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Az ominózus ruha
Szerintem nincs túl sok ember, akitől 

az elmúlt szűk egy hétben ne kérdezték 
volna meg: milyen színű ez a ruha? Van, 
aki a kék–feketére esküszik, van, aki az 
arany–fehérre, és vannak emberek, akik 
csak mosolyognak, és néznek maguk elé, 
miközben mások körülöttük „vérre menő” 
vitákat folytatnak.

Én személy szerint nem értem ezt a 
hisztit, hiszen sok helyen le volt már írva, 
hogy mi ennek az egésznek az oka. Bár be- 
vallom, az elején én sem értettem meg, hogy 
láthatja ezt valaki – akárki fekete–kéknek. 
Igen, már tudom, hogy az, de továbbra sem 
tűnik annak számomra.

Szóval ennek apropóján vicces elgon-
dolkodnunk azon, milyen félreértések 
adódnak időnként abból, hogy mennyire 
másképp látjuk a világot, mint mások, és gyakran el sem tudjuk képzelni, hogy 
másképp is lehet, mint ahogy mi azt elképzeljük/látjuk. Legyen szó a pixelek 
által előttünk megjelenített képről (ugye, azt senki nem vitatja, hogy a képpontok 
halvány kékeslila és szürkés-barnás sárga színben pompáznak – most szívesen 
beszúrnék egy képet, hogy le lehessen ellenőrizni, de úgyis szürke és másik szürke 
lenne) vagy egy absztrakt, gondolati dologról, a lényeg ugyanaz: ha valamiről 
konkrét elképzelésünk van, agyunk nagyon nehezen fogadja be, hogy az nem 
biztos, hogy úgy van. Vagy csak úgy lehet.

Előző félévben írtam egy (két) cikket arról, mennyire korlátozza agyunk a 
világ megismerését mindannyiunk számára. Hát ennyire. Még a színeket sem 
olyannak látjuk, amilyenek, hanem kompenzáljuk őket valamelyik irányba. És ha 
valaki nem úgy látja, mint mi, hülyének, vagy színtévesztőnek nézzük. Ez az első 
reakció, és nem a „de érdekes, hogy ezt mondod”. Hmmmm...

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként vagy olvasó-
szerkesztőként! (Semmilyen előképzettség nem szükséges.) 

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

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

VI. „Közel, s Távol” Orientalisztika Konferencia

Az Eötvös Collegium Orientalisztika műhelye 2015. 
március 6–8. között hatodik alkalommal rendezi meg 
országos hallgatói konferenciáját, melynek célja, hogy 
lehetővé tegye azon hallgatók találkozását, eredményeik 
bemutatását és eszmecseréjét, akik az ország különböző 
egyetemein, a Kelet vizsgálatához szorosan vagy közvetve 
kötődő szakon folytatnak az orientalisztika valamely területét 
érintő kutatásokat.
A műhely a rendezvényt 2009 őszén hívta életre, 2013-ban vált 
országossá. Az idei rendezvényen három nap alatt hat szekcióban 
több mint harminc előadás hangzik el, a fő téma: Kelet-kutatás Keleten 
és Nyugaton.
A részletes programot online verzióban ide kattintva, egyébként az ELTE 
honlapján, a megfelelő linken találjátok.
Időpont: 2015. március 6–8.
Helyszín: ELTE Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)

forrás: http://www.elte.hu

Színjátszó Fesztivál a Trefortban

2015. március 2–7. között tizenhetedik alkalommal ren-
dezik meg az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában az 

iskolai diákszínjátszó fesztivált. Az előadásokat idén is szak-
mai zsűri – Gabnai Katalin drámatanár és Gáspár Máté szín-

házi menedzser, az iskola öregdiákja – értékeli. A bemutatókra 
az iskola négy évvel ezelőtt elkészült színháztermében kerül sor.

A fesztivál felvezető hetén nyolc előadást tekinthet meg a 
közönség: március 2. és 6. között minden érdeklődőt sze-

retettel várnak, míg a szombati fesztiválelőadásokat az 
iskola diákjai és tanárai számára tartják fenn.

A részletes program és műsorfüzet megtalálható 
a http://www.trefort.elte.hu/programok/pr20142015/

musorfuzet.pdf linken.
Időpont: 2015. március 2–7.

Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóis-
kola (1088 Budapest, Trefort u. 8.)

forrás: http://www.elte.hu

Tisztaszoftver program

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver prog-
ramjának köszönhetően, a Microsoft Digitális Oktatási 

Alapcsomag újabb elemeként diákigazolvány birtokában 
most akár öt számítógépre és mobileszközre is ingyen letölt-

hető az Office 365 ProPlus legújabb, jogtiszta verziója. A regiszt-
rálók 1 TB OneDrive tárhelyet is kapnak a szoftverek mellé.

A szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, prezentációs és egyéb szoft-
vereket tartalmazó csomag használatára azok a felsőoktatásban 

tanuló hallgatók és doktoranduszok jogosultak, akiknek intéz-
ménye rendelkezik ún. Campus-szerződéssel. A program-

hoz az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozott.
forrás: http://www.elte.hu

Vellai Tibor az ELTE 
Innovatív Kutatója

2015. február 26-án kilencedszer 
tartott Innovációs Napot az Egye-

tem, melyen jelentős szakpolitikusok 
tartottak előadást, és kihirdették a hallga-

tói kisfilmpályázat eredményét is. Az ELTE 
Innovatív Kutatójának Vellai Tibort, a Genetikai 

Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát választották.
A Gömbaula közönségét az Egyetem nevében Frei Zsolt 

köszöntötte. A tudományos, kutatás-szervezési és innováci-
ós ügyekért felelős rektorhelyettes hangsúlyozta: kiemelkedő, 

hogy az elsősorban alapkutatásokkal foglalkozó Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen évente találkoznak az innovációs szféra képvi-

selői. A nemzetközi rangsorok egyik legfontosabb mérőszáma a tudomá-
nyos kutatás minősége, Frei rektorhelyettes ennek kapcsán reményét fejezte 

ki, hogy a jövőben például az oktatók és hallgatók óraterhelésének csökkentésével 
az elmélyült kutatási munkára és a közös projektekre is több idő jut.

Magyarország termelési központból innovációs központtá szeretne válni – jelentette ki 
Palkovics László. A felsőoktatásért felelős államtitkár elmondta, hogy az elmúlt években – első-

sorban a nemzetközi nagyvállalatoknak köszönhetően – növekedtek az innovációs ráfordítások. Az 
egyetemi K+F+I költségek azonban annak ellenére stagnálnak, hogy a hazai kutatásfejlesztési és inno-

vációs szféra egyik legfontosabb ágazata a felsőoktatás. Hangsúlyozta, az egyetemi szereplők elsősorban 
a termékfejlesztés korai szakaszában vagy speciális területeken tudnak belépni az innovációs folyamatba. A 

2014 decemberében megjelent Fokozatváltás a felsőoktatásban című koncepció hangsúlyos eleme, hogy a felsőoktatási 
intézmények struktúrája alkalmas legyen a kutatásfejlesztési források minél hatékonyabb befogadására.

A teljes cikket elolvashatjátok a http://www.elte.hu oldalon.

Elismerés a tudományos életpálya kezdetén

Átadták a 2014. évi MTA Akadémiai Ifjú-
sági Díjat. A 15 díjazott közül hárman – 

Andics Attila tudományos munkatárs, 
Nagy Máté tudományos munkatárs és 

Vácziné Schlosser Gitta tudományos 
munkatárs – ELTE-MTA kutatócso-

portok tagjai.

Gratulálunk!

A teljes cikket elolvashatjátok a 
http://www.elte.hu oldalon.

Leszállás egy üstökösre

Baksa Attila, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrfizikai és 
Űrtechnológiai Osztályának kutatója Leszállás egy üstökösre, magyar 
részvétellel címmel tartja az Ortvay Kollokvium következő előadá-
sát 2015. március 5-én.
2014-ben az európai űrkutatás eddigi legjelentősebb eseménye 
volt a Rosetta-küldetés leszállóegységének sikeres landolása 
a P67/Csurjumov–Geraszimenko üstökösön. Több magyar 
kutatóhely, egyetem és kisvállalkozás vett részt a tudo-
mányos műszerek, illetve a leszállóegység működését 
meghatározó egységek (hibatoleráns központi vezérlő 
és adatgyűjtő számítógép, valamint tápellátó elektro-
nika) kifejlesztésében. Számos magyar mérnök és 
kutató segédkezett a történelmi leszállás műve-
leteinek közvetlen előkészítésében, irányításá-
ban és a tudományos mérések kiértékelésében.  
Az előadásban szó esik a két évtizedes munka 
és a leszállás érdekességei mellett az MTA 
Wigner FK, illetve az SGF Kft. űrkutató 
csapatainak aktuális feladatairól és a 
Rosetta jelenleg hibernált leszállóegy-
ségének jövőbeni lehetőségeiről.
Időpont: 2015. március 5. 15:00
Helyszín: ELTE TTK Ortvay-
terem (1117 Budapest, Páz-
mány Péter sétány 1/A, 0.81)

forrás: http://www.elte.hu
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A HÖK tisztségviselői válaszolnak

Még a vizsgaidőszak előtti két hétben futott egy kérdőív, a 
hallgatói önkormányzatok reformjairól és az általános elégedett-
ségről, hogy kiderítsük, mégis mit látnak a hallgatók a HÖK mun-
kájából, min szeretnének változtatni, milyen észrevételeik vannak.  
A kiértékélést követően, a beérkezett válaszok átolvasása és értel-
mezése után úgy döntöttünk, hogy nem hagyhatjuk a felvetődött 
kérdéseket megválaszolatlanul. Ezért az elkövetkező két Nyúzban 
a két legfajsúlyosabb kérdéssel fogunk foglalkozni.

Továbbra is kérünk titeket, keres-
setek minket az irodánkban szemé-
lyesen vagy e-mailben. Minden egyéb 
információért érdemes elolvasni a TTK 
HÖK honlapján az Átláthatóság menü-
pontjában szereplő adatokat.

A kérdés: Milyen egyéb do-
logra kellene több energiát 
fordítania a HÖK-nek?

„Állásbörzék szervezése, megteremteni 
a kontaktot akár évente több alkalommal is a 
munkaerőpiac kereslete és kínálata között.”

RE: Köszönjük, ez nagyon jó ötlet. 
Fontos tudni viszont, hogy erre az ELTE 
külön szervezetet üzemeltet, a Karrier-
központot (http://karrierkozpont.elte.hu).  
Ajánlataik között azonban elenyésző 
mennyiségű célozza karunk hallgatóit.

A legtöbb természettudományos 
álláslehetőség elsősorban a mester- és 
a doktori képzés közben végzett tudo-
mányos munka alatt szerzett kapcso-
latok révén válik elérhetővé. Ezek a 
későbbiekben egyszerűsítik a munka-
vállalást, tehát elengedhetetlen, hogy 
konferenciára járj, publikálj stb.

„Általános tájékoztatás pl. szakirá-
nyok és msc szakok, kreditrendszer, elhe-
lyezkedés diploma után arra, hogy legalább 
az alapvető feladatait (érdekképviselet stb.) 
el tudja látni. addig hagyjatok már a kiál-
lításokkal.”

RE: Azokon a szakterületeken, ahol 
vannak szakirányok, már egy működő 
rendszer, hogy előadásokat tartanak 
ezekről. Matekon például a mestersza-
kos előadások bemutatása is bevett gya-
korlat, illetve bioszon a vizsgaidőszak 
buktatóiról is szól egy előadás (kifejezet-
ten a gólyákat célozva). Való igaz, hogy 
sajnos az egyes intézeti honlapok és a 
TO honlapja sem rendelkezik elegendő 

mennyiségű információval, de ezek fej-
lesztésében hallgatók is részt vesznek.  
A kreditrendszerről a beiratkozáson szin-
tén van előadás, bár az valóban egy túl-
terhelt nap, így természetes, hogy nem 
minden marad meg az ott hallottakból a 
gólyákban. Továbbá rengeteg internetes 
forrás is elérhető, például a felvi.hu-n is. 
Az elhelyezkedés azonban egyéntől és 
piaci helyzettől függ, ami miatt széleskörű 
előadást tartani igen nehéz. Mindeneset-
re köszönjünk a felvetést. Ha van bármi 
ötleted, hogy hogyan lehetne effektíven 
javítani  a helyzeten, kérünk, keress min-
ket a szakterületi koordinátorodon vagy a 
tanulmányi elnökhelyettesen keresztül, a 
haliban, e-mailben, fogadóórákon.

„Az egyetemmel való tárgyalások sike-
resebbé tétele”

RE: Nem egyértelmű, pontosan mire 
gondolsz. Az ELTE HÖK jó kapcsolatot 
ápol az egyetem vezetésével, és közösen 
szorgalmazzák a HÖK rendszerének 
felülvizsgálatát, beleértve az érdekkép-
viselet fórumain való hallgatói részvételt 
(kari és egyetemi döntéshozó testületek), 
az ösztöndíjak szétosztásának rendsze-
rét, a HÖK működésére vonatkozó gaz-
dálkodást (ezen belül hangsúlyosan a 
nagy rendezvényeket, például gólyatá-
bor, gólyabál, LEN). A TTK HÖK szintén 
napi (vagy legalábbis heti) kapcsolatban 
áll a Kar vezetésével, kölcsönösen, egy-
mást segítve próbáltunk kialakítani egy 
proaktív viszonyt. Ugyanakkor a dékáni 
vezetés álláspontja az, hogy közvetlenül 
nem kíván beleszólni a HÖK vezetésé-
be, mert akkor elveszítené a hallgatói 
mozgalom eszméjét. A tárgyalásokból 
aktívan kiveszi a részét a HÖK egy-egy 
képviselője, például a TO eljárás díjai 
(például negyedszeri vizsga díj), az ere-
deti tervezetnél jóval alacsonyabb össze-
gű lett, ennek köszönhetően. 

„belső kommunikáció, kultúra, kom-
munikáció és illem oktatás képviselőknek”

RE: A kommunikáció mikéntje 
és hatékonysága valóban egy súlyos 
probléma. A HÖK elveszítette a közvet-
len kapcsolatot a hallgatókkal, hiszen 
egy-egy ember (mi összesen, mentorok 
nélkül körülbelül 60-an vagyunk) nem 
ismerheti karunk összes hallgatóját, és 
az ő igényeiket, észrevételeiket a kép-
zésekkel és bármi mással kapcsolatban. 
Manapság elektronikus úton tudunk 
veletek kommunikálni, ami hosszú (oly-
kor talán túlságosan is hosszú) e-maile-
ken és leírásokon keresztül történik, így 
pedig elveszhet a lényeg. Nem tudunk 
egyesével odamenni mindenkihez, 
hogy miben segíthetünk, de ha keres-
tek minket, akkor (ha olykor lassan is) 
tudunk segíteni. Nem csak e-mailben 
vagyunk elérhetőek, hanem fogadó-
órákat is tartunk, hogy személyesen is 
tudjunk egyeztetni. Ezek időpontját a 
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok honla-
pon találjátok. Ez egyaránt igaz a belső 
kommunikációra is. Mindannyian órák-
ra járunk, zh-zunk, vizsgázunk, nem 
tudunk egymással sem folyamatos kap-
csolatot tartani, egyszerűen nincs ennyi 
idő egy napban.

„egy diszlexiásnak hogy segít ez a drá-
ga HÖK?”

RE: Konkrét szabályozás érhető el a 
diszlexiával kapcsolatban (ELTE SZMSZ 
II. 207.§, http://www.elte.hu/hallgatok/spec). 
A TO vezetője a kari fogyatékosügyi 
koordinátor, egy megfelelő szakértői 
igazolás ellenében több kedvezményt 
is tud biztosítani a vizsgákon, akár 
új vizsgarendszer is kérvényezhető.  
A rangsorolásos jelentkezés közben 
pedig, ha regisztráltál a fogyatékosügyi 
koordinátornál, akkor plusz 1000 rang-
sorpontot kapsz, hogy a számodra leg-
megfelelőbb órarendet állíthasd össze. 
A HÖK-ön belül az esélyegyenlőségi biz-
tos feladata a Kar hátrányos helyzetű és 
speciális szükségletű hallgatóinak érdek-
képviselete, az egyetemi életbe történő 
beilleszkedésük segítése. A személyiségi 
jogok védelme miatt a HÖK-nek nin-
csen arról tudomása, hogy mely hallga-
tónak van szüksége ilyesfajta segítségre.  
Fordulj hozzánk bizalommal, és ter-
mészetesen segítünk az ügyintézésben. 
Jelenleg az esélyegyenlőségi-biztosi tiszt-
ség betöltetlen, várjuk azoknak a jelent-
kezését, akik ezzel kívánnak foglalkozni. 
Kérdésekkel pedig keresd a HÖK elnö-
két vagy a tanulmányi elnökhelyettest.

„egyéb tanulmányi lehetőségekről 
folyamatos információ áramlás, esetleg 
előadás; akár állásbörze is”

RE: Minden olyan lehetőséget 
(főleg konferenciák, kiállítások, ösztön-
díj- vagy pályázati lehetőségek), amiről 
tudunk, megosztjuk a honlapunkon. 
Érdemes folyamatosan figyelni, akár a 
facebook oldalon bejelölni a folyama-
tos követést, így mindig kaptok érte-
sítést az eseményekről, hiszen ami a 
honlapra kikerül, az a facebook-on is 
megjelenik. A legfontosabb pályáza-
tokról e-mailben is értesítünk titeket. 
Sajnos ezek a levelek sokszor spam-be 
kerülnek (gmail-en legalábbis a leg-
több esetben a ‘fórum’ levelek közt lan-
dolnak). Kapacitás hiányában a továb-
bi lehetőségek felkutatása viszont igen 
nehezen megy jelenleg.

„E-mail hírlevelek!!!”

RE: Az ELTE TTK minden, az adott 
évben az adott képzési szintre felvett 
hallgatójának (körülbelül a 2006-os 
évekre visszamenőleg) vannak évfo-
lyamlistái, amelyekre az adott szak 
szakterületi koordinátora folyamato-
san küldi az információkat, hírlevele-
ket. Ezenkívül az idén újraindult az 
INFO-lista, melyen minden lista fent 
van. Erre a listára körülbelül havonta 
küldünk levelet a legfontosabb infor-
mációkkal kapcsolatban. Sajnos ezek 
a levelek is sokszor spam-be kerülnek.

„válaszolni az elfelejtett levelekre, ha 
valaki megad egy elérhetőséget, akkor ott 
legyen is elérhető, én e-mailre még sosem 
kaptam választ”

RE: Ez valóban egy súlyos prob-
léma, és teljesen jogos a felháborodás. 
Azért, hogy ilyen többet ne fordulhas-
son elő, tervezünk bevezetni egy ellen-
őrizhető rendszert. A pontos részletek 
és maga a kivitelezés még hátra van, 
de dolgozunk rajta. Köszönjük, hogy 
felhívtad rá a figyelmünket!

„hallgatói érdekképviselet, hallgatók 
bevonása a közéletbe (pl. részvétel a tan-
tervi háló módosításának vitájában, stb.)”

RE: Folyamatosan szorgalmazzuk a 
hallgatók bevonását a közéletbe, a hall-
gatói önkormányzatba, a mozgalomba, 
több-kevesebb sikerrel. Régebben szer-
veztünk hallgatói fórumokat, de a kevés 
jelentkezés miatt hamar alábbhagyott a 
lelkesedés, és a kezdeményezés is elhalt. 
Viszont az elkészített új Alapszabály 
(és már az ELTE HÖK Küldöttgyűlése 

által elfogadott Alapszabály is) tartal-
maz egy hallgatói véleménynyilvánító 
és ügydöntő szavazást is, amire egy-
két speciális kérdésen kívül szinte min-
den kérdés feltehető az összes érintett 
hallgatónak bármelyik hallgató által 
(részletesen: új Alapszabály). Jelenleg 
beszerzés alatt van a program, aminek 
segítségével mindez egyszerűen lebo-
nyolítható. A teljes körű megvitatáshoz 
viszont főleg a fórumokra van szükség, 
amihez viszont rugalmasság is kell, 
hiszen egy-egy ilyen tantervmódosító 
előterjesztést sokszor mi is csak a dön-
tés előtt egy-két héttel kapjuk kézhez.  
De ha egy módosító javaslattal akarunk 
előállni, a nyílt hallgatói fórumok job-
ban elősegítik az ötletelést. Keressetek 
bátran!

„Hallgatók tájékoztatására és érdek-
képviseletére”

RE: A lehető legtöbb felületen már 
jelen vagyunk (e-mail kiküldés, hon-
lap, facebook, twitter, tumblr, papír 
alapú és online Tétékás Nyúz), ami 
hiányzik és nagy előrelépést jelentene, 
az a hallgatói fórumok tartása és ezáltal 
a személyes kontakt. 

„HKR felülvizsgálata évente!”

RE: Ez megtörténik. Az elmúlt 
évben több módosító csomag is érke-
zett ennek megfelelően.

„hogy kevesebb legyen a fúrkálódás”

RE: Nem teljesen világos, mire gon-
dolsz. Egy közösségnek mindig meg-
lesznek a saját belső viszályai, ez már 
csak ilyen. Ezek általában (legalábbis 
az én meglátásom szerint) előremuta-
tóak és a fejlődést hozzák magukkal. 
Nem azért vagyunk itt, a HÖK tisztség-
viselői között, mert ez egy státuszszim-
bólum, hanem azért, mert építeni akar-
juk a közösséget és szeretnénk segí-
teni, hogy a hallgatóság karon töltött 
ideje hasznosabb, élvezetesebb, vala-
mint szakmai fejlődésük hatékonyabb 
legyen és az egyes hallgatók között 
csökkenjenek a szociális különbségek.  
A szervezetben tapasztalható feszült-
ség nem személyes, sokkal inkább vita-
generáló helyzet teremtését szolgálja, 
mert vitában több jó ötlet és gondolat 
merül fel, több szempontból vizsgálha-
tunk meg egy problémát. Ha a külön-
böző háttéralkukra, hátsó egyezteté-
sekre gondolsz, ezekből igyekszünk 
kimaradni, helyette inkább nyíltan 
beszélni a problémákról.

„kampuszfejlesztés!!!!!!” és „Több 
közösségi tér és kényelmes tanulási lehető-
ség kéne az egyetem területén.” 

RE: Remek felvetés. Már többször 
belekezdtünk hasonló ötletelésbe, 
de sosem jutottunk egyről a kettő-
re, mondjuk be kell valljam, nem 
is volt nagy erőlködés. A hetekben 
ezen is gondolkodtunk, van egy-
két javaslatunk és akár megvalósít-
ható tervünk is, viszont ez nagyon 
kevés saját megítélésünk szerint is.  
Kérlek, keressetek fel minket hason-
ló tervekkel,  hogy az esetleges 
kihasználatlan tereket megtölthes-
sük hallgatói élettel!

A Lágymányosi Campuson műkö-
dik még az IK HÖK és a TáTK HÖK 
is. Eredményes lehet, ha a HÖK-ök 
létrehoznak egy közös csoportot, ami 
ezzel foglalkozik. Ez csak egyeztetése-
ken múlik. Keressetek fel minket a már 
említett fórumokon!

„külföldi MSc-k ismertetése, képzések 
normális bemutatása a gólyáknak, sport-
programok szervezése”

RE: A külföldi mesterképzések 
felkutatását nem éreztük a HÖK alap-
vető feladatának, mondhatni fel sem 
merült, de ha erre van igény, akkor 
megtesszük a megfelelő lépéseket.  
A mentorok pontosan a képzések 
bemutatására és a bürokrácia útvesz-
tőiben való kalauzolásra vannak ter-
vezve, ha szabad így fogalmaznom. 

Sportprogramokat így is elég sokat 
szervezünk, legtöbbet a BEAC-cal 
együttműködve, a legnagyobb ilyen 
esemény az 5vös 5km futóverseny. 
Az ötletekre ilyen téren is nyitottak 
vagyunk, két alkalommal is megjelent a 
Nyúz-ban, hogy ha bárkinek bármi ötle-
te van, írja le, majd dobja be egy kihe-
lyezett dobozba. Nagy sajnálatunkra 
senki nem érdeklődött még csak aziránt 
sem, hogy hol van a doboz az Északi 
Hallgatói Irodán belül. A legszomorúbb 
tény, hogy miközben az ELTE 5vös 5km 
elnevezésű futóversenyen egyre több a 
résztvevő, a rendező kar, az ELTE TTK 
hallgatói közül évről évre kevesebben 
futnak. Sőt, lassan több BME-s hallgató 
vesz részt, mint ELTE-s.

„Működjön amit elváltak például a 
plakátolás, vagy ha nem bírják értelmesen 
csinálni, akkor ne ők csinálják.”

RE: Az észrevétel jó. Segítségre 
mindig szükségünk volt, és nem zár-
kózunk el tőle.

http://karrierkozpont.elte.hu
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://www.elte.hu/hallgatok/spec
http://issuu.com/tetekas_nyuz
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RE: Sajnos csak így érjük el, hogy 
legyen valami visszajelzés konkré-
tan nekünk, addig mi is csak folyosói 
pletykákból értesülünk, hogy mit gon-
dol a HÖK-ről az a hallgató, aki nem 
lát bele. Holott próbáljuk biztosítani a 
megfelelő rálátást.

„nyílt kommunikáció”

RE: A HÖK több felületen is kommu-
nikál a hallgatókkal, például: INFO-lista, 
honlap, Tétékás Nyúz, évfolyamlisták.  
A különböző döntéshozó testületek ülé-
seinek emlékeztetője minden esetben 
nyilvános és a honlapon megtekinthe-
tő. Ugyancsak nyilvánosak a különböző 
levelezőlisták is. Legtöbb esetben ezek 
kommunikációja inkább közvetett, ezt 
úgy értem, hogy minden említett jegy-
zőkönyv, beszámoló (tevékenységről, 
költségvetésről) felkerül a honlapra és 
mindenki számára hozzáférhető, de való-
ban nem kapnak komolyabb figyelmet, 
annak ellenére, hogy egy kis keresés után 
elég könnyen elérhetőek bárki számára.

„Olyan pályázatok és együttműködési 
lehetőségek felkutatására, amelyek plusz 
forrásokat vagy segítséget jelenthetnek a 
HÖK-nek”

RE: Az ELTE EHÖK tisztségviselői 
között szerepel a pályázatokért felelős 
referens. Lassan fél éve létezik a tiszt-
ség, amelynek a folyamatos pályázatfi-
gyelés a legfőbb feladata. Sajnos a leg-
több pályázatot a regionális elhelyez-
kedés miatt nem tudtuk megpályázni 
vagy mert azok kizárták a pályázói 
körükből a hallgatói önkormányzato-
kat. Hasonló lehetőségekkel a HÖK-
kel szorosan együttműködő ELTE TTK 
Hallgatói Alapítvány tud élni.

„önmaguk ellenőrzésére”

RE: Saját magunk ellenőrzése, sőt 
felülvizsgálata szükséges folyama-
ta a fejlődésnek. Az utóbbi időben a 
felülvizsgálatok elmaradtak, és inkább 
külső szervezetek vizsgálták Önkor-
mányzatunk működését. A folyamatos 
ellenőrzésre egy független bizottságot 
tart fenn a szervezet (Ellenőrző Bizott-
ság), amelynek feladatai és hatásköre 
tisztázva lesz az új Alapszabályban.

„összeköttetés a hallgatók és a tanárok 
között”

RE: A nagy létszámú szakjainkon 
az oktatók és hallgatók közötti közvet-
len kapcsolat kialakítása egy rendkívül 

körülményes feladat, amit önmagában 
a HÖK nem tud biztosítani. Maximum 
szorgalmazni tudjuk, hogy az oktatók 
kurzusmailen keresztül gyakrabban, 
rendszeresebben kommunikáljanak a 
diákjaikkal. De a közvetlen kapcsolat-
felvétel hallgató és oktató között nem 
rajtunk múlik, hanem az adott hallgató 
elhatározásán.

„ösztöndíjak megfelelő kiosztása és 
pályázatok igazságos elbírálása!!!”

RE: Az ösztöndíjak kiosztásánál 
a Kari Ösztöndíjbizottság törekszik 
a lehető legigazságosabb módszer 
megtalálására. Az alapelvek, amelyek 
alapján döntéseiket meghozzák mind 
elérhetőek a TTK HÖK honlapján.  
A bírálás előre elkészített pontrendsze-
rek alapján történik objektív szempon-
tok figyelembevételével. Ha a pont-
rendszerek vagy az említett elvek nem 
megfelelőek, azt mindenképpen jelez-
zétek a szociális elnökhelyettesnek!

„Rendezvények”

RE: Szórakoztató? Sport? Kulturá-
lis? Ezek hiányában nem tudunk pon-
tosan reflektálni a felvetésre. A teljesség 
igénye nélkül a zenés-táncos hallgatói 
szórakoztató rendezvényekről egy pár 
szót. Minthogy a HÖK az Egyetem része, 
költségvetése állami pénz. Állami pénz 
csak és kizárólag közbeszerzésen keresz-
tül költhető. Azért maradtak el rendez-
vények vagy voltak láthatóan kisebbek 
az egykor nagy rendezvények, mert nem 
állt az Egyetemnek olyan közbeszerzé-
si szerződése, amelynek keretein belül 
azok megszervezhetőek lettek volna. Ez 
a helyzet tisztázódni látszik, már csak a 
külső (az Egyetemtől független állami) 
tényezők befolyásolják a folyamatot.

„Szép dolog a kultúra, de amikor a 
oktatási intézményből az alapvető infra-
struktúra hiányzik, luxus ezekre költeni.”

RE: Remélem, infrastruktúra alatt 
a számítógépparkokra és több hallga-
tói közösségi térre gondolsz és nem új 
autópályára a Campusra vagy a 4-es, 
6-os bevezetésére az épület elé. :) Ha az  
előbbi, akkor az előző félévben telepí-
tettünk egy-egy kioszkot az épületek-
ben és segítettünk a TO-nak számító-
gépek, nyomtatók, scannerek beszer-
zésében, hogy könnyebb legyen az 
ügyfélfogadás és ügyintézés. A közös- 
ségi terek kialakítása nehéz. Ha a labo-
rok felszereltsége a probléma… az 
nem csak a HÖK, de a Kar problémá-

ja is. Csak az alapfeladatok ellátására 
elégséges költségvetéssel kezdte meg 
karunk a 2014. évet. A tárgyalásokon és 
később is próbáltunk fellépni az Egye-
temi költségvetés igazságtalansága 
ellen. Kevés sikerrel. Főleg csak nem 
tetszésünknek tudtunk hangot adni.

„Szerintem jelenleg a gólyatáboros 
ügyek miatt az egyetemvezetéssel történő 
megfelelő kommunikációra lenne szükséges.”

RE: Ez több ízben megtörtént.

„tanulmányi ügyek: kurzusok szín-
vonala”

RE: Az OMHV pontosan erre szol-
gál, most már a magas kitöltöttségi 
arányra való tekintettel több szankció, 
de főleg kiváltság jár majd az oktatók-
nak. Innentől pedig egy-egy kérdőív 
eredménye nyilvános lesz, egy megfe-
lelő kitöltöttségi arány felett.

„Tudományhoz kapcsolódó versenyek!”

RE: Jelenleg is fut egy ilyen a 
támogatásunkkal (BTDK – Liftbeszéd 
Fesztivál), az érdeklődés viszont sajnos 
jóval kisebb a vártnál.

„Tudományos programok, felkészítők a 
tudományos életre”

RE: Ehhez a legmegfelelőbb út, ha 
olyan témavezetőt, konzulenst válasz-
tasz, aki körültekintő ebben a témában 
és a területének is egyik elismert neve. 
Ebben a HÖK nem fog tudni segíteni.

„Vizsgakiírások és gyakorlati zh-k 
kiírásának pontosabb szabályozása (pl. 
utóbbi is legyen kötelező a Neptunban)”

RE: A vizsgákra vonatkozóan 
minden pontosan le van szabályoz-
va a HKR-ben. A zh-k kiírását ugyan-
úgy képzelnéd el, ahogy a vizsgákét?  
Azaz jelentkezés, jegybeírás minden? 
Nem egy ördögtől való gondolat, de 
nem egy egyik napról a másikra beve-
zethető módosítás. Semmiképp sem 
elvetendő, keress minket, hogy ponto-
sabb képünk legyen az ötletről!

az ELTE TTK HÖK csapata
www.ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok

Jövő héten a következő kérdéssel 
is jelentkezünk!

Ha bármi egyéb kérdésetek 
vagy észrevételetek lenne, 
keressetek minket bátran a 
megadott elérhetőségeken!

Hó eleji Sport
Jön a tavasz, gyere sportolj!

Lassan nem csak a naptár szerint, de az időjárást tekintve is 
vége a télnek, szóval kapd elő a focicsukát, a futóruházatot vagy a 
kerékpárod és gyere ki a szabadba, csak és kizárólag a mozgás sze-
retetéért! De ha épp jótékonykodnál, a Kárpár-medencei Egyetemek 
Kupája mellé egy adománygyűjtést is szervez a BEAC, melynek 
keretei közt a feleslegessé vált sportfelszerelésedet is felajánlhatod 
a rászorulóknak.

MEFOB – Futó kerestetik!
2015-ben immáron 25. alkalommal 

rendezik meg az ország egyik legszebb 
futóversenyét, a Bükki Nemzeti Par-
kon is áthaladó, Egertől Miskolcig tartó,  
12 szakaszból álló, 75 km-es Szarvasűzők 
Egyetemi Futóversenyt, amely idén is 
megkapta a MEFOB (Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Országos Bajnokság) rangot. 
Tavaly az ELTE – BEAC Gepárdok csa-
pata az igen előkelő 3. helyezést érte el. 
Futóink idén is szeretnének legalább ilyen 
parádés eredménnyel hazatérni, ehhez 
keresnek a csapatba vállalkozó kedvű, 
igen jó futóképességekkel (és ELTE-s hall-
gatói jogviszonnyal) rendelkező fiúkat!

Ha érdekel vagy csak megnéznéd, 
hogy miről van szó, a következőt írd be a 
böngésződbe: http://www.szarvasuzok.hu/.  
Az oldalt egyébként a facebookon a 
Miskolci Egyetemi Sport adatlapjáról 
is elérheted. Amennyiben érdeklődnél, 
kérlek, írj a sportbiztosi e-mail címre!

Jótékonysági program a KEK-en
A Kárpát-medencei Egyetemek 

Kupáját szervező Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem és Budapesti Egyetemi 
Atlétikai Club az egyetem polgárait, a 
magyar felsőoktatás és a hazai sport-
élet szereplőit kívánja megszólítani 
felhívásával.

Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk 
a Kárpát-medencei magyar közösség 
figyelmét az egyetemi sport helyzetére és 
a fiatal, magyar értelmiségi közösségek 
kapcsolatának ápolására, építésére.

Célunk, hogy minden évben olyan 
rendezvényeket szervezzünk, amely a 
magyar fiatalok számára ismerkedési 
és sportolási lehetőséget nyújt.

Három éve minden rendezvé-
nyünk egy-egy jótékonysági gyűjtés-
sel volt összekapcsolva. Ennek jegyé-
ben 2013-ban a Kárpátalján találha-
tó Tiszakeresztúri Általános Iskola 
magyar diákjai számára szerveztünk 
jótékonysági gyűjtést, tavaly pedig a 
szabadkai Hallássérült Iskolaközpont 
tanulói számára gyűjtöttünk sport-
felszereléseket, sportjátékokat, és az 
iskolai sportnapon lehetőségünk volt 

ezeket személyesen átadni a rászoruló 
gyerekeknek.

A nemes cél érdekében most is 
összefognak a KEK szervezői és részt-
vevői, hogy a sporton keresztül segít-
senek ott, ahol a legnagyobb szükség 
van rá. Az idei karitatív kezdeménye-
zés során a tusnádfürdői Szent László 
Gyermekvédelmi Központ tanulóit, 
ifjú sportolóit szeretnénk minél több 
sportfelszereléssel támogatni. 

A Szent László Gyermekvédelmi 
Központot Böjte Csaba testvér és neve-
lői 2006-ban alapították Tusnádfürdőn. 
Az intézmény a Szent Ferenc Alapít-
vány gyermekotthona, célja az Erdély-
ben embertelen körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén tengődő gyer-
mekek felkarolása. A gyerekek min-
dennapjaiban és nevelésében nagyon 
fontos szerepet játszik a sport, minden 
lehetőséget igyekszenek kihasználni: 
foci- és kézilabdaedzést tartanak, úsz-
ni és biciklizni járnak, még a síelést is 
kipróbálják telente. A gyermekvédel-
mi központról bővebb információ a  
http://kek.elte.hu oldalon olvasható.

Székely Gellért
sportbiz@ttkhok.elte.hu

Segítsünk együtt a tusnádfürdői gyerekeknek!

Kérjük, hogy felajánlásaival Ön is csatlakozzon kezdeményezésünkhöz!
A felajánlott sportszereket az ELTE Bogdánfy úti sporttelepén, a BEAC 

irodájában lehet leadni hétköznapokon 8:30-16:30 között, ill. a KEK ideje alatt.
Rendezvény időpontja: 2015. március 5-7.
Gyűjtés határideje: 2015. március 7.
Támogatóink: MLSZ, MEFS, Joma, Mayer Pincészet, BEAC, ELTE EHÖK, 

ELTE Sport Kft., ELTE Karrierközpont – ELTE Sportiroda, ELTE PPK, ELTE BTK.
A KEK fővédnökei: Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora, Dr. Simicskó István, 

az EMMI sportért felelős államtitkára, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, 
Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, Nyilasi Tibor, Ezüst-cipős, 3x magyar 
bajnok, 70x válogatott labdarúgó, Prof. Dr. Karácsony András, BEAC elnök, Prof. 
Dr. Kiss Ádám, Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnök.

Kapcsolat, információ:
Tel.: 061-209-06-17
E-mail: info@beac.elte.hu
Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön út 10.
„A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, az ELTE sportegyesülete öt olimpiai baj-

nokkal, több száz magyar bajnoki címmel és több ezer sportoló egyetemi hallgatóval 
büszkélkedhet. Több mint 40 sportágban szervezzük edzéseinket az ELTE hallga-
tóinak, dolgozóinak és a budapesti polgároknak. Eötvös Loránd hitvallását követve 
küldetésünknek tartjuk a testkultúra fejlesztését és az egészséges életmód és a sport 
népszerűsítését – nemcsak egyetemünk falain belül, de társadalmi szinten is hatást 
gyakorolva a jövő nemzedékeinek életére. Majdnem százfős szervezői csapatunk edzői 
és hallgatói önkéntesei ezért tesznek az év minden napján. Most téged kérünk, hogy 
segíts! Tegyünk együtt az ELTE sportéletéért! Kérünk, hogy adód 1%-ával támogasd 
az ELTE 116 éves sportklubját.”

A BEAC adószáma: 19805528-1-43

Köszönettel: Dr. Karácsony András, BEAC elnök

http://www.ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://www.szarvasuzok.hu/
http://kek.elte.hu/2015/02/12/hatranyos-helyzetu-erdelyi-gyermekeknek-gyujtunk-az-idei-kek-en-2/
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:info%40beac.elte.hu?subject=
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Interjú Interjú8 9Teltházas siker kémia órán
Interjú Tarczay Györggyel

Fiatal középiskolás lány vállalkozott a robbantásra. A helyét elhagyva még megnyugtatta tanárát, 
hogy ne izguljon, tudja, mit csinál, és nem lesz semmi baj. Amikor előkerült a védősisak és a védő-
szemüveg, a lányon a megszeppenés jelei mutatkoztak. A kísérletet összerakó tanár átadta a gyújtószer-
kezetet, majd pár méterrel hátrább lépett. Lassan és remegve fordult az indítókulcs. A halk kattanás 
után óriásit dörrent a pár csepp nitroglicerin. Többek között ezzel a robajjal ünnepeltük az Alkímia Ma 
előadássorozat 100. alkalmát. 

Egymásnak adták a kilincset a láto-
gatók, nem is jutott mindenkinek ülőhely. 
Jellemző ez a nagy létszám?

Sokan szoktak részt venni az elő-
adásokon, de teltház ritkán fordul elő. 
Ez témafüggő, illetve most a neves 
alkalomnak is köszönhető.

Mik számítanak sikertémáknak?

Volt idén egy törvényszéki kémi-
ával foglalkozó előadásunk, amire 
nagyon sokan jöttek el. Ez a tévében 
futó bűnügyi sorozatoknak is köszön-
hető. Ezenkívül az átlagosnál többen 
vettek részt az évindító előadásunkon, 
ami gyógyszertervezésről szólt. A csil-
lagászattal kapcsolatos témák is sokak 
érdeklődését felkeltik. Ezek olyan terü-
letek, amelyek a médiában is jelen van-
nak, és körülveszik az embereket.

Az előadás lezárásaként 
izgalmas kísérleteket láthat-
tunk és laborlátogatáson 
vehettünk részt. Mindig van-
nak ilyen különleges progra-
mok az előadások végén? 

Kísérletek minden elő-
adás végén vannak, mert 
azok izgalmasak, vonzóak, 
érdekesek és mindig lekö-
tik a hallgatóság figyelmét. 
Ráadásul itt van lehetőség 
olyat is látni, amit középis-
kolában vagy máshol nem 
lehet. A laborlátogatásokat 
pedig az előadás témájához 
választjuk ki. Most nagy létszámra szá-
mítottunk, ezért nyitottunk meg több 
különböző labort.

A középiskolai kísérletek hiánya, a 
kutatói élet népszerűsítése… mi adta az 
ötletet egy kémiai témájú előadássorozat 
indításához?

Az egyetemen sikeresen működő 
Atomcsill (Atomoktól a csillagokig elne-
vezésű, fizikusok által összeállított 

sorozat) megmutatta, hogy van igény 
és közönség a természettudományos 
előadásokra. A szándék bennünk 
is megvolt, hogy a kémia területeit 
bemutassuk. A kérdés inkább az volt, 
hogy ki fogja elvállalni. Középiskolás 
koromban szerveztem már hasonlót, 
amit akkor is nagy örömmel állítot-
tam össze. Most is különösen élvezem 
ezeket az előadásokat, mert a kollégá-
im közérthetően és ízesen mesélik el, 
hogy milyen területen és mivel fog-
lalkoznak.

Milyen korosztálynak szánták indu-
láskor a sorozatot? Ki a célközönségük?

Szeretnénk elérni  azokat  a 
középiskolásokat, fiatalokat, akiket 
valóban érdekelnek a természet-
tudományok, hogy megismerjék 
a területben rejlő lehetőségeket.  

Igyekszünk nekik megmutatni, hogy 
ez érdekes és életcél lehet. Az elő-
adások nagy részén itteni kutatók és 
oktatók mutatják be saját témájukat. 
Körülbelül 20 százalékot tesznek ki 
azok az előadások, amelyek a kémia 
mellett más területekkel is foglalkoz-
nak. Ilyen határterületeket érintett a 
nyelvújításkori kémiát vagy Görgey 
Artúr életét bemutató előadás. Első-
sorban azt szeretnénk elérni, hogy 

aki a természettudományok iránt 
érdeklődik, az lássa, mit tud kezdeni 
a megszerzett tudásával.

Könnyű megtalálni és megnyerni a 
középiskolásokat?

Idén közel 150 plakátot küldtünk 
iskolákba a pontos programról, vala-
mint van facebookon oldalunk és szó-
lunk külön a tanároknak is, így a diá-
kokhoz könnyen eljut az előadás híre. 
Viszont a tavaly bevezetett mindenna-
pos testnevelés és délutáni foglalkozás 
kötelezettségeinek megérezzük a hatá-
sát az előadások öt órai kezdése miatt. 
Szerencsére a tavalyihoz képest idén 
már nagyobb látogatottsággal men-
tek az előadások. Átlagosan 80 embert 
fogadtunk. De azért nyolc éve, a soro-
zat indulásakor a mostaninál valamivel 
jobb és könnyebb volt a helyzet.

Az iskolákkal nem lehet 
együttműködést kialakítani, 
hogy beszámítsák az előadást?

Ezt nem szeretnénk, 
mert a mi célunk, hogy 
elsősorban az érdeklődő 
diákok vegyenek részt az 
előadásokon. Inkább ne 
legyen teltház, de akik itt 
ülnek, legyenek kíváncsiak 
és interaktívak.

Ez alapján várható, hogy 
aki egyszer eljött, többször is 
eljön? Sok a visszajáró diák?

A leglelkesebb nézőink kerület-
beli nyugdíjasok, őket gyakran látjuk 
viszont. A fiatalabb korosztály sűrűb-
ben cserélődik. Viszont a közönség 
80 százalékát diákok adják. Közülük 
most van olyan másodéves hallga-
tónk, aki gimnazistaként szinte min-
den előadást meghallgatott. Többen 
általános iskolásként kezdtek el járni, 
és még az egyetemről is idelátogat-
nak egy-egy előadásra.

Ezek szerint nagyon változatos a kor-
osztály. Nehéz minden igénynek megfelelő 
előadást összeállítani?

Nem feltétlenül az a célunk, hogy 
mindenki minden mondatot megért-
sen. Az a fontos, hogy megismerjék 
a légkört, és meglássák, hogy miről 
szól egy kutatás. Szeretnénk meg-
mutatni, hogy kutatói pályán hogyan 
lehet elindulni, és az milyen irányok-
ba vezethet.

Ennek megfelelően építik fel az elő-
adásaikat?

A mai alkalom rendhagyó volt, 
mert köszöntőkkel indult a prog-
ram. Általában az előadások három 
részből állnak. Kiselőadásokkal 
kezdünk, amelyek aktualitások-
kal foglalkoznak. Például amikor 
a vörösiszapömlésről szóltak a 
hírek, rögtön a következő Alkímia 
Ma-n arról tartottunk kiselőadást. 
A kémiai Nobel-díjról is mindig 
beszámolunk. Valamint szeretnénk 
megmutatni, hogy mit lehet kezdeni 
a vegyész diplomával, ezért sokszor 
volt diákjaink készülnek beveze-
tőkkel. Ezt követi a nagy előadás, 
ami körülbelül 50-60 perces, és egy 
kutatási témát jár körül. A legvégén 
a kutatáshoz tartozó laboratóriumot 
is meg lehet látogatni. Az előadás 
zárása mindig kísérletezés. Egyrészt 
ez nagy vonzerő a diákoknak. Itt sok 
olyan kísérletet mutatunk be, amik-
kel az iskolában nem találkozhatnak. 
Másrészt figyelünk arra, hogy olyan 
kísérleteket is csináljunk, amelyek-
ből a tanárok ötleteket tudnak merí-
teni, és amelyekkel színesíthetik az 
óráikat. 

Ha jól tudom, a tanárok az előadások 
anyagait elérhetik az interneten, illetve 
nyomon követhetik az előadást élőben.

Igen, a sorozat honlapján, ehhez 
minden elérhetőséget megtalálnak. 
Az előadásainkat élőben közvetítjük, 
amit átlagosan 20-40 ember követ. 
Egyes felvételek utána letölthetőek az 
archívumból.

Bőhm Sára

Az Alkímia Ma következő, 101. 
előadásán, március 5-én, csütörtökön  
17 órakor Vankó György várja az 
érdeklődőket, hogy együtt tegyék meg 
az első lépéseket a molekuláris mozi 
felé. A résztvevőknek garantáltan érde-
kes előadásban lesz részük!

Századszorra is siker
Aki véletlenül tévedt be február 19-én délután öt órakor az 

ELTE Északi tömb Eötvös-termébe, nem biztos, hogy a padsorok 
közt talált magának ülőhelyet. A századik Alkímia Ma előadás 
kezdete előtt tíz perccel még a lépcsőn is ültek, zsúfolásig telt az 
előadóterem.

Az illusztris vendégek sorát Mezey Barna is bővítette az Alkímai Ma száza-
dik előadásán. A Bolyai-díjas professzor, Perczel András akadémikus A fehérjék 
Janus-arca: végzetes változások című előadását hallgathatta ezúttal a közönség. 
A professzor igen izgalmas témát járt körül a hallgatósággal közösen: beveze-
tés helyett például azt az eredményt prezentálta, amelyben Tory Kálmánnal 
közös munkája során sikeresen ismerték fel a krónikus veseelégtelenséghez 
vezető nefrózis nem mendeli öröklődési folyamatát. Ebben a folyamatban is 
döntő szerepe van ugyanis a fehérjék térszerkezetének, amire komplex együtt-
működéssel, a klinikumban dolgozó kutatóorvosok és laborban kísérletező 
kémikusok közös munkája által derülhetett fény.

Nem véletlen a párhuzam a római istenség és az életet hordozó proteinek 
között: míg a kezdetet és véget uraló Janusnak az arca kettős, addig az úgyne-
vezett prionfehérjéknek a szerkezetük az. A kettős szerkezet pedig az ellentétes 
arcokhoz hasonlóan nagy aszimmetriát rejt magában: az egyik prionfehérje fer-
tőző, míg a másik nem. Ez a fajta fertőzés teljesen egyedi mechanizmusú, mely-
nek felfedezéséért és kutatásáért 1997-ben Stanley Prusiner Nobel-díjat kapott. 
A prionfertőzés örökítőanyag nélkül terjed, csupán a térszerkezet önreproduká-
lásával fertőz tovább. Ez okozza többek között emberekben a Creutzfeldt-Jakob 
szindrómát, a „kuru” nevezetű nevető halált és a kergemarhakórt is. Érezhető 
ezek után, milyen súlya van Perczel András és kutatócsoportja fehérjék térszer-
kezetét feltáró munkásságának. Az előadó a fehérjék általános bemutatása után 
arra tért rá, milyen eszközök állnak rendelkezésre ezen a területen. A közön-
ség bepillantást nyerhetett a kvantumkémiai modellezés alapjaiba; valamint 
megismerhettük a fehérjék felderítésére is használt, mágneses magrezonancia 
jelenségén alapuló NMR-spektroszkópiát. A lágymányosi épület alagsorában 
az előadó nemzetközi szinten elismert, kimagasló színvonalú NMR-labort 
hozott létre: itt dolgozták ki többek között a fehérjék konformációs „peridósus 
rendszerét”, illetve kutatásukkal hozzájárultak a 2-es típusú cukorbetegség és az 
Alzheimer-kór pontosabb megértéséhez is. A kutatási eredmények ismertetése 
és a következtetések levonása után Perczel András újabb interdiszciplináris olda-
lát villantotta fel: Ady Endre Vajon milyennek láttál? című versének sorait hívta 
elő a fehérjék csodálatos és rendkívül változatos világának leírására. Elbocsátó, 
szép üzenetként a közönség megnyugtatására a prionfertőzés elleni természetes 
védőmechanizmusokról beszélt az előadó.

Az előadás végeztével nem sokáig maradhatott nyugton a közönség: 
kisorsolták az Alkímia Ma és Az atomoktól a csillagokig órák utáni elmarad-
hatatlan kvízjáték nyerteseit. A sorsolás után következett Jalsovszky István 
kísérleti bemutatója. A Szerves Kémia Tanszék látványos reakciókat kedvelő 
docense szintén egy kettős arcot mutató jelenséget járt körül: a tudományos 
felfedezésék kettősségét mutatta be elméletben és gyakorlatban Alfred Nobel 
életútján és a robbanóanyagok fejlődésén keresztül. A hangos robbantások, 
lángokba torkolló kölcsönhatások közepette komoly, helyenként zenével kísért 
filozófiai útravalót kaphattunk arról, miért és hogyan érdemes kutatni, mihez 
kezdjünk az új felfedezéssekkel, hogyan áll hozzá a világ a tudományhoz, és 
fordítva. A kísérleti bemutató mindenképp elérte a célját, Jalsovszky István 
elég közvetlen mondandója nélkül is tökéletesen a kémiai felé terelte volna az 
érdeklődő középiskolásokat.

Végezetül a már említett európai színvonalú NMR-laboratórium mellett 
három másik kutatóműhelyt, az analitikai, preparatív és lézerlabort is lehető-
ség adódott kis csoportokban meglátogatni.

blasius



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 szabadon elvihetők!
A Tétékás Nyúz papíros archívuma rendezésen esett 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.
Amennyiben konkrét elképzelésed van, mely számra vadá-

szol, vagy csak random szeretnél egy-egy régebbi újsághoz 

hozzájutni, esetleg csak nézelődnél kicsit, keress bátran engem 

(e-mailben, fogadóórában) vagy az irodavezetőt, szívesen segí-

tünk a válogatásban.
Saáry Ákos

a Tétékás Nyúz főszerkesztője

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet

– esélyegyenlőségi biztos
– tudományos biztos
– biológia szakterületi koordinátor
– környezettudományi szakterületi koordinátor– ellenőrző bizottsági tag
– titkár

tisztségekre. Ha érdekel ezek közül valame-lyik, vagy bármely másik tisztség, keresd meg az Önkormányzat elnökét vagy tisztségviselő-ink egyikét valamely elérhetőségükön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen keresztül tudsz!

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Telefon/fax: 372-2654
Iktatószám: HÖK/159/1(2015)

Tételszám: 33

Mellékletek száma: -

MEGHÍVÓ

az ELTE TTK HÖK  Küldöttgyűlésének

2015. március 10-én (kedd) 18:00 órakor

tartandó ülésére

Tervezett helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Jedlik Ányos terem (0.89)

Tervezett napirend:

1. Bejelentések

2. Beszámolók

3. Személyi kérdések

4. Egyebek

A Küldöttgyűlés összehívására az eredménytelen Ellenőrző Bizottsági tag választása miatt 

van szükség, az Alapszabály 40. § (1) bekezdésének értelmében.

„40. § (1) Eredménytelen választás esetén, ha az adott tisztségviselő megválasztásáról csak a 

Küldöttgyűlés rendelkezhet, akkor 8 napon belül rendes küldöttgyűlési ülést kell összehívni.”

A küldöttgyűlési tagok és a tisztségviselők megjelenésére feltétlenül számítok. Kimentéseket 

a eb@ttkhok.elte.hu és a titkar@ttkhok.elte.hu    e-mail címre kell küldeni.

Budapest, 2015. február 18.

Tisztelettel:

Kovács Fanni

  elnök

     ELTE TTK HÖK

Elnök

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://www.cs.elte.hu/hangverseny
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/palyazat


50. félévfolyam 4. szám 
2015. március 4. TétékásNyúz

Tudósítás Tudósítás12 13Kaukázustól a Boszporuszig
Németh Dani előadása

Németh Dani egyetemünk harmadéves földrajz szakos  
hallgatója és ez nem is véletlen, hiszen imád utazni, felfedezni.  
Egy remek és interaktív előadással mutatta be őszi kalandját, amikor 
is Abházián, Grúzián és Törökországon keresztül vezetett hosszú, 
de élményekben gazdag útja.

Február 25-én a Lágymányosi 
Campus Déli épületében került sor 
az előadásra, amit a késői, 18 órás 
kezdés ellenére igen nagy érdeklődés 
övezett, így a Fejér Lipót terem majdt-
nem teljesen megtelt. Az élménybe-
számoló egy előadássorozat része 
volt, amit a 2012 óta működő Földraj-
zos Klub szervez. Majdnem minden 
hét szerdáján különböző földrajzhoz 
kapcsolódó témával ismerkedhetnek 
meg az érdeklődő hallgatók. A Föld-
rajzos Klub előadásainak a szakma-
iság és az ismeretterjesztés mellett 
fontos eleme a zsíros kenyér. Ez utób-
bi a legtöbb előadás elengedhetetlen 
kelléke, így a mostani beszámolót is 
finom keretbe foglalta.

Először ezúttal is az utazás, a kaland,  
a tapasztalatszerzés volt a téma, többek 
között ennek volt köszönhető 
a nagy érdeklődés. A legtöbb 
ember szeret utazni, igaz, sok-
féle formája van a helyváltoz-
tatásnak. Valaki munka miatt 
utazik, és nem érdekli maga 
az út, csak az, hogy eljusson 
A-ból B-be. Néhányan csak 
nyaralás idején látnak világot, 
nekik általában a turistaköz-
pontok jelentik a fő úti célju-
kat. És vannak, akik hobbiból, 
a kaland kedvéért utaznak, 
hogy új embereket és tájakat 
ismerjenek meg. Szerintem az 
utazásnak ez a formája nyújt-
ja az igazi életérzést, illetve a 
legtöbb élményt.

Itt jön a képbe Németh Dani. Aki is- 
meri, az tudja, hogy megannyi gyönyö-
rű helyen járt már, és nem is ez volt az 
első előadása az ELTE-n. 

Őszi túráját a Kaukázus déli 
részétől követhettük nyomon. Bejárta 
Abháziát, amelyet a világ országai 
közül csak nagyon kevesen ismernek 
el, így mi magyarok sem. Az előadá-
son nagyon sok képet mutatott be 
Dani, és ezek mellé kommentárokat 

fűzött,  érdekes sztorikat, illetve a fotók 
történetét mesélte el. Megtudhattuk 
például, hogy az abház–grúz határon 
lovaskocsival kelt át.

Láthattunk abház vasútállomá-
sokat és a parlament épületét is, ami 
sokkal inkább emlékeztet egy régi, 
szürke irodaházra, mintsem egy par-
lamentre. Dani itt töltötte 21. szüle-
tésnapját is, amihez szintén kapcso-
lódnak történetek: a konzulátuson 
születésnapja alkalmából fél áron 
kapta meg a vízumot, ismeretlen 
vendéglátói meglepetésként egy tor-
tával kedveskedtek neki. A képeken 
keresztül megismerhettük a grúz (és 
később a török) emberek hétköznap-
jait, nyelvüket, ételeiket, a történetek-
ből pedig hihetetlen odaadásukat és 
vendégszeretetüket.

Nevsehirben stoppolva egy olyan 
török férfi vette fel Danit, aki hazavitte 
a saját otthonába, ahol nővérével és 
százéves édesanyjával lakott. Este több-
fogásos vacsorát készítettek neki, éjsza-
kára elszállásolták. Másnap reggelivel 
várták, majd a környéken befolyásos 
férfi elvitte a buszállomásra és elintéz-
te, hogy elvigyék többszáz kilométerre.  
Az sem elhanyagolható tény, hogy 
mindezt ingyen tették egy idegen 
turistáért. Az utazás során többször 

találkozott hasonló önzetlenséggel, 
többen is meghívták valamire, főkép-
pen teára (ami Törökországban nagy 
hagyományokra tekint vissza). Sok 
képen megcsodálhattuk a természet 
szépségeit, például olyan egyedülálló 
formakincseket is, amelyekkel való-
színűleg másutt nem találkozhatnánk.

Láthattunk még földalatti várost 
is, sajátos építményeket, mint a 
minaretek és mecsetek vagy éppen 
Atatürk mauzóleumát. Dani szin-
te végig mindenhova stoppolt. 
Sokan veszélyesnek tartják ezt, 
és valljuk be, van is benne rizikó.  
Egy embert próbáló történetet is hall-
hattunk: éppen Törökországban stop-
polt, amikor megállt egy autó, három 
jól megtermett török férfival. Jobb 
híján azonban beszállt és velük utazott 

tovább. A törökök elkezdtek 
kérdezősködni: merre mész, 
mennyi pénz van nálad, vár-
nak-e téged ott, ahová mész. 
Ilyen és ehhez hasonló furcsa 
kérdésekkel dobálóztak, ami-
kor hármójuk közül a legfé-
lelmetesebb arcú hátrafordult 
és azt mondta, hogy sajnálja, 
de most meg fogják ölni és 
elveszik a pénzét. Néhány 
másodperces feszült csendet 
követően nevetni kezdtek, és 
elmondták, hogy csak viccel-
nek. Nem gondolom, hogy 
sokunk szeretne ilyen tréfá-
ban részt venni.

Érdekes tehát, hogy tőlünk keletre 
fekvő területen (amiről nem sok jót lehet 
hallani) milyen segítőkész és ember-
szerető figurákkal lehet találkozni.

Úgy gondolom, hogy sajnálhatja 
az, aki Dani előadására nem tudott 
eljönni, de nem ez volt az utolsó 
lehetőség! Majdnem minden hét 
szerdáján hallhatunk valamilyen 
előadást. Kövessétek figyelemmel tehát 
a Földrajzos Klub programjait!

Cseh Dániel

Magyarok a világűrben
Mi is az az űrkutatás?

Műholdak, űrhajók, űrállomások, űrrepülés, és maga a világ-
űr, csak hogy néhány fogalmat említsek. Maga az űr elég tág (és 
akkor még a lehető leggyérebben fejeztem ki magam), így hát 
maga az űrkutatás is eléggé széleskörű a világban, de elég, ha 
csak „kis” országunkat nézzük, máris az űrkutatás különböző 
válfajaival találkozhatunk.

A Kreatív Magyar Elme prog-
ramsorozat múlt heti előadása során 
a világűr hazai vonatkozásairól, és 
a magyar űrkutatás mérföldkövei-
ről hallhattunk. A programon Nagy 
Ervin színész beszélgetett a rendez-
vény vendégeivel: Dr. Gschwindt 
Andrással,  a MASAT-1 műhold 
megépítőjével, valamint Dr. Pacher 
Tiborral, a Puli Space Technologies 
alapítójával arról, hogyan is hasz-
nálták ki azt a bizonyos „kreatív 
magyar elmét”. Az eseményen záró-
beszédet mondott az első magyar 
űrhajós: Farkas Bertalan.

A magyar műhold
A MASAT-1-ről már minden 

bizonnyal mindenki hallott, ugyan-
akkor nem sokan tudják, hogy 
miről is beszélünk, ha szóba kerül. 
A MASAT-1, mint műhold meglepő-
en kicsi: egy kilós, körülbelül tenyér 
nagyságú kocka. Kis mérete ellenére 
azonban rendkívül sokat tud (bár a 
belsejében lévő alkatrészek tulajdon-
képpen egy szimpla rádiótelefonban 
is megtalálhatók). Tudományosra 
fordítva a szót, a MASAT-1 egy volt 
azok közül a műholdak közül, ame-
lyek az ESA (Európai Űrügynökség) 
rakétával az űrbe juthattak, és Föld 
körüli pályára állva megfigyeléseket 
végezhettek. A cubesat útja 2012 feb-
ruárjában indult, 1061 napot töltött az 
űrben, majd 2015 januárjában égett 
el a légkörben. Űrutazása során több 
mint háromszáz képet készített, és 
közel kétszáz rádióamatőrt mozga-
tott meg élettartama alatt. Első képeit 
Ausztráliáról készítette, majd zárásul 
a Déli-sarkot fotózta le november-
ben. Az utolsó rádióállomás, ahon-
nan adat érkezett a lassan ereszkedő 
műholdról, egy brazil állomás volt.  
A Föld lencsevégre kapása döntő jelen-
tőségű volt a magyar satellite-csapat 
számára, ezáltal határozhatták meg 

a kamera, valamint a cubesat állását.  
A MASAT-1 útja során beérkező, 
rádióamatőrök által fogott adatok 
pedig tájékoztatásul szolgáltak a töl-
töttségről és a feszültségről. A műhold 
mögött álló kutatócsoport munkája a 
MASAT-1-gyel korántsem fejeződött 
be, jelenlegi céljuk a kezdetihez hason-
ló MASAT-2 és MASAT-3 létrehozása, 
valamint egy egészen egyedülálló ter-
vezet, a SMOG-1 (munkanevén Zsebi). 
Ez utóbbi feladata a tévéadók sávján 
keltett elektroszmog, azaz az elektro-
mágneses szennyezés vizsgálata és 
mérése. Tömege még a MASAT-1-nél 
is kisebb, mindössze 170 gramm, emi-
att kisebb költségvetésből is pályára 
fogják tudni állítani. A tervezet szerint 
a SMOG-1 az ISS nemzetközi űrál-
lomás fedélzetéről fog majd az űrbe 
jutni, megfigyeléseit 400 km magas-
ságban kezdi, majd 8-10 hónapos 
élettartama után nagyobb elődjéhez 
hasonlóan el fog égni a légkörben. A 
MASAT-1 élethű mását jelenleg is meg 
lehet tekinteni a Nemzeti Múzeum-
ban, a SMOG-1-ről pedig még annyit, 
hogy indulásáig szeretettel várnak lát-
ványos és inspiráló lógókat az alábbi 
e-mail címre: bmegnd@gmail.com.

Puli, az űrkutya
A holdjáró űrszondát a Google 

Lunar Xprize versenyére készítette 
el a Puli Space Technologies csapata.  
A magyar csapat 2010-ben kezdett el 
dolgozni a Pulin, ami a tervek sze-
rint pedig már idén megérkezhet a 
Holdra, amivel az első magyar rover 
lenne a világűrben. A Google szpon-
zorálta felhívás célja a versennyel egy 
olyan egyszerű „járgány” építése és a 
Holdra juttatása, amely képes az ide-
gen égitest felszínén való megfigyelé-
sek elvégzésére. Több mint 30 csapat 
regisztrált, mára azonban mindössze 
18 maradt versenyben. A Hold 2.0-nak 
is nevezett versenyre magánfinanszí-

rozású űrkutató team-ek jelentkezé-
sét várják (2015. december 31-ig), ez 
pedig kellő támogatás nélkül nehézsé-
geket jelenthet. Ugyanakkor a díjazás 
magáért beszél: a feltételeknek meg-
felelő robot (sikeresen landol, halad 
legalább 500 métert, valamint megha-
tározott képeket és egyéb anyagokat 
küld vissza a Földre) megalkotásáért 
húszmillió amerikai dollár jár. Ezen-
kívül természetesen létezik második 
helyezett, valamint különdíjazás, pél-
dául öt km-nél hosszabb út bejárásá-
ért. Az űrjáró magyar „kiskutyussal” 
még folynak a tesztelések, legutóbb 
egy marokkói sivatagban vetették alá 
tereptesztnek, ahol a haladását vizs-
gálták, hogy végül minden tekintetben 
megfeleljen a holdi terepnek. Ugyan-
akkor az űrbeli körülményekhez való 
teljes alkalmazkodás még hátravan, 
de a tervek szerint már 2015-ben elin-
dulhat a Holdra.

Mind a Puli, mind a SMOG-1, 
illetve a MASAT-1 és tervezett test-
vérei a magyar űrkutatás mérföld-
kövei, egyúttal bizonyítékok arra, 
hogy ma már milyen sok mindent 
meg lehet csinálni űrhajósok nélkül. 
Ugyanakkor egyértelmű, hogy a 
korábbi űrhajósoknak komoly sze-
repe volt abban, hogy ma ilyen tech-
nológiákat hozhatunk létre. Ahogy 
Farkas Bertalan is fogalmazott az 
előadás végén, bármennyire is más 
terület képviselői az űrkutatásban a 
meghívott vendégek, eredményeik 
mégis ugyanolyan fontosak. Ahogy 
egy embernek, úgy egy űrszondának 
vagy egy holdjárónak is szüksége 
van túlélési gyakorlatra, mielőtt a 
világűrbe merészkedik, amely során 
mindent számításba kell venni.  
A területek különbözőek, a felfede-
zési módszerek is, de a sikert együtt 
könyveljük el, együtt örülünk a 
kutatás eredményeinek.

Kovács Loretta
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Legális? Illegális? Mi dönti el?

Az emberiség történetében lépten-nyomon tudatmódosító sze-
rekbe botlunk. Hol az eurázsiai sámánok révülnek, hol az egyip-
tomiak látnak krokodilfejű istent, hol az indiánok szívják el a 
békepipát. Manapság pedig szinte nem lehet anélkül kilépni egy 
épületből, hogy a bejárattól szigorúan öt méterre ne csapna meg 
minket a dohányfüst.

Tényleg szükségünk van rá vagy 
csak véletlen találtuk meg, és nem 
tudunk leállni róla? Sajnos erre a kér-
désre nem tudok válaszolni, de a tel-
jesség igénye nélkül nézzünk néhány 
ismertebb, de talán nem eléggé ismert 
példát a növényvilágból!

A gombákban és a növényekben 
is vannak alkaloidok, amelyek rend-
szerint másodlagos anyagcseretermé-
kek, vagyis azért halmozódnak fel a 
növényben, mert az nem tud pisilni. 
Ezek közül néhány átalakul, és így 
funkciót nyer, ilyen például a nikotin, 
ami rovarrágás ellen kiváló. A növé-
nyekben és a gombákban általában 
nem egy alkaloid van, hanem egy rájuk 
jellemző keverék, amelynek egyes 
elemei komolyabb, mások gyengébb 
hatást váltanak ki fogyasztójukból.

Úgy szoktuk megkülönböztetni a 
hatóanyagokat, hogy milyen receptoron 
hatnak az emberi szervezetben. Például 
a mák közismert változatának (Papaver 
somniferum) tejnedvében is egy alkaloid 
keverék van, aminek egyes komponensei 
az ópioid receptorokon hatnak, ezzel csil-
lapítják a fájdalmat, illetve eufóriát okoz-
nak. A mák egy nemesített fajtájából nye-
rik ki a morfint, ami a legerősebb ópioid 
vegyület és csak komoly fájdalmakban 
szenvedőknek adják. Szintén a mák 
adja az ópiumot és a heroint, amelyek a 
Nucl. accumbens-t közvetlenül serkentik.  
Ez az agyi mag a motiváció, örömérzet 
és jutalmazás központja. Egy állatkísér-
let során vezetéket húztak egy majom 
Nucl. accumbens-ébe, és egy gombot 
megnyomva a vezetéken át áram folyt.  
A majom addig nyomogatta a gombot, 
míg éhen nem halt. Talán érthetjük, hogy 
miért olyan veszélyes a heroin, ha elkép-
zeljük, hogy nincs a hatásához fogható 
örömérzet a Földön.

Manapság a máktermelés köz-
pontja az Arany Félhold: Pakisztán, 
Irán, Afganisztán, illetve egyre csök-
kenő mértékben az Arany Háromszög: 

Burma, Mianmar, Thaiföld, Laosz és 
Vietnam. Afganisztán a legnagyobb 
termesztő és ezzel együtt a legveszé-
lyesebb terület. Hivatalosan gyógyszert 
állítanak elő, de ez nem magyarázná 
az állam GDP-jében betöltött hatalmas 
szerepét a máknak. A helyzet az USA 
bevonulásával csak fokozódott. A káosz 
jót tesz a drogtermesztésnek.

A kokacserje Bolíviában tesz 
nagyon sokat hozzá az állam jólété-
hez. Nagyon régóta rágják a kokát 
Dél-Amerikában. Egy időben próbál-
ták gátolni, de aztán belátták, hogy 
inkább támogatni kellene az állam 
érdekében. Az emberek szeretik, 
jobban bírják a nehéz körülménye-
ket vele. Freud szerint a koka jó a 
morfinfüggőség kezelésére. Történhet 
ez azért, mert a morfinhoz hasonló-
an ez is a Nucl. accumbens-re hat. A 
Coca Cola is tartalmazta, míg be nem 
tiltották. Manapság Bolívia szeretné 
legalizálni a kokát más országokban 
is, hogy ezzel gazdasági előnyökre 
tegyen szert, de egyelőre csak náluk 
lehet kapni kokateát, kokás csokit, 
szárított kokát és egyéb finomságokat. 
A probléma ezzel az, hogy paranoid 
skizofréniát okozhat az arra hajlamo-
sakban a dopaminerg és noradrenerg 
szinapszisokban a neurotranszmitter 
visszavételének gátlása miatt.

Fekete-Afrikában például legá-
lis a khat. A legtöbb arab országban 
(Jemen kivételével), Európában, de 
még Hollandiában is tiltott ugyanez. 
A khatlevelek rágásával felszabadu-
ló szer gyorsító hatású, de nagyon 
komoly pszichés függőséget okoz.

A kender sincsen mindenhol betilt-
va, hiszen nagyon sok felhasználási 
területe van. Az iparban textilt, élelmi-
szert és gyógyszert is készítenek belőle. 
A kendernek két fajtája ismert a drog-
használók körében, egy hosszúnap-
palos, aminek sok megvilágítás kell, 
hogy virágozzon és egy rövidnappa-

los, ami a mi éghajlatunkon is megnő. 
Utóbbi termetre is kisebb, így pincében 
vagy akár a nappaliban is lehet nevel-
getni, természetesen trópusian meleg 
körülmények között. A hosszúnap-
palos fajtát tehát importálják (hacsak 
valamelyik határon le nem kapcsol-
ják őket), ebben több található abból 
az anyagból, ami a pszichés hatást, az 
eufóriát kiváltja. A másik fajta kender, 
ami kisebb mérete miatt gyorsabban 
be is érik, arányaiban kevesebb pszi-
choaktív szert és több gyomornyug-
tatót tartalmaz. Rákos betegeknél ezt 
használják is a gyógyászatban. A fű 
egyébként a cannabinoid receptorokon 
hat, a hangulatot és a memóriát befo-
lyásolja, a Nucl. accumbens-re is hat, de 
csak közvetetten. Összességében rontja 
a kognitív képességeket, vagyis a kon-
centrációt és a memóriát.

 A kertben találhatunk még kö- 
ményt, ami pszichedelikus szer, ha pedig 
Mexikóban lakunk, látnokzsályát is, ami 
halucinogén. Ez utóbbi a skizofréniára 
hajlamos embereknél nagyon veszélyes 
lehet. A nálunk dísznövényként elterjedt, 
Amerikából behurcolt hajnalkáról csak 
később derült ki, hogy egy addig azono-
sítatlan anyagot tartalmaz, amit az indi-
ánok révületbe kerüléshez használták.  
A magyar sámánok feltehetően csattanó 
maszlagot fogyasztottak, ami manapság 
is nő az út szélén, de terepgyakorlaton a 
lelkünkre kötik, hogy nagyon mérgező. 
És persze ki ne maradjon az ayahuasca, 
ami az indiánok körében elterjedt 
komplex főzet, néhány állandó taggal, 
de törzsenként változó összetétellel.  
Valószínűleg szorongáscsillapító, de 
sokat nem lehet még róla tudni.

Ilyen érdekességeket lehetett hal-
lani most hétfőn az Eötvös Collégium 
biológus-kémikus műhelyóráján, ami-
nek idei témája a neurobiológia. A fenti 
képet Bryan Lewis Saunders készítette 
magáról cannabis hatása alatt.

Csíkosfejű Nádiposzáta

Az érintés ereje
Nem csak egy kép ér többet ezer szónál

Gyerekként teljesen normális számunkra, hogy az utcán megfog-
juk anyukánk kezét, egy évtizeddel később mégis makacsul össze-
szorított szájjal próbáljuk elviselni a reggeli tolongást a villamoson. 
Elégedetten hozzábújunk a párunkhoz, de arrébb húzódunk, ha 
idegen érne hozzánk – hogy is van ez?

A fizikai kontaktusnak sokkal 
nagyobb szerepe van az életünkben, mint 
gondolnánk. Egyik legfontosabb funkci-
ója a kommunikációban van – megle-
pő, ugye? Matthew Hertenstein 2009-es 
kutatássorozatáig a fizikai érintkezés 
és az érzelmek bonyolult kapcsolatáról 
nem sokat tudtunk, de az eredmények 
önmagukért beszélnek. A résztvevők-
nek bekötött szemmel, pusztán érintés 
alapján kellett meghatározniuk, milyen 
érzelmet próbálnak közölni velük, ez 
az esetek 78%-ában sikerült is. Haragot, 
félelmet, undort, szeretetet, hálát, szim-
pátiát, örömöt és szomorúságot tudtak 
kifejezni bármilyen akusztikus vagy 
vizuális segítség nélkül – pedig nem is 
ismerték egymást!

Ha az érintést egy kommunikációs 
eszköznek tekintjük, a fenti példából 
azt hihetnénk, ösztönösen képesek is 
vagyunk megfelelően használni, de 
a helyzet sajnos nem ilyen egyszerű. 
Mindannyian magzatként találkoztunk 
vele először: az anyai szívverés rez-
géseit a magzatvíz közvetíti a babák 
számára. Az első ingerek között van, 
amelyek az újszülöttet érik, és pótolha-
tatlan szerepet játszik a kicsik fejlődé-
sében. A gyerekek sokáig nem értik a 
vizuális és akusztikus jeleket, taktilitás 
segítségével viszont bármi kifejezhető, 
negatív és pozitív érzelmek, gondo-
latok egyaránt – nincs semmi baj, ne 
félj; nem szabad, ne érj hozzá. A fizikai 
kontaktus nyugtató hatással van babá-
ra és mamára egyaránt.

A gyermekkor életünk azon sza-
kasza, amikor a legtöbbet érintkezünk 
a környezetünkben lévőkkel. Ekkori 
élményeink alapvetően meghatároz-
zák, hogy későbbi életünk folyamán 
mennyire leszünk taktilis személyisé-
gek, kialakul a személyes tér (amely-
ben kényelmesen interakcióba lépünk 
ismerőseinkkel), ezen belül a bizalmas 
távolság (a minket körülvevő „intim 
szféra”, ahová csak a hozzánk legkö-
zelebb állók léphetnek be) érzékelése.

Felnőttként a fizikai kapcsolatte-
remtés gyakorisága és funkciója vál-
tozáson megy át. A gyermekkorból 
megmarad az érintés megnyugtató, 
vigasztaló jellege – gondoljunk csak 
arra, hogyan reagálunk, ha egy bará-
tunkat szomorúnak látjuk. Megsimo-
gatjuk a karját, megöleljük, mindezt 
teljesen ösztönösen tesszük. Az érin-
tés csökkenti a szervezetünkben lévő 
stresszhormonok szintjét, serkenti az 
oxitocin termelését: egyszerűen job-
ban érezzük magunkat tőle, még ha 
nem is tudjuk, miért.

Számtalan kutatás foglalkozott a 
témával. Egy 1976-os egyetemi felmé-
résben egy teljesen hétköznapi esetet 
vizsgáltak: a könyvtáros átadja a hall-
gatónak olvasójegyét, közben előfor-
dulhat, hogy hozzáér a kezéhez is. 
Amikor később megkérték a hallga-
tókat, hogy értékeljék a könyvtárat és 
dolgozóit, azok, akik fizikai kapcso-

latba kerültek a könyvtárossal, sokkal 
jobb véleményt mondtak, mint társa-
ik. Az éttermekben a pincérek több 
borravalót kapnak, ha felszolgálás 
közben hozzáérnek a vendéghez, míg 
egy boltban többet vásárolunk, ha tak-
tilis eladóval találkozunk. Számtalan 
példát lehetne még említeni, amely 
az érintés pozitív – és meglepő –  
hatását bizonyítja.

Alapvetően mégsem ezért lépünk 
be valakinek a személyes terébe.  
Az érintést tudatosan kapcsolatterem-
tésre használjuk, amely túllép a kéz-
fogás témakörén (bár álláskeresőknek 

kifejezetten ajánlott tisztában lenni 
vele, milyen egy jó kézfogás).

Egyértelmű, hogy azért érin-
tünk meg valakit, mert érzelmileg is 
közelebb szeretnénk kerülni hozzá.  
Nem mindegy azonban, hogy baráti 
vagy romantikus szándékkal közele-
dünk, illetve hogy ellenkező vagy azo-
nos nemű személyhez. Azonos nemű 
barátok vagy párkapcsolat esetén nem 
ütközünk nagy problémába: az érintés 
erősíti az összetartozás érzését, bizal-
mat sugároz, összeköt – de mi helyzet 
az ellenkező nemű barátokkal?

Férfi és nő barátsága esetén – állí-
tólag  – muszáj lefektetni pár szabályt, 
tisztázni néhány kérdést, mivel köny-
nyű félreérteni a jelzéseket. A téma 
egyik fő kutatója, Andersen szerint 
ilyenkor csak a váll, kar, hát területe 
alkalmas „biztonságos érintkezésre”, 
de ez egy nagyon tudományos, szá-
raz, érzelemmentes megfogalmazás: 
nyugodtan öleljük meg barátainkat! 
Feltéve, hogy ők is szeretnék.

Vannak ugyanis kifejezetten tak-
tilis személyek, akiknek egy érintés 
többet jelent, mint bármennyi kedves 
szó vagy gesztus. Sokkal többször 
érnek hozzá barátaikhoz: átkarolják, 
simogatják őket, közel ülnek hozzájuk 
– viszont van, aki ettől a falra mászik.  
A skála másik végén ugyanis ott van-
nak azok, akik kifejezetten kerülik a 
fizikai kontaktust másokkal. Ha egy 
ilyen személy baráti kapcsolatba kerül 
egy taktilis személlyel, feltétlenül szük-
ség van a határok tisztázására.

Az érintés nem csak érzelmi, de 
fizikai szinten is fontos szerepet tölt 
be életünkben. Egyetlen simogatással 
számtalan információt szerezhetünk 
a személy állapotáról: lázas, ezért 
forró, vagy hideg a bőre? Érződik 
izmaiban a feszültség, esetleg el is 
húzódik? Egy kellemes masszázs 
közvetlenül az izmainkra hat, de a 
felszabaduló hormonok közvetetten 
is javítják közérzetünket. Ez pedig 
meg is magyarázza, miért érünk 
olyan sokat magunkhoz (a szó legár-
tatlanabb értelmében). Piszkáljuk a 
hajunkat, megdörzsöljük az arcunkat, 
nyakunkat, tördeljük kezeinket, köz-
ben pedig az érintés összes jótékony 
hatását megtapasztaljuk, még ha 
kisebb intenzitással is. Persze sokkal 
jobb, ha egy barátunk teszi meg ezt 
nekünk: ne féljünk kezdeményezni, 
ha szükségünk van rá!

Polyák Katalin
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Az utóbbi pár évben számos alkalom-

mal vigyáztam ismerőseim kisgyerekeire. 
Sok hasznos tapasztalatra tettem szert – 
hogyan kell ellátni egy kisbabát vagy egy 
ovist –, és persze rengeteg vidám és szívet 
melengető élményben volt részem velük. 
Leginkább a pozitív dolgok maradnak 
meg. Egy átordított hétvégét is el tudnak 
feledtetni egy angyali mosollyal – bár tud-
nám, hogy csinálják ezt ilyen profin ezek 
a kis vérszívók csibészek!

A lényegre térve, hogy ez miként 
is kapcsolódik a villamoshoz? Az eddig 
megszerzett baba-tudásomnak (és a nyo-
mozós sorozatok töménytelen nézésének) 
hála, mikor a minap szerencsésen elcsíp-
tem egy 6-ost, megláttam a mozgáskor-
látozottaknak kialakított rész padlóján 
két kekszet és egy kifli csücskét, rögtön 
tudtam, hogy itt bizony egy babakocsis 
gyermek volt. Annyira örültem, hogy 
ilyen szemfüles és éles eszű vagyok! 
Aztán kicsit megpihenve az önimádatban 
eszmefuttatásban észrevettem, hogy még 
mindig nem indultunk el. Aztán a veze-
tő hangja szólalt meg: „Attól még, hogy 
nyomogatja a mozgáskorlátozott-jelzőt, 
nem fogunk hamarabb elindulni!”

Mondjuk nem annyira értettem 
az összefüggést a két dolog között, de 
valóban bosszantó lehetett neki az 
okafogyottan villogó jelző. A tömegben 
tőlem nem messze egy felháborodott nő 
szólalt meg fennhangon. Leszidta a saját 
csemetéjét, mert az nem tud viselkedni, 
ne nyomkodja már a jelzőt, és nem lehet 
igaz, hogy folyton kínos helyzetbe hozza, 
leégeti mindenki előtt.

Na, ezt sem értem, hogy ha valaki 
nem tudta megnevelni a saját gyerekét, 
akkor ezt miért reklámozza mindenki-
nek feleslegesen, saját magát alázva meg. 
És még ő érzi magát áldozatnak…

Végül szerencsésen elindultunk, és 
mikor már készültem leszállni, egy kb. 
két éves kisfiút vettem észre az ajtónál, 
aki jókedvűen csevegett az anyuká-
jával. Megállt a villamos, a szokásos 
hang bemondta szokásos mondan-
dóját, de a monoton rutint megtörte 
a fiú vékonyka, életvidám hangja: 
„Halminckettesek tele!”

A szerelvényt én is derűsen hagy-
tam el, és megint konsta-
táltam, hogy egy gondta-
lan kisgyermek mennyi 
vidámságot tud okozni, 
csak úgy ok nélkül is.

Resch Borbála

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!

Újabb hét, újabb programok!
Vár rátok az aktív kikapcsolódás!

Budapest egy állandóan nyüzsgő város, amely szinte sohasem 
alszik. Mindig kínál új programokat, például az egyéves Akvárium 
is remek koncertekkel várja márciusban az érdeklődőket, de látha-
tunk kiállításokat, könyvbemutatókat… egyszóval szinte mindent.

Ábrahám Rafael, a híres gra-
fikus kiállítása

A tavaly elhunyt grafikus és festő 
műveiből nyílik kiállítás a Ferencvá-
rosi Helytörténeti Gyűjteményben, 
amely március 6-tól a hónap végé-
ig látogatható. Az ART9 által szer-
vezett tárlat a Geometria és emóció 
címet kapta, amely a művész teljes 
munkásságát érinti, hiszen életművét 
végigkísérte a geometriai formákkal 
való gondolatok keresése és szürre-
ális formában való vászonra vitele.  
A Szombathelyen született piktor 
életében számos elismerést gyűjtött 
össze, melyek mind fantasztikus kom-
pozícióit dicsérik.

Újabb Cool Tér a budapesti 
ifjúságnak

Sokszor jártatok már a Feneket-
len-tónál, és többször is felkeltette a 
figyelmeteket egy furcsa kerítéssel 
körülvett objektum, amely igen nagy 
szeletet hasít ki a parkból? Ez a sokáig 
elátkozottnak tartott Budai Parkszín-
pad, amely azonban hamarosan újra 
megnyitja kapuit a közönség előtt.  
A Feneketlen-tó eddig kissé méltat-
lanul volt elfeledve Buda egyik köz-
ponti helyén, és bár a fiatalok gyakran 
használták napozásra vagy valamilyen 
rekreációs tevékenységre a zöld felü-
letet, eddig hiányzott az igazi vonzerő 
a térből. A hatalmas lehetőség ellené-
re sem volt meg benne az a pezsgés, 
amelyet például az Erzsébet téren 
tapasztalhatunk. Áprilistól ennek vár-
hatóan vége, ugyanis a húsz éve egyre 
rosszabb állapotban lévő építményt 
most felújítják, és hamarosan még több 
vonzerővel fog rendelkezni Buda egyik 
legjobb parkja. Adódik a kérdés, hogy 
ez mégis hogyan kapcsolódik a kul-
túrához? Nos, a későbbiekben a meg-
újuló helyszínen több olyan program-
mal is készülnek a szervezők, amely 
a kultúrára szomjazó ifjúságnak szól.  
Érdemes tehát odafigyelni, és mind 
többször ellátogatni a Feneketlen-tóhoz!

Jön a nagy sikerű Harcosok 
Klubjának folytatása!

Igaz, már közel húsz év is eltelt 
Chuck Palahniuk hatalmas sikerű regé-
nyének megjelenése óta, a David Fincher 
1999-es megfilmesítése óta töretlenül nép-
szerű mű mégis folytatódik. A történet 
második részét immáron nem írott for-
mában, hanem képregényben követhet-
jük figyelemmel. A rajongóknak május 
végéig kell várniuk, hogy megtudják, 
vajon mi is történt hőseinkkel tíz évvel 
azután, hogy véget ért az első rész. Az 
eseményeket Tyler Durden szemszögéből 
láthatjuk, aki időközben feleségül vette 
Marlát, sőt, már a kilencedik házassági 
évfordulójuk jön. Van egy közös gyerme-
kük, aki szintén nem egy egyszerű eset. 
19 évvel a kultikus mű megjelenése után 
ismételten izgalmas, sötét és az elme 
legmélyebb bugyraiba vesző történetet 
remélhetünk, amelynek csavarosságában 
és hangulatában továbbra sem kételked-
hetünk.

Fagylalt Kiállítás és Fesztivál
Az édességekért rajongók számára 

van egy remek hírünk! Március 6-án nyit 
a Syma Csarnokban a Fagylalt Kiállítás és 
Fesztivál. A háromnapos rendezvényen 
minden nap 10 és 18 óra között várják a 
látogatókat mintegy 5000 m2-en. Széles 
tömegek számára gyűlik össze a szakma 
sava-borsa, és mindenki betekintést nyer-
het a finomságok elkészítésének titkaiba. 
Az első napon rendezik meg a Magyaror-
szág kedvenc fagylaltja versenyt. A potyá-
zók számára is van jó hírünk, ugyanis 
rengeteg helyen lehet majd ingyen meg-
kóstolni a különböző finomságokat, a 
hagyományos fagylaltoktól a jégkásáig 
mindenfélére lehet számítani. Vigyázza-
tok, el ne rontsátok a hasatokat!

Zikk

Agota Kristof: 
Az analfabéta

Miért ír egy magyar anyanyelvű 
szerző franciául? Mit jelent egy író-
nak a nyelv? Milyen nehézségekkel 
szembesül egy kivándorló az idegen 
nyelvi közegben? – Ezekre a kér-
désekre próbál választ adni Agota 
Kristof Az analfabéta című, önéletrajzi 
ihletésű novellagyűjteményében.

Agota Kristof nevét a legtöbben 
talán A Nagy Füzet című regénye vagy 
annak két éve bemutatott filmadaptá-
ciója kapcsán ismerhetik. A 2011-ben 
elhunyt írónő 21 évesen emigrált Svájc-
ba, neve eredetileg Kristóf Ágota. Első 
verseit, novelláit még ezen a néven, 
magyarul publikálta, az igazi sikert 
azonban azok a regények hozták meg 

számára, melyeket már franciául írt. 
Mikor 1956-ban Svájcba érkezett, egy-
általán nem tudott franciául. Öt évvel 
később már jól beszélte a nyelvet, de 
sem írni, sem olvasni nem tudott. Ő, aki  
már négy évesen megtanult olvasni 
falusi tanító édesapja mellett, ismét 
analfabéta volt. Két év megfeszített 
tanulás – ennyi kellett, hogy megta-
nuljon franciául írni, bár élete végéig 
szótárat használt. „Tudom, hogy soha 
nem leszek képes úgy írni, ahogy a szü-
letett francia írók, úgy írok tehát, ahogy 
tudok, a tőlem telhető legjobban.” Az ered-
mény egy egészen különleges, sajátos 
nyelvhasználat: rövid tőmondatok, 
egyszerű szószerkezetek, csupán egy, 
legfeljebb két igeidő (szemben a francia 
nyelv bonyolult múltidőhasználatával) 
– egyéni, letisztult, terjengősség-
től, modorosságtól, mindenféle sal-

langtól mentes stílus. A novellák 
légköre az írónő – méltán – világhí-
rű regényeiéhez hasonlóan sötét.  
A történetek laza láncolata nem alkot 
összefüggő önéletrajzot, csak egy-egy 
kulcsfontosságú epizódot ragad ki az 
életútból. Aki ismeri Agota Kristof 
nagyobb lélegzetvételű műveit, az 
Az analfabéta-t olvasva sok ismerős 
részletre bukkanhat. Ezért is ajánlom 
mindenkinek ezt a kötetet, aki szíve-
sen tudna meg kicsit többet a sikeres 
regénytrilógia keletkezéséről, önélet-
rajzi hátteréről. Természetesen annak is 
érdekes olvasmány lehet, aki még csak 
most ismerkedik Agota Kristof írásai-
val. Ráadásul a vékony kis kötet csupán 
néhány tíz oldalas, akár két beadandó 
megírása között vagy egy vonatút alatt 
is könnyedén elolvashatjátok.

T. A. T.

Tudatmódosítás – Part II.
Kamera által homályosan

Az előző félévben már olvashattatok tőlem két Philip K. Dick 
könyvről is kritikát, így álljon itt most egy harmadik az előző 
oldalon olvasható TTT apropóján (meg azért, mert nincs más cikk).  
Ezúttal azonban egy kicsit más oldalról közelíteném meg a dolgot, 
és a könyv filmadaptációjáról is ejtenék pár szót.

Ha valaki meghallja Philip K. Dick 
nevét, akkor vagy nem tudja hová ten-
ni, vagy eszébe jut pár tudományos-
fantasztikus könyv, vagy inkább film, 
például a Szárnyas fejvadász vagy a 
Különvélemény (esetleg a Felejtés bére), 
vagy ha könyvről van szó, akkor az 
Álmodnak-e az androidok elektronikus 
bárányokkal, esetleg a Csordulj könnyem, 
mondta a rendőr, csak hogy a leghíre-
sebbeket említsük. A fickó egyébként 
rengeteg regényt írt, így aki kedveli a 
stílusát, az könnyedén talál magának 
olvasnivalót az unalmasabb percekre.

Persze ez utóbbi nem biztos, 
hogy mindenkire igaz. Tény, 
hogy Dicknek megvan a maga 
sajátos szövegalkotási rend-
szere, illetve regényeinek íve 
is hasonló, amit lehet szeretni, 
meg lehet nem szeretni, illetve 
egy idő után meg is lehet unni. 
Ez a megállapítás jelen könyvé-
re is teljesen igaz. Szerintem ez 
remek, mert nem köt minden 
apróságot az ember orrára, van, 

amit csak második, esetleg harmadik 
olvasásra kaparunk ki a szövegből, 
vagy csak sejtjük, hogy valójában ez 
hogyan is történt.

A Kamera által homályosan egy 
beépített, ennek hatására kábítószer-
függővé váló rendőr (Fred) történetét 
meséli el nekünk. A függőségét egy 
olyan drog, a H-Anyag okozza, amely-
nek mellékhatásaként az ember sze-
mélyisége kettészakad anélkül, hogy 
erről ő maga tudna. Így fordulhat 
elő, hogy Fredet ráállítják egy veszé-
lyes díler, Bob Arctor megfigyelésére.  

De azt egyikük sem tudja, hogy Bob 
valójában ő maga…

A történet a jövőben játszódik, ennél-
fogva több olyan eszköz is szerepet kap 
benne, ami ma még nem létezik. Ilyen 
például a rendőrség beépített ügynökei 
által használt maszkafander, amelynek 
segítségével egy folyamatosan változó arc 
mögé bújva elrejthetik valódi személyazo-
nosságukat. Érdekes elgondolás.

Mint már említettem, a könyvből 
film is készült, amelyet 2006-ban mutat-
tak be a közönségnek. Főbb szereplői 
között olyan nevekre bukkanhatunk, 
mint Keanu Reeves, Robert Downey 
Jr. és Winona Ryder. A film különleges 
hangulatát azonban nem a főszereplők, 
hanem a különleges képi megvalósítás 
adja: a színészekkel felvett jeleneteket 
számítógéppel átrajzolták, így a fősze-
replők arcvonásai, mimikája továbbra 
is látható, ugyanakkor egy erősen stili-
zált, furcsa, a valóságtól nagyon távol 
álló hatást kap.

A könyv remekül leírja a kábító-
szerezés életre gyakorolt hatását, és a 

film is remekül jeleníti meg ezt. 
A humor és a dráma egyaránt 
megjelenik mindkét műben, 
és a történet végén a csavar is 
elég meglepő, gyomorba vágó 
és… nyomasztó. A film biztos, 
hogy az egyik legjobb kábító-
szerezést feldolgozó alkotás, én 
a Trainspotting és a Rekviem egy 
álomért mellé tenném. Bátran 
ajánlom mindenkinek.

Saáry Ákos

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=N%C3%A9gyeshatos
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Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjelenéstől számított egy 
héten belül (következő hét szerda 23:59). Kérlek, tart-
sátok ezt tiszteletben!
A nyertesek csokijaikat az Északi Hallgatói Irodában 
(É 0.75) nyitvatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki helyes megfejtőként látta 
a nevét az újságban.

Heti nyerteseink

Orosz Cintia
Basa Renáta

Pràtpàl Mirtyll

Az első számban lévő Sherlocknak volt két kései meg-
fejtője, közülük sorsoltuk ki Dobrádi Annát, aki szintén 
átveheti a jutalmát. Kérlek benneteket, legközelebb 
próbáljátok meg időben elküldeni a válaszokat!

Sziasztok!
Ezúttal csak egy rövid (ám annál gondolkodtatóbb) logikai 

feladvánnyal készültem. A feladat szövegét alább olvashatjátok.

Egy 20 méter magas sziklapárkány szélén állunk és le akarunk 
jutni a földre („0-ra”). Rendelkezésünkre áll egy 15 méter hosszú kötél, 
egy kés és 10 méter magasan (tehát alattunk 10 méterrel) egy párkány, 
ahol meg tudjuk vetni a lábunkat, illetve rögzíteni tudjuk a kötelet. 
Tudunk csomót kötni és a csomók nem használnak el a kötél hosszából 
semennyit. Nem tudunk azonban távolból kioldható csomót kötni. 
Hogyan kell lejutni a földre? (Ugrani vagy pottyanni egy kicsit sem ér.)

A keretben ezúttal is a két héttel ezelőtti rejtvény (Grafilogika) 
megfejtői közül kisorsolt szerencsések neveit olvashatjátok 
(illetve olvashatják ők maguk is). Gratulálunk, ne felejtsétek el 
átvenni a csokikat!

A heti feladvány megfejtését jövő szerda estig várjuk a lenti 
e-mail címre!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Liza, a rókatündér
Egy szerethető magyar film

Múlt héten a köszöntőmben arról írtam, hogy miért üvölt egy 
filmről, hogy magyar vagy külföldi produkció. Mivel feltételezem, 
hogy nem olvassa mindenki azokat a szösszeneteket, itt is összefog-
lalnám a lényeget. Ja, és persze a Lizáról is szó lesz.

Szóval akkor kezdjük azzal, 
hogy a magyar filmek magyar szí-
nészei azon túl, hogy magyarul 
beszélnek, magyarul is színészked-
nek. Ezt mindjárt kifejtem. Színésze-
ink leginkább színpadi színészek, én 
nem tudok olyanról, aki kizárólag 
filmekből tartaná el magát és csa-
ládját (mint mondjuk amerikai tár-
saik, ahol a színpadi és a filmszíné-
szek csoportja igencsak kismértékű 
átfedéssel rendelkezne egy Venn-
diagramon). Ennek „köszönhető”, 
hogy a magyar színészek a kamera 
előtt is színpadiasan viselkednek, 
eltúlozzák gesztusaikat, hangsúlyu-
kat – ahogyan az a színpadon helyén-
való is. Egy film azonban manapság 
már az életszerűségre törekszik, így 
minden, ami egy általános élethely-
zettől eltérő, furán hat. (Ezen állítás 
természetesen korlátozódik azokra a 
szituációkra, melyekben részt vehe-
tünk civilben is, Hulk azért már elég 
jól néz ki annak ellenére, hogy vasár-

nap délután nem futunk vele össze a 
Tescoban. Ja, szombaton.)

Ezeket a hibákat a Liza, a róka-
tündér sem tudta teljesen levetkőzni, 
ugyanakkor lényegesen kisebb kon-
centrációban jön szembe a vászonról, 
mint ahogy az elmúlt években meg-
szokhattuk. Ahol inkább felfedezhet-
jük a film magyar mivoltát, az a hang-
keverés, amivel azért voltak komo-
lyabb problémák, kíváncsi vagyok, 
majd DVD-n hogyan fog szólni a film, 
a moziban nem igazán állt össze, vagy 
simult bele a hang a látványba, már ha 
élhetek ilyen absztrakt képpel.

Már az alap téma is szokatlan 
egy magyar filmtől: Főszereplőnk, 
egy fiatal ápoló, Liza – aki egy idős 
hölggyel és egy japán popénekes 
szellemével lakik egy házban – két-
ségbeesetten keresi élete szerelmét. 
Azonban a korábban említett kísértet 
ezt nem nézi jó szemmel, így egy ősi 
japán átkot szór főhősnőnkre: Liza 
így rókatündérré változik, emiatt 

minden hódolója hullazsákban vég-
zi. A történet végét nem szeretném 
lelőni, de hangsúlyoznám, hogy sze-
rintem ez a romantikus komédia az 
elmúlt évek magyar filmjei közül 
toronymagasan kiemelkedik.

A hangulat remek, a poénok üt- 
nek, és a képi világ is teljesen rendben 
van. A vissza-visszatérő fő téma reme-
kül hozza a hetvenes évek japán pop-
zenéjét, és teljes mértékben illeszkedik 
ebbe a „csudapesti” kitalált valóságba. 
Bár elsőre kissé furcsa lehet, én min-
denkinek bátran ajánlom, mert ez egy 
olyan magyar film, ami megérdemli, 
hogy moziban lássuk.

Saáry Ákos
LIZA, A RÓKATÜNDÉR (magyar romantikus 
vígjáték, 98 perc, 2015)
Rendező: Ujj Mészáros Károly
Forgatókönyv: Hegedűs Bálint, Ujj Mészáros 
Károly
Szereplők: Balsai Mónika (Liza), Bede-Fazekas 
Szabolcs (Zoltán zászlós), David Sakurai 
(Tomy Tani), Reviczky Gábor (Ezredes)
Pontszám: 9/10

A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt
Fantasztikus könyvadaptáció Svédországból

Már maga a cím is felkelti a figyelmet, hiszen a mai világban megszokhattuk a rövid, frappáns címeket, 
amelyek nem kifejezetten a fő cselekményre utalnak. Itt viszont most más a helyzet. A méltatlanul elhanyagolt 
északi filmes kultúra egy újabb gyöngyszemet termelt ki magából, méghozzá egy remek könyvet filmesített 
meg Felix Herngren, akinek ez volt az első munkája rendezőként. Hát, mit is mondhatnánk…? Folytassa, Felix!

A közel két órás film remek szórako-
zást tartogat mindazoknak, akik szeretik 
a sötétebb humort, és a lassabban folyó, 
nagy és hirtelen drámai változásoktól 
mentes filmeket. Na, de mi is történik 
pontosan a remek alkotásban, aminek 
már a címe is különleges? Nos, elárulom, 
a cím gyakorlatilag leírja az első öt perc 
eseményeit. A film elején megismerhetjük 
Allan Karlssont, a kissé magának való, 
de szellemileg teljesen ép százéves öreg-
urat. Allan egy idősek otthonában tölti 
mindennapjait, aki szeretett macskájának 
halálát a megszokottól kissé eltérő módon 
bosszulta meg, ezért el kellett hagynia 
otthonát. A századik születésnapjára 
hatalmas ünnepléssel készülnek, ám ez 
hősünket nem különösebben érdekli, így 
hát fogta magát, kimászott az ablakon 
és elindult valamerre. Ezzel eltűnik a 
hatóságok szeme elől és kezdetét veszi 
a nagy kaland. Ez eddig még nem külö-
nösebben izgalmas, hiszen mindössze 
annyi történik, hogy elbotorkál a legkö-
zelebbi buszpályaudvarig, majd a nála 
lévő nem túl nagy összegből jegyet kér 
magának a lehető legtávolabbi helyre.  
Ez az állomás persze nincs igazán messze. 

Várakozás közben egy furcsa, erőszakos, 
kopasz idegen rábízza a bőröndjét, ame-
lyet véletlenül magával visz. Hát, száz-
évesen azért már kicsit szenilis az öreg.  
A történet ekkor izgalmas fordulatot vesz, 
mert kiderül, hogy a bőrönd, melyet tulaj-
donképpen ellopott, színültig van pénz-
zel. A fiatal ismeretlen természetesen az 
öreg nyomába ered, hogy visszaszerezze 
– lopott – tulajdonát. A történet alatt a 
bűnözők és a rendőrség célkeresztjébe 
került Allant több mókás szituációban is 
láthatjuk, remek helyzetkomikumokat 
rejt magában a történet! A nagy kaland-
dal párhuzamosan megismerhetjük a vén 
svéd életét is. Hősünk nem az eszével 
emelkedett ki az emberek közül, hanem 
mindig jókor volt a jó helyen, és így a 
történelem egyik meghatározó személyi-
ségévé vált. Látta Franco polgárháborúját, 
tevékenyen részt vett az atombomba fel-
találásában, Sztálin elvtárssal vodkázott 
a Kremlben és remek kém volt a hideg-
háborúban. Egy snitt erejéig még Buda-
pest gyönyörű panorámája is feltűnik a 
filmben. Egy biztos, ha ezentúl meghallja 
az ember Herbert Einstein nevét, azonnal 
a nevetés lesz úrrá rajta! A filmben főként 

ismeretlen svéd színészek játszanak, az 
egyetlen nemzetközi hírnévvel rendel-
kező művész Alan Ford, aki Guy Ritchie 
filmjeiben – a Blöff-ben, illetve A Ravasz, 
az Agy és két füstölgő puskacső-ben – tűnt 
fel a gonosz szerepében, ezt ismételten 
remekül alakítja az öreg angol.

Jonas Jonasson könyve nem vélet-
lenül lett nem csupán Svédországban, 
hanem világszerte hatalmas példány-
számban eladott mű. Többen Rejtő Jenő-
höz hasonlítják humora miatt, sokan 
Fülig Jimmy szellemét látják a regényben 
életre kelni, míg mások a Forrest Gumphoz 
hasonlítják a sztorit. Kiemelném még a 
film zenéjét, ami remekül illik a történet-
hez, ám csak akkor szólal meg, amikor 
tényleg szükség van rá, és nem tolakodik 
az ember képébe. Minden van, ahogy 
van, és lesz, ahogy lesz – tanulhatjuk meg 
a filmből, melyet mindenkinek csak aján-
lani tudok, aki szeretne két órát kelleme-
sen és nevetve eltölteni az életéből!

Zikk

H U N D R A A R I N G E N  S O M 
KLEV UT GENOM FÖNSTRET 
OCH FÖRSVANN  (114 perc, 2013)
Pontszám: 9/10 Az utolsó zsaru

Amennyiben nem csak az utolsó 
lapon levő rejtvényt fejtitek meg a 
nyereménycsokiért, hanem az újság 
többi cikkét is elolvassátok, akkor 
most egy olyan sorozathoz szeretnék 
nektek kedvet csinálni, ahol gyilkos-
sági ügyekben nyomoznak. Ám senki 
ne gondolja, hogy ez is egy újabb, 
unalmas CSI évad.

Eredeti címén Der letzte Bulle 
német krimi kellemes csalódás volt 
számomra. Előítéletekkel ültem le 
megnézni az első részt, mégis csak 
az osztrák-német-olasz Rex felügyelő 
ugrott be nekem először (nem szív-
lelem a kutyás filmeket…), aztán a 
Cobra 11, amit mindig elkapcsolok, 
ha megpillantom a tévében, mert 
valahogy az én ízlésemhez nem 
passzol. Ám végül hátrányos körül-
ményeihez képest igencsak előkelő 

helyet foglalt el a képzeletbeli soro-
zat-ranglistámon ez a mű.

A sztori azzal indul, hogy a 
főszereplő rendőr – Michael ‚Mick’ 
Brisgau – húsz év kómában fekvés 
után felébred a mostani felgyorsult 
világban, ahol a kislánya már nem 
is annyira pici, felesége pedig már 
más férfi oldalán mutatkozik. Újra 
munkába áll, ismerkedik a világgal – 
ahol nagy meglepetésére a nők nem 
egész nap a konyhában vannak, nem 
szabad dohányozni az irodában, és 
ehhez hasonlók –, számunkra pedig 
szépen lassan kibontakoznak a sze-
replők közti kapcsolatok, viszonyok. 
Igencsak szokatlan a kezdő történet, 

és a hirtelen korszakváltásból több 
vicces jelenet is adódik, ami remekül 
feldobja az epizódokat.

A sorozat sok pozitívuma között 
grátisznak (inkább hölgy nézők szá-
mára) fantasztikus hír, hogy a két 
évtized alatt, amíg Brisgau úr tehetet-
lenül feküdt a kórházban, az ápolók 
szerencsére  észnél voltak, és figyel-
tek arra, hogy a teste felébredésekor 
is remek kondiban legyen (haha).

A jelenetek között szuper zenéket 
hallhatunk – de tényleg nagyon-nagyon 
jók! –, több ismert szám is felcsendül, 
főleg a ’80-as évekből, amelyek megad-
ják a régi idők bulis hangulatát.

Egy szó, mint száz, mindenkinek 
ajánlom Az utolsó zsaru-t, aki szereti a 
mostanában nagyon felkapott gyilkos-
sági nyomozós sorozatokat és szeretne 
egy kis üdítő változatosságot a szerep-
lők életét bemutató mellékszálakban.

Resch Bori
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