
Aktív–passzív
Különbség ház és ház között

8–9. oldal

Az Egyetem kapujában
Gólyatáborok tavaly után

4. oldal

Kezdjük újra az embert
Dr. Jane Goodall és az erdő kertészei

12–13. oldal

TétékásNyúz
LI. félévfolyam 1. szám 2015. szeptember 16. web: http://nyuz.elte.hu

http://nyuz.elte.hu


51. félévfolyam 1. szám 
2015. szeptember 16. TétékásNyúz

Plusz-Mínusz A főszerkesztő nadrágszéle2 3

Megújuló energiaforrá-
sok: valós lehetőségek, 

tévedések és átverések

2015. szeptember 17-én Turá-
nyi Tamás egyetemi tanár, a 

Kémiai Intézet igazgatója tartja az 
Alkímia ma kémiai ismeretterjesztő 

sorozat évnyitó előadását Megújuló 
energiaforrások: valós lehetőségek, tévedé-

sek és átverések címmel a Természettudo-
mányi Karon.

Az előadás bemutatja, hogy az energiater-
melés egy-egy módjának erőltetése sok kár-

ral járhat, de többfajta energiaforrás együttes 
felhasználása esetén az egyes energiatermelési 

módok előnyös jellemzői kiegészítik egymást.
A 2007 óta futó sorozatban az ELTE TTK Kémiai Inté-

zetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek 
„a régiek megszállottságával” beszélnek az anyagról, a 

vegyészetről, kémiai érdekességekről és újdonságokról.

Időpont: 2015. szeptember 17. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A 0.83)
forrás: http://www.elte.hu

Az információs és bio-
nikus technológiák jövője

Az ELTE Bolyai Kollégium 
Csütörtök Este sorozatában 2015. 

szeptember 17-én Csurgay Árpád, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem egye-

temi tanára, akadémikus „Töprengés az infor-
mációs és bionikus technológiák jövőjéről” címmel 

tart előadást. 
A homo technicus természet ihlette mesterséges kör-

nyezetet épít. Ahogy a múltban, úgy a jövőben is, a min-
denkori új technológia a természet egy-egy titkának megfej-

tésére támaszkodik. Mit tanulhatunk a mai információs techno-
lógiák születéséből, a most egyetemre járók hogyan készülhetnek 

fel az információs technológiák további várható gyors átalakulásaira? 
Az előadó ezekre a kérdésekre keresi a választ. 

Időpont: 2015. szeptember 17. 18:15
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 104-es előadó)

forrás: http://www.elte.hu
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Azok a mocskos anyagiak...
A tavalyi sanyarú félév után, amikor 

az egyetem nyomdai közbeszerzésének 
hiánya keserítette meg az újság életét, 
idén minden sokkal jobbnak ígérkezett. 
Új nyomdai közbeszerzés, megfelelő költ-
ségvetés, melyik főszerkesztő kívánhatna 
ennél többet?

Aztán a gólyaszámmal jött a feketeleves: 
a folyamatos csúszások, utólagosan felme-
rülő hibák, majd egy érthetetlen eltérés az 
eredetileg megrendelt újság paramétereihez 
képest ráébresztettek arra, hogy bizony idén 
sem lesz minden olyan szép és nyugodt, aho-
gyan azt előre elképzeltem. Ezt követte aztán  
a végső elkeseredés: jelen pillanatban úgy 
tűnik, az újság kiadása sokkal többe fog 
kerülni, mint egy évvel ezelőtt, ami alapján 
a költségvetés tervezete elkészült.

Szóval pápá nyugodt megjelenés, helló régi barátom, gyomorgörcs, hogy 
vajon megjelenhet-e a következő újság nyomtatásban, vagy marad az online 
terjesztés. Szerencsére időközben elindult saját (mobilra, tabletre és pc-re is opti-
malizált) honlapunk is, ahol a benneteket érintő hírek mellett megtalálhatjátok az 
elmúlt félévek lapszámai mellett természetesen az újakat is, sőt a szerkesztőség 
állandó tagjai is bemutatkoznak. Emellett természetesen továbbra is megtalálha-
tóak vagyunk a facebookon és az issuu.com-on is.

Lényeg a lényeg: sajnos idén sem biztos, hogy minden héten találkozhattok az 
újsággal az egyetem folyosóin. Azt mindenképp szeretném elérni, hogy minden 
második lapszám megjelenhessen nyomtatásban, de – ahogy mondani szokták 
– még semmi sem biztos. Egyelőre örüljünk annak, hogy az ELTE TTK Hallgatói 
Alapítvány ismét kisegítette a Tétékás Nyúz-t azzal, hogy megjelentette az első lap-
számot, úgyhogy most merüljetek el ennek hasábjain, hiszen az elmúlt félévekhez 
hasonlóan idén is sok-sok érdekes cikkel készültünk nektek. Jó szórakozást!

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként, olvasó- vagy törde-
lőszerkesztőként, grafikusként! (Semmilyen előképzettség nem 
szükséges.) Jelentkezz a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen 

vagy keress meg fogadóórámon keddenként 12 és 14 óra között a 
Déli Haliban (D 00.732), hogy megbeszélhessük a részleteket!  

Szeretettel várlak!

Kulturális Örökség Napja az Egyetemi Könyv-
tárban

Az Egyetemi Könyvtár 2015. szeptember 19-én 
ismét csatlakozik a Kulturális Örökség Napja ingye-

nes rendezvénysorozatához, melynek során a könyvtár 
épületének legszebb termeibe, valamint a digitalizálás 

és a restaurálás folyamataiba nyerhetnek betekintést az 
érdeklődők. 

A program keretében épülettúrán vehetnék részt a látoga-
tók, melyet Szögi László és Kazimír Edit vezetnek, majd 

kora délután különböző előadásokat hallgathatnak 
meg a könyvtár történetéről, értékes kéziratairól, a 

régi könyvek és nyomtatványok digitalizálásáról, 
valamint Budapest építészetéről.

Az esemény zárásaként a résztvevők a 
könyvtár Tanácstermében megismerked-

hetnek az Egyetemi Könyvtárért Alapít-
vány könyv-örökbefogadási projekt-

jével. A programokon való részvétel 
ingyenes, a látogatókat az épület 

aulájába várják.

Időpont: 2015. szeptember 19. 10:00
Helyszín:  ELTE Egyetemi 

Könyvtár (1053 Budapest, 
Ferenciek tere 6.)

forrás: http://www.elte.hu

Úttörő eredmények a grafén kutatásában

A rangos Nature Communications folyóiratban jelent meg a berlini Helmholtz 
Centrum fizikusai által jegyzett, kísérleti méréseket összegző publikáció, amely 
az ELTE Fizikai Intézet kutatóinak korábbi, elméleti sejtését igazolja. 
A magyar kutatócsoport – Rakyta Péter, Kormányos Andor és Cserti József – elmé-
leti keretek között már 2011-ben tanulmányozta grafénben az elektronok spin-pola-
rizációját. A Physical Review B folyóiratban közölt tanulmányban megmutatták, hogy 
a grafént alkotó két alrácson a spin-polarizációnak nemcsak síkbeli, hanem a grafén 
síkjára merőleges komponense is van. Ennek köszönhetően az egyes alrácsokon, az 
elektronok impulzusának függvényében a merőleges spin-polarizációnak a sündisz-
nó tüskéire emlékeztető szerkezete rajzolódik ki. A sündisznó-szerkezet a kísérleti 
mérésekben nem megfigyelhető. Az ELTE-s kutatócsoport akkor elméleti szá-
mításokkal mutatta meg, hogy a sündisznószerű spin-struktúra akkor válik 
megfigyelhetővé, ha a két alrács közti szimmetria sérül.
Az ELTE-s kutatók elméleti jóslatát a berlini Helmholtz Centrum kutatói 
kísérletileg, fotoemissziós mérések segítségével igazolták. Bár az elekt-
ronok mágneses momentumának, pontosabban spinjének és impul-
zusának csatolása, vagyis az úgynevezett spin-pálya kölcsönhatás 
grafénben nagyon gyenge, a Centrum fizikusainak sikerült fel-
erősítenie a spin-pálya kölcsönhatást. Az úttörő eredményt úgy 
érték el, hogy arany atomokat közvetlenül juttattak a grafén 
réteg alá, így a továbbiakban lehetőség nyílik az elektronok 
spin-polarizációjának kísérleti tanulmányozására.
A kutatásokban résztvevő fizikusok szerint ez a tudo-
mányos eredmény jelentős hatással lehet a grafén 
alapú információtechnológia fejlődésére is. A spin-
polarizáció sündisznó jellegű szerkezete ugyanis 
hozzájárulhat többek között nagy hatásfokú spin 
szűrők létrehozásához is, melyek fontos elemei 
lennének a spin alapú információtechnológia 
eszközeinek.

forrás: http://www.elte.hu

Ingyenes kínai nyelvleckék

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2015. szeptember 
7. és 18. között kínai anyanyelvű tanárokkal 
indít tíz alkalomból álló ismerkedő nyelv-
tanfolyamot az Egyetem oktatói, hallgatói 
és dolgozói részére. Az oktatók Xie Jing 
és He Zhen lesznek. A tanfolyam min-
den résztvevő számára ingyenes.

Időpont: 2015. szeptember 7–18. 
16:30; 18:00
Helyszín: ELTE Konfuciusz 
Intézet (1088 Budapest, 
Múzeum körút  4/F 
I. emelet 16.)
forrás: http://www.elte.hu

https://www.elte.hu/hir?id=NW-7295
https://www.elte.hu/hir?id=NW-7301
http://nyuz.elte.hu
http://www.issuu.com/tetekas_nyuz
http://www.facebook.com/tetekasnyuz
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=Jelentkez%C3%A9s%20a%20szerkeszt%C5%91s%C3%A9gbe
https://www.elte.hu/hir?id=NW-7318
https://www.elte.hu/hir?id=NW-7305
http://www.elte.hu/hir?id=NW-6615
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Gólyatábor és beiratkozás
Elnökhelyettesek beszámolói

A keddi küldöttgyűlésre a TTK HÖK összes tisztségviselője 
megírta beszámolóját az elmúlt időszakról. Bár a nyári időszakban 
oktatás nincs az egyetemen, a HÖK köreiben nem állt meg az élet: 
a részletekről ezekben olvashattok. Az újságban a gazdasági és a 
tanulmányi elnökhelyettes beszámolójából idézünk.

Gazdasági ügyek
• Az előző Küldöttgyűlési ülé-

sen elfogadásra került az idei év költ-
ségvetése, amit ezután továbbítottam 
az ELTE HÖK Gazdasági alelnökének.  
Az már most látható, hogy több beter-
vezett költés nem biztos, hogy meg fog 
valósulni. A következőkben próbálom 
időrendben ismertetni a történéseket.

• A nyár egyik legfontosabb 
eseménye az ELTE HÖK vezetőképzője 
volt. Ezen tanulmányi terepgyakorlat 
miatt nem tudtam részt venni. Fetter 
Dávid jelentkezett, hogy szívesen jelen 
lenne a gazdaságis szekcióban. Vele 
minden nap átbeszéltük a legfontosabb 
történéseket. Ezúton is köszönöm neki 
a helyettesítést. Sok minden megbeszé-
lésre került, amiből mostanáig sajnos 
nem vagy alig valósult meg valami.  
A pontos részletekről az ülésen szeret-
nék beszámolni.

• Június végén elkezdődött a 
mentortábor helyszínének kiválasztá-
sa. A korai egyeztetéseknek köszönhe-
tően a beszerzés rendben lezajlott.

• A nyár folyamán minden 
önkormányzat gazdaságisa kapott 
SAP és GIRLEK lekérdezési jogot, így 
napra pontosan nyomon tudjuk követ-
ni mennyi forrás van a kereten illetve 
milyen pénzmozgások voltak rajta.

• A gólyatábori kellékek beszer-
zését, amire az irodai közbeszerzés 
lehetőséget adott, azzal rendeltük meg. 
Az igényelt eszközök ügyében folya-
matosan egyeztettem a főszervezőkkel, 
közalkalmazottakkal. Minden rendben 
megérkezett. Az iroda működéséhez is 
rendeltem szükséges dolgokat, hiszen 
lejárt az irodai közbeszerzés.

• Hoksza Zsolttal még július 
végén egyeztettünk a leendő leltárfe-
lelősünkkel. Az átadás- átvételi eljárás 
van hátra.

• A hagyományokat folytatva 
idén is tájékoztató levelet küldtünk az 
elsős hallgatóknak. Ennek a beszerzé-
sében működtem közre.

• Augusztus elején életbe lépett 
az új nyomdai közbeszerzés, azonban 
a Tétékás Nyúz Gólya különszámának 
megrendelése nem ment zökkenő-
mentesen. Az újságot augusztus 13-án 
rendeltük meg, remélve, hogy a beirat-
kozásra mindenképpen megérkezik.  
Azonban csak a mai napon (2015.09.11)  
érkezett meg, a folyamatos egyezteté-
sek ellenére is. A jelenlegi szerződés 
az előzőekhez viszonyítva nagyon 
magas árakkal dolgozik, így vélemé-
nyem szerint át kell gondolni a Tétékás 
Nyúz megjelentetésének gyakoriságát. 
A heti megjelenést valószínűleg nem 
tudjuk biztosítani.

• Az előző időszakhoz hason-
lóan rendben tartottam a honlapot, 
kezeltem a facebook-oldalt, a kommu-
nikációs felületeken folyamatosan tájé-
koztattam a hallgatókat.

• Amíg nem volt irodavezető, 
kezeltem a levelezést és válaszoltam a 
felmerülő kérdésekre.

• A hét folyamán Fetter Dávid-
dal közösen összeállítottuk a félév első 
infolevelét, amely már kiküldésre is 
került.

Horváth Tamás
gazdasági elnökhelyettes

gazdeh@ttkhok.elte.hu

Tanulmányi ügyek
• A nyári időszak alatt igyekez-

tem elérhető maradni mind elektro-
nikusan, mind telefonon a lehetősé-
gekhez mérten. Minden, delegáltsá-
gaimhoz kötődő ülésen megjelentem. 
Számos megkeresés érkezett, nagyrészt 
a regisztrációs hét körüli időszakban, 
ezekre próbáltam megfelelő választ 
találni a lehető leghamarabb. A Tanul-
mányi Hivatal vezetőjével is folyama-
tosan tartottam a kapcsolatot.

• A beiratkozások az eddigiek-
hez képest némileg eltérően zajlottak.  
Az Oktatási Igazgatóság kérése miatt 
a beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok fénymásolatának hitelességét 

a Tanulmányi Hivatal munkatársa-
inak egyesével kellett ellenőrizni. A 
fenti szabályozás okán ezúttal a men-
torok csupán ellenőrző feladatot lát-
tak el, mielőtt az elsőéves hallgatók a 
tanulmányi előadóknál beiratkoztak 
volna. A folyamat így meglehetősen 
lassú és kiszámíthatatlan volt, ezért 
a különböző előadások összehango-
lása kisebb gondot okozott. Továb-
bá problémát okozott az is, hogy a 
Tanulmányi Hivatal részéről nem volt 
képviselő, akivel minden egyes fel-
merülő kérdést és igényt hatékonyan 
megbeszélhettem volna. A kritérium-
dolgozatok és a közös tárgyfelvételek 
során előfordultak kisebb szervezést 
érintő gondok, azonban ezeket sike-
rült szerencsére rövid időn belül elhá-
rítani. A dékáni kézfogókra sikerült 
önkénteseket találni, akik eredmé-
nyesen segítettek az ünnepség során.  
A pénteki alkalommal sajnos meglehe-
tősen kevés érdeklődő jelent meg, ezt a 
jövőben jobban lehetne népszerűsíteni  
a leendő elsőévesek körében.

• A legutóbbi kari Tanulmá-
nyi- és Oktatási Bizottság ülése során 
felmerült a Köztársasági ösztöndíj 
tanulmányi pontrendszerének átgon-
dolása. Az ősz folyamán mindenkép-
pen sort kell majd rá keríteni, hogy a 
következő pályázási időszakban már 
alkalmazni lehessen. Érkezett egy 
megkeresés azzal kapcsolatban, hogy 
az ösztöndíj pályázatának pontozása 
nem elég részletes és átlátható, vala-
mint az utólagos megtekintéssel is 
akadtak gondok. Az újabb problémák 
elhárítása érdekében mindenki szá-
mára megfelelő javaslattal szeretnék 
előállni a Tanulmányi Csoport aktív 
közreműködésével.

• A félév kezdetével újra fel-
vettem a kapcsolatot a Tanulmányi 
Csoport levelezőlistáján keresztül az 
érdeklődőkkel. Hamarosan aktuálissá 
válik egy ülés, amelynek során elsősor-
ban a Köztársasági ösztöndíj és a Kar 
kiváló hallgatója támogatások ponto-
zásáról beszélnénk.

Rádl Attila
tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu

A tisztségviselők beszámolóit teljes ter-
jedelmében elolvashatjátok a TTK HÖK 

honlapján a keddi küldöttgyűlés meghívó-
ja alá csatolva. Ha bármilyen kérdésetek 

merülne fel, keressetek fel bennünket  
bármelyik elérhetőségünkön!

Az Egyetem kapujában
Gólyatáborok tavaly után

Nehéz nem észrevenni, hogy az Egyetem folyosói ismét hallga-
tókkal teltek meg. Elkezdődött az őszi szemeszter, de a Hallgatói 
Önkormányzat életében a vizsgaidőszak utolsó napja nem a munka 
végét jelenti, ahogy a szeptember 1. sem annak kezdetét.

Ennek megfelelően a nyár nem 
telt eseménytelenül a TTK HÖK szá-
mára. Ezt az időszakot alapvetően a 
nyári programok előkészítése hatá-
rozta meg, ennek megfelelően igyek-
szem a gólyatáborok kérdéskörére 
jobban kitérni most.

A tavalyi sajnálatos események 
katalizátorként hatottak a gólyatábo-
rok koncepciójának időszerű megre-
formálására. A szervezési gyakorlat 
vonatkozásában ezt korántsem egy 
törésnek kell elképzelni, nem egy vágás 
elszenvedését jelentette, hanem egy kis 
seb felfedezését, amely könnyen elfer-
tőződhet, ha nem figyelünk rá. Az ügy 
közvetlen hozadéka volt, hogy elindult 
a diskurzus a hogyanról, ami talán az 
egyik legfontosabb lépés. De mielőtt 
rátérnék, hogy mivel kecsegtetett ez a 
diskurzus, tennék egy kis kitekintést. 
Egyetemünknek legalább két okból is 
kiemelt felelőssége van abban, hogy 
megfelelő súllyal kezelje a kérdést és 
mintaadó megoldásokat vezessen be: 
egyrészt az Egyetemet erre kötele-
zi saját közösségének értékfelfogása 
és missziója, másrészt az erőszakkal 
összefüggésben napvilágra került, az 
Egyetemet érintő esetekre figyelemmel 
ez a társadalom jogos elvárása.

Adott tehát a társadalom külső és 
a mi felelősségtudatunkból származó 
belső motiváció. Természetesen merül 
fel az a kérdés is, hogy egyáltalán szük-
ség van-e gólyatáborokra? Szerencsére 
ugyanezt a kérdést már volt alkalmam 
boncolgatni még májusban, a TTK HÖK 
által a témában rendezett kerekasztal-
beszélgetésen. A gólyatáborok jelentő-
sége meglátásom szerint még azon is 
túlmutat, hogy a frissen felvett hallgatt-
tóknak lehetőségük nyílik az egyetemi 
közösségbe való integrálódásra és azon 
hallgatókkal való megismerkedésre, 
akik közül jó eséllyel kikerülnek a leen-
dő csoporttársaik. Mondhatjuk, hogy 
az új hallgatók fizikailag és polgárai 
által ilyenkor találkoznak először az 
Egyetemmel, és ahogy személyek ese-

tén is, az első találkozás ebben az eset-
ben is rendkívül meghatározó. Nehéz 
elvitatni annak fontosságát, hogy az 
ide felvettek azt lássák, 
hogy olyan helyre kerül-
nek, ahol a közösség 
egymás támogatásában, 
a rászorulók segítésében, 
és az intellektuális és 
sportos kihívásokban is 
örömüket lelik és, hogy 
az ebbe a közösségbe tar-
tozás egy identitást, az 
egyetemista lét felelős-
ségteljes érzését és ezzel 
járó értékeket von maga 
után. Ha ez sikerült, 
akkor sokat tettünk egy 
szerethető Egyetem felé, 
amely valóban méltó arra, hogy a fel-
sőoktatás zászlóshajójának nevezzük. 
Ha ennek éppen ellenkezője látszik, 
akkor nagyon nehéz a kialakult képet 
megváltoztatni, ha lehet, vagy ha cél 
marad egyáltalán.

Lehet, hogy ebbe a közegbe fris-
sen bekerülő hallgatók első benyomá-
sai meghatározzák azt, hogyan fog-
nak viszonyulni a tanulmányaikhoz 
az elkövetkezendő években. Persze 
ugyanakkor az is kiemelt cél, hogy 
valamennyi résztvevő jól érezze magát 
és pozitív élményekkel gazdagodva 
térhessen haza.

Visszatérve az útra, amelyet az 
Egyetem bejárt a gólyatáborok szervezése 
során; a Szenátus nyáron fogadott el egy 
koncepciót arról, hogy milyen kereteket 
szán ezeknek a programoknak. Hallani 
mindenféle rémhíreket, hogy milyen 
feladatokkal találkozhatunk egy-egy 
gólyatáborban, de az említett koncepció 
alapján is – nem mintha korábban túlzot-
tan jellemző lett volna Karunk gólyatá-
boraira – ilyen jellegű feladatok biztosan 
nem fordulhatnak elő, amit a Hallgatói 
Önkormányzat nagyon komolyan is vett. 
Ez megnyilvánult például abban, hogy 
a gólyatáborok szervezett programjai-
nak tervezetét, az állomások és felada-

tok leírásával együtt a Karok Dékánjai is 
jóváhagyták, ahogy a szervező hallgatók 
névsorát is.

Idén a biztonsági- és egészségügyi 
szolgálat mellett állandó pszichológusi 
jelenlét is biztosított volt, ha bármelyik 
hallgatónak olyan jellegű problémája 
támadna, amihez szakember segítsé-
gére is szükség lehet. Ezek a változta-
tások és a szervezők felkészítése is azt a 
célt szolgálták, hogy minden résztvevő 
számára elfogadható mentalitás ural-
kodjék a táborok alatt, amit maximáli-
san komolyan vettünk.

Be kell vallani, volt, 
hogy egy-egy szervező 
magatartása nem tökéle-
tesen tükrözte azt a szel-
lemiséget, amelyet mi 
zászlónkra tűztünk, de 
ezek tolerálását minimá-
lisan sem tartottam – és 
nem tartom most sem 
– indokoltnak. Azoktól, 
akik megerőltetőnek érez-
ték a lefektetett szabályok 
betartását – ha kellett – 
idő előtt búcsút vettünk.  
Szerencsére ilyen csak 
szórványosan fordult elő.

A tavalyitól jelentősen eltérő volt 
magának a szervezés technikai lebo-
nyolításának a menete is. Míg a korábbi 
években az ELTE közbeszerzést írt ki az 
ilyen jellegű rendezvények megszerve-
zésére, addig most a beszerzések koordi-
nálását közvetlenül az intézmény végezte 
néhány közalkalmazotton keresztül és 
maga az Egyetem volt az, aki bekérte az 
árajánlatokat a különböző szolgáltatóktól. 
Ezt jobban részletezve tárgyalja a Kül-
döttgyűlésnek készített beszámolóm, ami 
megtalálható a TTK HÖK honlapján.

Amennyire tudtam, személyesen is 
ellátogattam a táborokba, és azt hiszem, 
elmondható, hogy az egyik elsődleges 
célt sikerrel abszolváltuk: a résztvevők 
kedves emlékekkel térhettek haza, de 
a munkának itt közel sincs még vége. 
Ahogy anno elnöki pályázatomban is 
írtam, a Hallgatói Önkormányzatnak 
is – ahogy a társadalom bármely más 
szegmensének – folyamatos öntisztu-
láson kell keresztülmennie; a tradíciók-
ból át kell menteni azt, ami érték, néha 
időszerű a kártékony gyakorlatokat 
kigyomlálni és mindig igyekezni kell 
újat, jobbat teremteni.

Hoksza Zsolt
elnök

elnok@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet Sport6 75vös-láz
Felkészülni, vigyázz, rajt!

Kedves Olvasó! Ha gólya vagy, talán akkor is hallottál már egye-
temünk, s főleg karunk legnagyobb sporteseményéről, az Eötvös 
5km futóversenyről (5vös 5km), melyet idén 29. alkalommal rendez 
meg az ELTE TTK HÖK az ELTE TTK Hallgatói Alapítvánnyal, 
valamint az ELTE BEAC Polythlon Triatlon Klubbal és különböző 
szponzorokkal (Eisberg, Coca-Cola) karöltve.

Tehát, a verseny, melyről a beha-
rangozó is szólt, 2015. szeptember 29-én 
kerül megrendezésre (nem véletlenül), 
hiszen szoktuk tartani magunkat vala-
miféle számmisztikai okokból – jó, 
nyilvánvalóan nem azért, de jól hang-
zik – ahhoz, hogy legyen a dátumok, 
időpontok és a verseny sorszáma közt 
valamiféle egybeesés. A verseny rajtja 
ugyanis már évek óta délután 5 óra 5 
perc, és ez nem véletlen. 

Beszéljünk hát az idei versenyről, 
szeptember 17-én 0 óra 0 perckor nyí-
lik meg a nevezési felület a honlapon  
(http://eotvos5.elte.hu/nevezes), de természe-
tesen erről még a facebook-oldalunkon 
(http://facebook.com/5vos5km) valamint az 
eseménynél is írunk (XXIX. 5vös5km). 
A nevezés az első körben – amely szept-
ember 24-e, 23 óra 59 percig tart – 600 Ft.  
Második körben, amely szeptember 25. 
00:00-tól szeptember 28. 23:59-ig tart, 800 Ft,  
aznap pedig – helyszíni nevezés lehet-
séges már csak – 1000 Ft. Fizetni min-
den esetben a RAJTSZÁM ÁTVÉTELE-
KOR kell. Vannak bizonyos előrehozott 
rajtszámátvételi lehetőségek is azoknak, 
akik nagyon gyorsak voltak és úgy dön-
töttek, szeretnének indulni, ugyanis aki 
szeptember 22. 23:59-ig benevez, az már 
24-én kézhez tudja kapni a rajtszámát – 
ha minden jól megy, de természetesen 
folyamatosa tájékoztatás a facebookon. 
Aki pedig szeptember 26. 23 óra 59 percig 
nevez be (meg mindenki, aki már koráb-
ban is benevezett) az átveheti a rajtszá-
mát szeptember 28-án. A rajtszámátvétel 
helyszínét a facebook-oldalon valamint az 
eseménynél is közöljük. 

A versenyről
 Aznap 14.00-tól lehet átvenni a rajt-

számokat, illetve a helyszínen nevezni. 
A rajtszámátvétel 16 óra 30 percig, a hely-
színi nevezés 16 óra 0 percig lehetséges. 
A verseny hivatalos megnyitója, melyre 
minden évben karunk dékánját szoktuk 
felkérni, 16 óra 30 perckor kezdődik. 

A közös zenés, aerobikos bemelegí-
tés valamelyik aerobik csillagunkkal  
16 óra 45 perctől van. Utána, amennyi-
ben sikerül, várunk benneteket egy rövid, 
meglepetésprogrammal. Tavaly ilyen 
volt a méltán sikeres pole-fitness. Utána,  
17 óra 5 perckor, megtörténik a várva várt 
rajt. A futás maga 5 km, a Lágymányosi 
Campus körül. Megnézzük az Északi, 
a Déli épületet, a BME Q és I épületet, a 
Kockát, a BEAC-ot, valamint a II. Rákó-
czi Ferenc híd töltése mellett is futunk 
egy jót. A versenyen idén ÉLŐ KILOMÉ-
TER „KÖVEK” lesznek, hiszen az ELTE 
Cheerleading Team lelkes tagjai fognak 
nektek szurkolni az egyes kilométerkö-
vek helyén! Hivatásos szpíkerünk, vala-
mint időmérőink is a verseny hangulatát, 
valamint komolyságát hivatottak szol-
gálni. Az ELSŐ 450 BEFUTÓ a verseny 
emblémájává vált kis térképpel ellátott 
pólót kap ajándékba! A verseny végezté-
vel eredményhirdetés, valamint tombola 
és a végén záróünnepség vár mindenkit!

A támogatókról.
A versenyt természetesen a már 

említett főszervezőkön kívül különböző 
támogatók segítik. Ilyen a minden évben 
nagyon sokat segítő BEAC, akik emberek-
kel és technikai háttérrel látnak el minket. 
Ilyen az ELTE Sport Kft., akik az egyik 
kategória díjazását – senior – adják évről 

évre. Ilyen az Eisberg, akik tavaly debü-
táltak, s akiket a finom, célban osztogatott 
salátájuk miatt, valamint a tombolának 
és ajándéknak felkínált csomagjaik miatt 
méltán szeretett meg mindenki. S ilyen 
az idén debütáló Coca-Cola, akik meg-
ígérték, hogy hoznak célkaput, dobogót 
és ajándékokat is! Természetesen támogat 
minket még a BEFS, a MEFS valamint az 
ELTE HÖK. 

A versenyszervezésről.
 A versenyt minden évben lelkes 

hallgatók szervezik nektek, ők terelik az 
embereket a pályán, ők regisztráltatnak 
és adják ki az előnevezéseket az előze-
tes rajtszámátvételkor, ők szerzik be az 
innivalót, a különböző programokat és 
támogatókat ők intézik. Pakolják a szín-
padot, állítják fel a célkaput, szerelik össze 
a hangtechnikát, tehát ők biztosítják nek-
tek, hogy az egész verseny olyan lehessen, 
ami évről évre több és több versenyzőt 
vonz, jobb és jobb hangulatú és egyre 
közelíti meg a profi verseny szintet. 

Honnan is indultunk? Egy ELTE 
TTK-s lépcsőfutó bajnokságból. A törté-
net az eotvos5.elte.hu oldalon elolvasható, 
nagyon izgalmas és jól megírt történet, 
benne van az évek alatt a verseny főszer-
vezését a hátán vivő Sportbiztosok min-
den álma, minden, amit tettek az előző 28 
versenyért. Azonban a csapat, mely a ver-
senyt szervezi, érthető okok miatt (nincs 
idő, egyetem elvégzés, stb.) cserélődik. 
Tehát minden lelkes fiatalt várunk segí-
teni terelni, regisztrálni, pakolni, hiszen 
nélkületek nem lenne maga a verseny. 
Jelentkezni még mindig lehet, akinek 
megtetszett, hogy egy ilyen múlttal és 
presztízzsel rendelkező versenyen dolgoz-
zon, kérem írjon a sportbiz@ttkhok.elte.hu  
címre, hiszen nálunk mindenki számára 
van hely!

Természetesen egyik legfőbb célunk 
– amellett, hogy minden futó élvezze a 
versenyt – az, hogy hogy többen fussunk, 
mint az előző versenyen. Azaz meg kell 
dönteni az eddigi rekordot! Nevezzetek, 
gyertek el az edzésekre, melyeket még 
tartunk addig, ha szeretnétek felkészülni, 
vegyétek át a rajtszámotokat és sorakoz-
zatok fel a chipszőnyeg előtt a célkapu 
alatt, majd a rajtpisztoly eldördültével 
birkózzatok meg az 5 kilométeres távval 
hogy a végén, kellemes fáradtsággal és 
boldog szívvel, mosollyal az arcotokon 
érkezzhessetek célba!

Székely Gellért
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

A kommunikáció fontos!
Pályázat kommunikációs elnökhelyettesi  
tisztségre – Török Mátyás

Török Mátyás vagyok, negyedéves Kémia BSc-s hallgató. 1993. nov-
ember 14-én születtem Budapesten. Életem jelentős részét Biatorbágyon 
töltöttem, majd Budapestre költöztem. Az ekkor elkezdett alapképzést 
januárban fejezem be, majd Anyagtudomány MSc-re felvételizem.

Tapasztalatok, motiváció
Korábbi mentorkoordinátori pályáza-

taimban részletesen írtam eddigi tapaszta-
lataimról, melyekben mint vezető kellett 
helyt állnom. A legközelebbi tapasztala-
taim egyrészt a közel másfél éves mentor-
koordinátori működés, másrészt a Kémia 
Gólyatábor főszervezői pozíciója.

Ezek alatt kénytelen voltam észreven-
ni, hogy a HÖK megítélése valóban elég-
gé rossz, sokszor még a Küldöttgyűlésen 
belül is erősen negatívan állunk a dolgok-
hoz; valamint a Mentorrendszerben, mely 
a HÖK elsődleges utánpótlását jelenti, 
minden próbálkozás ellenére is megjelen-
nek a rendszerkritikus felhangok.

Hiszek benne, hogy ennek nem kell 
így lennie, hogy javíthatunk a HÖK meg-
ítélésén, de ehhez rengeteg munkára van 
szükségünk, amit szívesen koordinálnék.

HÖK-ön belüli kommunikáció

Tisztségviselői ülések
Minium havi egyszer szükséges egy 

ülés megtartása, ez abból is látszik, hogy 
az elmúlt két tisztségviselői értékelésből 
kiderült, hogy a tisztségviselők nem isme-
rik egymást, fogalmuk sincs arról, hogy 
mit csinál a másik, milyen nehézségekbe, 
akadályokba ütközik a munkája.

Tisztségviselői és képviselői 
csapatépítés

Ezeket az alkalmakat két- vagy 
háromhavi rendszerességgel szeretném 
megtartani. Alapvetően hétvégi program-
nak szánom, mivel hétközben az egyete-
mi és egyéb dolgok miatt nem tudnak 
teljesen egymásra koncentrálni az embe-
rek. A csapatépítő alkalmakkor három 
dologra helyeznénk hangsúlyt: ismerke-
dés, önképzés illetve egyéni kompeten-
ciák fejlesztése meghívottak segítségével.

Küldöttgyűlési anyagok kezelése
Több ember felhozta már korábban 

azt a jogos problémát, hogy a Küldött-

gyűlések túl hosszúra sikerednek, és 
nemcsak a „kötelező körök” hossza 
miatt, hanem azért is, mert a képvise-
lők felkészületlenül érkeznek. Vélemé-
nyem szerint a kérdések, viták hosz-
szabbik része lefolytatható előre, netes 
fórumokon.

Egyetemen belüli kommunikáció
Az egyetemen belüli kommunikáció 

esetén az elsőévesekre kell leginkább épí-
tenünk, hiszen bennük alakult ki legke-
vésbé még kész kép a HÖK-ről.

Bevonó tábor
A tavaszi félév során mindenkép-

pen szükséges egy bevonó tábor meg-
tartása. Ekkorra a gólyák több olyan 
dologgal találkozhattak már, amit 
a HÖK nyújtott nekik, így nyitottak 
lehetnek ránk. Megfelelő promócióval 
elérhető, hogy sok érdeklődő eljöjjön.

Egyes tisztségviselők saját 
bevonója, utódképzés

A tisztségviselőknek segítenék 
megszervezni a saját szekciójukba 
történő bevonó alkalmakat, hogy az 
érdeklődők célzottan, az adott terület-
ről tudjanak információkat szerezni. 
Emellett segíteném az utódképzésüket, 
egy közösen összeállított menetrend 
elkészítésével.

Szakmai programok
A hallgatók egy része úgy gondol-

ja, hogy a HÖK csak bulizik, és a hall-
gatók számára is csak buliszervezésben 
merül ki a munkája. Természetes igény, 
hogy szakmai programokat is szervez-
zünk, mint például állásbörzék, elő-
adások volt TTK-s, sikeres emberektől, 
inverz TDK, doktorandusz hallgatók 
témabemutató előadásai, stb.

Megjelenés, átláthatóság
A kommunikáció építésében 

nagyon fontos, hogy folyamatosan jelen 

legyünk. Emiatt egyértelműen folytat-
nám az infolevelek küldését, emellett 
fontosnak tartom a HÖK honlapjának 
folyamatos frissítését, a facebookos jelen-
létet (pl. szakos és kari rendezvények 
promózása, az Egyetemet érintő, illetve 
tudományos cikkek megosztása).

Szintén a facebookon indítanék egy 
„Tudod-e?” rovatot, amelyben rövid, 
tweet-szerű tényeket közlünk arról, hogy 
mennyi mindent csinálunk.

Egyetemen kívüli kommunikáció
Ennél a fajta kommunikációnál 

leginkább a már meglévő felületeinket 
használnám ki.

Az Intézetek által nyújtott 
programok

Szeretném összegyűjteni mindazon 
programokat, melyekkel az egyes Intéze-
tek (illetve a Környezettudományi Cent-
rum) hozzátesz a tudományos élethez, 
mint például a Kémia Intézet „Alkímia 
ma” című előadássorozatával. A meglévő 
felületek segítségével ezeknek megfelelő 
promóciót tudnánk adni, és még inkább 
láthatóvá válnának.

Támogatók keresése
Az egyes rendezvények, képzések 

elég nagy anyagi- és eszközigénnyel bír-
nak, kiemelkedően a Mentorrendszer. Sze-
retném elérni, hogy mindez támogatókat 
szerezzen, például segítenék a Hallgatói 
Alapítványnak a Mentorrendszer pályá-
zati anyagának összeállításában, a szakmai 
programokhoz cégeket megkeresni.

Kezdjük a középiskolában
Szeretnék elindítani egy olyan prog-

ramot, melyben hallgatóink középiskolá-
kat keresnek meg, promotálva a termé-
szettudományokat, magát az ELTE-t és 
azon belül is a HÖK-öt.

Összefoglaló
Kommunikációs elnökhelyettes-

ként tehát a képzésekre, átláthatóságra, 
a mindennapos folyamatos jelenlétre 
helyezném a hangsúlyt. Emellett persze 
az EHSKB delegáltjaként együttműköd-
nék Sujtó Attilával, valamint elnökhelyet-
tesként igyekeznék segíteni az elnökség 
munkáját. Véleményem szerint készen 
állok arra, hogy akár egyetemi szinten 
képviseljem a TTK-s hallgatók érdekeit, 
és az eddigi tapasztalataim alkalmassá 
is tesznek arra, hogy az együttműködést 
keressem másokkal.

Török Mátyás

http://eotvos5.elte.hu/nevezes
http://facebook.com/5vos5km
http://eotvos5.elte.hu
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu%20%0A?subject=
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu%20%0A?subject=
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Más szemmel Más szemmel8 9Aktív–passzív
A különbség ház és ház között

Mitől passzív a passzívház, és mitől aktív az aktívház? Hogyan 
képes egy ház megfordítani a villanyóra járását? Ezek a kérdések, 
ha nem is most, de a jövőben mindannyiunkban fel fognak merül-
ni, hiszen lassan eljön az idő, amikor megvesszük vagy megépítjük 
az első saját ingatlanunkat. Így fontos helyére tennünk ezeket, a 
manapság divatosnak számító fogalmakat.

Az elmúlt két évtizedben minden-
ki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a 
környezet  folyamatos mérgezése mara-
dandó károkat okoz, melyeknek lehet, 
hogy már mi is megisszuk a levét, nem 
csak az unokáink. Nem véletlen, hogy 
az építészet is idomul ehhez az új trend-
hez. Eljött oly sok évszázad után az idő, 
amikor már nem a méret és a csillogás 
számít. Ma már előny ha a felhasznált 
alapanyagok természetközeliek, vala-
mint fontos a ház fogyasztása is, még 
akkor is ha általában nem azok építenek 
ilyen otthonokat vagy irodákat, akiknek 
gondot okoz egy nagyobb gázszám-
la kifizetése. De milyen is lehet a jövő 
otthona?

A nulla- és egyliteres ház – mely 
egy Németországban elterjedt kife-
jezés –, arra utal, hogy az épület egy 
négyzetmétere hány liter fűtőolajnak 
megfelelő energiát fogyaszt. Meglepő 
lehet, hogy az olajra esett a választás, 
ám logikus, hiszen egy liter elége-
tésével 10 kWh energia nyerhető ez 
pedig már könnyedén átszámítható az 
összes energiahordozóra. A ház egész 
éves fogyasztásáról van szó, nem csak 

a fűtésről, bár ez teszi ki a háromne-
gyedét a számlának. Elszomorító tény, 
hogy egy átlagos magyar otthon ebben 
a számrendszerben húsz literes.

Bizonyára mindenki hallott már 
a passzívházról, de azt már kevesen 
tudják, hogy ez egy német minősí-
tési rendszer, a szabvány gondozá-
sáért a Passivhaus-Institut a felelős. 
Az ilyen típusú épületekben a kényel-
mes hőmérséklet fenntartása meg-
oldható, kizárólag a levegő frissen 
tartásához megmozgatott légtömeg 
utánfűtésével vagy utánhűtésével.  
A kiemelkedő hőszigetelésnek köszön-
hetően nem igényelnek hagyományos 
fűtési rendszert, a viszonylag alacsony 
hőmennyiséget főleg a napsugárzás-
ból, és az épületben tartózkodó sze-
mélyek és műszaki berendezések által 
kibocsátott hőből fedezik.  Az első ilyen 
házat Darmstadtban építették huszon-
öt éve,  1996-ban pedig itt hozták létre 
a fentebb említett minősítési rendsze-
rért felelős szervezetet. Az energiata-
karékos házak Németországon kívül 
leginkább Ausztriában és Svájcban 
terjedtek el, Magyarországon az első 

épület, amely megfelelt a Passzívház 
Intézet minősítési rendszerének,  a Pest 
megyei Szadán található. 

Talán még a passzívháznál is 
izgalmasabbak az aktívházak, melyek 
maguk állítják elő a működésükhöz 
szükséges energiát, sőt még többet is 
termelnek, mint amennyire szükségük 
van. A villanyóra mind a két irányba 
képes forogni, amikor a szélturbina, 
napelemek vagy az egyéb, energiater-
melésre szolgáló eszközök működnek, 
az óra visszafelé forog. Ez a típus éves 
szinten nem használ energiát, csak ter-
mel. Mielőtt azonban úgy döntünk, 
hogy feltörjük a malacperselyt, és pasz-
szívházat építünk annak reményében, 
hogy ne találkozzunk többet horro-
risztikus decemberi fűtésszámlával, 
mérlegelni kell. A ház megépítése 
olyan magas költségekkel jár, hogy a 
mi éghajlatunkon megtérülésről kár is 
beszélni, ám néhány év múlva, amikor 
majd az energiaárak jóval magasabbak 
lesznek, változhat a helyzet.

Végül az ökoház, nehéz megfogal-
mazni, hogy mi tartozik ebbe a kate-
góriába. Az elterjedt felfogás szerint 
elég, ha egy-két zöldépítési alapelvnek 
megfelel: ha használja a nap-, a szél-, 
a víz- és földenergiát, alapanyagai a 
természetből származnak, környezetet 
óvó, meglévő forrásokkal ésszerűen 
gazdálkodó, azokat legkevésbé fel-
használó életmódra alkalmas. Gyakran 
hagyományos elveket és technológiá-
kat alkalmaznak a tervezésnél, így ez 
az átlagember számára is könnyebben 
elérhető, mint a passzívház.

Látható, hogy ha úgy döntünk, 
hogy innentől zölden élünk tovább, 
lehetőségeinknek csak a pénztárcánk 
szabhat határt. Választhatunk olyan 
házat ami passzív, ekkor ugyan meg-
szűnnek a magas számlák, de a gya-
kori ablaknyitogatásról és a madárcsi-
csergésre kellésről le kell mondanunk. 
Aktívház esetében energiát termelhe-
tünk pluszban, ám dédunokáinknak 
sem biztos hogy megtérül a befek-
tetésünk. Azok, akik a természetet 
szeretnék közelebb tudni magukhoz 
az ökoházat választhatják. Ez ugyan 
nem termel hőt vagy áromot, de egy 
sokkal takarosabb életmódhoz vezető 
első lépés lehet. A legfontosabb kérdés, 
hogy vajon ez a megoldás a globális 
felmelegedésre, vagy csak annyit ér 
mint halottnak a csók?

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Vajon megéri környezettudatosan élni?
Interjú Dudás Dániel építésszel a passzívházakról

Mielőtt megtervezzük álmaink  környezettudatos otthonát, potom néhány tízmillió forintért,  tervez-
ni, előbb érdeklődjünk egy olyan tervezőnél, akitől nem csak azokat a válaszokat hallhatjuk, melyeket 
a saját érdeke kíván. Dudás Dániel rávilágít a csapdákra, melyekbe könnyedén beleeshetünk, ha vágya-
inkat kergetjük, elfelejtkezve a tervezés korlátairól és a pénzügyi valóságról.

Miért épít valaki passzívházat a nyil-
vánvaló környezetvédelmi okokon kívül?

A döntésnek  különböző okai lehet-
nek, sajnos a jelenlegi megtérülési idő 
miatt, ez általában nem a takarékosság. 
Egyáltalán nem tudjuk azt ígérni, hogy 
a befektetett pénz hamar megtérül.

Hol érdemes passzívházat építeni?

Lankás déli fekvésű dombolda-
lon, éppen oda, ahol a legjobb szőlő 
megterem. Nyilvánvalóan a főváros 
nem az ideális környezet. Persze lehet 
úgy is házat építeni, hogy fél méteres 
hőszigetelésbe csomagolom, de ez csak 
pénzkidobás. Nagyon fontos, hogy 
olyan építészt válasszunk, aki jártas az 
ilyen házak tervezésében.

Mi a teendő akkor, ha valaki mégis 
zölden szeretne élni a városban?

A belvárosban nem lehet csak úgy 
építeni, ott a részletekre kell figyelni. 
Megéri többet költeni a nyílászárók 
korszerűsítésére, szellőztetőrendszer 
beépítésére. Ez utóbbi nagyon fontos, 
hiszen ha műanyag nyílászáróink van-
nak, akkor a lakás hermetikusan záró-
dik. Ha a  levegő nem cserélődik, akkor 
otthonunk bepenészedhet, ha pedig 
folyton nyitogatjuk az ablakokat, akkor 
ugyan minek költöttünk egy vagyont 
a nyílászárokra?! Vannak egyéb prak-
tikák, például vízporlasztókat lehet 
a csapokra szerelni, amely segít abban, 
hogy kevesebb vizet használjuk. A hul-
ladékot lehet szelektíven gyűjteni, és 
persze van még rengeteg egyéb újítás.

A külváros már egyéb adottsá-
gokkal rendelkezik. Oda bármit lehet 
építeni. Ha van kertünk a mélyebb 
talajrétegek hőmérsékletét felhasznál-
va hőcserélőt telepíthetünk. A rend-
szer maga úgy működik, hogy a ház 
kertjébe vagy az épület alá, mélyen 
vezetékrendszert ásnak be, abban 
vizet keringetnek végig, mely ezáltal 
melegszik. A bemenő és a kimenő víz 
közti különbséget egy hőcserélővel 
összegyűjtik. Levegővel is meg lehet 
csinálni ugyanezt. Persze ez nem olcsó 
mulatság. A belvárosban nehezen tud-
nám ezt elképzelni, esetleg a panel-
lakások tetejére lehetne építeni egy 
hőcserélőt, de ez a technológia egyelő-
re nem elég olcsó ahhoz, hogy széles 
körben elterjedjen. 

Mit vesz figyelembe egy építész a pasz-
szívház tervezésekor?

Elsődlegesen mindig a környezet-
hez kell igazodnunk, hiszen abból kell 
a legtöbbet kihozni. Fontos a tájolás, 
például dél felé nyissunk ablakfelüle-
tet, a napnak így nemcsak a melegét 
használhatjuk fel, hanem a fényét is. 
A hőtároló tömegek, – amelyek robosz-
tus falak vagy akár egy kandalló is lehet 
– elrendezése a házban szintén fontos. 
Ezeknek északon kell lenniük, hiszen 
a nappal ellentétes oldalon bőven 
van alkalmuk télen a meleget, nyáron 
a hideget önmagukba zárni. Persze 
lehetne a déli oldalon is a hőtároló 
tömeg, ugyan felfogná a nap melegét, 
de nem tudnánk kihasználni a termé-
szetes fényt, és mégis ki szeretne egy 
betonfalat nézegetni a naplemente 
helyett? Hogy csökkentsük a levegő 
áramlása közbeni kihasználatlan hő 
leadását, a belső tereket kockaszerűvé 
érdemes tervezni, mind magasságá-
ban, mind pedig horizontális mérete-
iben. Így nem történik meg az a min-
denki által jól ismert probléma, hogy 
a tetőtérben megsülünk, a pincében 
pedig megfagyunk. Fontos szempont 
még az épület arca is, mivel egy ilyen 

ház hosszú távú befektetés, és mint 
ilyen, sokáig fenn is fog maradni. Érde-
mes olyat alkotni, ami unokáinknak 
is tetszeni fog. Ezzel arra szeretnék 
kilyukadni, hogy egy építésznek a 
feladata nem merül ki a passzív ház 
gépészetének és bálányi szigetelésének 
akármilyen házra való ráaggatásában. 
Feladatunk a környezet adottságait fel-
használva, egy valóban gazdaságosat 
és értékeset alkotni.

Építsük vagy ne építsük?

Amikor valaki sok pénzt fektet 
egy drága házba, azt gondolja, hogy 
bizony, itt laknak majd a dédunoká-
im is, de ez nem mindig történik így. 
Ez egy hosszú távú befektetés egy 
olyan korban, ahol minden rövidtáv-
ra szól. A bútorainkat és ékszereinket 
gyakran cserélgetjük, és mégis építte-
tünk egy házat, aminek a megtérülé-
sére több évtizedet kell majd várnunk. 
Ha passzívház építésére adja valaki a 
fejét, előtte mindig célszerű alaposan 
körüljárnia a lehetőségeit, hogy tényleg 
megengedheti-e magának és valóban 
van-e rá szüksége.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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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. Nagyon fontos szempont az is, hogy megtanuld az aktuális témát 

megfelelően és közérthetően kifejteni, ugyanakkor röviden összefoglalni, ha kell, anélkül, 

hogy az írás csapongóvá, felületessé válna. 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 tudományos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeál-

lítása a Word képességeit általában meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb program kezelése, 

nálunk megtanulhatod, ráadásul teljesen ingyen. A későbbiekben is jól jöhet!

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

illetve akik hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és nyelvtani hibáit. Ha magadra ismertél, 

jelentkezz nálunk olvasószerkesztőnek!

Természetesen, ha úgy érzed, mérhetetlen közölnivaló van benned, de nem szeretnél állandó jelleggel írni, szerkeszteni 

nálunk, csak egy-egy alkalommal, netán csak ötleted lenne, hogyan tehetnénk szórakoztatóbbá és/vagy hasznosabbá a lapot, 

ez az üzenet neked is szól!

Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress meg személyesen (fogadóóra: kedd 12:15–13:45, 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

Új dékánhelyettese van a TTK-nakA TTK Tudományos dékánhelyettese az új tanévtől Dr. Jordán Tibor, az ELTE TTK Matematika Intézet 
Operációkutatási Tanszékéről. A leköszönő Faragó István dékánhelyettes úr állami kitüntetésben részesült, 
Magyar Érdemrend tisztikeresztet kapott.Állami kitüntetésben részesült még:• Juhász Gábor Magyar Érdemrend lovagkeresztet;• Dr. Horváth Gergely Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet kapott.A kitüntetéseket Áder János köztársasági elnök adományozta Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszte-

re, illetve Fazekas Sándor földművelésügyi és Pintér Sándor belügyminiszter javaslata nyomán. Az elismerése-
ket az államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat keretében Balog Zoltán adta át a Pesti Vigadó épületében.

Pályázz!

A TTK HÖK pályázatot hirdet

• tudományos biztos

tisztségre. Ha érdekel, vagy 

esetleg bármely másik 

tisztség, akkor keresd meg 

az Önkormányzat elnökét 

vagy tisztségviselőink egyi-

két valamely elérhetőségü-

kön (ezeket megtalálod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok 

oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat felületen 

keresztül tudsz!

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok%20
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
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Természet-Tudomány-Technika Természet-Tudomány-Technika12 13Kezdjük újra az embert
Dr. Jane Goodall és az erdők kertészei

Dr. Jane Goodall világhírű primatológus, környezetvédő aktivista és ENSZ békenagykövet az 1960-as 
években kezdte el Tanzániában, a Gombe Nemzeti Parkban csimpánzok viselkedését kutató tanulmá-
nyait, melyeknek hatására újra kellett fogalmazni az ember definícióját. Az idén 81 éves etológus júni-
usban látogatott hazánkba egy előadás erejéig, remélve, hogy a kis tenyérnyom, melyet a csimpánzok 
hagytak szívén, a miénkre is átforr.

Tarzan, én vagyok a jó Jane
Mindannyian tudjuk, hogy habár 

mezőgazdaságról és élelmiszerekről 
fog szólni a mai est, Dr. Jane Goodallt 
a csimpánzok hozták el közénk. Nem 
is kezdene el egy előadást sem anélkül, 
hogy nyelvükön ne köszönne – sokan 
vártuk ezt a pillanatot.

– Jane vagyok – mondja.
Természetesen igaz – vallja –, ha 

nem adatik meg a lehetőség, hogy a 
csimpánzokat figyelhessem, kutat-
hassam Dr. Louis Leakey segítségé-
vel Gombe-ban, nem csinálhatnám 
ma azt, amivel foglalkozom. Aki még 
nagyon fontos volt az életemben, aki 
lehetővé tette, hogy itt legyek, cso-
dálatos édesanyám, aki mindenben 
támogatott annak ellenére, hogy egy 
szegény családba születtem. Tíz éves 
koromban már mindenkinek elmond-
tam, ha felnövök, elmegyek Afrikába, 
az állatokkal fogok élni, és könyveket 
írok majd róluk.

Miért is volt ez az álmom? Gyer-
mekkoromban találtam egy kicsi 
elhasznált könyvet, melynek Tarzan, 
a majmok királya volt a címe. Még nem 
volt televíziónk, tehát hazavittem, 
és az elejétől a végéig elolvastam. 
Teljesen beleszerettem Tarzanba, és ő 
mit csinált erre? A rossz Jane-t vette 
el feleségül – meséli nosztalgikusan  
Dr. Goodall.

– Mindenesetre megvolt az 
álmom – mondja. – Mindenki kine-
vetett, hogyan is jutnék el Afrikába 
a második világháború közepette. 
Akkor még nem jártak turista repü-
lők oda-vissza, és sötét kontinensként 
tekintettek rá. A lányok amúgy sem 
vettek részt kalandokban, ez akkori-
ban még a fiúk kiváltsága volt. Min-
denki azt tanácsolta, felejtsem el ezt az 
afrikai hülyeséget, találjak ki magam-
nak egy megvalósítható álmot, ám az 
édesanyám nem ezt mondta: minden 
lehetőséget ragadjak meg, dolgozzak 
keményen, és sose adjam fel.

Végül eljutottam Afrikába, erdő-
ben éltem, tanulmányoztam a csim-
pánzokat, és könyveket is írtam róluk.

Az erdők kertészei
A csimpánzokról, gorillákról és 

orángutánokról mindig úgy írnak, mint 
az erdők kertészeiről, hiszen nagytestű-
ek, nagyon sok gyümölcsöt esznek, és 
nagy területeket járnak be életük során. 
Székletükkel terjesztik a magvakat az 
erdőkben, így nyerték el fenséges nevü-
ket. Fenntartható módon teszik ezt, 
hiszen láttam már csimpánzokat, akik 
felmásztak egy gyümölcsök alatt ros-
kadozó fára, és nyomogatni kezdték a 
terméseket, hogy eléggé érettek-e már, 
nem úgy mint a majmok, amelyek bele-
harapdáltak mindegyikbe, és ha még 
zöldnek találták, szétdobálták azokat.

Tehát a csimpánzok rengeteg 
módon segítenek nekünk és mint, aho-
gyan tudjuk, jobban hasonlítanak ránk, 
mint bármilyen más élőlény. Mikor a 
fenntarthatóságról beszélünk, meg kell 
említeni, hogy a csimpánzok nem népe-
sítik túl az életterüket. Lassan szaporod-
nak, csakúgy mint az orángutánok és a 
gorillák, így harmonikus kapcsolatban 
élnek a természettel. Ez nagy különbség 
köztük és közöttünk.

Vissza a gyökerekhez
Már két könyvet is írtam az élelmi-

szerekről, termelésükről és az étrendek-
ről. Miért is tettem ezt?

Mikor visszatekintek a gyerekko-
romra, bár nem vidéken éltünk, csodá-
latos kertünk volt. Nem az az agyongon-
dozott, inkább vad, vadregényes kert, fák-
kal, amiknek a tetején sok időt töltöttem. 
Növényeket akartam termeszteni, hiszen 
háború volt, de erre nem volt megfelelő 
a talaj. A retek is csak picire nőtt, és az is 
tele volt kukaccal. A zöldségek tehát nem 
igazán nőttek, túl sok fa volt, és savas talaj, 
ám mégiscsak ez volt az az időszak, ami 
bevezetett engem a növények természe-
tes világába – varázsol vissza minket Dr. 

Goodall a háborús Anglia gyermekszem-
mel mégis békés korába.

– Nyaranta farmgazdaságokon dol-
goztam. Akkor még nem használtak 
növényvédő vagy rovarirtó szereket, a 
krumplik tele is voltak kukaccal, de ezek 
megmaradtak a csirkék számára, és így is 
sok jutott nekünk- így működtek az igazi 
biogazdaságok.

Sokan ismerik már a roots&shoots 
mozgalmat, melynek  célja, hogy segít-
sük az embereknek jobbá tenni a világot, 
hogy az állatok számára is élhetőbb jövőt 
biztosítsunk, melynek természetesen a 
feltétele a biogazdálkodás lenne. Valaki 
azt javasolta, hogy a sok roots&shoots 
csoportból gyűjtsek össze recepteket: 
édesanyáik, nagymamáik, dédanyáik 
receptjeit, és ezekből állítsak össze egy 
a világot átfogó étrendeket, recepteket 
bemutató kis könyvet. Tehát így született 
meg receptkönyvünk is. Amikor dolgoz-
tam rajta, rengeteget tanultam a külön-
böző rovarirtó és növényvédő szerekről, 
és minél többet megtudtam róluk, annál 
jobban megrémültem: nemcsak a környe-
zetet és az emberi egészséget, de számos 
különböző fajt is károsít: a rovarokat, és a 
velük táplálkozó madarakat is.

Biztosan sokan emlékeznek még 
Rachel Carsonra – mondja Dr. Goodall 
– és hogy, milyen sokáig küzdött a 
DDT ellen, megpróbálva bebizonyítani 
milyen nagy szerepe van a madarak 
eltűnésében, mivel lágyítja a tojások 
héját. Rachel Carson végül rákban halt 
meg, melynek nagy valószínűséggel 
a DDT volt az oka, bár ezt nem bizo-
nyították. Mindezek összessége volt az 
oka, hogy megírtam a Remény Magvai 
című könyvemet, melyben nemcsak a 
növényvédő szerekről, rovarirtó szerek 
környezeti hatásairól írtam, hanem az 
intenzív gazdálkodásról is.

Ahogyan az emberek a különböző 
városokban, országokban vagyonosab-
bak lesznek, bizonyítottabban egyre több 
húst akarnak enni. Mostanra már több 
milliárd állatot tenyésztünk csupán arra, 

hogy megehessük a húsát. Táplálásuk 
érdekében hatalmas erdős területeket 
irtunk ki. Argentínában magam is megfi-
gyeltem, hogy négy év alatt teljesen tönk-
retett, kiszipolyozott földterületek válnak 
az addig dúslombú, pompás erdőségek-
ből. Az állatokat szörnyű körülmények 
között tartják az intenzív gazdaságok 
területén. Ha valaki nem járt még ilyesmi-
ben, azt javasolnám, hogy soha ne is men-
jen el, mert rémálmai lesznek. Ez a kis 
plüss tehén – mutatja – az én szószólóm 
a megkínzott, és szenvedtetett állatokért.

Az intenzív gazdálkodás nemcsak 
a földterületeket teszi tönkre, hanem az 
éghajlatváltozások egyik okozója is.

A mezőgazdaság és az állattenyész-
tés a metán termelésének növekedé-
sét rettenetes mértékben felgyorsítja. 
Annak érdekében, hogy a szarvasmar-
hák életben maradhassanak, rengeteg 
antibiotikumot kapnak, amik aztán élel-
miszerek formájában eljutnak hozzánk 
is. Így a nagymennyiségű húsfogyasz-
tásnak is köszönhető, hogy az antibioti-
kumok kora hamarosan lejár.

A GMO lábnyomai
Azt gondolom, hogy a magyarok, 

mint még számos ország lakói is, nagyon 
büszkék lehetnek, hogy bezárták kapui-
kat a génmódosított termények előtt.

Miért gondolják az emberek, hogy 
nem akarnak génmódosított terménye-
ket, és a kormányok miért adnak mégis 
engedélyt a behozatalukra?

Indiában egy csodálatos nő által 
vezetett forradalom robbant ki éppen 
a génmódosított termények ellen és 
a miniszterelnök mégis megenged-
te, hogy ilyen termékek kerüljenek az 
országba. A lakosság számára a szinte 
láthatatlan lábnyomok szinte azonnal  
nyomonkövethetetlenné válnak.

A génmódosított termékeket a gya-
nútlan lakosságra zúdítják, mintha nem 
is lennének ártalmasak, holott azok. Bebi-
zonyosodott, hogy az állatok számára 
rendkívül károsak ezek a termények.

Mikor az illetékesek tesztelik és 
értékelik ki a GMO hatásait, nem vélet-
len, hogy az eredmény, amely nyilvá-
nosságra kerül, egyértelműen kimond-
ja, hogy ártalmatlanok a génmódosított 
termények az élő szervezetek számára, 
ám érdekes módon a független szemé-
lyek, független szervezetek által végzett 
vizsgálatokban, az eredmény mindig az, 
hogy jelentős károkat okoztak különösen 
az immunrendszer vonatkozásában, a 
szaporítószervek, a máj, és vese esetében.

Egy francia tudós, aki megvizsgál-
ta ezeket a teszteket, arra a véleményre 
jutott, hogy az átlagos teszt három hóna-
pig érvényes, és ha ezeket a patkányo-
kat három hónap múlva ellenőrizzük, 
problémákat találunk az addigi eredmé-
nyek hitelességével kapcsolatban – már 
ez is jelentős probléma – mondja a Dr. 
Goodall. A francia tudós új kísérletekbe 
kezdett, melyeknek során két évig kísérte 
figyelemmel az állatok sorsát – ezért az 
állatvédőktől súlyos kritikák érték.

A patkányokban a két évig történő 
génmódosított eledellel való táplálás 
után daganatok képződtek, és volt 
olyan is, hogy a daganat nagyobb volt, 
mint maga az állat.

Ezek után valóban mondhatjuk azt, 
hogy nem káros a GMO? Egyre több az 
allergiás és a különböző idegrendszeri 
megbetegedés Amerikában. Nem tud-
juk bizonyítani, hogy ez valóban a GMO 
hatása, viszont elképzelhető, és ennek 
ismeretében én nem akarok ilyet enni. 
Amerikában ez nincsen felcímkézve, így 
senki sem tudja, hogy vajon GMO-s élel-
miszert vásárol-e vagy nem. És ez a trend 
kezd elterjedni a világban.

Amikor egy növénybe géneket injek-
tálunk és ellenállóvá tesszük a közönsé-
ges rovarokkal szemben, azt mondjuk, 
örülhetünk, mert így nem károsítjuk a 
környezetünket, fellélegezhetünk.

Ám azt elfelejtjük, hogy a rovarok és 
a többi károkozó is egy idő után, ellenálló-
vá válik, hiszen ők is rugalmasak, nagyon 
könnyen alkalmazkodnak a változások-
hoz. Egyre több rovarirtó szerre lesznek 
ellenállóak, és ez hatalmas problémát 
jelent a gazdálkodók számára. Emellett 
ott vannak a növényirtószerek, mivel a 
gazokat is ki szeretnénk irtani. Ha való-
ban fontos lenne számunkra a természet, 
felfigyelnénk rá, hogy a „gazok” is gyö-

nyörű növények, egyszerűen csak olyan 
helyen nőnek, ahol mi nem látjuk szíve-
sen őket. Csupán általunk érdemelték 
ki elnevezésüket. Azonban nagyon sok 
élőlény is van olyan helyen, ahol nem 
akarjuk őket, így ezentúl őket is nevez-
hetnénk gazoknak.

Emberek és csimpánzok
Nem lehet a csodálatos csimpánzo-

kat, a hozzánk olyan hasonló lényeket, 
akiktől olyan sokat tanultunk magunk-
ról, megmenteni, hogyha emberek is 
vannak, akik rossz körülmények között 
élnek. Ezért döntött úgy a Jane Goodall 
Intézet, hogy létrehoz egy programot, 
melynek keretében helyi, tanzáni-
ai emberek, akik dolgoztak már civil 
szervezetekkel melyek az erdészettel, 
mezőgazdasággal állnak kapcsolatban, 
látogatnak el a programban résztvevő 
tizenkét gombe-i faluba, és arról beszél-
getnek, mit is lehet tenni annak érde-
kében, hogy az ő életükön javítsanak. 
Mit tegyenek értük, a válasz pedig ez 
volt: tudjanak több növényt termeszte-
ni, legyen jobb oktatási rendszer a gyer-
mekeik számára, és lehessen jobb egész-
ségügyi rendszerük. Innen kezdődik.

Először megtanítottuk nekik, mit 
tudnak önmagukért tenni, nem egysze-
rűen csak tányéron nyújtottuk a meg-
oldást és az élelmiszert. Az eszközöket 
adtuk meg nekik, és segítséget, hogy 
önellátóak legyenek.

Ha két nap az élet
A kétnapos előadássorozat végén 

személyes találkozásra adtak lehető-
séget a rendezvény szervezői, aminek 
során feltehettem pár kérdést az eto-
lógiával kapcsolatban, elmondhattam 
Dr. Goodallnak, hogy Magyarországon 
is élnek még családok, akik maguk 
tartanak állatokat, termelik meg élel-
mük nagy részét. Mélyen elszégyelltem 
magam e csodálatra méltó nő társasá-
gában, mert biztos voltam benne, tisz-
tában van vele, hogy szavai csak alkal-
mi lelkesedést váltanak ki az emberek 
többségéből, és nem szivárognak át a 
fontosabb mindennapokba.

„Mert a bölcsesség legfőbb tiszte és 
tanújele, hogy a tettek a szavakkal össze-
csengjenek, hogy az ember mindenütt 
egyenlő és azonos legyen önmagával” 
– Seneca gondolatának tökéletes meg-
testesítője e fáradhatatlan asszony –  
Dr. Jane Goodall.

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu
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Magyarországon népegészségügyi kockázatot jelent a túlzásba 
vitt cukorfogyasztás. Sokan úgy próbálnak tenni ellene, hogy a 
hagyományos kristálycukor helyett a drágább, de egészségesnek 
gondolt cukorfajtákat vásárolják meg, azonban a valóság messze 
elmarad a hirdetők által ígért hatástól.

A WHO ajánlása alapján felnőttek 
számára a hozzáadott cukor fogyasz-
tása a napi egyéni kalória bevitel leg-
feljebb 10%-a lehet (átlagosan mintegy 
50 gramm), de az optimális ennél ala-
csonyabb (kb. 25 gramm). Túlzásba vitt 
fogyasztása számos egészségügyi prob-
léma forrása: az elhízástól kezdve a vese 
és a szervezet teljes anyagcserét bonyolí-
tó részében okozhat károkat. Hazánkban 
is tömegeket érint az ajánlottnál több 
cukor fogyasztása, ezért a megoldást 
kínáló lehetőségek is megszaporodtak. 
Az egyik ilyen maga a cukor tartalmára 
vonatkozik. A gyártók ígérete alapján a 
termék a kristálycukorhoz képest kisebb 
kalóriatartalmú és/vagy természetes ere-
detű, esetleg a vércukorszintre gyakorolt 
hatásuk (0–100-ig terjedő skálán meg-
adva glikémiás indexnek nevezik) ked-
vezőbb, vagyis lassabban szívódnak föl. 

A cukrokat molekulaszerkezetük 
kialakításában résztvevő egységeik 
alapján csoportosíthatjuk. Egy egység-
ből álló (monoszacharid) cukorféle a 
szőlőcukor (más néven glükóz vagy 
dextróz), melyet kukoricakeményítő-
ből és burgonyakeményítőből állíta-
nak elő. Gyorsan felszívódik, azonban 
az így megemelkedett vércukorszint 
hamar lecsökken, így viszonylag gyor-
san alakul ki éhségérzet. A másik, egy 
molekulaegységből álló cukor a gyü-
mölcscukor (vagy fruktóz), amely 
nevéhez híven elsősorban gyümölcsök 
nedvéből nyerhető ki, de a mézben is 
megtalálható. Előnye, hogy a lebontá-
sához közvetlenül nincs szükség inzu-
linra. A két molekulaegységből álló 
(diszacharid) cukrok a kerülendőnek 
kikiáltott kristálycukor, valamint a tej-
cukor (vagy laktóz). Előbbi nem más, 
mint egy rész gyümölcscukorból és 
egy rész szőlőcukorból álló szacharóz, 
amelyet Magyarországon cukorrépá-
ból, trópusi országokban cukornádból 
állítanak elő, utóbbi pedig egy rész 
szőlőcukorból és egy rész galaktózból 
áll. Másik fontos diszacharid a maltóz, 

mely két glükózmolekula kapcsolódá-
sából alakul ki. Növények csíráiban, 
zöld levelekben fordul elő, és keményí-
tő hidrolízisénél keletkezik. A szervezet 
viszonylag lassan bontja le, ezért később 
okoz éhségérzetet. A monoszacharidok 
és diszacharidok közös tulajdonságai az 
energiatartalmuk (kb. 400 kcal/100 g), 
az édes íz, továbbá az egyéb összetett 
szénhidrátokhoz képest a gyorsabb 
vércukorszint-emelő hatás, ami azon-
ban az egyes cukorfélék között eltérő, 
a gyümölcscukor glikémiás indexe a 
többi monoszacharidénak csupán a fele. 
A méz energiatartalma valamivel ala-
csonyabb a cukorénál, hozzávetőlege-
sen 320 kcal/100 g, de számos ásványi 
anyagot (kalcium, kálium, vas, man-
gán), valamint C-vitamint, továbbá 
biotint és pantoténsavat is tartalmaz, 
így mindenképpen megéri fogyasztani.

Ezen cukorfélék – beleértve a mézet 
is – mind megtalálhatók kereskedelmi 
forgalomban. Legnagyobb ellenérzést 
a „fehér méregnek” is elkeresztelt kris-
tálycukor adja. A gyártók és a kereske-
dők alternatívaként azonban nem a többi 
cukorfélét ajánlják, hanem újszerű ötlete-
ket kínálnak.

A nádcukor mintegy háromszor 
kerül annyiba, mint a kristálycukor, a 
hirdetői ígéret alapján a többletkiadás 
egészséges hatásban térül meg. A való-
ság az, hogy a két cukorféle között 
a különbség mindössze az elnevezés, 
ugyanis mindkettő ugyanúgy egy rész 
fruktózból és egy rész glükózból áll.

Az 1500 forint/kg-ért már olcsónak 
mondható nyírfacukornak legtöbbször 
csak a csomagolást tekintve van köze a 
nyírfához, a cukorhoz pedig egyáltalán 
nem. A termék ugyanis a xilitol nevű 
cukoralkohol, amely előfordul bizonyos 
gyümölcsökben, zöldségekben, azon-
ban ezekből való kivonása gazdaság-
talan, ezért iparilag a xilózból állítják 
elő, melynek forrásai a búza, rizs, kuko-
rica, valamint a nyírfa és a bükkfa is. 
A név pedig onnan ered, hogy először 

a nyírfából vonták ki, napjainkban 
viszont már csak igen elvétve (pl. egy 
dán gyártó), többségében kukoricaszár-
ból, csutkából állítják elő, majd közös 
gyűjtőnévnek a sokkal eladhatóbb nyír-
fát adják. Pozitív hatásai tudományosan 
igazoltnak bizonyulnak, miszerint ala-
csony a glikémiás indexe és a fogakra a 
kristálycukorhoz képest sokkal veszély-
telenebb (egyesek szerint jótékony) 
hatású, de maga az összehasonlítás ele-
ve spekulatív, mert egy nem cukrot egy 
cukorhoz képest vizsgálva nyilvánvaló 
eltérések várhatók. A magas előállítási 
és/vagy szállítási költségek mellett túl-
zásba vitt fogyasztása ennek is káros: 
hasmenést és májproblémákat okozhat.

A barnacukor kilónként 800-2000 
forintba kerül, szintén egészségesebb 
volta miatt próbálják drágábban elad-
ni. A különbség mindössze annyi, hogy 
kevésbé tisztítják meg, így a cukorban 
lévő feldolgozási termék, a melasz 
(cukorszirup) nagyobb mennyiségben 
marad benne, ettől barna színű.

A fél kilós, potom 900 forintos, 
újdonságnak számító kókuszvirág 
cukor vagy pálmacukor hagyományos, 
természetes eredetét és lassan felszívó-
dó hatását hangsúlyozzák. Nagy része 
azonban (80%-ban) szacharóz, valamint 
(3-9%-ban) szőlőcukor. A benne lévő 
kalória és szénhidrát mennyisége közel 
azonos a kristálycukorral, ám tartalmaz 
némi növényi rostot és magas ásványi 
anyag- és vitamintartalma is igazolt, 
ezért lehet alacsony a glikémiás indexe.

Sokan az egészségesebb életért 
hajlandóak akár a többszörösét is fizet-
ni, de hiába a gyártó cégek – általában 
eredményes – törekvése a kristálycukrot 
kiváltó minőségi termékek előállítására, 
az eredmény rendre az, hogy a „fehér 
méreggel” szinte megegyezőt kapunk 
szép csomagolásban és jó reklámkörí-
téssel. Ebből is látszik, hogy a sokszoro-
san túlértékelt árukkal az egészségesebb 
életmódot nem sikerül megvásárolni.

Polonkai Bálint

Csak még egy rész…
Miért nem fekszünk le időben?

Hú de késő van, aludni kéne… na még elküldöm ezt az e-mailt… 
még rápillantok a facebookra… még ezt a cikket elolvasom… még 
megnézem ezt a cuki cicás videót… Aztán jön a reggeli, gyűrött ábrá-
zattal való fogadkozás, hogy na ma aztán tényleg korán lefekszem! 
Ha neked is ismerős ez a helyzet, akkor bizony alváshalogató vagy!

Az alváshalogatás (bedtime/sleep 
procrastination) kifejezést először egy 
tavaly publikált cikkben használta 
egy utrechti egyetemi kutatócsoport.  
A tanulmány meghatározása szerint 
az alváshalogatás azt jelenti, hogy nem 
vagyunk képesek ágyba kerülni akkor, 
amikor szeretnénk, noha nincs olyan 
külső körülmény, amely megakadá-
lyozna minket ebben. A fő oka nem 
az, hogy nem akarunk aludni, hanem 
egészen egyszerűen nem tudjuk abba-
hagyni azt a dolgot, amit éppen csiná-
lunk. Az alvás halogatásában az egyik 
furcsaság az, hogy miközben az egyéb 
tevékenységeinket általában azért 
halogatjuk, hogy elkerüljünk, vagy 
legalábbis kitoljunk valamilyen szá-
munkra kellemetlen vagy kényelmet-
len feladatot, mint például egy beadan-
dó megírása, az edények elmosogatása, 
esetleg valamilyen ügyintézés, addig 
az alvás nem igazán esik ebbe a kate-
góriába, hiszen aludni alapvetően jó 
és kellemes. Sőt a kevés alvásnak hosz-
szútávon súlyos kockázatai lehetnek: a 
statisztikák alapján közrejátszik a köz-
lekedési balesetekben, a munkahelyi 
hibákban és a napi feladatok nehézkes 
elvégzésében, és akkor még nem is 
szóltunk az egészségügyi kockázatok-
ról: a cukorbetegség, az elhízás és a 
depresszió kialakulásáért is felelhet az 
alváshiány.

A tanulmány során a kutatók 
177 különféle nemű, életkorú és élet-
módú ember szokásait vizsgálták meg, 
és arra jutottak, hogy aki hajlamos 
a halogatásra az élet egyéb területe-
in, annak nagy valószínűséggel nem 
ismeretlen az alváshalogatás jelensége. 
A tanulmány egyik szerzője szerint az 
alvás halogatásáért ugyanaz a men-
tális folyamat a felelős, amely miatt 
például elbukunk, amikor ellen kelle-
ne állni egy sütinek, miközben éppen 
fogyni szeretnénk. Vagyis bármennyi-
re meglepően hangzik is, akaraterőre 
van szükségünk ahhoz, hogy időben 

ágyba kerüljünk. Tehát az alváshalo-
gatás egy ördögi kör, mert könnyen 
el tud uralkodni rajtunk, hiszen a nap 
végén a leggyengébb az önkontrollunk 
vagyis amíg napközben könnyen rávesz-
szük magunkat bizonyos feladatok 
elvégzésére, este, fáradtan ez már nehe-
zebben megy – még úgy is, hogy tudjuk, 
hogy másnap megbánjuk a döntésünket.

A tanulmány szerzői szerint az 
alváshalogatás viszonylag modern 
jelenségnek számít. A különböző elekt-
romos kütyük és az éjjel-nappal, azon-
nal, egyszerűen elérhető szórakozási 
lehetőségek okolhatók amiatt, hogy az 
emberek figyelmét sokkal több minden 
el tudja terelni, mint néhány évtized-
del ezelőtt. Túl könnyű egy éjszaka 
alatt ledarálni egy egész évadot a ked-
venc sorozatunkból vagy végigvinni 
a kedvenc játékunkat. Arról nem is 
beszélve, hogy az okostelefonoknak 
és tableteknek köszönhetően már 
akár az ágyban fekve is folytathatjuk 
az alváshalogatást.

A jelenséget felerősíti az is, hogy 
a kijelzők által kibocsátott kék fény 
gátolja a testünkben a melatonin ter-
melődését. Ezt a hormont alváshor-
monnak is nevezik, ugyanis feladata 
az alvási ciklus irányítása. A folya-
matnak az oka az, hogy a melatonin 
akkor termelődik, amikor sötét van, 
a kék fényt pedig a szervezetünk a nap-

pallal köti össze, különösen a kütyük által 
kibocsátott 484 nm-es hullámokat.

A jó hír az, hogy mint minden 
kísértést, ezt is le lehet győzni, bár nem 
egyszerűen. Ehhez az első lépés az, 
hogy tudatosítsuk magunkban, hogy 
az alváshalogatásnak nagyon komoly 
következményei lehetnek: a fentebb 
említett egészségügyi kockázatokon 
túl az általános hangulatunkra, közér-
zetünkre és teljesítményünkre is nega-
tív hatással van. Azt is fontos átgon-
dolni, hogy tényleg annyira fontos-e 
az a dolog, amit éppen csinálunk, nem 
várhat-e aktuális kedvenc sorozatunk 
következő része holnapig. A második 
lépés egy következetes, elalvás előtti 
rutin kialakítása. Nagyjából a lefekvés 
előtt fél órát kell kipárnáznunk rutin-
szerű cselekvésekkel, és így a testünk-
kel is tudatjuk, hogy ideje lefeküdni. 
Ilyenkor kikapcsoljuk a tévét, a számí-
tógépet, messzebb tesszük a telefonun-
kat, levisszük a kutyát, fogat mosunk, 
meditálunk, akár egy forró fürdőt is 
vehetünk, és végül minden ellenkezés 
nélkül felvesszük a pizsamát – kinek 
mi jelenti a rutint. Egy jól kialakított 
esti rituálé mentén haladva ugyanis 
könnyedén eljuthatunk az elalvást 
megelőző nyugalmi állapotig. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy kitűzzük azt az 
időpontot, amikor szeretnénk ágyba 
kerülni. Ha ezt sikerül betartanunk, 
a testünk egy idő után alkalmazkodni 
fog és jelzi, ha eljött az alvás ideje, de 
persze semmit nem kell túl komolyan 
venni, van az a sorozat, amiért megéri 
egész éjjel ébren maradni, de egészsé-
günk és közérzetünk érdekében inkább 
ne csináljunk belőle rendszert.

Tehát a lényeg: a cuki cicás videót 
majd holnap megnézitek, most irány 
az ágy!

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

mailto:schimek.eva%40nyuz.elte.hu?subject=Mi%C3%A9rt%20nem%20feksz%C3%BCnk%20le%20id%C5%91ben?
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Agota Kristof: 
Trilógia

Korábban már írtam Agota 
Kristofról, akkor egy rövid novelláskö-
tete, Az analfabéta című műve kapcsán, 
ami engem annyira megfogott, hogy 
amint befejeztem, rögtön kivettem a 
könyvtárból az írónő híres Trilógiáját.

Az első részt, mely A Nagy Füzet 
címet kapta, vászonra vitt változatát 
másfél éve már láttam a moziban, így 
tudtam, hogy nem egy leányregényt 
választottam, de még így is értek meg-
lepetések. Emlékeztem, hogy a film 
nem véletlenül kapott 16-os karikát, 
mégis feltételeztem, hogy olvasva 
kevésbé lesz megrázó a történet, hiszen 
a vásznon mindent látunk, amit a ren-
dező meg szeretne mutatni, egy olva-

sás közben azonban csak a képzelet 
szabhat határt az átélt élmény neki. 
Ebben az esetben azonban az írónő 
mindent megtett azért, hogy ne tud-
juk kivonni magunkat a szöveg hatása 
alól, ne tudjunk csak olvasni, lapozni, 
olvasni, lapozni anélkül, hogy bele-
képzelnénk magunkat a főszereplők 
helyzetébe.

De kik is ezek a főszereplők? 
A Trilógia első könyve egy fiktív nap-
ló, melyet egy ikerpár vezet, akiket a 
háború alatt édesanyjuk vidéken élő 
nagyanyjukhoz menekít a fővárosból. 
A szülői felügyelet és a szerető gondos-
kodás hiányának hatására, a szívtelen 
és rideg nagymama mellett, a gyerekek 
szigorú terv szerint elkezdik „átnevel-
ni magukat”, azaz először hozzászok-
tatják magukat a fájdalom és az éhség 
elviseléséhez, majd megtanulnak 

koldulni, lopni és végül ölni is. Talán 
ebből a rövid ismertetésből is nyilván-
való, hogy a cselekmény önmagában is 
felkavaró, és ezt a hatást csak fokozza 
a hozzá társuló sajátos elbeszélői stí-
lus, a rövid, tömör, többes szám első 
személyben írt mondatok, a tulajdon-
nevek hiánya, és a cselekmény minden 
egyes mozzanatának leírását jellemző 
hátborzongató tárgyilagosság.

A Trilógia második és harmadik 
darabja az elbeszéléstechnikát tekint-
ve kevésbé következetes, szerintem a 
cselekmény szempontjából is kevésbé 
magával ragadó mint az első könyv, 
az összkép azonban mégis érdekes, így 
mindenképpen érdemes A bizonyíték 
és A harmadik hazugság című művet is 
elolvasni.

T.A.T.
toth.teodora@nyuz.elte.hu

Mozdulj ki!
Két keréken a napfény tava körül

Nem szeretnék szívfájdalmat okozni, de elmúlt a hőn szeretett, 
napsütéssel teli évszakunk, és nyakunkon az ősz – de ettől még 
eszedbe ne jusson beköltözni a négy fal közé! Ha csak pár óra aktív 
pihenésre vágysz vagy egy több napos túrára, a Velencei-tó tökéletes 
választás lehet. A biciklidet pedig otthon ne hagyd!

A végeláthatatlan előadások alatt 
elgémberedett végtagjaid hálásak 
lesznek, ha kihasználod a közelgő 
indián nyár nyújtotta lehetőségeket, 
vonatra pattansz és kirándulsz egy jót 
a környéken. Az elmúlt évek folya-
mán felújították, illetve új szakaszok-
kal látták el a tavat megkerülő kerék-
párutat, így különösebb előkészüle-
tek nélkül, pár óra alatt megteheted 
a (legrövidebb útvonalat választva) 
30-34 km hosszú túrát.

A tóhoz eljutni igen egyszerű, 
Budapestről Kőbánya-Kispestről és 
a Déliből is óránként indulnak vona-
tok, de mindkettőre fel lehet szállni 
Kelenföldön is. A jegy vásárlásakor jó, 
ha van érvényes diákigazolványod és 
Budapest-bérleted, a bicikli szállításá-
hoz pedig kerékpárjegy szükséges. Ha 
költséghatékonyan szeretnél utazni, 
akkor Velencéig gyere vonattal, onnan 
bárhová eljuthatsz két keréken is.

Ha csak szimplán körbe szeret-
néd tekerni a tavat, akkor a parton 
húzódó, kétsávos kerékpárutat aján-

lom, így a pihenőktől függően akár 
másfél óra alatt is megteheted a távot. 
Én az óramutató járásával megegyező-
en szoktam haladni, de a másik irány-
ba is indulhatsz, ha előbb vágnál neki 
az északi partnak. A déli oldal teljesen 
sík, így nem jelent nagyobb kihívást; 
Velencéről indulva nincs más dolgod, 
mint követni a táblákat, eltévedni 
szinte lehetetlen (ha mégis sikerül, 
kérlek, szólj). Gárdonyban és Agárdon 
is lekanyarodhatsz a strandra, míg 

Dinnyés felé a főút mellett versenyre 
kelhetsz az autósokkal. Az út mellett 
lépten-nyomon biciklis pihenőpontok 
várnak, Dinnyés határában egy külö-
nös kis kilátó formájában, amelyről az 
egész tavat beláthatod.

A nyugati parton az út észrevétle-
nül emelkedni kezd, egészen az autó-
pályát átszelő felüljáróig, ami az első 
valódi kaptató, bár a továbbiakban 
sem kell komoly emelkedőkre számí-
tanod. A tó északnyugati csücskében 
a Pákozd határát jelző tábla mindig 
mosolyt csal az arcomra, ha ide elju-
tottál, a nehezén már túl vagy. Ha van 
időd, mindenképp látogass el a Kato-
nai Emlékparkba, illetve a Pákozd-
Sukorói Arborétumba, ami a Mészeg-
hegyen található – itt a terep picit 
próbára teheti izmaidat. Sukorónál 
ne lepődj meg, amikor az út látszólag 
eltűnik, csak bekanyarodik a fák közé 
– nekem ez a szakasz a kedvencem, 
nemcsak a békés erdei táj, hanem az 
ezt követő hosszú lejtő miatt is. Innen 
már nincs messze a keleti part, ahol 
ismét belépsz (vagyis tekersz) Velence 
területére.

Ha hosszabb túrát terveznél, akkor 
érdemes több napra készülni és végig-
járni a tó körüli városokat, hiszen a 
környék olyan kincsekkel vár, mint 
Gárdonyi Géza szülőháza, Agárdon 
a Madárvárta, a Vörösmarty Mihály 
Emlékmúzeum, a dinnyési Várpark, 
Nadapon a Szintezési Ősjegy vagy 
Pákozdon az ingókövek.

Katie S

Hogyan döntesz?
331045 idegesen zötykölődött a 

telephelyen. Már csak 5 óra volt hátra 
az első menete előtt az új vonalon, és 
egyszerűen képtelen volt lekapcsolni 
az áramköreit, hogy reggel pihenten és 
feltöltődve vágjon neki Budapest utcái-
nak. Pont akkor, amikor végre álmosnak 
érezte magát, fülsiketítő csörömpölésre 
lett figyelmes. Nem kellett hozzá sok, 
hogy a zaj gazdája is megjelenjen: 331048 
volt az, régi barátja.

– Hát itt vagy! – kiáltott fel 331045. 
– El sem hiszem, hogy végre hazaértél! 
Hogy fogsz így holnap munkába áll-
ni? Átnézted az útvonalakat? Reggel ki 
fogja kérdezni a tanár, és most a morcos 
Combino van soron!

– Nyugi már, mit károgsz itt nekem 
az éjszaka közepén, aludni akarok! – 
morogta mérgesen 331048.

– Uramisten, árad belőled az olcsó 
olajszag! Már megint a Boráros mellék-
vágányán ittatok? Holnap mozdulni 
sem fogsz tudni, jézusom, mi lesz így? 
Egy hónap múlva már egyedül kell 
majd közlekednünk, és ha holnap nem 
jössz el a körbejárásra nem fogod tud-
ni a beosztásodat! Minek jöttél ide, ha 
nem is akarod csinálni? Maradtál volna  
Spanyolországban!

Az utolsó mondatokat 331048 
már nem halhatta, ugyanis hangos 
zakkanások közepette mély, olajmámo-
ros álomba merült. 

– Pff, még egy ilyen felelőtlen villa-
most! – susogta az ütközője alól 331045. –
És még az álmot is kiverte a lámpáimból! 

Morcosan zakatolt még néhány kört, 
végül kimerülten parkolt be a garázsába, 
hogy végre pihenjen egy kicsit. Egész 
békésnek tűnt így a telep, csak egy-egy 
izgulósabb villamos piszmogása törte 
meg az éjszaka csendjét, ahogy még 
álmában is a megállókat sorolta. 

Rengeteg új kihívás vár a kis gólya-
villamosokra, s mindannyian máshogy 
kezelik a helyzetet; vannak, akik szokat-
lan szabadságukat kihasználva minden 
éjszaka buliznak, s vannak olyanok is, 
akik már most a jövő évi menetrendet 
magolják. Te melyik csoporthoz tartoz-
nál, ha most lennél kezdő villamos?

Cili

Titokzatos-e a szavanna?
Afrika Budapesten

Szeretnél találkozni egy Csupasz Turkálóval? Vagy egy vérbeli 
Tojástolvajjal? Szeretnéd látni, ahogy a nap izzó gömbként emelke-
dik a láthatár fölé, ahogy a harmatcseppek hintáznak a fűszálakon? 
Ha igen, akkor a Mezőgazdasági Múzeum új, időszakos kiállításán 
a helyed, amely szeptember 19-én nyílik.

De milyen is Afrika? A teljes terü-
let harmadát a szavanna foglalja el. 
Itt emlősök, madarak valamint hüllők 
élnek. A teljesség igénye nélkül pár 
kiragadott, különleges emlős például 
a csíkos gnú, a foltos hiéna a Grévy-
zebra vagy éppen a dikdik. A külső 
megjelenésben igen hasonló gazellát és 
tehénantilopot könnyű megkülönböz-
tetni az élőhelyükről: amíg a gazella 
ugyanis a nedvdús füvet szereti addig 
a tehénantilop a nagy szárazanyag tar-
talmú növényzetet legeli. A területre 
páratlan madárgazdagság a jellem-
ző, a prédabőségnek köszönhetően.  
A legelterjedtebbek a földön élnek, mint 
a strucc vagy a túzok, de mindenütt 
megtalálható takarítóbrigád, a keselyű. 
A különleges piroscsőrű szövőmadár 
pedig néhány ezer példányt számláló 
kolóniákban él, táplálékául különfé-
le magvak szolgálnak. A hüllőket itt 
rentgeteg gyík és kígyófaj képviseli. 
Leggyakrabban gekkókkal, szkinkekkel 
és varánuszokkal találkozhatunk, de itt 
él a hatalmas testű sziklapiton is. Az itt 
előforduló kígyók, mint a mamba vagy 
a kobra kifejezetten mérgesek, nem jó 
velük farkas szemet nézni. Bár a sza-
vanna képeken igen békésnek tűnik, 
a tengerként hullámzó fűmezőből 

csak a szigetként 
kiemelkedő egy-

egy gyöcsörtös fa lombkoronája töri 
meg a láthatárt, de ez csak a látszat. 
Az itt élő állatoknak minden nap egy 
harc, melyben a vesztesek vacsora-
ként végzik. A Mezőgazdasági Múze-
um kiállítása ezt a kettőséget mutatja 
be, melynek előnye, hogy interaktív, 
így nemcsak képeket nézhetünk meg 
néhány művészien beállított zsiráfról 
amik körül gazellák legelésznek, hanem 
valós afrikai élményt kap a látogató.

A páratlan élővilágú füves pusztán 
élő állatok, köztük a nagyvadak, rejtett 
szokásait és különleges életmódját is 
megismerhetjük. A valósághű afrikai 
tájat látva, kicsit úgy érezhetjük magun-
kat mintha egy terepjáróban ülnénk, és 
egy izgalmakkal teli szafarin vennénk 
részt. De ez nemcsak egy kiállítás, ez 
egy óriási társasjáték! Ha átküzdöd 
magad a rejtvényeken és fejtörőkön 
kalandkeresős játékba botlasz, így 
kiderül, hogy te túlélnéd-e a szavan-
nában. Megtudhatod, hogy elég éles-e 
a szemed, jól vág az eszed-e és helyén 
van-e a szíved ahhoz, hogy kicselezd a 
vadállatok támadását vagy éppen, hogy 
el tudj menekülni az elemek pusztító 
haragja elöl. Az állomások során össze-
rakhatod, a saját szerencsehozó taliz-
mánodat, amivel a veszélyes kaland 
végén elnyerheted méltó jutalmadat.  
A játék során utadba kerülő Csupasz 
Turkálót, a Trükkös Tojástolvajt, a Viho-
gót vagy az Álomszuszékot nehezebb 
lesz legyőznöd, mint az évközi zh-kat.

Ha szeretnéd később, egy valós 
afrikai kaland során felismerni 
a vadállatok hangját és nyo-
mát akkor, szeptember 19-én a 

Vajdahunyadvárban, a Mezőgaz-
dasági Múzeumban van a helyed. 
A felnőtt belépőjegy 1650 Ft.  
Ez az Afrika-élmény 
mindössze másfél 
órát tart.

Czauner Borika
czauner.borbala@ 

nyuz.elte.hu

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!
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Nyereményjáték

Beküldési határidő: a megjelenéstől számított egy héten belül (következő hét 
szerda 23:59). Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek a gumicukrot az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) vehetik át.

Reign –  
Az uralkodónő

A szorgalmi időszak kezdetén, miu-
tán kellően visszarázódtatok a termé-
szettudományokba, lazításképpen egy 
kis történelem-átismétlésre invitállak 
benneteket. A Sorozatlövő eheti bejegy-
zésében a kicsit sem dokumentumfilm 
jellegű, se nem unalmas és főleg nem 
valósághű Reign-ről olvashattok.

A sorozat Stuart Mária életéről szól, 
arról a pár évről, mielőtt még elfoglal-
ta volna trónját. Fentebb írtam, hogy a 
valóságtól kissé elrugaszkodott a törté-
net, de persze azért van igazság alapja. 
Az évszámok és fontos mozzanatok 
stimmelnek, de az epizódok igencsak 
fel vannak tupírozva extra cselekmé-
nyekkel és misztikus elemekkel.

Mikor elkezdtem „falni” a részeket, 
először nem tudtam eldönteni, hogy ez 
most nagyon tetszik, vagy borzasztóan 

idegesít. De minden megnézett jelenet 
után bennem maradt egy érzés, hogy 
muszáj megnéznem, hogyan megy 
tovább a történet! Bevallom, azért 
később is gondolkoztam azon, hogy 
miért is nézem egymás után a része-
ket, aztán egyszer csak rájöttem: az az 
igazán jó mű, ami hagy valami nyomot, 
foglalkoztat később is.

Mivel a sorozat igaz történetet dol-
goz fel, a cselekményt felesleges részle-
tezni, bárki utánanézhet a történelem-
könyvekben. Inkább arról írok nektek 
kicsit, hogy milyen a vizuális élmény.  
A főszereplő, Adelaide Kane színé-
szi játéka szerintem zseniális. Ha kell, 

eljátssza az idegesítő, egoista hisztéri-
kát, de az erős, parancsoló királynőt és a 
jószívű, játékos lányt is, mindezeket tel-
jesen hitelesen. Néha már haragudtam 
is rá, hogy miért viselkedik így, olyan 
rendes lánynak tűnik, szóval nekem tel-
jesen átjött. A kellékek (ruhák, ékszerek, 
díszletek) gyönyörűek, a nők minden 
egyes outfitje megér egy misét! Egyszer 
internetezés közben találtam meg az 
egyik ruhát, ami annyira megtetszett, 
hogy végül is emiatt kezdtem el a soro-
zatot nézni. Szóval tényleg ötcsillagos 
munka volt. A zenéket pedig modern 
folkosnak mondanám (már ha létezik 
ilyen), de teljesen illenek a XVI. száza-
di hangulathoz. Sok bál, intrika, hát-
batámadás, izgalom, szerelem, öröm 
és szomorúság van ebben a történet-
ben. Akárcsak egy jó szappanopera,  
csak minőségibb a kivitelezés.

Jó szórakozást!
Resch Bori

resch.borbala@nyuz.elte.hu

Sziasztok!
A Tétékás Nyúz első számában egy 

kis számolás lesz a dolgotok. A feladat-
ban láttok bekarikázott számokat, ezek 
az úgynevezett szigetek. Minden szi-
getből annyi kapocs indul ki, amennyi 
a benne található szám értéke. Egy-egy 
szigetről csak függőleges, és vízszin-
tes irányba lehet átjutni egy másik szi-
getre, miközben ezek a „hidak” nem 
keresztezhetik egymást. Fontos sza-
bály még, hogy egy irányba maximum 
két híd húzható. Az építés célja, hogy 
a végén bármelyik szigetről el tudjatok 
jutni egy másikba!

Megfejtésként küldjétek el a 
nyuzrejtveny@gmail.com e-mail cím-
re, hogy hány hidat kellett húznotok, 
mindezt úgy, hogy a páros vonalak is 
egyetlen hídnak számítanak!

Az előző évektől eltérően idén kis 
zacskó gumicukrokat (egyszerre hár-
mat) nyerhettek, ha helyes megfejtést 
küldtök be, és szerencsések vagytok a 
sorsoláson!

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu

Előző lapszámunk 
megfejtése

8 – 2 – 5 – 3

Így neveld a sárkányodat...
... egy tetovált lány hátán

A tetovált lány cím sokak számára ismerősen csenghet, hiszen 
2011-ben David Fincher nagysikerű filmváltozatot készített a svéd 
regénytrilógia (Millennium) első részéből. Talán azt is tudjátok, hogy 
ez valójában egy két évvel korábbi film remake-je, vagyis újraforga-
tása. Mi most az eredetivel szeretnénk foglalkozni.

Sokat lehetne azon vitatkozni, hogy 
az eredeti a jobb vagy az amerikai ver-
zió, egy azonban biztos: utóbbinak (egy-
előre) még nem készült el a folytatása, 
míg a svédek egyből leforgatták a teljes 
trilógiát. Személy szerint az amerikai 
tetovált lány az én ízlésemhez köze-
lebb áll, hitelesebbnek tartom a sze-
replőket, jobbnak a történetvezetést és 
a képi világot, de az eredetivel sincs 
semmi probléma, nyoma sincs benne a 
magyar filmekre jellemző sajátosságok-
nak, amelyekről fél éve már beszéltem 
a Liza, a rókatündér kapcsán.

Bárhogy is legyen, az kijelenthető, 
hogy egy átlagos svéd filmhez képest a 
Millenium-trilógia sokkal szélesebb körben 
ismert. A történet – bár három filmről 
beszélünk – szerintem két részre bontha-
tó: az első film (és könyv) egy különálló 
sztorival, megoldásra váró rejtéllyel köti 
le a nézőt (olvasót), amely során bemutat 
bizonyos szereplőket, akik a folytatásban 

saját életük kapcsán szerepelnek majd. 
Kicsit olyan ez, mint a Mátrix volt lassan 
20 éve: az első rész önmagában is érthe-
tő és évezhető, de a második-harmadik 
nagyon kapcsolódik egymáshoz: önma-
gukban vagy az első rész ismerete nélkül 
nem igazán élvezhetők.

Aki látta már a filmet, az biztosan 
érti, miről beszélek, de aki nem, annak 
talán elfér itt még egy kis magyarázat: A 
tetovált lány egy 40 évvel korábban tör-
tént gyilkossági eset felderítéséről szól 
egy újságíró, Mikael Blomkvist nyo-
mozása során. Ebben segít neki a film 
nagy részében Lisbeth Salander, akinek 
sötét múltjára (és jelenére) a film során 
többször is utalnak – helyenként elég 
komoly nyersséggel. A film végére min-
den a helyére kerül és kiderül, ki volt 
a rossz a történetben, ahogyan az lenni 
szokott. A második és harmadik rész 
azonban sokkal inkább a tetovált lányra 
fókuszál, nincs komolyabb fő konfliktus, 

csak egyetlen hosszú, csúnya ügy, amely 
a főszereplő múltjában gyökerezve meg-
keseríti jelenét is. Persze ez korántsem 
jelenti azt, hogy rosszabb lenne, mint az 
első, sőt sok, ott szinte indokolatlannak 
tartott jelenetet is megmagyaráz.

Az az igazság, hogy a jelen cikk ter-
jedelméhez képest rengeteget lehetne 
beszélni a filmekről, azonban erre itt 
és most nincs hely. Én javaslom min-
denkinek, hogy nézze meg az eredeti 
trilógiát, mert remek filmekről van szó, 
és valljuk be, egyikünk sem néz napi 
szinten svéd filmeket (valószínűleg).  
Azt már csak halkan jegyzem meg, 
hogy a három filmet kibővítették és 
újravágták egy hatrészes sorozattá, így 
a hardcore rajongók így is élvezhetik.

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

MÄN SOM HATAR KVINNOR (svéd krimi, 
dráma, 152 perc, 2009)
Pontszám: 9/10
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