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Sziasztok!
E heti köszöntőm két sarkallatos pont 

köré épül. Az első ezek közül egy reakció: 
a múlt heti lapszámban (és korábban is volt 
már erre példa) többen nem értették, hogy 
milyen hiba folytán maradhatott az újság 
hasábjain olyan szöveg, amit az olvasó-
szerkesztők kitöröltek (vagyis át volt húz-
va). Elárulom: nem az olvasószerkesztők 
törölték ki az adott szöveget, hanem a cikk 
írójának szándéka szerint került az adott 
szó vagy szószerkezet áthúzva a szöveg-
be, azt érzékeltetve ezzel, hogy az eredeti 
kifejezés nem helyénvaló, de közben mégis 
szeretnénk, ha minden olvasó tisztában 
lenne az érzéseinkkel.

Természetesen azon lehet vitatkozni, 
hogy ez egy Tétékás Nyúz kaliberű lapnál 
belefér-e az írói szabadságba vagy sem, 
de az biztos, hogy nem a szerkesztők hibáztak. Mindezt tovább fokozva, ezen a 
héten is találhattok ilyenre példát. És ez is szándékos, mielőtt valaki farkast kiált.

A másik – és sokkal fontosabb – kérdéskör, amit meg kell említenem, hogy 
bekövetkezett, amitől a szerkesztőségben év eleje óta féltünk: jövő héten nagy 
valószínűséggel papír alapon nem fog megjelenni a Nyúz. Akit az okok érde-
kelnének, olvassa el a korábbi küldöttgyűlésekre írt beszámolóim egyikét vagy 
keressen meg e-mailben, nagyon szívesen kitérek a részletekre. Itt és most legyen 
elég a tények rövid közlése. Ennek ellenére természetesen nem szeretnénk, hogy 
Nyúz nélkül maradjatok, így online formában mindenképp igyekszünk érdekes 
és szórakoztató cikkekkel szolgálni nektek, illetve valami olyan fejtörőt találni, 
amihez nem feltétlenül szükséges kinyomtatni az adott oldalt.

Ettől függetlenül nagyon remélem, hogy még találkozhattok ebben a félévben 
papíros verzióval az egyetem folyosóin, és nem ez lesz az utolsó.

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!

Mérlegen az antianyag

Az atomoktól a csillagokig ismeretterjesztő sorozat 
2015. március 12-én folytatódik a Természettudományi 
Karon, ahol Mérlegen az antianyag címmel tart előadást 
Sótér Anna, a Max Planck Intézet kutatója.
A részecskefizika szerint minden elemi részecskének van egy 
antirészecske „tükörképe”, amelynek töltés-jellegű tulajdonsá-
gai (mint az elektromos töltés) ellentettjei az eredetinek, míg 
minden más fizikai paramétere pontosan megegyezik vele. 
Hasonlóságukból arra következtetünk, hogy azonos szám-
ban keletkeztek az Ősrobbanás során, a mai Világegye-
temet észlelve viszont döntő többségben közönséges 
anyagot látunk magunk körül, antianyagot sehol. Mi 
az oka ennek az aszimmetriának? Talán van valami 
általunk nem észlelt különbség a kétfajta részecs-
ke között, amely a rendes anyag javára döntött?
Időpont: 2015. március 12. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)

forrás: http://www.elte.hu

Egyetemközi kapcsolatok Közép-Kelet Európában

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport és az MTA 
egyetemtörténeti albizottsága 2015. március 12-én nemzetközi 
részvételű konferenciát tart az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtá-
rában Egyetempolitika és egyetemközi kapcsolatok Közép-Kelet Európában 
címmel, amelyre mindenkit szeretettel várnak. A tanácskozás szekcióit 
Szögi László, az Egyetemi Könyvtár korábbi igazgatója, Draskóczy István 
egyetemi tanár és Bozzay Réka, a Debreceni Egyetem 
egyetemi adjunktusa vezetik.
Időpont: 2015. március 12. 9:00-17:00
Helyszín: ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Buda-
pest, Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.)

forrás: http://www.elte.hu

Digitális nemzedék konferencia

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar ad otthont a Digitális 
nemzedék konferencia 2015 szakmai rendezvénynek 2015. 
március 21-én. Az elmúlt években számos szakmai dis-
kurzus indult a digitális generációk oktatásának és neve-
lésének témaköréhez kapcsolódóan. A Digitális nemzedék 
konferencia olyan szakmai konferenciasorozat, amely peda-
gógusok, oktatáskutatók, nevelésszociológusok, pszicho-
lógusok, szociális szakemberek, szülők és leendő tanárok 
párbeszédére teremt lehetőséget, illetve arra, hogy azono-
sítsák a digitális generációra jellemző jelenségeket.
Az idei konferencia célja, hogy a résztvevők megismerjék, 
megértsék tanulóikat és önmagukat is a digitális világban. 
Változik-e a család és a pedagógusok szerepe az információs 
társadalomban? Hogyan modernizálható a tudásátadás, 
melyek a XXI. század motivációs stratégiái? Mi érdekli a 
legfiatalabbakat és milyen kultúrát építenek maguk köré? 
Ezekre a kérdésekre keresik a választ a konferencia szakértői.
A részvétel regisztrációhoz kötött, ezt március 15-ig 
tehetitek meg. A részletes programot megtalálhatjátok a  
http://digitalisnemzedek.hu oldalon.
Időpont: 2015. március 21. 10:00
Helyszín: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet (1075 
Budapest, Kazinczy u. 23–27.)

forrás: http://www.elte.hu

Elkészült az ELTE HÖK új Alapszabálya

Az Alapszabály létrejötte több hónapos munka ered-
ménye, az előkészítésről 2014. október 15-én határozott 

az ELTE HÖK elnöksége. „Ez az új Alapszabály foglalja 
keretbe a HÖK reformját az ELTE-n” – mondta el Zaránd 

Péter, az EHÖK elnöke. Az új Alapszabály elkészítését a 
jogszabályi háttér változása – többek között az új nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény –, valamint a hallgatók igényei 
is indokolták.

Az EHÖK kiemelt figyelmet fordított arra az előkészítés során, 
hogy a hallgatói véleményeket is beépítse a készülő dokumentumba. 

„A kérdőívek eredménye csak megerősítette azt, ami már előtte is körvonalazó-
dott: a hallgatóknak nyitottabb érdekképviseletre van szükségük” – tette hozzá 

az EHÖK-elnök. Ennek az igénynek eleget téve változások lépnek életbe a 
választási rendszerben: az új Alapszabály értelmében ezentúl nyolcból 

négy karon közvetlenül választanak HÖK-elnököt, és a többi karon 
is előrelépések történtek annak érdekében, hogy a hallgatók minél 

közvetlenebben dönthessenek képviselőikről.
A választásokhoz kapcsolódó további változás, hogy az összes 

részönkormányzat ezentúl egyszerre tartja a választásait, a tiszt-
újítások egységesen márciusban lesznek. „Közös, egyszerre tör-

ténő tisztújítás esetén az önkormányzati munka jóval egységesebb, 
összehangoltabb, kiegyensúlyozottabb lehet” – indokolta Zaránd 

Péter a változtatást. Az EHÖK által a 2015. február 12-i 
küldöttgyűlésen elfogadott Alapszabályt március 9-én 

tárgyalja a Szenátus, elfogadása esetén hatályba is lép, 
illetve a tisztújító választásokat is kiírják.

forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5RE: kérdőív – part II
A HÖK tisztségviselői válaszolnak

Az előző héten már megjelent ennek a projektnek az első része. 
Nagyon sok észrevétel érkezett, mindegyikben van igazság, viszont 
tájékozatlanságból adódó félreértés is. A terjedelemre való tekintet-
tel itt a Nyúzban egy válogatás olvasható, a teljes anyag legkésőbb 
a megjelenés napján felkerül az Önkormányzat honlapjára.

Mindenekelőtt le kell szögezni: 
a Hallgatói Önkormányzat a hallga-
tókért van. Hallgatóként képviseljük 
karunk valamennyi hallgatóját. Termé-
szetesen a HÖK-nek is – mint ahogy 
a társadalom bármely más szegmen-
sének – folyamatos öntisztuláson kell 
keresztül mennie; hiúság lenne azt 
gondolni, hogy nincsenek hibáink. 
Vannak, de törekszünk ezen hibák 
kijavítására.

Sokszor megesik még így is, hogy 
mi, akik önkéntes alapon ezt a tevé-
kenységet ellátjuk, nem veszünk ész-
re esetenként súlyos hiányosságokat. 
Éppen ezért hálásak vagyunk, ha fel-
hívják a mi figyelmünket is ezekre.  
A konstruktív, javító szándékú kriti-
ka a fejlődés leghatékonyabb eszkö-
ze, amelyekre mindig is igyekeztünk 
odafigyelni és amelyeket mindig is 
nyitottsággal fogadtunk. Ennek meg-
felelően szeretnénk most reagálni 
néhány általatok megfogalmazott 
véleményre.

A kérdés: Van valami más ész-
revételed a TTK HÖK mun-
kájával kapcsolatban?

„A HÖK-nek szorgalmaznia kellene, 
hogy az oktatók TDK-kat hozzanak létre 
(és itt nem a TDK konferenciákra gondolok, 
hanem az igazi, heti/kétheti rendszeresség-
gel összeülő TDK-kra, melyek keretében 
valós, rendszeres tudományos tevékeny-
ség zajlik… és a keretében megszületett 
műhelymunkákat lehetne előadni a konfe-
rencián… SOTÉ-s, ELTE ÁJK-s ismerő-
seim elmesélése szerint ez náluk működik, 
nem értem, nálunk miért nem). Ez azért 
az oktatók feladata lenne (véleményem sze-
rint), mert Nekik van elég szakmai tapasz-
talatuk és rálátásuk a tudományos munka 
vezetéséhez.”

RE: A felvetés jó. Viszont ez telje-
sen oktatófüggő, van olyan, aki való-
ban heti rendszerességgel számon kéri 
a hallgatóját és van, aki megelégszik a 

félévente kettő konzultációval. Ezért 
az adott hallgatónak kell tepernie a 
témavezetőjénél. A HÖK itt abban tud 
segíteni, hogy azt kommunikálja az 
intézetek vezetése felé, hogy legyenek 
például TDK kurzusok, mert ez a hall-
gatói igény. De hogy ez működjön, már 
tényleg olyan oktató kell, aki ezt tudja 
és szeretné vállalni. Ha félreértettünk 
vagy vannak ötleteid, keress minket!

„A képviselők nem a hallgatók, hanem 
a saját véleményüket képviselik. Azért nem 
szavaznak meg valakit tisztségviselőnek, 
mert ŐK nem tartják szimpatikusnak. 
Egyszer nem láttam még olyat, hogy egy 
képviselő odament volna a szaktársaihoz, 
hogy „„Figyu, ő pályázott rendezvényszer-
vezőnek. Mit gondolsz erről?””

És a másik: tök felkészületlenül ülnek 
be a küldöttgyűlésre...

Szégyen, ami itt zajlik.
És akkor ezek mellett legyek boldog, 

ha azt látom, hogy „„Tudtad, hogy Te is a 
HÖK tagja vagy?”””

RE: Ebben van ráció. Ugyanak-
kor nem feledhetjük el azt sem, hogy 
azok a hallgatók, akik megválasztot-
ták a képviselőket, egyúttal bizalmat 
is szavaztak, hogy olyan véleményt 
nyilvánítsanak ki a küldöttgyűlésen 
(kgy-n), ami a hallgatók érdekeit kép-
viseli. Egy hallgató vagy nem rendel-
kezik elég rálátással, vagy nincs is ide-
je, affinitása ilyenekkel foglalkozni, az 
ő érdeke, hogy minden zavartalanul 
az ő (hallgató) beavatkozása nélkül 
is megfelelően folyjon a saját medré-
ben. Természetesen ezzel nem arra 
célzunk, hogy ne is kérdezze meg a 
képviselő hallgatótársai véleményét 
egy-egy kérdésben. Sőt igazából sze-
rintünk is ez lenne az ideális eset, illet-
ve ha egy-egy nem képviselő hallgató 
is szót emelne küldöttgyűlésen az őt 
érintő kérdésekben. Csak így tudna 
ez a jelenleg túlzottan is bürokratikus 
rendszer mozgalomként működni. 
Köszönjük az észrevételt.

„Alapvetően a HÖK munkája jó, 
viszont a tanárok felé nyújtott munkájuk 
nem megfelelő. Sok tanár nem érzi, hogy 
rájuk is érvényes lenne a HK. Ebben az eset-
ben jó lenne, ha a HÖK felé lehetne fordulni. 
De ha a HÖK felé fordul az ember, akkor 
nem mint HÖK lép fel a tanárral szemben, 
hanem a tanár szemében nyilvánosság válik 
a hallgató neve... és utána hátrányos megkü-
lönböztetésben lesz része a diáknak.

A tanárokkal szemben keményebben is 
felléphetne a HÖK.”

RE: Alapvetően nem a HÖK fe- 
ladata a tanárokkal szembehelyezked-
ni, hiszen minden oktató adott tanszék, 
illetve intézet munkatársa. Így elsősor-
ban nem személyesen, hanem a tanszék, 
intézet, kar vezetésével vesszük fel a 
kapcsolatot. Ha a Hallgatói Követel-
ményrendszerben (HKR) leírtakhoz nem 
tartja magát az oktató, természetesen 
jelezd a HÖK felé, méghozzá a tanulmá-
nyi elnökhelyettesnél. Garantáltan név 
nélkül kerül a probléma megvitatásra, 
illetve jut el az illetékes vezetők felé, akik 
orvosolni tudják a felvetéseket.

„Az a meglátásom, hogy a megváltozott 
oktatási törvények, mint például a tanulói szer-
ződés miatt a teljes egymásra épülős-előfeltételes 
rendszert át kellene gondolni és a HÖKnek 
kellene ezt kezdeményeznie, mivel az előző évek 
diákjai még akárhány évet járhattak egyetemre 
és így nem volt ennyire égető a végzés. De most 
már 4.5 év után az addigi tandíj felét vissza kell 
fizetni. Ezzel kellene kezdeni valamit.”

RE: Folyamatban van az egyeztetés 
ebben a témában, viszont ez egy olyan 
átfogó változtatást igényel, ami nem fog 
egyik napról a másikra megtörténni.

„Az az észrevételem, hogy a lelkes HÖK 
képviselők tanulmányi ügyekben sajnos leg-
többször tehetetlenek, és erről nem ők tehetnek. 
A szabályzat (HKR) hibáiból adódó problé-
mák sajnos komolyabb falatnak bizonyulnak, 
mintsem azt a képviselők meg tudnák oldani. 
Ilyenek pl: Tanulmányi osztály működése, 
Tanulmányi osztály - Tanszékek kommuniká-
ciós problémái, folyamatosan változó tantervek 
(pl. tanár szakok változása stb), előfeltételi 
rendszerből adódó problémák és értelmetlen 
csúszások, neptun miatti késedelmes kérvény-
leadásokból eredő problémák, vendéghallgatói 
státusszal kapcsolatosan felmerülő problémák.

Én személy szerint köszönöm a HÖK 
munkáját, és hogy vagytok, reméljük még 
hatékonyabbak lesztek. Köszönet ezért a 
kérdőívért is.”

RE: Köszönjük a biztató szavakat. 
Igyekszünk, még ha csak kis lépések-

ben is, de haladni egy átláthatóbb és 
élhetőbb, a hallgatókat maximálisan 
előtérbe helyező tanulmányi rendszer 
irányába. Szeretnénk, ha a Neptunnal 
nem lennének mindennapos problémák, 
ezért felvettük a kapcsolatot az Oktatá-
si Igazgatósággal és az üzemeltetőkkel. 
A tantervből adódó gondokkal pedig, 
amennyiben azt jelzitek, azonnal meg-
keressük a Tanulmányi Osztály vezetőjét 
vagy oktatási dékánhelyettes asszonyt.

„Az egyik legjobban átlátható és műkö-
dő HÖK, de mindig van hova fejlődni.”

RE: Köszönjük szépen. Ez a kérdőív 
is azt a célt szolgálta, hogy egy képet kap-
junk tőletek hogyan látjátok a munkánkat 
és mi az, amire nagyobb hangsúlyt kelle-
ne helyeznünk. A továbbiakban is igyek-
szünk több ilyen kérdőívet létrehozni.

„Az órarendet csináljátok értelmesen”

RE: Az órarend elkészítése nem 
a HÖK, hanem a Tanulmányi Osztály 
hatáskörébe tartozik. Oktatókkal folyama-
tosan egyeztetve, illetve a megfelelő üres 
termek függvényében alakul. Ez jelenleg,  
a félévente meghirdetett kurzusszámokat 
figyelembe véve, a TO egy alkalmazott-
jának egy teljes havi munkája. Az össze-
állításnál ütközések szempontjából az a 
mérvadó, hogy a szakos tanterv szerint 
haladóknak ne lehessenek ütközéseik.

„Az utánpótlásügyi szakreferens titu-
lust meg kéne szüntetni!”

RE: Jelenleg nincs ilyen tisztség a 
TTK HÖK-ben, viszont az új ELTE HÖK 
Alapszabály előírja a létrehozását. Egy 
olyan terhet vesz le a tisztségviselők 
válláról, ami a HÖK folytonosságát és 
előrehaladását biztosítja. A pontos meg- 
nevezés pedig az utánpótlásért és önkép-
zésért felelős referens. Tehát igyekszik 
képben tartani a HÖK-öt az aktuális 
változásokról és ennek megfelelően 
továbbképzi a tisztségviselőket, és több 
szemléletmódot mutat a képviselőknek.

„Belterjes, feleslegesen terhelt bürokra-
tikusan, réges-régen elszakadt a hallgatóktól 
és nem őket képviseli. Mindenki a saját céljait 
igyekszik megvalósítani, úgy ahogyan azt jónak 
látja. A képviselők és tisztségviselők önnön fon-
tosságuktól eltelve azt hiszik, hogy komolyan 
„munka” az amit végeznek. Máshol ezt ingyen 
csinálják, mert ez közszolgálati tevékenység 
kéne legyen. Legfeljebb jutalmazási rendszer 
lehetne. És a belviszályokat is rendezni kéne.”

RE: A belterjesség egy nagyon álta-
lános fogalom. Az üres és hamarosan 

megüresedő tisztségekre pályázatot 
hirdetünk, és nyitottan állunk azokhoz, 
akik szeretnének aktívan tevékenyked-
ni, akkor is, ha ezek az ambíciók nem 
egy tisztség betöltésére irányulnak, 
hanem egy-egy rendezvény vagy ötlet 
megvalósítására. Azért ‘osztogatják 
egymást közt a HÖK-ösök a tisztsége-
ket és pozíciókat’, mert hiába állunk 
nyitottan mindenki felé, ha visszafelé 
ez nincs meg, akkor is keresnünk kell 
valakit, aki elbírálja az ösztöndíjakat, 
aki foglalkozik az Erasmusokkal, aki 
felveszi a kesztyűt olykor-olykor a kari 
vezetéssel, különben elég sok minden 
szétcsúszna hallgatói szinten. Nem kül-
dünk el senkit, aki segíteni akar.

A bürokratikus rendszert jórészt 
az Egyetem szabályozza, mivel hoz-
zá tartozunk, be kell ezeket tartanunk, 
hivatalos szervezetként ez elvárás. 
Valóban egyszerűbb lenne a dolgunk 
folyamatos papírozás nélkül, viszont 
ez például a költések ellenőrizhetetlen-
ségéhez vezetne, az átláthatóság rová-
sára menne, nemcsak a külső, de nagy 
valószínűséggel még a belső szemlélők 
számára is. A saját bürokráciánk: ’kérlek 
írj előbb a szacskónak’, illetve legyen 
kész a jegyzőkönyv három napon belül. 
Ez egyrészt a saját dolgunk egyszerű-
sítése miatt van (itt sem ért mindenki 
mindenhez, senki ne lepődjön meg, ha 
külüggyel és Erasmussal foglalkozó 
tisztségviselő nem tud válaszolni kollé-
giumi elhelyezéssel kapcsolatban feltett 
kérdésre, vagy a a kollégiumi ügyekkel 
foglalkozó tisztségviselő a tudományos 
ösztöndíj pontrendszerét feszegető kér-
désre), másrészt a saját szabályok min-
ket is kötnek, hogy minél hatékonyab-
ban csináljuk, amit elvállaltunk.

A közvetlen kapcsolatot valóban 
elvesztettük a hallgatókkal, de ezen 
igyekszünk javítani. Nem szabad elfe-
lednünk, hogy mi is ugyanolyan hallga-
tók vagyunk, nekünk is vannak tanul-
mányaink során problémáink a TO-val, 
oktatókkal, vizsgákkal, és ezekre a 

tapasztalatokra is alapozva próbálunk 
változtatni a szabályzatokon.

A tisztségviselők nélkülözhetet-
lenek operatív szempontból. Hogy el 
lennénk telve magunktól… megeshet. 
De ez főleg személy- és személyiség-
függő. Köszönjük a kritikát, igyek-
szünk tenni ellene.

Nem közszolgálati, inkább köz-
érdekű a tevékenység, amit végzünk. 
Lehetne ingyen csinálni, elég közel 
állunk hozzá: nincsenek egekbe szökő 
„munkabéreink”, tekintve, hogy ez nem 
is munka. Ezt is nevezhetjük jutalmazási 
rendszernek. Nem munkabér, hanem 
közéleti ösztöndíj. Benne van, hogy az 
elvégzett közéleti tevékenység elisme-
résért kapja és az ösztöndíjak szigorúan 
szabályozva vannak.

„Egy egyetemen feltétlenül szükség van 
a HÖK-re, mint hallgatói érdekképviselet, de 
addig, amíg nem a megfelelő emberek képvise-
lik a diákokat, sosem fog megfelelően működni 
a rendszer. A HÖK tagságot (mármint az, 
hogy valaki képviselő legyen) mindenképpen 
átlaghoz ködném, méghozzá kreditindexhez, 
mert egy olyan ember aki a saját tárgyait sem 
tudja rendesen elvégezni az honnan tudja, 
hogy mi a jó a többi diáknak?

A mentorok nem feltétlen HÖK-ös kép-
viselők, de aktív tagjai a közéletnek... nem 
sok értelmét látom egy olyan mentornak aki 
a tárgyait a gólyáival együtt csinálja meg.  
Egy mentornak nem csak a közösségépítés 
a feladata, úgy gondolom neki a tanulmá-
nyokban is kéne tudnia segítséget nyúj-
tania valamilyen szinten. Nem azt mon-
dom, hogy tudjon korrepetálni matekból, 
hanem hogy legalább valami ötlete, tippe 
legyen arról a tapasztalatlan gólyák szá-
mára, hogy hogyan érdemes készülni erre 
a tárgyra azon kívül, hogy azt mondja, 
hogy puskázik. A másik dolog.. élő példából 
merítek, de neveket nem mondok.: egy-két 
éve tantervmódosítás volt a szakunkon és 
nyilván erről ülésezett a Szakterületi kép-
viselő és az érintett tanárok. Bőven lett vol-
na mit módosítani a tanterven (jónéhány 
ebbernek lett is volna ötlete, hogy miben 
kellett volna, de erről mi nem lettünk meg-
kérdezve, pedig nem ártana néhány évente 
felmérni), de mivel nem a megfelelő ember 
volt a Szacskó (hanem egy olyan, aki jócs-
kán elvan maradva a tárgyaival), így nem 
feltétlen látta át a rossz tantervből adódó 
nehézségeket és így nem tudott építő jellegű 
tanácsot, ötletet felterjeszteni a tanári kar-
nak. Tudom, ez most nagyon kacifántosan 
lett megfogalmazva. A lényeg annyi, hogy 
amíg olyan emberek vannak a HÖK-ben 
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Táncoló talpak
Az ELTE Modern jazztánc ver-

senyző lányai a hétvégén igazán 
kiváló eredményekkel tértek haza a 
Veszprémben tartott IV. Connector 
Táncfesztiválról. Szólistánk, Pék 
Krisztina modern-kortárs kategóriá-
ban hét induló közül lett aranyérmes 
(„Emlék”), két csoportunk ugyaneb-
ben a kategóriában pedig kilenc pro-
dukció közül szintén egy 1. („Együtt”) 

és egy 3. („Dzsungelharc”) helyezéssel 
zárta az napot. Örömünk leírhatatlan, 
főleg hogy első (!) versenyünk, és nem 
mellesleg művészeti iskolák (!) ellen 
mérettettük meg magunkat. Nagyon 
büszke vagyok a csapatomra, mert most 
bebizonyítottuk, hogy az egyetemi szer-
vezésben működő tánctanulás is meg-
hozza a gyümölcsét megfelelő kitartás, 
szorgalom és fegyelmezettség mellett!

Wéber Edina 

edidance92@gmail.com
eltejazztanc@gmail.com

Facebook: ELTE Modern jazztánc

akik nem tudnak érdemi dolgokat felmutat-
ni tanulmányaik során, és az a buli, hogy 
hetente berúgnak (tisztelet a kivételnek, 
mert olyan is van), addig ez sok más hall-
gatót nem fog érdekelni, meg az sem, hogy 
mivel foglalkoznak... sok ismerősömet a 
fenti dolgok, amik a kérdőívekben vannak 
felsorolva (hogy mivel foglalkozik a HÖK) 
teljesen hidegen hagyja.. pont ezért.”

RE: A felsőoktatási törvény szerint 
minden hallgató választó és választha-
tó; törvényellenes lenne bárkit kizárni 
ebből a rendszerből. Másfelől, ugye a 
hallgatók joga megválasztaniuk, hogy 
kit szeretnének, aki az érdekeiket 
képviselje. Amennyiben megkötések 
lennének arra, hogy ki lehet képvi-
selő az mindenféleképpen szűkítené 
a hallgatók választási szabadságát.  
Ha a hallgatók nagy részét nem zavar-
ja, hogy az illetőnek éppen 3.5 az átla-
ga, akkor miért ne lehetne ő a képvi-
selőjük? Egészen egyszerűen, ha úgy 
látják, hogy aki a saját tárgyait sem 
tudja elvégezni, az nem tudhatja, hogy 
mi a jó a többi hallgatónak, akkor nem 
választják meg az illetőt. Ezen döntés 
joga a demokráciában a választó kezé-
ben van. Az más kérdés persze, hogy a 
szavazásra jogosultak nincsenek ezen 
információk birtokában. Erre megoldás 
lehet az, hogy a képviselőjelölteknek 
a bemutatkozó, program szövegében 
kötelező legyen leírni az átlagukat, de 
ezzel körültekintően kellene eljárni, 
hiszen elképzelhető, hogy ez sértene 
valamilyen jogszabályt.

A mentorkoncepcióban tavaly és 
tavalyelőtt kritérium volt a mentorok-
kal szemben, hogy nem lehet első fél-
éves tárgyuk, pontosan azért, amit te is 
írsz. Az idei koncepcióból ez pont kike-
rült, mert a jelentkezők háromnegyede 
gólya, és megfelelő számú jelölt sem 
érkezik. Ugyanakkor a szóbeli elbeszél-
getésen abszolút előnyt élvez az, aki a 
megfelelő ütemben halad a tanulmá-
nyaival. Ettől függetlenül vitás kérdés 
maradt ez a Küldöttgyűlés számára. 
Amennyiben a tantervmódosítás ese-
te így történt, úgy ez hiba. Egy ilyen 
horderejű kérdéshez mindenképpen 
szerencsés felmérni a hallgatók igé-
nyeit, hogy nekik milyen meglátásaik 
vannak. Persze könnyen lehet, hogy 
csak a rossz kommunikáció volt a hibás 
itt is. Emberi hibák minden rendszer-
ben vannak…

Nyitva áll a lehetőség minden-
ki számára, hogy képviselő legyen.  
Ha nem jelentkeznek, nem sok min-

dent lehet tenni, ha nem választja 
meg őket a többi hallgató, nem sok 
mindent lehet tenni.

Nagy kihívás elérni, hogy a hall-
gatókat jobban érdekeljék a HÖK 
dolgai, ezért küzdeni kell, de igenis 
meg lehet mutatni, hogy vannak olyan 
emberek, akik megfelelnek a fenti 
követelményeknek. Az általánosítás 
gyakran nem vezet előre.

„Ideje lenne elérni, hogy az ELTE ne 
szeghesse meg a saját szabályait. Vonatko-
zik ez elsősorban az oktatókra. Kész vicc 
pl. hogy bemagyarázhatta egy oktató annak 
idején, hogy nem köteles javító időpon-
tot kiírni, és mindezt büntetlenül, mert a 
kutatói munkában viszonylag szép ered-
ményeket ért el. Tessék eldönteni, hogy 
kutatók vagy tanárok tanítanak. Utóbbiba 
az emberségnek is bele kellene tartoznia.”

RE: Ha bármely oktató megsze-
gi az ELTE szabályzatait vagy bár-
milyen hasonló mulasztás történik, 
akkor – mi is úgy gondoljuk – fel kell 
lépni ez ellen. Ez a Hallgatói Önkor-
mányzat egy nagyon alapvető felada-
ta. Ehhez azonban szükség van arra, 
hogy tudomást szerezzünk az ilyen 
esetekről, ezért hasonló helyzetben 
bátran keressetek minket.

Tudományegyetem révén elen-
gedhetetlennek tartjuk, hogy sike-
res kutatási munka folyjon a TTK-n, 
azonban mint oktatóknak, valóban 
vannak olyan kvalitások, melyekkel 
rendelkeznie kell egy jó kutatónak is. 
Minden félév végén az Oktatói Mun-
ka Hallgatói Véleményezése (OMHV) 
ad lehetőséget számotokra arra, hogy 
értékeljétek ezen képességeket.

„Jelölt csak az lehessen akinek tanul- 
mányi kompetenciái megfelelőek (átlag, csú-
szás), máskülönben nem képes átlátni hall-
gatótársai tanulmányi ügyeit, nézőpontját. 
Jelölt csak bizonyos időtartamig tölthesse be 
pozícióját (ne a pozíciót szolgálja önérdekből 
évekig, hanem a közösséget).”

RE: Egy korábbi válaszban részle-
tes kifejtés van az átlagokról, csúszá-
sokról. A hosszasan betöltött pozíció 
betöltéséről röviden: ha a közösség 
úgy látja, hogy egy illető önérdek-
ből tölt be bizonyos pozíciót, akkor a 
hallgatóknak joga eltávolítani az ille-
tőt a pozíciójából. Ehhez önmagában 
nincs szükség arra, hogy megkössük, 
hogy ki nem lehet tisztségviselő. Ezzel 
megint csak csorbítjuk a hallgatók 
választási szabadságát.

„Pocsék, értékelhetetlen, egy korrupt 
mocskos banda az egész.

A HÖK-öt ellenőrizze az egyetem 
vezetése, mert egy teljes, korrupt pénzügyi 
machináció az egész. Az összes HÖK-ös 
tisztviselőnek le kéne mondania azonnal 
hatállyal, és nem lehetne olyan választani 
helyettük, aki az elmúlt 5 évben egyetem 
közelében volt.

A HÖK szüntesse be a saját magának 
való pénzosztást, haveroknak, barátok-
nak, rokonoknak való pénzügyi „„aján-
dékokat””.

A kollégiumi felvételiket sem a HÖK-
nek kellene lebonyolítania, hanem egy veze-
tőségből álló pártatlan bizottságnak. 

A HÖK-ből legyenek kitiltva a politi-
kai bábok, politikai száműzöttek. 

Nincs szükség költséges bulikra, fesz-
tiválokra, azt a pénzt költsék ösztöndíjakra. 

Felfoghatatlan, hogy bizonyos embe-
rek személyi kapcsolataikkal milyen szintű 
pénzeket húztak le legfőképpen az ELTE 
TTK HÖK-ből.

A Dékán ellenőrizze a HÖK pénzügyi 
működését. 

Saját maguk jutalmazásáról nem 
dönthetnek a HÖK tisztviselői, és hovato-
vább pénzt sem érdemelnek azért a pocsék 
munkáért amit végeznek.

Úgy ahogy ezt a véleményt sem fogják 
mutogatni…”

RE: Ezúttal egyesével szeretnénk rea-
gálni minden egyes sztereotip megjegy-
zésre, hiszen ezeknek sok esetben való-
színűleg a tájékozatlanság lehet az oka.

A TTK HÖK az elmúlt időszak-
ban több belső (egyetemi – Rektori 
Ellenőrzési Önálló Osztály) és kor-
mányzati (Kormányzati Ellenőrzé-
si Hivatal, Állami Számvevőszék) 
ellenőrzésen esett át, melyek a leg-
különfélébb területekre terjedtek ki. 
Mind a vizsgálatot, mind az elké-
szült jelentést bárki megtekintheti 
a honlapon. Elmondhatjuk, hogy 
Önkormányzatunkban csak apróbb 
hibákat találtak, sok általunk bevett 
szabályzatot, eljárásrendet és -szo-
kást javasoltak a többi kari önkor-
mányzat számára.

Úgy értetted, hogy ne lehessen 
tisztségviselő az, aki több, mint öt éve 
jár az egyetemre? Ez tulajdonképpen 
érthető felvetés. Amiatt, hogy a köz-
életi ösztöndíjak maximalizálva van-
nak belső szabályozás által, illetve 
hogy a felsőoktatási törvény szerint 
az állami ösztöndíjat a képzési idő 
másfélszeresén túlfutó hallgatónak 
vissza kell fizetnie, nem feltétlenül 

éri meg anyagi szempontból HÖK-
özni sok csúszás után. Pénzbeli aján-
dékok nem történtek, minden egyes 
ösztöndíj pályázatköteles, a bíráló 
bizottságok felé állított valótlan állí-
tás minden esetben fegyelmi eljárást 
von maga után.

A kollégiumi felvételire benyúj-
tott kérelmeket a KolHÖK bírálja, 
egy olyan elvrendszer alapján melyet 
„egy vezetőségből álló pártatlan 
bizottság”, az ELTE Szenátusa foga-
dott el. A bírálók minden esetben a 
pontrendszer alapján járnak el.

Az egyetemen belül valóban meg-
figyelhető az intézményi és a szemé-
lyi politika, de ezeknek semmi köze 
az országban zajló politikai vonalak-
hoz, párttagságokhoz. Itt senki sem 
báb, vagy száműzött. Ez inkább, mint 
kormányzástudomány jelenik meg. 
Valóban nincs szükség költséges bulik-
ra, ezért nem is szervez a TTK HÖK 
ilyeneket. Lényegében három fajta 
szórakoztató rendezvényre költünk, 
gólyabál, gólyatáborok és Lágymányo-
si Eötvös Napok.

Nincs tudomásunk arról, hogy 
bárki óriási pénzeket húzott volna le, 
de amennyiben neked van, kérjük, 
jelezd ezt felénk.

Az ELTE-n a kifizetések nem úgy 
működnek, mint a magánéletben, s ez 
a TTK HÖK esetében is helytálló. Mivel 
az egyetem és ezáltal a HÖK, mint az 
egyetem része állami forrásból költ, 
be kell tartani az arra vonatkozó jog-
szabályokat, egészen pontosan közbe-
szerzésekkel költ. Ahhoz, hogy példá-
ul a Tétékás Nyúz (az ELTE TTK HÖK 
heti kiadású lapja) ára a nyomdához 
eljusson, egy körülbelül tízoldalas irat-
csomagot – úgynevezett utalványren-
deletet – kell összeállítani különböző 
nyomtatványokból, amit természetesen 
csak ellenjegyzéssel fizet ki az ELTE 
központi pénzügyekkel foglalko-

zó egysége, a Gazdasági és Műszaki 
Főigazgatóság. A ránk bízott pénzek 
összességét nem úgy kell elképzelni, 
hogy abból kapunk egy nagy halom-
nyit, majd abból utalgatunk és vásárol-
gatunk kényünkre-kedvünkre, hanem 
úgy, hogy több, jól meghatározott célra 
elkölthető halmocskánk van, amelyek-
ből csak sokszoros ellenőrzés után lehet 
a tényleges kifizetést/utalást megindíta-
ni és megkapni. Ilyen ellenőrzést végez 
például az ELTE GMF, ELTE TTK TO, 
ELTE TTK KÖB, ELTE EHÖK, ELTE 
TTK HÖK Választmány stb., illetve 
például Karunk dékánja. Költéseinkről 
minden esetben tájékoztatjuk a hallga-
tóságot, törekszünk arra, hogy működé-
sünk teljes mértékben átlátható legyen. 
A költségvetés-tervezetek és az azokról 
készített beszámolók nyilvánosak.

A tisztségviselők ösztöndíját a TTK 
HÖK Alapszabálya határozza meg, és 
a képviselők döntenek róla, nem tiszt-
ségviselők.

Minden vélemény számít és fon-
tos, hogy egy se maradjon megvála-
szolatlanul.

„Sok sikert, ez a kérdőív már haladás a 
jó irány felé, meg persze kitartást! :)”

RE: Köszönjük. Eddig valóban 
inkább célzottabb kérdőíveink voltak 
(főleg rendezvényekről, mentorkép-
zésről, egy-egy szolgáltatásról minő-
ségbiztosítás jelleggel), de ezentúl 
nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a 
vélemények becsatornázására, mert a 
tájékoztatáson túl ez a legalapvetőbb, 
hogy az érdekek megfelelően legyenek 
képviselve.

„Szerintem a TTK HÖK túl nagy 
hangsúlyt fektet a közéleti dolgokra a tudo-
mányos és szakmai munka rovására.”

RE: A saját tudományos és szak-
mai fejlődésünkre gondolsz vagy 
összességében a hallgatóira? Olyan 

rendezvényekre fektettünk elsősor-
ban hangsúlyt, ami a hallgatók között 
lévő szociális különbségeket tudja 
csökkenteni. A cél, hogy közösséget 
építsünk, ha nem is konkrétan mi, de 
legalább megadjuk a lehetőséget ren-
dezvényeken, ahol a hallgatók kötetlen 
körülmények között megismerhetik 
egymást. Fontos megjegyezni, hogy 
ezen rendezvények (pl. szakos bulik) 
nem HÖK-ös, hanem önkéntes alapon 
szerveződnek. A HÖK hirdető felületet 
biztosít azáltal, hogy a facebook-on és a 
szakterületi koordinátorokon keresztül 
az évfolyam listákon megjelenteti, illet-
ve igyekszünk segíteni a szervezésben 
is, ha szükséges.

„Szerintem az ösztöndíjak kérdéskö-
rének nem a HÖK feladatai közé kellene 
esni.”

RE: Szerintünk sem. Ennek a 
felelősségnek a csökkentése jelenleg 
folyamatban van. Ez nem azt jelenti, 
hogy innentől kezdve nem hallgatók 
fogják bírálni és kezelni a pályázato-
kat, hanem, hogy a pontokhoz tartozó 
összegeket, ponthatárokat, pályáza-
ti kiírásokat, pontrendszereket már 
nem egy többségében hallgatókból 
álló bizottság fogja végezni, de azért a 
hallgatóknak továbbra is lesz beleszó-
lása bírálási szempontok kialakításába.  
A bírálás és kezelés azért maradna 
a hallgatói HÖK-ös kézben, mert ha 
ezekkel a munkaórákkal egy közal-
kalmazottat kell megbízni, az egy 
komoly fizetés lehet, amire jelenleg 
nincs kerete sem a karnak, sem az 
egyetemnek. Ezzel szemben a hallga-
tók kvázi ingyen végzik el ezt a fel-
adatot. Viszont a legfontosabb, hogy a 
döntést egy olyan testület hozza majd 
meg, aminek ⅖-e közalkalmazott, ⅖-e 
hallgató és ⅕-e doktorandusz.

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

mailto:edidance92%40gmail.com%0D?subject=
mailto:eltejazztanc%40gmail.com%0D?subject=
https://www.facebook.com/ElteModernJazztanc
http://www.elte.hu/gmf
http://to.ttk.elte.hu/
http://www.ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
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Interjú Tudósítás8 9Film Up!
Tudományos munkák rövidfilmen

A Pályázati és Innovációs Központ és az Infopark Alapítvány 
közös filmpályázatának legjobbjait az ELTE Innovációs Napján 
díjazták. A napjaink környezeti problémáit körüljáró győztes kis-
film készítőjével, Mihályi Dáviddal beszélgettem.

Filmedben a poláros fényszennyezéssel 
foglalkozol. Mit takar ez a jelenség?

Az emberiség az elmúlt időben szá-
mos olyan fényes, fekete felületet hozott 
létre, ami optikai szempontból nagyon 
hasonlít a vizekre, hiszen az ezekről visz-
szaverődő fény ugyanolyan polarizációs 
tulajdonságokkal bír. Ez azt eredménye-
zi, hogy a természetes vizeket kereső 
vízirovarok ezekhez a mesterséges felüle-
tekhez is ugyanúgy vonzódni fognak, pél-
dául inni próbálnak azokból, vagy rájuk 
petéznek. Ha túl sok időt töltenek rajtuk, 
akkor kiszáradva el is pusztulnak. Ezek 
a mesterséges felületek szupernormális 
ingerként hatnak rájuk, ami azt jelenti, 
hogy vonzóbbak is lehetnek számukra, 
mint a természetes vízfelszínek. Poláros 
fényszennyezés alatt tehát a fényes mes-
terséges felületekről visszaverődő erősen 
és vízszintesen poláros fénynek a külön-
böző fajokra kifejtett káros hatását értjük. 
Ez a jelenség még egyáltalán nem épült be 
a köztudatba, pedig mindenütt előfordul.

Minden állatfajt érint ez a probléma?

Legfőképpen a poláros fényt érzé-
kelni képes vízirovarokat, illetve azokat 
a fajokat, amik legalább egyedfejlődé-
sük egy szakaszában vízhez kötött élet-
módot folytatnak. Említhetjük például 
a szúnyoglábú legyeket, a szitakötőket 
vagy a fokozottan védett kérészeket.  
De a káros hatás tovább gyűrűzik az öko-
lógiai hálózatokban, hiszen számos ezek-
kel táplálkozó madár is érintett. A kőolaj-
termelés melléktermékeként kialakuló 
pakuratavakra például rengeteg vízirovar 
próbál leszállni ivás vagy szaporodás cél-
jából, de annak ragacsos felszínébe azon-
nal beleragadnak, majd elpusztulnak.  
A végelgyengülésben vergődő rovarok-
ból táplálkozni kívánó madarak pedig 
azután ugyanúgy a pakurába vesznek.

Milyen felületek lehetnek poláros fény-
szennyezők?

Tulajdonképpen minden olyan 
mesterséges felület, ami fényes és sötét 
színű. Ide sorolhatók a már említett 

pakuratavak, az aszfaltutak, a mezőgaz-
dasági fóliák, a sötét fényezésű autók, 
a sírkövek, a folyóparti üvegpaloták, 
vagy a napelemek is. Az ezekkel kap-
csolatos biofizikai kutatásokat Horváth 
Gábor és Kriska György vezetik a Kör-
nyezetoptika Laboratóriumban.

A filmed címe „Zebráktól a napeleme-
kig”. Hogy keverednek ide a zebrák?

Ennek megértéséhez egy korábbi 
kísérlethez kell visszaugranunk, ahol a 
labor munkatársai azt vizsgálták, hogy 
egy fehér, egy barna és egy fekete ló, vala-
mint egy zebra közül melyikre repül több 
bögöly. Ha tudjuk, hogy a bögölyök a 
fényes fekete felületekhez vonzódnak, 
akkor azt várjuk, hogy a fekete lóra repül 
a legtöbb, a fehérre pedig a legkevesebb 
közülük, és a zebra valahol félúton lesz. 
Az eredmény viszont meglepő módon 
nem ez lett. Azt tapasztalták, hogy a zeb-
rára még a fehér lónál is kevesebb bögöly 
szállt. Amikor napelemeket is csíkozással 
láttak el, hasonló eredményt kaptak.

Tehát a csíkozással csökkenthető a von-
zó hatás?

A csíkozott felület máshogy hat az 
állatokra. Egy egyszínű fekete napelem 
számukra egy hatalmas összefüggő víz-
felülettel egyenlő, ami megfelelő hely 
lehet az utódgeneráció kifejlődésére.  
A csíkozás hatására viszont sok apró víz-
felület marad, amik méretüknél fogva 
önmagukban alkalmatlanok a petézésre. 
Tehát tulajdonképpen a zebráktól ellesett 
trükkel megoldható egy komoly ökológi-
ai és technológiai probléma.

Létezik matt felületű napelem is. Az mire 
nyújthat megoldást?

Azt a technológiát alapvetően a 
napelemek hatásfokának növelésére fej-
lesztették ki. Ennek során rengeteg apró, 
nanométeres tartományba eső piramist 
vagy csövecskét helyeznek el a napele-
meket borító üveglap felületére, miáltal a 
beeső fény nagyobb hányada hasznosul. 
A fénysugarak viszont ezekről a keresz-

tül-kasul álló csövecskékről a tér minden 
irányába visszaverődnek, így a matt felü-
letek polarizációs tulajdonságai is meg-
változnak. Tehát egy vízirovar számára 
egy matt napelem kevéssé jelent vizet, 
mint fényes társa. Legalábbis ez az elmé-
let. Hogy gyakorlatban melyik mennyire 
vonzó, az a következő terepkísérleteink-
ből fog kiderülni.

Mit tartottál fontosnak a kisfilmed 
elkészítésekor?

Konkrét elképzeléseim voltak arra 
vonatkozóan, hogy mit szeretnék bemu-
tatni. Az egyetemre vezető vonatúton pél-
dául számos napelemmel ellátott épületet 
kinéztem, amiket utána gyalog kerestem 
fel a kamerával. Addig nézelődtem a 
városban, amíg minden elképzelt jelene-
tet sikerült felvenni, majd úgy próbáltam 
összevágni ezeket, hogy minden belefér-
jen az időkeretbe. Külön gondot fordítot-
tam arra is, hogy a témához illő zenét 
válasszak, emellett pedig az is fontos volt 
számomra, hogy a képek összhangban 
legyenek a narrációval. Nagyban könnyíti 
a tartalom megértését, ha a magyarázó 
szöveget egy-egy látványos, de egyszerű 
ábra is segíti. Egyszóval szerettem volna, 
ha a filmem pörgős, de egyúttal jól követ-
hető is lesz.

A Film Up! pályázatot hagyományterem-
tő szándékkal írták ki. Mit javasolsz azoknak, 
akik kedvet kaptak kutatásaik bemutatására?

Ha már vannak jó ötleteik, akkor 
nem érdemes semmit az utolsó pillanatra 
hagyni, hiszen a felvételek elkészítése és 
a vágás is időigényes. Célszerű minden 
mozzanatot igényesen előre megtervezni, 
és eszerint összeállítani a filmet. Ráadásul 
számos kutatás vagy szakmai gyakorlat 
a nyári évszakokhoz kötődik, amiknél 
tanácsos rögtön elkészíteni a felvételeket, 
mert azok januárban nem pótolhatók.

Délibáb

Mihályi Dávid Zebráktól a napele-
mekig című filmje elérhető az alábbi 
linken: http://usite.hu/x/9336

A barátság etológiája
„Szőrös gyerek” vagy egyenrangú társ?

Az Élő adás biológiai témájú ismeretterjesztő sorozat legutóbbi 
előadását Dr. Miklósi Ádám egyetemi docens, az ELTE Etológia Tan-
székének vezetője tartotta március 4-én A barátság etológiája címmel, 
melynek fő témája a kutya és az ember közti sajátos viszony volt.

Csányi Vilmos vezetésével 1994-ben  
indult el az ELTE-n a Családi Kutya 
Program, azóta a kutatócsoport már 
nemzetközi viszonylatban is vezető 
műhelynek számít szakmai szem-
pontból. A most bemutatott kutatás 
célja a kutya és az ember kapcsolatá-
nak mélyebb viselkedéstani elemzése.  
A projekt során részben a kutyák reak-
cióit tanulmányozták különböző szitu-
ációkban, másrészt sikerült MR vizs-
gálatot is végezni a kutatás négylábú 
résztvevőin – itt komoly nehézséget 
jelentett, hogy rábírják az ebeket az 
együttműködésre, azaz elérjék, hogy 
az állatok hat percig mozdulatlanul 
feküdjenek a készülékben. A vizsgá-
lat kimutatta, hogy a kutyáknak (az 
emberhez hasonlóan) van a saját faj-
társaik hangjának felfogására speciali-
zálódott agyterülete. A hang hordozta 
érzelmi töltet feldolgozását azonban 
az üzenetet kibocsájtó fajtól függetle-
nül egy másik agyterület végzi. Mielőtt 
belemerülnénk a kutatás módszereinek 
és eredményeinek részletezésébe, tér-
jünk vissza az előadás címéhez néhány 
gondolat erejéig!

Mi is a barátság?
Ha precízen definiálni szeretnénk 

a barátság fogalmát, már az ember és 
ember közötti viszony esetében sincs 
könnyű dolgunk, azonban az etológi-
ában az így kapott meghatározás elve 
hibás volna. Az állatok közti viszo-
nyokra vonatkoztatva a barátság bio-
lógiai értelmezését kell megadnunk, 
azaz a kötelék funkcióját a két fél éle-
tében. Egy lehetséges definíció: a barát-
ság olyan kapcsolat, melyben a felek 
azonnali viszonzás nélkül is kölcsönö-
sen segítséget nyújtanak egymásnak.  
A népszerű mondás szerint „a kutya 
az ember legjobb barátja”. Vajon tény-
leg ez a két faj viszonyának leghelye-
sebb értelmezése? Sokáig a tudósok 
úgy vélték, hogy a farkasfalkák szigorú 
hierarchia alapján épülnek fel, és min-
den egyed célja az, hogy dominánssá 

váljon, azaz a rangsor élére kerüljön. 
Ebből arra a következtetésre jutottak, 
hogy mivel a farkas háziasított roko-
na, az ember közelében élő kutya „fal-
kája” a család, a gazdának arra kell 
törekedni, hogy ő legyen a domináns 
a kutyával szemben. Bebizonyosodott 
azonban, hogy ez az elképzelés téves, a 
megfigyelések fogságban tartott farka-
sokra érvényesek. A természetben élő 
fajtársaik csoportjának szerkezete egé-
szen másképp alakul, sokkal inkább 
családi modellre hasonlít, melyben a 
fiatalok nem küzdenek a domináns 
pozícióért, hanem bizonyos kort elér-
ve elhagyják szüleiket és testvéreiket, 
hogy új falkát alapítsanak.

Darwin óta él az a képzet, hogy 
a kutya az emberi családban gyerme-
ki szerepet tölt be, de ez az analógia 
nem igazán találó (habár nap mint 
nap láthatunk rá példát, hogy egyes 
gazdák valóban szinte gyermekként 
kezelik kedvencüket), mivel, Miklósi 
Ádám szavait idézve, „a kutyának van 
más dolga is, mint gyereknek lenni”. 
Hiszen a kutya egyrészt a saját fajtár-
saival is fenn kell tartson bizonyos kap-
csolatot (például szaporodás céljából), 
másrészt nagyon sok kutya nem pusz-
tán dédelgetett házikedvenc, hanem 
nagyon is komoly munkát végez.  
Láthatjuk tehát, hogy mégis a barátság 
a legtalálóbb megjelölése a kutya és a 
gazda viszonyának. Emellett szól töb-
bek között, annak ellenére, hogy nincs 
köztük genetikai rokonság, hajlandóak 
az együttműködésre, egymás kölcsö-
nös támogatására, és ideális esetben 
az állat önállósága, függetlensége sem 
vész el teljes egészében, nincs kiszol-
gáltatva az embernek, azaz egyenran-
gú „felnőttként” kezeljük.

A barátság „menedzselése”
A barátság azonban nem ösztönös 

kötődési forma, nem alakul ki magától. 
Létrejöttéhez mindkét részről szükség 
van bizonyos szociális kompetenciák-
ra, például az együttműködési képes-

ségre, az érzelmi állapothoz kötődő 
viselkedés felismerésére, sőt, többek 
között a féltékenységre is. A kutya nem 
feltétlenül képes a kompetenciák ezen 
tág halmazának minden elemét hasz-
nálni, de ez nem is szükséges. Fontos 
azonban megjegyeznünk, hogy ezek 
a működések nem mechanizmusok, 
hanem funkciók! A kapcsolat felépíté-
se és fenntartása mindkét faj részéről 
aktivitást igényel.

Érdekes a kölcsönösség és az 
egyenrangúság szempontjából megfi-
gyelni a vak ember és a vakvezető kutya 
együttműködését, például az utcai 
közlekedés közben. A videófelvételek 
alapján készült statisztikák szerint a 
partnerek körülbelül azonos számban 
kezdeményeznek cselekményegysége-
ket, feladatonkénti munkamegosztást 
alkalmaznak. Például az elindulást 
minden esetben az ember kezdemé-
nyezi, az akadály miatt szükséges 
irányváltoztatást azonban a kutya.

Kitekintés – miért hasznos 
mindez?

Bár a kutatás eredményei önma-
gukban is érdekesek, manapság a 
tudományos projektekkel szemben 
általános elvárás, hogy kézzel fog-
ható, pénzben kifejezhető értéket 
hozzanak létre. Joggal tehetjük föl a 
kérdést: a kutyaetológia milyen fej-
lesztéshez járulhat hozzá? A válasz 
valójában kézenfekvő, ha áttekintjük 
a kutya és az ember közös történetét, 
hiszen az ember vélhetően azért házi-
asította, hogy az állat olyan feladato-
kat végezzen el helyette, melyekre ő 
nem képes. Tehát ilyen értelemben a 
kutya volt az első biorobot. A roboti-
ka ma gyakran arra törekszik, hogy az 
emberre hasonlító gépet hozzon létre, 
a kutya példája azonban megmutatja, 
hogy a kötődés kialakulásához nem 
szükséges, hogy a robot humanoid 
legyen. A kutya társas kompeteniciáit 
alapul véve lehetséges úgy progra-
mozni egy robotot, hogy viselkedé-
sével vonzalmat fejezzen ki az ember 
irányába, így az ember részéről is 
elkezdhet kialakulni a kötődés. Hogy 
lehet-e egy robot az ember barátja, 
úgy, ahogy a kutya? – ez a jövő zené-
je. De máris létrejött egy új kutatási 
terület, az eto-robotika, melynek már 
szemmel látható eredménye is van: 
Ethon, az ELTE Biológiai Intézetében 
tevékenykedő kis robot.

T.A.T.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3At3fiwEkw4


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

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!

Kedves Programkereső!
Szeretettel meghív minden Kedves Érdeklődőt a Matematika Szak-

területi Csoport a már több éve hagyományosan megrendezett Π naπ 

πknikre. A program idén, több év után először végre a tényleges Π napon 

lesz, március 14-én, szombaton. A Πlisben tett rövid séta után sütögetéssel 

és beszélgetéssel ünnepeljük kedvenc transzcendens számunkat. A menü: 

virsli, szalonna, kenyér, jókedv, remek hangulat.

A részvétel díja 500 forint, melyből a sütögetés alapanyagait vásá-

roljuk meg, ezen kívül a helyszínre való eljutáshoz minden diáknak, aki 

Budapest bérlettel bír, fizetnie kell még 375 forintot.

További információ, a szervezők elérhetősége, és mindenféle móka a 

csodás π-vel kapcsolatban megtalálható a Π naπ πknik – 2015 esemény-

ben, facebookon.
Gyertek el sokan, örömmel látunk mindenkit!

Jonel

Felhívás a XX. Bolyai Konferenciára

Várjuk jelentkezésedet egy olyan előadással vagy poszterrel, amely 

élvezetes lehet a különböző szakterületeket képviselő hallgatóság számára. 

A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatóknak, hogy elté-

rő kutatási területeiket bemutassák, véleményüket ütköztessék az esemény 

alkalmával. Rendezvényünk kitűnő alkalom a leendő természettudomá-

nyos, bölcsész, jogász, közgazdász, orvos stb. értelmiség közeledésére és 

arra, hogy kipróbáld előadói képességeidet.

A Bolyai Kollégium, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természet-

tudományos és informatikai szakkollégiuma hagyományaihoz híven, 

immár huszadik alkalommal rendezi meg a Bolyai Konferenciát. A Kon-

ferencia időpontja 2015. május 2–3.

Kérjük, részvételi szándékodat 2015. április 3-ig jelezd a http://www.

bolyai.elte.hu/jelentkezesi-lap.doc címről letölthető jelentkezési lap visszakül-

désével a bokonf@googlegroups.com címen.

A jelentkezésnél a következőket tartsd szem előtt:

Az előadások időtartama 15 perc + 5 perc diszkusszió.

A beérkezett összefoglalók alapján választjuk ki a bemutatásra kerülő 

témákat. A kiválasztásnál fontos szempont, hogy az adott téma mennyire 

érdekes és közérthető. A végleges programot április közepén tesszük 

közzé.

További információ a kollégium honlapján (http://www.bolyai.elte.hu) talál-

ható. Kérdéseiddel fordulj bátran a szervezőkhöz (bokonf@googlegroups.com)!

Várjuk jelentkezésedet!

A XX. Bolyai Konferencia szervezői nevében:

Bethlendy Boglárka
főszervező

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20szerkeszt%C5%91nek
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
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Tudósítás Tudósítás12 13Pálfy József: Bioszféra blues
Kihalások régen és ma

Pálfy Józseffel a geológusok találkozhatnak a legtöbbet, hiszen ő az Általános és Alkalmazott Föld-
tani Tanszék vezetője. Azért a biológusok számára sem ismeretlen a neve, három éve például a Biológus 
Tavaszi Iskola meghívott előadója volt. Történt ez azért, mert Pálfy József az MTA levelező tagjaként, 
Paleontológiai Kutatócsoportjával földtörténeti kihalási eseményeket kutat. Két hete a Bolyai Kollégium 
biológus szakszemináriumán tartott egy előadást, amin volt szerencsém részt venni.

Az előadást egy kérdéssel indí-
totta: vajon mi korunk legnagyobb 
jelentőségű, az emberiség egészét 
érintő tudományos problémája? Most 
mindenki gondolkodjon el egy pilla-
natra, s csak aztán olvasson tovább. 
Nálunk olyan válaszok érkeztek, mint 
biodiverzitás csökkenés, nukleáris 
katasztrófák, klímaváltozás, túlnépe-
sedés. Előadónk szerint ez mind helyes 
és egy nagy témakörbe sorolható, még-
hozzá az emberi tevékenység követ-
keztében megváltozott környezet és a 
fenntartható lakhatóság problémakö-
rébe. Ugyanakkor nem csak definiál-
ni kell a problémát, hanem különféle 
módokon vizsgálni a jelent és a múltat, 
illetve ha lehet, előre jelezni a követ-
kezményeket.

Elöljáróban le kell szögezni, hogy 
klímaválságok és kihalások min-
dig is voltak a Föld történetében.  
Hol nagyobbak, hol kisebbek. Ezeket 
vizsgálni lehet a különféle rekordok 
alapján, mint például kőzetrétegek, 
csontok, mikrofosszíliák vagy szén-
izotóp-vizsgálat, azután ezeket egymás 
mellé helyezve rá lehet találni az össze-
függésekre, kölcsönhatásokra, hogy 
végül a kutató reprodukálja, hogy 
mégis mi történhetett.

A biodiverzitás meghatározá-
sa sok kutatás középpontjában áll. 
Korunk biodiverzitását sem sikerült 
még meghatározni, széles határok 
közt mozgó becslések vannak arra 
nézve, hogy hány faj élhet ma a Föl-
dön. A valamivel több mint egymil-
lió leírt fajhoz egyesek további 250 
ezret, de más kutatók akár még 90 
milliót is jósolnak. Még nehezebb és 
bizonytalanabb ugyanezt a múltban 
meghatározni, hiszen nem minden 
ősfaj maradt fenn, akár mert nem 
fosszilizálódott, vagy mert a későb-
bi korok során elveszett. Legjobban a 
meszes vázzal rendelkező egy- vagy 
többsejtűek fosszilizálódnak, de azok 
is csak megfelelő körülmények között. 
Férgek fosszilizálódására csak nagyon 
kicsi esély van. Leginkább ezért szok-
tak egyes családokat vagy fajokat vizs-
gálni és az ő történetükből rekonstru-
álni, hogy mi történhetett akkoriban 
a világban. Egyáltalán nem biztos az 
sem, hogy korunkban éri el a termé-
szet a legnagyobb változatosságot, így 
akármilyen alakot felvehet a görbe, 
ami az élet kialakulását a jelenkori 
diverzitással köti össze. John Phillips 
nevéhez fűződik az első ilyen tanul-
mány az impozáns Life on the Earth 

címmel, amiben 
már akkor ki tud-
ta mutatni a föld-
történet öt legna-
gyobb kihalási 
eseményét „laza 
csuklóval” meg-
rajzolva.

Sepkoski már 
precízebben dol-
gozott, családokat 
vizsgált (amiknek 
a meghatározása 
szintén problé-
mákba ütközhet), 
ezzel árnyalva a 
képet. Az öt nagy 
kihalási esemény 

megmaradt, de az ordovíciumban, 
mezozoikumban és a harmadidő-
szakban is kimutatott radiációt, illetve 
eredményei alapján a paleozoikumban 
az élővilág diverzitása „platós” volt, 
vagyis a családok száma plusz-mínusz 
száz között mozgott. Szintén Sepkoski 
nevéhez fűződik a kihalási ráta, ami azt 
mutatja, hogy adott időszakban a csalá-
dok hány százaléka tűnt el. Ez alapján 
a háttérkihalások csökkennek a földtör-
ténet során. Ennek oka az is lehet, hogy 
egyre robosztusabb az ökoszisztéma, de 
akár az is, hogy a fiatalabb leleteket köny-
nyebb megtalálni.

A családok görbéit vizsgálva el 
lehet különíteni ún. evolúciós faunákat, 
amiknek közös diverzitás-történetük 
van, vagyis ugyanabban az időszak-
ban radiáltak és egyszerre is tűntek el.  
Ez nem tükrözi az evolúciós kapcso-
latokat, például a paleozoós faunában 
a brachiopodák, krinoideák, korallok 
és a bryozoák is beletartoznak. Ezek 
a faunák a földtörténet során egymást 
váltották, és valószínűleg váltani is fog-
ják a jövőben.

Korunkban a Paleobiológiai Adat-
bázis mutatja az összes megtalált lelet 
alapján a földtörténeti eseményeket. 
Ezt már statisztikai alapon állították 
össze, így jóval megbízhatóbb, mint az 
eddigiek. Ebben megjelenik a triász és 
jura határán történt kihalási esemény 
az „öt nagy” mellett. Ezen kihalási 
események jelentősége nem csupán 
abban áll, hogy rengeteg faj tűnt el a 
föld színéről, hanem abban is, hogy 
alapvetően és váratlanul változtatták 
meg az evolúció menetét.

A perm-triász egy igen fontos 
határ a földtörténetben. Rengeteg 
helyen lehet látni egy hatalmas „sza-
kadást az időben”, vagyis a kőzetré-
tegek közt egy igen éles váltó vonalat, 
ami felett a fajok diverzitása draszti-
kusan lecsökken, illetve a határon egy 
nagyon komoly ún. szénizotóp anomá-
lia figyelhető meg. Ha esetleg találnál 

egy Hindeodus parvus-t a kőzethatáron, 
az is bizonyítaná, hogy a perm-triász 
határán jársz. A szénizotóp anomália a 
globális C eloszlás drasztikus változá-
sára utal, közvetetten pedig a nagyfokú 
környezetváltozásra. Alapja, hogy a 
növények és főleg a mikrobák a foto-
szintézis során frakcionálnak és a 12C 
izotópot szívesebben építik be.

Geológusok Szibériában bukkan-
tak a tettesre, akinek műve a paleozoi-
kum végét jelentette. Az akkori Pangea 
északi területén soha nem látott vulkáni 
tevékenység során közel 7 millió négy-
zetkilométernyi, közel egy kilométer 
vastag vulkáni kőzet került rövid időn 
belül a felszínre. Főleg bazaltos, de a 
légkör változása alapján feltehetően 
más elemekkel is tarkított kitörésnek 
igen sokféle és hosszú távú hatása volt. 
(1. kép) Például a légkörbe kerülő por 
és kén-dioxid visszaveri a fényt, így 
rövidtávon lehűlést, hosszú távon az 
üvegházgázok (pl. szén-dioxid) miatt 
viszont felmelegedést okoz a vulkán. 
A savas esők a szárazföldi mállást is 
elősegítik, ami a vulkáni kiömléssel 
együtt a tengerek tápanyagmennyisé-
gét is növelik, ami eutrofizációt okoz. 
Ez utóbbi hozzájárul a felmelegedés-
hez és közösen anoxikus élőhelyeket 
alakítanak ki. Mindennek már egy 
tényezője is elég lehetett igen sok állat 
és növény kipusztulásához.

Egy másik kihalási esemény a pale-
océn és eocén határán történt, ami a 
dinoszauruszok eltűnésével járt együtt. 
A korban egy viszonylag hirtelen felme-
legedés során egyszerre valósult meg az 
oxigén- és szénizotóp-anomália. Ezúttal 
is bizonyított a vulkáni tevékenység, 
méghozzá a mai Atlanti-óceán északi 
részén, minek révén „kinyílt” az óce-

án maga. A szén-dioxidot a plankton 
köti meg a tengerekben mészváz for-
májába. Azonban a túlzott mennyisé-
gű szén-dioxid beoldódása a tengervíz 
elsavasodásához vezethet és vezetett 
akkor is, ami a mészvázú élőlények 
átmeneti eltűnését okozta, mivel azok a 
savas környezetben nehezebben tudják 
kiválasztani a meszet, illetve amit már 
beépítettek a vázukba, az könnyebben 
oldódik fel (2. kép). Jó hír, hogy a paleo-
zoikum végi szén-dioxid koncentráció a 
mai ötszöröse volt, ugyanakkor aggasz-
tó, hogy az ipari forradalom előtt a mai 
érték felénél volt.

Az ún. geoengineering kutatások 
azt mutatják, hogy a légköri szén-
dioxidot ma el lehetne az óceánokba 
nyeletni. Kutatók szerint, ha vasat vin-
nének be az óceánok azon területei-
re, amik a felszíni áramlási cirkuláció 
miatt nutriensben szegényebbek, akkor 
az ott élő planktonnak a vashiány nem 
lenne limitáló tényező és jobban nőne, 
tehát több szén-dioxidot tudna meg-
kötni. Ez azonban előre be nem látható 
következményekkel járna az ökoszisz-
témára nézve.

Van azonban egy másik aggasz-
tó dolog. Létezik egy anyag, amit 
metán-hidrátnak, másképp metán-
jégnek neveznek. Amikor a víz kel-
lő nyomáson és hőmérsékleten fagy, 
a metán molekula képes beépülni a 
rácshézagokba (3.kép). A kontinentális 
és óceáni lemezek határán, a száraz-
földi lemez „szakadékának” aljában, 
vagy a permafrosztban, ahol folyama-
tosan igen hideg van és nagy a nyo-
más, ez az anyag stabil. A környezet 
melegedésével azonban képes innen 
kiszabadulni és azzal olyan mértékű 
szénizotóp eltolódást válthat ki, mint a 
paleocén-eocén határán volt. Továbbá 
a metán hozzájárul az üvegházhatás-
hoz, ami soha nem látott sebességű 
felmelegedést okozhat. Természete-

sen erre az anyagra, mint potenciális 
tüzelőanyagra az ipar is rámozdult. 
Úgy tűnik, meg se kell várnunk, hogy 
magától olvadjon ki. A hatás olyasmi 
lehet, mint a paleocén-eocén határon, 
de sokkal-sokkal gyorsabban, hogy a 
tengernek ideje sem lesz elkevered-
ni, így a savasodás a felszíni rétege-
ket sokkal súlyosabban fogja érinteni. 
Hogy ennek a tengeri ökoszisztémá-
ban bekövetkező változásnak milyen 
következményei lennének, lesznek a 
világ egészére nézve, azt elképzelni is 
félelmetes, hiszen tudjuk, hogy a lég-
köri oxigén legnagyobb részét a tengeri 
planktonnak köszönhetjük.

Nézzünk akkor néhány hokiütőt. 
Hokiütőnek nevezik azokat a grafiko-
nokat, amik a múltban hosszú ideig 
viszonylag stabil, majd a közelmúltban 
hirtelen emelkedő tendenciát mutat-
nak. Ilyen az északi félteke hőmér-
séklete, a föld népessége és a légköri 
szén-dioxid koncentrációja. Ezért is 
egyre elfogadottabb a mai földtörténe-
ti korszakot antropocénnek nevezni. 
Az ember komoly tényező lett a Föld 
és a földi életközösségek szempontjá-
ból. A Föld kölcsönhatások és körfor-
gások rendszere, akármiben történik 
változás, azt a többi tényező meg fogja 
érezni, és a kövek meg fogják őrizni.

Az előadások a Bolyai Kollégium-
ban vannak minden szerdán 18 órá-
tól, kivéve, amikor Élő adás van. Múlt 
héten Hettyey Attilát hallgattuk, aki 
az állati kémiai érzékelésekről beszélt, 
ebből beszámoló a jövő héten olvas-
ható ugyanitt. Legközelebb március 
11-én Varga Máté Fenntartható fejlődés 
génmódosítással? című előadását, utána 
pedig (március 18-án) Mogyorós Péter 
és Tölgyesi Magdolna, természetvé-
delmi mérnökök előadását hallgathatja 
minden érdeklődő a Bolyai Kollégium 
alagsorában.

Csíkosfejű Nádiposzáta

Jim Zachos, kezében a mély-
tengeri fúrómag egy másolatával. 
a National Geographicban megje-
lent kép. A mésziszap savasodása 
okozza a fehér szín eltűnését, mert a 
mészváz feloldódásával csak a bar-
na agyag marad hátra.

1 .KÉP

2 .KÉP

3. KÉP

Szibériai trap (perm/triász)
KAMP (triász/jura) Ok-okozati összefüggések
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Miért utálják a kisfiúk a kislányokat?

Képzeld magad elé kedvenc gyerekkori születésnapi partid! Volt 
süti, voltak játékok és volt sok gyerek, ugye? Most számold össze, 
hányan voltak a fiúk és hányan a lányok! Pszichológusok szerint, ha 
te (és nem a szüleid) állítottad össze a listát, nagyon valószínű, hogy 
csak saját nemű társaid voltak jelen.

Fabes, Martin és Hanish 2003-as 
kutatásai azt mutatták, hogy a lányok 
nagy többsége lánnyal, párban, míg 
a fiúk jelentős része fiúkkal, csapat-
ban játszik. A kutatás arra is kitért, 
hogy a gyerekek akkor sem szívesen 
játszanak ellenkező nemű társukkal, 
ha azt szüleik vagy tanáraik kérik.  
Más, ehhez hasonló megfigyelések arra 
mutattak, hogy a gyerekek a felnőttek 
világától eltérő módon viszonyulnak a 
nemekhez. Felvetődik a kérdés, hogy 
akkor mi okozhatja a fiúk és a lányok 
szegregációját, sőt, egyenesen ellensé-
geskedését. Erre több különböző, de 
egymást támogató elmélet született.

Vegyük a felnőtt társadalom hatá-
sait. A szülők hatása közvetett, de 
jelentős, amennyiben a lányokkal és a 
fiúkkal eltérő módon beszélnek, elté-
rő viselkedést várnak el tőlük (pl. a 
fiúk legyenek „férfiasak”), különböző 
ruhákba öltöztetik őket (a rózsaszín 
ruha „lányos”), és különböző játékokat 
vesznek nekik. Azt is ők határozzák 
meg, hogy milyen közösségbe (óvodá-
ba, iskolába) járjon a gyerekük. Ennek 
ellenére, különböző kulturális háttérrel 
rendelkező gyerekek is hasonlóképpen 
viselkednek egymással.

Másodszor, a gyerekeknél meg-
figyeltek egyfajta játékpreferenci-
át. A lányok szívesebben babáztak, 
játszottak gondoskodó, szeretettel-
jes, odafigyelő szerepet, míg a fiúk 
inkább agresszív, erős „akció figurá-
kat” választottak, illetve játszottak el. 
Ugyanez megfigyelhető volt a semle-
ges nemű játékoknál és csapatjátékok-
nál is: a fiúk a kompetitív, a lányok 
a kooperatív darabokat preferálták. 
A játék során tanúsított viselkedésük 
is egy ok lehet, amiért nem szívesen 
játszanak együtt.

Egymás közti viszonyaik is eltérő-
ek. A fiúk nyíltabban alkotják meg a 
hierarchiájukat, ami többnyire a ver-
senyzések és verekedések során alakul 
ki. A lányok inkább szociális módon, 

egymás „háta mögött” rendezik a 
viszonyaikat, kirekesztéssel és cso-
portos gúnyolódással. Mindkettő igen 
maradandó élményt tud okozni a kire-
kesztett tagnak. De vajon miért olyan 
fontos a csapat tagjának lenni? Vajon 
miért van gúnyolódásoknak kitéve az, 
aki ellenkező nemű csoportban játszik 
vagy ellenkező nemű barátja van?

Mielőtt ezeket a kérdéseket meg-
válaszolnánk, térjünk rá arra, hogy 
hogyan látja az ellenkező nemű tár-
sát egy gyerek. Alapvetően „utálja”. 
Powlishta 1995-ben megmutatta, hogy 
mind a fiúk, mind a lányok a negatív 
tulajdonságokat az ellenkező neműek-
hez társították (például a fiúk szerint a 
lányok voltak unalmasak vagy buták 
és fordítva), míg a pozitív tulajdon-
ságokat a saját nemükhöz. Ugyanak-
kor egyes „lányos” tulajdonságokat, 
mint a sírásra való hajlam, vagy „fiús” 
tulajdonságokat, akárcsak a vakmerő-
ség, mindkét nem rendre a lányokhoz 
vagy fiúkhoz társította.

Komoly támadásoknak van kitéve 
az, aki megszegi a nemi határokat és 
például lányokkal játszik fiú létére. 
Olyan azonban előfordulhat, hogy 
két éves kor előtt alakultak ki barát-
ságok, amikor még nem számított a 
nemi identitás. Ezek megmaradnak a 
későbbiekre is, de csak, mint „otthoni 
kapcsolatok”, amelyek szégyellendő-
ek a társak előtt.

Mindezek magyarázatára azt 
találták, hogy a játék közben tanúsí-
tott viselkedésnél és a szociális kör-
nyezetnél is sokkal fontosabb, hogy a 
nemi hovatartozás az első identifiká-
ció egy ember életében. Minél inkább 
része egy ember ön-identitásának a 
csoportba tartozás, annál intenzíveb-
ben védelmezi és látja pozitívan a 
csoportját. Ugyanakkor a gyerek még 
nem látja komplexen a kapcsolatait, 
csak azt érzi, hogy ő és a csoportja a 
„jó”, a másik csoport pedig a „rossz”. 
Jellemző, hogy azokat a tulajdonságo-

kat értékeli fontosnak, amikben a saját 
csoportja jobb, így a fiúk szemében 
fontosabb a sportosság és az erő, míg a 
lányoknál a kedvesség. Így a gyerekek 
szívesebben választanak velük azo-
nos nemű játszópartnert, ami a játékot 
befolyásolva öngerjesztő folyamattá 
válik. A felnőtteknél tapasztalható 
kölcsönös függés és szexualitás gye-
rekeknél nem kérdés, így az ellensé-
geskedéssel nem jár kézzel fogható 
negatívum.

Bár a gyerekeknél nem létezik az 
a fajta férfi dominancia, amit üveg-
plafon jelenségként emlegetnek (a 
férfiak magasabb pozíciókat tudnak 
elérni, több pénzt keresnek ugyanaz-
zal a munkával, stb.), de egyes társa-
dalmakban a fiúknak több kiváltság 
jár. Például van, ahol csak ők járhat-
nak iskolába, annak ellenére, hogy 
kimutatták, a fejlett világban a lányok 
általában jobb jegyeket szereznek.  
Általánosságban el lehet mondani, 
hogy a gyerekek maguk közt nem érzik 
úgy, hogy valamelyik csoport stabilan 
dominánsabb lenne, tehát marad az az 
érv, hogy „mi jobbak vagyunk”.

A gyermek fejében természetesen 
létezik a kép, hogy egyszer majd ő 
is felnőtt férfi vagy nő lesz, de ehhez 
a lányok és a fiúk különbözőképpen 
viszonyulnak. A lányok elképzelik, 
hogy egyszer a „hercegük” eljön és 
akkor ők is gondoskodó anyák lesz-
nek, de ehhez nem társítják a (kortárs) 
fiúkkal való személyes kapcsolatot.  
A fiúknak még ennyi se jut eszükbe.  
A pubertás eléréséig az ellenséges-
kedés nő, azonban egy ponton meg-
fordul és az addig szegregálódó gye-
rekek serdülőkorban új nehézséggel 
találják szembe magukat: nem ismerik 
a másik nem képviselőit és így nem 
tudnak mit kezdeni velük, bár von-
zódnak hozzájuk. Itt lehet fontos a 
szülői támogatás, de ez már egy másik 
témakörbe tartozik.

Csíkosfejű Nádiposzáta

Apokalipszis a láthatáron
Valós veszély vagy tömeghisztéria?

Lesz olyan, hogy „világvége”? Ha igennel felelnél, szerinted mi 
fogja bolygónk – vagy az emberiség – végét jelenteni? A kérdésre 
számtalan válasz adható, és egyik sem helytelen. Filmek, sorozatok, 
könyvek foglalkoznak a témával, tippekkel látnak el, ijesztgetnek, 
felkészítenek az elkerülhetetlen pusztulásra.

Mindenekelőtt szögezzük le: 
pánikra semmi ok, nem fogunk hir-
telen meghalni, nyugodtan készülj a 
jövő heti számonkérésre, nem életed 
utolsó perceit fogod tanulásra paza-
rolni. Ugyanakkor miért merülhet fel 
a téma egy tudományos cikk keretein 
belül? Egyrészt akár hiszünk benne, 
akár nem, valós veszélyekről van szó 
(többek között az emberi butaságról), 
másrészt a kutatókat is aktívan foglal-
koztatja a világvége kérdése.

A hiszékenység csapdája
Az emberiség – valamilyen meg-

foghatatlan okból kifolyólag – látszó-
lag képtelen elfogadni adott helyze-
tét, név szerint azt, hogy létezik, és ez 
egy ideig valószínűleg még így is lesz. 
Történelmünk során számtalan alka-
lommal felröppent a hír, hogy eljön a 
híres-neves világvége, de az informá-
ció máig alaptalannak bizonyult (kivé-
ve persze, ha ez a Nyúz sem jelenik 
már meg egy előre nem látott kataszt-
rófa következtében). A legelső be nem 
teljesült prófécia 960-ból származik: 
egy európai tudós, Thüringiai Bernát 
gondosan kiszámolta, hogy jóslatától 
számított huszonhárom éven belül 
bekövetkezik az apokalipszis. A kije-
lentés valóságos lavinát indított el, így 
az elmúlt évezredben több mint ötven 
alkalommal tűnhettünk volna el a Föld 
színéről – legalábbis az asztrológusok 
szerint, akik előszeretettel azonosítot-
ták a bolygók csillagképekben való 
együttállását valamilyen természeti 
katasztrófa eljövetelével.

Az emberiség pusztulásának leg-
újabb hipotézise nem más, mint a 
médiából ismert „zombi apokalipszis”. 
Bár egyelőre nem kell mindent elsöprő 
élőhalott-inváziótól tartanunk, Ameri-
kában – természetesen – kitört a tömeg-
hisztéria, és egy új iparág jött létre a 
hiszékeny lakosság megnyugtatására. 
Az érdeklődők hihetetlen összegekért 
cserébe valódi „zombiölő” fegyvere-

ket vásárolhatnak – még Európába is 
készséggel kiszállítják rendelésünket, 
ha bárki fenyegetve érezné magát.  
Az internetet ellepték az élőhalottakkal 
foglalkozó oldalak: tanácsokkal látnak 
el, hogyan lehet elpusztítani őket, mi a 
teendő egy valódi zombi apokalipszis 
esetén, hová menjünk, mit viseljünk? 
Az igazi fanatikusok összeállíthatják 
saját Zombi Apokalipszis Túlélő Kész-
letüket is, telefonos alkalmazásokkal 
nyomon követhetik a (még nem létező) 
vírus terjedését, megkereshetik a köze-
lükben lévő barkácsboltokat, orvosi 
rendelőket.

Ez az egész világvége-témakör 
abszurdnak tűnhet, mégis érdemes 
komolyan venni – és nem azért, mert 
a CNN archívumában ott lapul egy 
videó, amit csakis és kizárólag földi 
pályafutásunk utolsó perceiben fognak 
sugározni.

A riasztó valóság
Elkészült az első igazi tudományos 

kutatás, amely egy zombi apokalip-
szis lefolyását modellezi, mégpedig az 
amerikai Cornell Egyetem statisztiku-
sai által. A projekt egy epidemiológiai 
modell felülvizsgálata miatt készült, 
amelyben a járvány terjedését és tulaj-
donságait vizsgálták. Újdonság? Saj-
nos nem – mint kiderült, a Pentagon 
és az Amerikai Járványügyi Központ 
is kidolgozott stratégiával rendelkezik, 
ha zombikról van szó. Mielőtt bárki 
megijedne, e stratégiák alapvetően egy 

eddig ismeretlen, agresszíven terjedő 
betegség kezelési tervének részei… bár 
ez nem túl megnyugtató, ugye?

Sajnos a kutatók is tisztában vannak 
vele, globális szinten milyen veszélyek 
leselkednek az emberiségre (és álta-
lánosan a Földre). Egy február végén 
megjelent tanulmányban összegyűjtöt-
ték azt a tizenkét okot, amelyek leg-
nagyobb valószínűséggel civilizációnk 
vesztéhez vezethetnek a távoli jövőben.  
A baljóslatú beszámolóban elsőként 
szerepel a gyakran emlegetett extrém 
klímaváltozás, amely a Föld átlaghő-
mérsékletének 4-6 fokos emelkedését 
ígéri. Természetesen olvashatunk benne 
a már említett világméretű járványról – 
hozzá kapcsolódóan a szintetikus úton 
előállított patogénekről –, ahogy egy 
esetleges nukleáris háború kitöréséről 
is. Nem szabadulunk a katasztrófafil-
mek kedvenc alapanyagát képző Föld-
be csapódó aszteroida és a váratlanul 
kitörő szupervulkán rémképétől sem, 
de a legérdekesebb talán a mesterséges 
intelligenciától való félelem. Miközben  
a kutatók megszállottan próbálják lét-
rehozni az első AI-t, valós veszélyként 
tekintenek rá, hiszen egy extrém intel-
ligenciával rendelkező gépezet egy 
pillanat alatt az emberiség pusztulását 
okozhatná. Furcsa paradoxon, nem?

Az óvintézkedések az elméletek 
gyártásán túl gyakorlatilag is megkez-
dődtek – legjobb példa erre a 2008-ban 
átadott Spitzbergák Nemzetközi Mag-
bunker. A létesítmény a Spitsbergen 
szigeten, egy homokkőhegy mélyén 
található. A hely tektonikus mozgások-
tól mentes, és még a legpesszimistább 
forgatókönyvek alapján is úgy gondol-
ják, kétszáz év múlva is a tenger szintje 
fölött lesz. A méteres vastagságú, meg-
erősített betonfalak és nyomásálló ajtók 
mögött a tervek szerint a világ élel-
miszernövényeinek magvait tárolják 
majd -18 fokon, így azok egy globális 
katasztrófa után is felhasználhatóak 
lesznek. Az első magokat 2008-ban 
helyezték el, de a Magbunker egyelő-
re még meglehetősen üres – feltöltése 
azóta is folyamatban van. 2015 márciu-
sát mostantól történelmi eseményként 
tartják számon; megérkeztek az első 
két fafaj magvai, így ezentúl a közön-
séges lucfenyő (Picea abies) és az erdei 
fenyő (Pinus sylvestris) is elérhető lesz 
az utókor számára.

Nézzük a dolog jó oldalát – leg-
alább lehet majd karácsonyfát állítani.

Polyák Katalin
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Egy bostoni árva különleges története

Utoljára a nyáron néztem meg ezt a filmet, mégpedig szomorú 
apropója miatt. Persze, természetesen, a film maga is olyan, mint 
a kissé nyálas Mindenképpen talán című filmben emlegetett Jane 
Eyre: minden alkalommal valami újat mesél el. Sajnos ekkor Robin 
Williams öngyilkossága adott komor aktualitást a film megtekin-
tésének, aki a film egyik kulcsszerepét játssza. Persze, nem csak az 
emlékezés miatt érdemes időt áldozni erre.

A film elején megismerhetjük a 
tejfelesszájú takarítót, Willt, aki a híres 
MIT egyetemen melózik a minden-
napi betevőért. A fiatal, ír származású 
srác mindennapjait a szintén alacsony 
sorból érkező cimboráival való időtöl-
tés teszi színesebbé, különböző füstös 
városi pubokban. Azonban már hamar 
kiderül, hogy hősünk nem egy átlagos 
lecsúszott fiatal, hanem a remek memó-
riájának köszönhetően igen intelligens 
ember. Ezen tehetségével egy darabig 
kettős életet élve inkognitóban oldja meg 
a nagynevű egyetem folyosói táblájára 
kiírt, szinte megoldhatatlan matematikai 
feladatokat, és verekszik gyerekkori sérel-
mek miatt fényes nappal Boston utcáin. 
Egy újabb probléma megoldásánál azon-
ban lehull róla a lepel. A nemzetközileg 
elismert professzor észreveszi őt, amint 
– Lambeau tanárúr első gondolata szerint 
– graffitizik a feladványra. Rövid nyomo-
zás után kideríti ki is ez az ismeretlen zse-
ni. Will a legutolsó balhé után már nem 
tudja kidumálni magát a bíróságon, így 

úgy tűnik, börtönben kell továbbtengetie 
életét. A prof azonban kimenti őt szorult 
helyzetéből, ám két feltételt támaszt elé. 
Az egyik fantasztikus tudásának bővíté-
se, a másik pedig, hogy egy pszichiáter-
hez kell járnia. Az előbbi természetesen 
ínyére van, utóbbi azonban a legkevésbé 
sem, így sorra készíti ki az agyturkászok 
idegeit. A Robin Williams által megfor-
mált Sean Maguire-ban azonban végre 
emberére akad, és úgy tűnik, neki talán 
sikerül betörnie a zabolátlan ifjút. Vajon a 
szintén különleges figura képes lesz erre?

Az alkotás egy olyan felemelkedést 
prezentál nekünk, mely nem az egyszerű 
trendeket követi, hiszen most nem fizikai, 
vagy szellemi akadálya van annak, hogy 

hősünk több legyen az átlagos építkezé-
seken dolgozó szegény bostoni srácoknál, 
hanem lelki. Közben persze, nem csupán 
egy egyszerű lélektani drámát láthatunk, 
hanem újabb és újabb szálak bonyolítják 
az eseményt. Will úrrá tud lenni azokon 
a fájdalmakon, amelyeket átélt? Akar-e 
egyáltalán többet annál, minthogy nehéz 
fizikai munkával keresse kenyerét? Annyi 
csalódás után mer-e újra bízni valakiben? 
Sok ilyen, és ehhez hasonló kérdésre is 
választ ad a film, amellett, hogy egy igen 
lélekemelő befejezéssel zárul. Nem csak 
azért parádés mű, mert nem teljesen szok-
ványos problémákat boncolgat, hanem 
mert a színészi játék és a párbeszédek 
egyszerűen parádésak. 

A film azért is különleges, mert 
ebben a romantikus drámában került a 
figyelem középpontjába Matt Damon és 
Ben Affleck is. Nem csoda, hiszen a legen-
dásan jó barátságban lévő színészpáros 
írta a forgatókönyvet, amelyért több nem-
zetközi filmes elismerést is begyűjtöttek: 
1998-ban a Gloden Globe és az Oscar díj-
átadón is megérdemelten került hozzájuk 
a legjobb egyedi forgatókönyv elismerése. 
Robin Williams négy Oscar-díj jelöléséből 
ezzel a filmmel váltotta szoborra színé-
szi tehetségét. A filmet jól jellemzi, hogy 
olyan sztárok sorát vonultatja fel, akik 
akkoriban még az ismeretlenség homá-
lyában tapogatóztak, mára viszont a fil-
mes világ megkerülhetetlen alapköveinek 
számítanak.

Zikk
GOOD WILL HUNTING (amerikai filmdrá -
ma, 126 perc, 1997)
Pontszám: 9/10

Tévedések vígjátéka
Emlékeztek még A két Lotti-ra vagy 

a Koldus és királyfi-ra? Gondoltatok már 
arra, milyen volna, ha élne valahol 
(esetleg nem is olyan messze) valaki, 
aki a megtévesztésig hasonlít rátok? 
Előfordult már veletek, hogy egy ide-
gen rátok köszönt az utcán, mert éppen 
úgy néztek ki, mint egy régi ismerő-
se? Aki volt már ebben a helyzetben 
(én történetesen már voltam), az tud-
ja, milyen furcsa – egyszerre vicces és 
kínos – egy ilyen szituáció. Na, de mit 
szólnátok, ha egy ismeretlen városba 
érkezve tucatnyi vadidegen ember – 
barát és ellenség, követelőző hitelező 
és pénzsóvár szerető, nem utolsó sor-
ban pedig egy féltékeny feleség – szó-
lítana a neveteken?

A Tévedések vígjátéka a számos 
Shakespeare-komédiából ismert alap-
szituációra épül: valamilyen sorscsapás 
(ez esetben hajótörés) miatt egy testvér-
pár (itt két ikerpár) elszakad egymás-
tól, és csak sok félreértés és kaland után 
találnak egymásra. Ezt a sémát már az 
ókori görög drámaírók is előszeretettel 
alkalmazták, talán részben ez az oka, 
hogy Shakespeare is görög helyszínre, 
Efezoszba helyezte a történetet.

Eszenyi Enikő rendezése – ahogy 
azt az utóbbi években a Vígszínház 
repertoár előadásaitól megszokhattuk 
– szakít a hagyományokkal, a klasszi-
kus vígjátékot kortárs köntösben állítja 
színpadra. Modern a szövegkönyv, a 
zenei betétek, a jelmezek, Kentaur ötle-
tes (és a szó mindkét értelmében sok-
oldalú), forgó díszlete pedig tökéletes 

hátteret teremt a nyüzsgő nagyváros 
eseménydús hétköznapjaihoz.

Végül ejtsünk néhány szót a színé-
szekről is: a főszereplők (az ikertesvéreiket 
kereső mostohafivérek), a hórihorgas 
Pindroch Csaba és a zömök Csőre Gábor 
már különböző testalkatukból adódóan 
is komikus párost alkotnak, ráadásul 
szemmel láthatóan élvezettel játszanak. 
A mellékszerepekben pedig olyan híres 
művészek tűnnek fel, mint Venczel Vera, 
Hegyi Barbara vagy Fesztbaum Béla.

A Tévedések vígjátéka igazi moz-
galmas, pörgős, szórakoztató Shakes-
peare-komédia, így bátran ajánlom 
mindenkinek, aki két óra önfeledt 
nevetésre vágyik – legalább egy esté-
re kiszabadulna a szorgalmi időszak 
taposómalmából.

T.A.T.

Álnév
A szerkesztő becsukta az ajtót, és 

helyet foglalt az íróasztal mögött. Vele 
szemben ott gubbasztott a költő, szem-
mel láthatólag zavarban volt.

– Nos, mi lenne az a fontos monda-
nivaló? – kérdezte a szerkesztő néhány 
másodperc csönd után.

– Arról lenne szó, hogy… szóval 
arról a tehetséges fiatal költőnőről.

– Évára gondolsz?
– Igen. Az a helyzet… hogy Szentesi 

Éva én vagyok. Már évek óta játszom a 
gondolattal, hogy kitalálok egy álnevet, 
és fölépítek mögé egy költőt. Untam, 
hogy már megszokásból írok, és hogy 
ti megszokásból is leközlitek a versei-
met. Ki akartam próbálni, hogy ha tiszta 
lappal indulnék, ismeretlen pályakez-
dőként el tudnék-e érni valamit.

– De miért nő? – nyögte az elké-
pedt szerkesztő.

– Féltem, hogy rájön valaki. Túl jól 
ismertek. Ha férfi nevet veszek föl, nem 
tudtam volna ennyire elvonatkoztat-
ni a saját stílusomtól, a saját témáimtól.  
Legalábbis ketten-hárman, te meg Balázs, 
esetleg Margit – elég hamar ráismertetek 
volna. Így bezzeg nem sejtettétek, igaz?

– Valóban nem – ismerte be a szer-
kesztő – De miért meséled ezt el nekem 
éppen most? Mikor Éva éppen kezd… 
akarom mondani amikor éppen kez-
desz ismertebb lenni.

– Mert be kell fejeznem.
– Miért? – a szerkesztő már vég-

képp elvesztette a fonalat.
– Tudod, kezdetben nagyon élvez-

tem a játékot. Főleg, amikor megérkez-
tek az első kritikák, a szerkesztők, meg 
néhány idősebb pályatárs tanácsai.

– Csakhogy?
– Csakhogy egyikük túl gyakran és 

túl hosszan írt, inkább nem mondom 
el kicsoda, nem érezném tisztességes-
nek. Te is ismered. Eleinte csak iroda-
lomról írt. Később egyre többet mesélt 
saját magáról. Aztán sürgetni kezdte a 
személyes találkozót. Egy ideje már tett 
célzásokat, de én félreértettem a helyze-
tet – ezt csak egy igazi nő érthette volna, 
nekem sokáig meg se fordult a fejemben. 
Belémszeretett. Mármint Évába. És most 
kénytelen vagyok leleplezni magam, és 

bevallani neki, hogy Szentesi Éva, a 
fiatal költőnő valójában férfi. Azért 
jöttem, hogy megkérjelek, Éva ver-
sei helyett most inkább ez a cikk 
jelenjen meg.

T.A.T.

Kicsalogat a tavasz
Pénztárcabarát programok március közepén

Márciusban a főváros is kivirul, és egyre több olyan eseménnyel 
kényezteti az erre vágyókat, melyek az ember zsebéből sem vesznek ki 
egy forintot sem. Hogy milyen remek egy nagyváros pezsgését élvezni, 
azt mi sem jelzi jobban, mint a programok sokszínűsége. Kiállítás, évfor-
dulós koncertsorozat és nemzetközi sztárfellépő is vár rátok a héten!

Még március 14-ig látogatható  
Tihanyi Anna kiállítása 

A fotóművészet szerelmeseinek jó 
hír, hogy még mindig van lehetőségük 
megtekinteni a tehetséges fotográfus 
képeiből nyílt kiállítást. A tárlat a Berlin 
bhf. nevet viseli, nem véletlenül, hiszen 
a művésznő napjaink egyik legmenőbb 
európai városában átélt élményeit, érzése-
it osztja meg a kíváncsiskodókkal. A fény-
képek mély lélektani kérdéseket fesze-
getnek, hiszen gyakori téma a magány, 
a szorongás, az elidegenedés, mégis, a 
német főváros sokoldalúsága is érvénye-
sül. Szombaton a kiállítás finisszázsaként 
Tihanyi Anna és Parti Nagy Lajos Kos-
suth-díjas költő, drámaíró beszélget 17 
órától. Ingyenesen megtekinthető minden 
nap 11-től 19 óráig (pénteken 21 óráig) a 
Capa Központban.
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nemzetnek. Persze nem azért elsősorban, 
mert mostantól zárva lesznek a boltok 
vasárnaponként, hanem mert immáron 
jóval több, mint másfél évszázada vonul-
tak utcára a márciusi ifjak, s töltötték be 
hangjukkal a tereket és az emberek szívét. 
Természetesen városszerte megemlékezé-
sekkel adnak tiszteletet a forradalmárok-
nak és a szabadságharcosoknak, ám ez 
szerencsére nem csupán szónoklatokban 
merül ki. A Budai Várban portrékiállí-
tás nyílik március 14-én, amely két hétig 
látogatható, míg a Parlament ugyanezen 
napon nyitja meg kapuit a nagyközön-
ség előtt 10-től 17 óráig. Aki rajong az 
impozáns épületért, de még nem volt 
alkalma megtekinteni, annak kihagyha-
tatlan program. Természetesen mindezek 
a zsebünket is kímélik.

Bill Patrick Budapesten 
pörget

Bill Patrick az utóbbi időszak-
ban többször is vendégeskedett 
hazánkban, egyre inkább belopva 
magát a honi elektronikus zene 

rajongóinak szívébe. Magyarországon 
először 2011-ben a Balaton Soundon 
pakolta a lemezeket Seth Troxler társasá-
gában egy fantasztikus hangulatú bulin, 
mely után a neve megkérdőjelezhetetle-
nül belekerült a hazai klubtulajok note-
szébe. A legnagyobb dj-kkel fellépő sztár 
ezúttal egyedül érkezik, és szolgáltatja 
a talpalávalót a közönségnek. Minden 
fanatikus legnagyobb örömére az ese-
mény mindenki számára ingyenes lesz 
a Move partysorozat prezentálásában. 
Őket egyébként is érdemes figyelni, mert 
minden rendezvényük hagyományosan 
ingyenes, és gyakran még nagynevű fel-
lépőket is el lehet csípni. Hogy mikor és 
hol? Március 11-én este, az Akváriumban!

Tizedik évfordulóját ünnepli 
a Művészetek Palotája!

Bevallom, ez kissé kakukktojás a fel-
sorolásban, hiszen ide a többi programtól 
eltérően belépőt kell váltanunk az előadá-
sok megtekintéséhez, ám ez nem csorbít 
jelentőségéből. A Milleniumi Városrész 
beruházásaként a Duna szemközti part-
ján elhelyezkedő hatalmas épület kerek 
tíz éve nyitotta meg kapuit a művészet-
kedvelő közönség előtt. Azóta sok víz 
lefolyt a Dunán, és sok egyéb mellett 
rengeteg világsztár, fantasztikus kiállí-
tás, és hangversenyek sora öregbítette 
az épületkomplexum hírnevét. A kerek 
évforduló tiszteletére március 14-én és 
15-én egész napos programokkal várják 
az érdeklődőket, ahova a behopp egy 
ezres. Népszerű hazai zenekarok fellépé-
sétől az örök klasszikusok nagyzenekari 
felcsendülésén át egészen a különleges 
színházi előadásokig mindent megtalá-
lunk a programokban. A stílus kedvelő-
inek szinte kötelező!

Zikk

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/tt0119217/
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=N%C3%A9gyeshatos
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TétékásNyúz

Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjele-
néstől számított egy héten belül 
(következő hét szerda 23:59).
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek csokijaikat az Északi 
Hallgatói Irodában (É 0.75) nyit-
vatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a 
dobozban látta a nevét az újságban.

Heti nyerteseink

Bognár Dániel
Kéri Tímea

Takács Kristóf
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8 3 5 1
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9 3 1
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6 5 9
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3 6 5 4
4 5 3
9 7 6

4 2
2 7 3

1 7 5

3 2 8 4
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2 8
7 6 5

4 6

7 3 2 5 9
5 4 7 8

Sudoku
Kedves Rejtvényeseim!

Fogadjátok tőlem utolsóként ezt a sudokut, remélem tetszeni fog és nem 
lesz túl nehéz. Örülök, hogy ennyi rejtvényt oszthattam meg veletek, és, 
hogy sokatoknak örömteli perceket okoztak. Szintén nagy örömmel láttam, 
mennyien fejtettétek meg helyesen a hashit. Ezekért érte meg igazán csinálni 
ezt az egészet!

A sudoku szabályait nem hiszem, hogy magyaráznom kellene bárkinek, 
de lényege röviden, hogy minden sorban, oszlopban és 3x3-as kis négyzetben 
1–9-ig minden számjegy szerepeljen, méghozzá mindegyik csak egyszer. 
Megfejtésként pedig most a négy szürke háttérrel megjelölt, háromjegyű 
számot várjuk tőletek a lenti címre. Kellemes rejtvényfejtést és minden jót 
kívánok nektek a jövőben!

subCsibe
nyuzrejtveny@gmail.com

Ne bízz a ribiben!
Az eredetileg Don’t trust the bitch 

in apartment 23 című sorozatban az 
egyik főszereplő, June, a tipikus vidé-
ki „szomszédlány” New Yorkba köl-
tözik álmaival. A sablonos, elcsépelt 
amerikai ábrándokban élt: megkapta 
első munkáját, a barátja eljegyezte 
és úgy érezte, hogy a város csak rá 
vár. Ám Chloe, az új lakótársa is várt 
rá. Egyik probléma jött a másik után, 
és kezdett ez a tökéletes illúzió mor-
zsákra esni, szétzúzódott, felőrlődött, 
megsemmisült, eltűnt a Föld színé-
ről. Tehát rossz volt neki. Ezek után 
még az is kiderült, hogy lakótársa 
többek között abból él, hogy az ilyen 
édesen naiv embereket kihasználja. 
Addig szekálja őket, míg önként elköl-
töznek, és a foglaló megmarad neki. 
Ám June-t nem ilyen fából faragták! 

Felveszi a kesztyűt és csak azért is 
bebizonyítja, hogy boldogan tud élni a 
nagyvárosban és szebbé teszi az egész 
világot (kis túlzással).

A két lány természetéből adódó 
óriási ellentét időnként enyhül, de 
az alapkarakterek nem változnak.  
Néha már idegesítően nem alakulnak 
belsőleg, de valamiért még is annyi-
ra vicces és megkapó a történet, hogy 
muszáj megnézni a következő részt! 
Duójukhoz csatlakozik James Van Der 
Beek, aki tényleg James Van Der Beek, 
a Dawson és a haverok főszereplője, 

sok rajongó nagy örömére – így már 
trióként hódítják meg a „Nagy Almát”. 
James saját magát játssza, a kiégett 
sztárt, aki szinte csak a múltbéli hírne-
véből él. Gyakran megjelenő szerep-
lők még a szembeszomszéd srác, akit 
mindig perverz atmoszféra vesz körül, 
a földszinten lakó lány, aki Chloe meg-
szállott rajongója, illetve Mark. Termé-
szetesen ő sem százas teljesen, tudat 
alatt utálja a barátnőjét, aki csak kihasz-
nálja őt. Igencsak retardált izgalmas a 
színen levők egyénisége.

Remek szórakozás megnézni egy-
egy részt, sok szabadidő nem is kell 
hozzá, mert csak 20 perc egy epizód. 
Első hallásra (vagy inkább olvasásra) 
talán lányosnak tűnhet ez a mű, de 
ajánlom koedukált kikapcsolódásnak 
is, volt már rá példa, hogy fiú ismerő-
söm élvezettel nézte velem.

Resch Bori

Ahol a szivárvány véget ér
Újabb beteljesületlen szerelem?

Sok film szól a fiúk és lányok közti barátságról. Kevés kivétellel a leg-
több azt mutatja be, hogy a két ellentétes nem tagjai között igazi barátság 
nem lehetséges, mert az idő múlásával a baráti érzelmek erősebbé válnak 
és szerelem alakul ki. Az Ahol a szivárvány véget ér pont ilyen. 

A történet két főszereplője, Rosie 
és Alex már nagyon aprócska koruk 
óta elválaszthatatlan barátok. Mindent  
megosztanak egymással, igazi lelki 
társak. A hosszú idő alatt azonban 
egyszer sem merül fel bennük, hogy 
esetleg szerelmet tápláljanak a másik 
iránt, egészen a serdülőkorig, amikor 
is megjelennek a hormonok, és mind a 
ketten más szemmel néznek a másikra. 
Azonban egyikük se mer közelíteni, 
hiszen tartanak attól, hogy elveszítik 
egymást. Inkább tudat alatt próbálják 
a másikat féltékennyé tenni, ez viszont 
nem gátolja meg verhetetlen párosukat 
abban, hogy majdhogynem közös jövőt 
tervezzenek.

A gimnázium befejezése után ame-
rikai egyetemi ösztöndíjat szeretnének 
kapni, és mind a ketten meg is kapják. 
Azonban egy aprócska hiba csúszik a 
rendszerbe, mivel Rosie-nak nem úgy 
sül el a bál utáni éjszakája, ahogy terve-
zi, így a meggondolatlan este „terhét” 
egész életén keresztül cipeli. Viszont 
nem szeretné, hogy csak amiatt, mert 

az ő álmainak befellegzett, Alexnek 
is maradnia kelljen. Eltitkolja előle a 
dolgot, hogy boldognak lássa. Ezzel 
a lépéssel elkezdenek távolodni egy-
mástól, azonban pont ennek köszön-
hetően rájönnek mind a ketten, hogy 
mennyire fontos számukra a másik. 
Életük teljesen más ütemben halad, 
Rosie-nak rá kell jönnie, hogyan tud-
ná függetleníteni magát a szüleitől, 
mialatt a legnagyobb álmát, hogy egy 
napon saját szállodát nyisson, próbálja 
valóra váltani.

Ez idő alatt Alex elvégzi az egyete-
met Amerikában, és esze ágában sincs 
véglegesen hazatérni. Szerelemre talál 
a tengerentúlon, amivel akaratlanul is 
összetöri Angliában hagyott legjobb 
barátnőjének szívét. Rosie is próbál-
ja megtalálni az igazit sok csalódás 
árán, viszont a szíve mélyén már kez-
di sejteni, hogy erre minimális esélye 
van, hiszen az az ember, akit tiszta 
szívéből igazán szeret, egy másik nő 
karjaiban találta meg a boldogságot. 
Titkon azonban reméli, hogy Alex 

is hasonlóan érez iránta. Mire Alex 
románca felbomlik, Rosie kötelezte 
el magát egy régi ismerőse mellett, 
viszont ez a kapcsolat már az elején 
halálra van ítélve. A lány csak tartozni 
szeretne valakihez, aki mellett nem 
kell üresnek éreznie az életét. Még a 
házasságba is belemegy, de az hamar 
felbontásra kerül, viszont túl későn 
ahhoz, hogy megállíthassa Alexet, 
hogy elvegye gimnáziumi szerelmét. 
A srác házassága se örökéletű, főleg 
azután nem, hogy Rosie elárulja neki, 
hogy fülig szerelmes belé.

Mivel angol filmről van szó, nem 
végződhet máshogy a történet, mint 
happy enddel. Rosie megvalósítja álmát,  
és még az igaz szerelem is rátalál.

Bori
LOVE, ROSIE (angol-amerikai romantikus 
vígjáték, 102 perc, 2014)
Rendező: Christian Ditter
Író: Cecelia Ahern
Forgatókönyvíró: Juliette Towhidi
Szereplők: Lily Collins (Rosie Dunne), Sam 
Clafllin (Alex Stewart), Art Parkinson (Gary Dunn)
Pontszám: 7/10

mailto:nyuzrejtveny%40gmail.com?subject=Sudoku
http://www.imdb.com/title/tt1638002


Az Alapítvány története
Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította 1990. november 

20-án, majd a bíróság 1991. január 7-én hivatalosan is bejegyezte, 
ezzel az ország egyik legrégebbi civil szervezete. Az Alapító okirat-
ban megjelölt alapítványi cél: Az ELTE Lágymányosi Campusára 
járó hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének 
támogatása, segítése. Az Alapító okiratunk szerinti feladatköre-
ink: szociális- és tudományos tevékenységek, kutatás, oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, sport – a 
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében folytatott 
sporttevékenység kivételével –, kulturális tevékenységek, illetve a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglal-
koztatásának elősegítése.

Tevékenységünk
Az utóbbi évek során részt vettünk egy, a természettudományi 

képzés fejlesztésére és modernizálására szolgáló projektben, mely 
során többek között nagy mennyiségű elektronikus tananyag vált 
elérhetővé. Érettségi előkészítőinken több száz középiskolás felké-
szülését biztosítjuk.

Újra meghirdettük és tovább szélesítettük ösztöndíjprogra-
munkat is: a középiskolások tanulmányi eredményük és szociális 
helyzetük alapján pályázhatnak előkészítő tanfolyamaink ingyenes 
igénybevételére. Jelenleg leginkább azzal segítjük a tehetséges hall-
gatókat, hogy támogatást biztosítunk számukra szakmai rendezvé-
nyeken való megjelenésre. Ez részben a részvételi díjat, részben az 
utazást jelenti.

Terveink
Évek óta támogatjuk a karon műkö-

dő mentorrendszert. Az elmúlt években 
a mentorok képzései az Alapítvány által 
nyújtott segítséggel kerültek megszerve-
zésre. Már a rendszer megalapítása óta 
részt veszünk a mentorrendszer képzési 
szerkezetének strukturális, illetve tartalmi 
elemeinek alakításban. Szeretnénk idén is 
hozzájárulni ennek sikerességéhez.

Évek óta részt veszünk ismeretterjesztő 
és szórakoztató rendezvények szervezésé-
ben, az esetleges hiányzó anyagi fedezetet 
is biztosítva.

Az elkövetkezendő évben számos újdon-
ságot szeretnénk bevezetni, ezek közül 
néhány: sokoldalúsági ösztöndíj; webshop, 
illetve hallgatói bolt a Campuson; felszerelt 
játékszoba az órák közti szünetek eltöltésére.

Hogyan tudsz segíteni?
Egyrészt egyre nagyobb szükség van 

még több olyan önkéntesre, akik szabad-
idejük egy részét arra áldozzák, hogy segít-
senek. Ha megtetszett egy ötletünk és segí-
tenél kivitelezni, vagy neked van ötleted, 
keress bennünket bátran!

Másrészt támogathatod adód 1%-ával 
tevékenységünket, hogy még többet való-
síthassunk meg, és jobbá tehessünk az 
egyetemen eltöltött éveket.

Adószámunk: 19652595-2-43
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