a higany 
tartalmú amalgám fogtömések, ame-
lyeket külön kell ártalmatlanítani.

A hagyományos temetők mellett 
világszerte keresik a környezetbarát, 
a fenntartható fejlődésnek megfele-
lő temetési helyeket is. A szokásos 
temetők mellett (amelyeknek beha-
tárolt a területe) megjelennek az ún. 
„nyugvóerdők” is, például Németor-
szágban. Itt egy 160 hektáros parcel-
lát alakítottak ki egy tölgyekből, vér-
bükkökből, vörös-, jegenye- és lucfe-
nyőkből álló erdőben. Itt nincsenek 

kerítések, sírkövek, fejfák, ravatalo-
zók, kápolnák, tilos koszorút, gyer-
tyát elhelyezni. Az elhunytak hamvai 
a család által kiválasztott fa alatt nyu-
godnak. A fenntartó 99 évre szavatol-
ja a háborítatlanságot. A hamvakat 
tartalmazó urnákat is előírás szabá-
lyozza: a nyugvóerdő talajába csakis 
sötét színű, kartonból vagy préselt 
kukoricalisztből készült, biológiai 
úton újrahasznosítható urnák kerül-
hetnek, amelyek anyaguktól függően 
három nap, illetve három hónap alatt 
elenyésznek a földben.

Léteznek már olyan, termé-
szetes anyagokból készült urnák, 
amelyekbe a hamvak mellé tetsző-
leges növény magjait helyezik, majd 
elföldelés után az urna elbomlik, a 
hamvak természetes trágyává vál-
nak, a növény pedig életre kel. Véle-
ményem szerint ez sokkal szebb, 
mintha gyémántékszert készítenénk 
szerettünkből.

Nagy-Britanniában egyre gya-
koribb a zöld temetés, amelynek 
lényege, hogy az elhunytat környe-
zetbarát koporsóban vagy gyolcs-
ba tekerve helyezik a földbe, s ezt 
követően csak a törvény szerint elő-
írt jelzést, egy-egy odaültetett tájho-
nos fát, cserjét, egy rövid életrajzot 
vagy egy elektronikus chipkártyát 
találhatunk. Ezek a területek általá-
ban nemzeti parkok pufferzónájában 
létrejövő, magántulajdonban lévő 
területek, és miután betelnek, rekre-
ációs célokra hasznosítják őket.  
A szigetországban ma már több mint 
200 ilyen helyszínt találni.

Egyelőre még csak egy helyen, de 
Magyarországon is létezik egy olyan 
temetkezési emlékhely, amely alter-
natívája lehet a hagyományos sírker-
teknek, temetőknek. A Tata mellett 
található Emlékerdőben az elhunytak 
hamvai egy természetes úton lebomló, 
komposztálódó urnában az előzetesen 
kiválasztott erdei emlékfa gyökerei-
nél kerülnek a földbe. A fánál lezajló 
temetési szertartás után az elhunyt 
neve, születési és elhalálozási ideje 
egy emléktáblán a fára kerül, s ha eset-
leg elpusztulna a növény, lehetőség 
van holtfaként meghagyni vagy egy 
facsemetét ültetni a helyére.

A temetések környezetbarátabbá 
tételének tehát számos módja ismert, 
így életünk vége után is óvhatjuk a 
környezetünket.

PP

http://www.elte.hu/hir%3Fid%3DNW-6558
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A Mester és Margarita 
(Vígszínház)

Woland professzor, a feketemá-
gus egy fülledt tavaszi estén érkezik 
Moszkvába. Ettől a pillanattól kezdve 
a város látszólag békés hétköznapjait 
valószínűtlen, hihetetlen, olykor botrá-
nyos, szürrealisztikus események for-
gatják föl. Woland professzor ugyanis 
maga a Sátán.

Mihail Bulgakov regényét ma a 
XX. század legjelentősebb alkotásai 
között tartják számon, az író életében 
azonban tartalma miatt a szovjet cen-
zúra nem engedélyezte megjelenését –  
így csak halála után negyed századdal, 
1966-ban adták ki. Azóta közel tucatnyi 
filmfeldolgozása és számtalan színházi 
adaptációja született.

A Vígszínház 2014 októberében 
mutatta be A Mester és Margaritát 

Michal Dočekal rendezésében. A re- 
gény teljes cselekményét színpadra 
állítani lehetetlen vállalkozás volna, a 
Vígszínház produkciója nem is törek-
szik erre. Nem is annyira a regény 
dramatizált változatát, sokkal inkább 
szubjektív értelmezését láthatjuk, 
melynek fókuszában a címszerep-
lők helyett egyértelműen Woland és 
kísérői állnak. Kétségtelenül máshova 
kerültek a hangsúlyok a történetben, a 
modern díszletek és jelmezek kieme-
lik a cselekményt eredeti környeze-
téből, a ‘30-as évek Moszkvájából, de 
ennek van pozitív hozadéka: a néző a 
színpadi történések aktív részesének 
érezheti magát (bár a darab nem törek-
szik interakcióra), hiszen a helyszín 
több jelenetben is a színház, tehát ami a 
pódiumon történik, az ,,itt és most” tör-
ténik. Lukács Sándor Woland szerepé-
ben tökéletesen testesíti meg a bulga-
kovi Sátán-figurát, a nagy bábjátékost, 

akinek az összes többi szereplő sorsa a 
kezében van. A színészek közül kiemel-
ném még Fesztbaum Bélát (Pilátus)  
és Réti Adriennt (Hella). Sajnos a sze-
reposztás éppen a két főszereplő eseté-
ben nem volt igazán szerencsés, a bra-
vúros alakítások mellett mind a Mes-
ter, mind Margarita háttérbe szorult.

Zene, színpadi mozgás és techno-
lógia terén is merész kísérletezés jel-
lemzi az előadást: a zenés-táncos jele-
netek talán meglepőnek tűnhetnek, 
de ezeknek az elemeknek is megvan a 
létjogosultságuk a dráma abszurd-gro-
teszk világában, az animációk, speciá-
lis fény- és hangeffektek pedig kiváló 
eszközei a hangulatteremtésnek.

Összességében azt gondolom 
a darabról, hogy aki nyitottnak érzi 
magát az újszerű színházi megoldá-
sokra, annak mindenképpen érdemes 
rászánni egy estét!

T. A. T.

A hűtőgép
Szeges Misi jegesember volt. Min-

den héten kétszer, hétfőn és csütörtö-
kön megállt a Zaránd utca sarkán, és 
torkaszakadtából kiáltozott:

„Jeget! Jeget!”
Akkor aztán kiszaladtak az 

asszonyok meg a lányok, hogy jeget 
vegyenek egy vagy két forintért.

Ha az ember éveken át hetente két-
szer csak öt percre is lát valakit, idő-
vel szinte úgy érzi, ismeri. Megjegyzi  
az arcát, a hangját, a ruháját, hogy 
melyik házban lakik, és hogy egy, vagy 
két forintért vesz-e jeget.

Szeges Misi is ismerte az egész 
környéket, a Zaránd utcát meg külö-
nösen, mert ott lakott a szőke Keré-
nyi Kata, akibe Misi – mi tagadás 
– fülig szerelmes volt. Nem ismer-
te Katát, csak látásból, és a nevét 
is csak azért tudta, mert egyszer az 
anyja utána kiáltott a kertkapuból, 
hogy elfelejtette a vödröt. Misi mégis 
szerelmes volt, és eldöntötte, hogy 
majd egyszer összeházasodnak, 
és aztán persze nagyon boldogok 
lesznek. Abban is biztos volt, hogy 
csütörtökön fog neki szerelmet val-
lani, de hogy miért, azt talán maga 
se tudta, ugyanis Kata hétfőn is járt 
jégért. Valahogy úgy képzelte, hogy 
utolsónak hagyja Katát, hogy ket-
tesben maradjanak, és majd akkor...  
De az alkalmas csütörtök még vára-
tott magára.

Egyik hétfőn Kata  
nem jött jégért. Aztán 
csütörtökön sem, és 
soha többet. Szegény 
Misi hiába várta.  
Két hét sem telt bele, 
és erről pletykált 
a környék összes 
asszonya: Kerényiék 
fia, aki a Szovjet-
unióban járt tanul-
mányúton, hó elején 
hazaérkezett, és egy 
modern Szaratov 
márkájú, elektromos 
hűtőgépet hozott 
magával.

T. A. T.

Csiga Café
Ha úgy érzed, ideje lassítani

Lassan már két éve, hogy egy baráti társasággal a városban bók-
lászva találomra beültünk egy szimpatikus kis kávézóba a Rákóczi 
tértől egy ugrásnyira a Vásár utcában. Azóta sok minden változott, 
a teret felújították, már jár a régen várt négyes metró, de a Csiga 
továbbra is az egyik kedvenc helyünk.

Már az első benyomás is jó volt, a 
viszonylag kis alapterületű, de nagy 
belmagasságú helyiségben galériát ala-
kítottak ki, így egyáltalán nem tűnik zsú-
foltnak. Míg a földszinti asztalok tökéle-
tesek nagyobb összejövetelekhez, a galé-
ria eldugottabb, ablakmélyedésekben 
megbújó asztalkái ideálisak randevúhoz 
vagy bizalmas baráti beszélgetésekhez 
is. Sőt, akit nem zavar a zene munka köz-
ben, az akár tanulni is beülhet ide. Ezen 
a ponton álljunk is meg egy pillanatra. 
Kevés olyan helyet ismerek Budapesten, 
ahol előfordul, hogy azért akad el a tár-
salgás, mert hirtelen mindenki a zenére 
figyel. (Bár aki nem kedveli a rock és a 
metál stílust, annak valószínűleg nem 
a Csiga lesz a következő törzshelye.)  
Persze nem csak a zene miatt szerettünk 
bele már első alkalommal ebbe a kávé-
zóba. Számomra például nagyon fontos, 
hogy a pincérek kedvesek, segítőkészek-e.  
A Csigáról ilyen téren is csak jókat tudok 
mondani: mindenki barátságos, figyel-

mes, egyéni kérdésekkel, kérésekkel 
is nyugodtan fordulhatunk hozzájuk.  
Egyszer például egy vegán barátnőmmel 
jártam ott, és bár alapvetően nincs ilyen 
fajta speciális étel a kínálatukban, azon-
nal találtak megoldást. De miből is áll ez 
a kínálat? A neve alapján azt gondolhat-
nánk, hogy a Csiga ,,csak” kávézó, ám a 
kávék, teák és más italok mellett nagyon 
sokféle meleg ételt és egyéb harapni-
valót is felszolgálnak. Hétköznap délig 
a reggeli ajánlatukból válogathatunk, 
rántottát, tükörtojást és hasonló hagyo-
mányos fogásokat tálalnak, mellé pedig 

minden kávé 220 forintba kerül. Kávéból 
egyébként nagyon sokfélét készítenek, 
és eddigi tapasztalataim szerint mind-
egyik finom. Az állandó kínálatukban 
lévő meleg ételek ára sajnos kevésbé felel 
meg a diákpénztárcának, ám ez senkit 
ne ijesszen el, hiszen hétköznap mindig 
készülnek egy olcsóbb napi menüvel, 
melyben 2-3 féle leves illetve desszert, 
és 5-6 féle főétel található. A levesekért 
és a desszertekért 330, a főételekért  
660 forintot kell fizetnünk. Én legutóbb 
palóclevest és almás-fahéjas palacsintát 
ettem, és bár az adagok első ránézésre 
nem tűntek nagynak, végül mégis elég 
kiadósnak bizonyultak.

Az eddig említett sok pozitívum mel-
lett még egy nagy előnye van a Csigának: 
tömegközlekedéssel nagyon könnyen 
megközelíthető. A négyes-hatos villamos 
vagy a négyes metró Rákóczi téri megál-
lójától legfeljebb 3-4 perc séta.

Talán vannak köztetek, akik ezt 
a cikket olvasva kicsit szkeptikusak, 
talán túlzásnak érzitek ezt a dicshim-
nuszt… Való igaz, hogy nem vagyok 
egészen elfogulatlan kritikus, számom-
ra sok baráti összejövetel kellemes 
emléke fűződik ehhez a helyhez, úgy-
hogy az évek alatt nagyon a szívemhez 
nőtt. Így aztán mindenkit arra bíztatok, 
hogy egy ráérős délutánon vagy egy 
kevésbé rohanós délelőtt üljetek be egy 
finom kávéra, és döntsétek el magatok, 
hogy mennyiben volt igazam.

T. A. T.

Hold
1 fő- és 12 mellékszereplő

Ezen a héten a Hold című kevésbé ismert sci-fi kerül terítékre. 
Hogy mi is ez? Egy mély gondolatokat ébresztő kamarafilm a nem 
is olyan távoli jövőből. Figyelem! Csak akkor ajánlott, ha az ember 
nem valami nevetős filmre, hanem komoly hangulatra vágyik!

A 2009-ben készült film méltatla-
nul maradt az ismeretlenség ködjébe 
burkolózva, hiszen akár a felkapott, 
és elképesztően félrefordított című  
Shame – A szégyentelen magasságába 
is felérhetett volna. A mű alapvetően 
szintén komoly etikai kérdéseket fesze-
get, mivel témaválasztása egyáltalán 
nem az egyszerű esetek közé tartozik, 
és a főszereplő lelkiállapota a kiemelt 
fontosságú vonal. Na, de nézzük a cse-
lekményt!

A jövőben az energia szó már nem 
lesz olyan mocskos fogalom, mint 
napjainkban, hiszen a Föld energia-
ellátásának legnagyobb részét a Nap 
által a Holdra sugárzott energiából 
nyerjük ki. Sam Bell (igen, ő volt Billy, 
a kölyök a Halálsoron című filmben) a 
Holdon teljesít szolgálatot. Ez abból 
áll, hogy irányítja az energiakombájn 
robotokat, ami naponta néhányszor 
pár percet vesz tőle igénybe, egyéb-
ként minden más ideje szabad. Mivel 
a srác nagyon ráér, ezért kell neki 
egy hobbi, ami nem más lett, mint a 
városmakettezés. Samnek a Földön 
családja van, akikhez visszavágyik – 
aztán a semmiből jönnek a halluciná-
ciók. Ufók a Holdon? Nem tudni.

Csak azt tudjuk, hogy a főszereplő 
egyre rosszabb állapotban van, miköz-
ben próbálja a szükséges feladatait 
teljesíteni. Egyszer csak megtörténik a 
baj: egy meghibásodás javítása során 
a fény által elvakítva váratlanul neki-
megy az egyik munkagépnek, és meg-
hal. Vagyis csak meghalna, ugyanis 
jön egy ismeretlen, aki kiszedi őt a 
járműből és visszaviszi a bázisra.  
Kis idő múlva Sam felébred és meg-
látja, hogy ott van Sam. Nem érted? 
Akkor jó, mert a film célja ebben a 
fázisban pontosan ez. Innentől kezdve 
térünk rá arra a kérdésre, hogy miért 
van két Sam a bázison.

A film másik fontos szereplőjéről 
eddig még nem esett szó, ő GERTY, 
a robot (angol hangja Kevin Spacey) 
aki segíti Sam felépülését és az alkal-

mazkodását az egész történet alatt. 
Most, hogy ketten vannak, GERTY 
mindkettőjüknek próbálja fenntarta-
ni a szerepét, vagyis hogy mindket-
tőjüknek őszinte segítséget nyújt, de 
lassan kezd kibújni a szög a zsákból. 
GERTY szerepe a filmben meghatá-
rozó, mivel arra van programozva, 
hogy csak és kizárólag a szolgálatot 
teljesítő embert segítse munkájában.  
Ez érdekes szituációkhoz vezet.

Ezután kezdődik az igazi bonyo-
dalom, a két Sam méregeti egymást, és 
bizonygatják egymásnak a saját való-
ságosságukat, ami persze több bonyo-
dalommal is jár. Innentől kezdve nem 
szeretnék a történet további mélysége-
ire kitérni, de legyen elég annyi, hogy 
a valaha volt legelkeseredettebb sírását 
ebben a filmben hallottam.

A Hold (mármint a film) sötét képi 
világa alapvetően nyomott, magá-
nyos és zavart keltő. Jól tükrözi az űr 
kietlen világát. A film másik megha-
tározó élménye továbbá a zene, amit 
ugyanaz szerzett, akinek a Rekviem 
egy álomért méltán híres 
főcímdalát, vagy a Forrás 
melankólikus dallama-
it köszönhetjük, vagyis 
Clint Mansell. Minden 
pillanatban megtalálja 
azokat a harmóniákat, 
amelyek az érzelmeket 
még mélyebbé teszik.  
A hanganyag azok közé 
tartozik, ami szabadon 
is hallgatható, mégis itt, 
a filmmel együtt fejti ki 
igazán a hatását.

Ez a film azoknak 
való, akik tudják értékelni 
a lassan felépülő cselek-
ményeket és hajlandóak 
elgondolkozni a mű által 
feltett kérdéseken. Én 
azért bátran ajánlom.

Zikk
MOON (97 perc, 2009)
Pontszám: 10/10

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!

http://www.imdb.com/title/tt1182345/
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=N%C3%A9gyeshatos
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Sherlock – The Game of Logic
Talán több embernek is ismerős ez a régi számítógépes logikai játék. Ennek az igencsak szórakoztató programnak az a lényege, 

hogy a 6x6-os táblában meghatározzuk minden személy, ház, szám, gyümölcs, jármű és betű pontos helyét. Ehhez kapunk, vagyis 
kaptok most ti néhány segítséget és egy táblát, amin jelölni tudjátok az előrehaladást. A segítségeket két csoportra osztva találjátok, 

magyarázat hozzájuk pedig mellettük olvasható. Megfejtésként pedig ezúttal a 
házak végleges sorrendjét (szín) küldjétek el nekünk, ha szeretnétek csokit nyerni. 
(Előző számunk nyertesei jövő héten pillantsanak a lapok közé). Jó szórakozást!

Ákos
nyuzrejtveny@gmail.com

Magyarázat
A függőleges segítségek azt hiszem, nem szorulnak különösebb magyarázatra: 

az egymás alatt szereplő ikonok a végleges elrendezésben is egy oszlopban lesznek.
Vízszintesben több típusú elemmel is találkozhatunk. Ahol két ikon van 

egymás mellett, azok a végleges elrendezésben is egymás mellett lesznek, de 
nem tudjuk, milyen sorrendben. Ugyanez a helyzet a 3 egymás melletti képecs-
kével: az biztos, hogy a középsőt a két szélső között fogjuk találni, de azt nem 
tudjuk, melyik melyik oldalon lesz. A ... jel ezzel szemben pont a sorrendre utal: 
ebben az esetben az első ikon biztosan megelőzi a hátsót, de azt nem tudjuk, 
hogy hány oszlop van közöttük.

Már csak egy jelzés szorul magyarázatra, de ezt ti is kitalálhattátok: a piros x-szel  
megjelölt ikonok esetében nem tudjuk, mi helyezkedik el a két szélső ábra között, 
de a feltüntetett kép biztosan nem, viszont azok két oszlopnyira vannak egymástól.

Kezdés
Célunk tehát az, hogy végül minden ikonból csak egy maradjon a táblán.  

Kizárásos módszerrel lássunk neki, a segítségek alapján jelöljük meg azokat a képe-
ket, amelyek biztosan nem lehetnek az adott oszlopban. Senkit ne zavarjon meg, 
hogy a segíségekben egymás mellé kerülnek a különböző kategóriájú ikonok, azok  
csupán az oszlopokra vonatkoznak. Tipp: Ha az ötös mellett egyik oldalról talicska, 
a másik oldalról pedig cseresznye van, akkor biztos nem lehet szélső oszlopban, ugye? ;)

Függőleges

S M

Vízszintes

S

S E H
...

O
... ...

Creatures of the night
Tudom, tudom, már a csapból is  

vérfarkasok és a róluk szóló történetek 
folynak, de ez a sorozat merőben más, 
mint a Twilightból ismert forróvérű, teljes 
mértékben átváltozó fajta. Persze ebben 
a sorozatban is számolni kell a szerelmi 
szálakkal, sulis problémákkal, hiszen a 
főszereplők mind tinik.  Az életük azon-
ban nem nevezhető hétköznapinak. A 
sorozat lényegében egy srác körül forog, 
aki még a kezdetek kezdetén vérfarkas-
sá változik. Az első évad az átalakulás 
nehézségeit, kihívásait mutatja be, hiszen 
nem lehet könnyű megállni, hogy ne 
öld meg a legjobb barátodat vagy éppen 
a lányt, akibe szerelmes vagy (és nem 
utolsó sorban egy vérfarkas vadász csa-
lád legifjabb tagja) egy-egy teliholdkor. 
Bizony a jól ismert telihold is szerepet 
kap. Szerencsére a város állatorvosa elég-

gé jártas a vérfarkas dolgokban, szóval 
nagy segítség a srácnak. Ez az egész egy 
elég nagy titok, és mint az lenni szokott, 
amit rejtegetünk, az előbb-utóbb kitudó-
dik.  Egy elsietett harapás pedig hatalmas 
problémákhoz vezethet. Így kezdhetünk 
bele a második évadba, ami az elsőnél is 
több bonyodalmat tartogat. Egy ismeret-
len gyíkkal kell felvenni a harcot, később 
kiderül, hogy szintén egy gimis diák, akit 

szintén vérfarkas harapás ért, de a lelke 
gonoszsága miatt gyíkká változott. Emel-
lett az alfa vérfarkas hadsereget gyűjt 
magának, amit jól is tesz, mert egy falká-
nyi alfa érkezik a környékre a harmadik 
évadban. Velük párhuzamosan furcsa és 
logikátlan sorrendben emberek tűnnek el. 
Ezzel a problémával is nyilván főhősünk-
nek kell megbirkóznia. Nagy szerencsé-
jére, legjobb barátjára mindig számíthat.  
A negyedik évadban viszont fordul a 
kocka és a legjobb barátját megszálló 
démont/rókát kell valahogy elpusztítani, 
lehetőleg anélkül, hogy a gazdatestben 
kárt tennének.

Amint látszik, a sorozat nem 
mondható unalmasnak, bár ettől füg-
getlenül lányok szokták jobban ked-
velni, ami nem meglepő – de soha nem 
lehet tudni, mit csinálnak a magányos 
hétvégi délutánokon a fiúk.

Bori

Birdman
avagy (A mellőzés meglepő ereje)

Talán vagytok páran, akik már belefutottak ebbe a filmbe, na, 
titeket arra kérnélek, hogy írjatok nekem egy e-mailt légyszi, mert én 
nem tudom hová tenni. Egyszerre tetszett és nem értettem, bilincselt 
le és találtam vontatottnak, és még keresgélhetnék pár ellentétes 
érzelmeket kiváltó kifejezést, de nem fogok.

Így jobban belegondolva be kell 
vallanom, hogy alapvetően számom-
ra egy kicsit csalódás volt a film.  
Csalódás volt, mert valami fergeteges-
re számítottam a trailer alapján, hiszen 
szeretem a nem megszokott filmeket. 
És talált, a film nem volt megszokott, 
ugyanakkor koránt sem volt annyira vic-
ces, mint amit elvártam volna, viszont a 
dráma része nagyon erősre sikeredett.  
És igen, voltak benne humoros jelenetek 
is, de... igen, megint ellentmondások...

Az egyébként tény, hogy a színészi 
játék fenomenális. De tényleg, egy rossz 
jelenetet nem tudnék mondani, bár lehet, 
hogy ez engem minősít. A hangok is hihe-
tetlenül hatásosak, főleg a vissza-visszaté-
rő dobolás, és akkor még nem beszéltünk 
a kamerakezelésről. Talán nem lövök le 
nagy poént, mivel – mint számomra utó-
lag kiderült, ugyanis a filmek megtekin-
tése előtt igyekszem olyan kevés infót 
összeszedni, amennyit csak bírok – az 
egész internet azzal van tele, hogy milyen 
zseniális ötlet volt ilyen hosszú jelene-

tekkel felvenni a művet, ráadásul úgy, 
hogy kivétel nélkül az összes vágás el lett 
rejtve a szemünk elől. Komolyan, a film 
úgy néz ki, mintha valaki be-, majd 2 órá-
val később kikapcsolta volna a kamerát.  
És közben semmi.

A történetről nem írnék sokat, ahogy 
azt már tőlem megszokhattátok: főszerep-
lőnk Riggan, egy öregedő színész, aki egy- 
szer régen világsztár volt, mára azonban 
lassan a feledés homályába merül. Ebből 
próbál kitörni úgy, hogy egy színdarabot 
ír és rendez, valamint játssza annak fősze-
repét is. A cselekmény mindössze három 
nap alatt játszódik, ezalatt figyelhetjük 
meg küzdelmét az őt körülvevő emberek-
kel és saját múltjával egyaránt.

Mint már említettem, a drámai 
vonal nagyon erős, ugyanakkor szá-
momra a humor egy kicsit alulrepre-
zentált volt a filmben, cserébe viszont 
az elszállt képzelgések egy picit túlsúly-
ba kerültek (legalábbis ahhoz képest, 
amit jó érzéssel fel tudtam volna fogni). 
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy aki 

szeret meglepődni és fogékony a komo-
lyabb filmek iránt, annak érdemes lehet 
kipróbálnia, ugyanis általában nagyon 
jó véleménnyel vannak róla mások.  
Azt meg, hogy én nem tudom hová ten-
ni, figyelmen kívül lehet hagyni. Várom 
az e-maileket.

Ákos

B I R D M A N  O R  (T H E  U N E X P E C T E D 
V I R T U E  O F  I G N O R A N C E ) (amerikai 
vígjáték-dráma, 119 perc, 2014)
Rendező: Alejandro G. Iñárritu
Szereplők: Michael Keaton (Riggan), Emma 
Stone (Sam), Zach Galifianakis (Jake), Naomi 
Watts (Lesley), Edward Norton (Mike).
Pontszám: 7/10.
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