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Ismét csak a net...
Igen, megint itt tartunk. Sajnos egyre biztosabbnak 

tűnik, hogy ebben a félévben minden második lapszám 
csak online fog jelentkezni, viszont öröm az ürömben, 
hogy a kétheti papíros megjelenéssel legalább lehet 
tervezni, ellentétben az előző félévvel, amikor teljesen 
hektikusan volt nyomtatott Nyúz, vagy sem.

Az online pdf-ek készítése persze jó móka: sok-
kal inkább lehet kizárólag a színes felületre készülni, 
szabadabban lehet kezelni a képeket, több linket, akár 
interaktív tartalmat is lehet az újságba tenni, ami nyom-
dai változat esetében egyáltalán nem működne. Persze 
ellenérvek is vannak bőven.

Kezdjük azzal, hogy az újság elsődleges célja, hogy offline tájékoztassa a 
hallgatókat az őket érintő fontos információkról, illetve szórakozási lehetőséget 
biztosítson a cikkek és persze a rejtvény segítségével. Emellett online felületen ren-
geteg információ megtalálható, ott van a HÖK honlapja, meg persze a Facebook 
is, így az újság sokat veszít a jelentőségéből.

Sajnos azonban az elvek szépek, a célok dicséretesek, de ha az embernek nincs 
pénze, akkor mindez csak álom marad. A TTK HÖK nemcsak a Nyúz-ra költ: gólya-
táborokat szervezett a nyáron, gőzerővel készül a gólyabálra, és egyéb kiadásai is 
vannak, a nyomda árai pedig jelentősen megemelkedtek az új keretszerződéssel. 
Sajnos – bár a hallgatók hajlamosak ennek az ellenkezőjét hinni – a mi költségveté-
sünk is véges, így kénytelenek vagyunk kompromisszumokat kötni.

A lényeg tehát marad: ebben a félévben már csak hat újság fog megjelenni 
papíron. Az online számokat persze ugyanolyan lelkesedéssel készítjük nek-
tek, így én jó szívvel biztatok mindenkit arra, hogy lapozzon bele ezekbe is. 
Megtalálhatjátok őket az issuu.com-on, de gyönyörű archívumunk van a saját 
honlapunkon is.

És hogy miért is érdemes belelapozni (virtuálisan) ebbe a lapszámba? Ezen a 
héten rengeteg tudósítással készültünk nektek, mert az elmúlt hetekben remek-
beszabott előadásokat hallhattunk. Ha kihagytátok őket, mindenképp olvassátok 
el a cikkeket! Persze, azért más érdekességekkel is találkozhattok...

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Tartalomjegyzék
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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!

ELTE a Kutatók Éjszakáján

Az ország egyik legjelentősebb tudományos isme-
retterjesztő eseményén idén is számtalan esemény-
nyel vesz részt az Egyetem 2015. szeptember 25-én: 
szó lesz a nagyvárosi közérzetről, a cenzúrázott rock-
zenéről és a kávé- és teafogyasztás kultúrtörténetéről 
is. 2014-ben 7000-en voltak kíván-
csiak az ELTE-s programokra, ezzel 
intézményünk volt a programsorozat 
legnépszerűbb helyszíne.
Az ELTE idén is rengeteg érdekes és 
izgalmas eseménnyel várja az érdeklő-
dőket: lesz jogalkotási bakiparádé, fogya-
tékosságtörténeti kiállítás, élőkönyvtár, 
kiderül, milyen ételeket főztek a középkor-
ban és miről mesélnek az állatcsontok.  
A földgömbkészítés mellett tudományos 
tájfutással, vulkánkísérletekkel és jár-
ványos játékokkal is készül Egyete-
münk szeptember utolsó péntekére. 
A rendezvény ingyenes progra-
mokkal, érdekes látnivalókkal és 
máskor nem látogatható helyszí-
nekkel várja a nagyközönséget

Időpont: 2015. szeptember 25.
Helyszín: Eötvös Loránd 
Tudományegyetem

Bővebb információ:
http://www.
kutatokejszakaja.hu

Az Utrecht Network 
kutatási pályázata

Az ELTE Rektori Kabinet 
Nemzetközi Irodája koordinálja 

az Utrecht Network egyetemi háló-
zat kutatási ösztöndíjához kapcsolódó 

pályázati felhívást. Az 1.000 EUR összegű 
ösztöndíjra olyan MA, MSc vagy PhD tanul-

mányokat folytató ELTE-hallgatók jelentkezhet-
nek, akik nem jogosultak Erasmus-ösztöndíjra, és 

1–6 hónapot szeretnének eltölteni az Utrecht Network 
valamely tagegyetemén, kizárólag a diplomamunkához, 

illetve a disszertációhoz szükséges kutatómunka céljából 2015. 
december 1. és 2016. december 31. között. 

Jelentkezési határidő: 2015. október 10. 
További információ az Utrecht Network honlapján található.

forrás: http://www.elte.hu

Új csillagászat születhet a gravitációs hullámok 
felfedezésével

A gravitációs hullámok létezését csaknem száz éve 
feltételezik – amennyiben az újrainduló LIGO és 

VIRGO kísérletek igazolják a létezésüket, az ELTE 
is részese lehet a sikernek. Az egyesült államok-
beli programban Frei Zsolt egyetemi tanár és 
kutatócsoportja is részt vesz.

Hamarosan befejeződik azoknak az obszervatóriu-
moknak a fejlesztése, amelyekkel a várakozások sze-

rint nagy pontossággal közvetlenül megfigyelhetővé 
válnak a gravitációs hullámok. Átalakulnának a csillagá-

szati megfigyelések, hiszen a gravitációs hullámok nagy-
mértékben különböznek a fénytől, amelynek segítségével 

eddig leggyakrabban tanulmányoztuk univerzumunkat.
A LIGO projekt magyar részvevője az Eötvös Gravi-

tációs Kutatócsoport (EGRG), a VIRGO együttmű-
ködésben az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

Gravitációs Kutatócsoportja vesz részt. 
Az egyesült államokbeli Hanford (Washington) 

és Livingston (Louisiana) városok mellett talál-
ható, továbbfejlesztett LIGO interferométerek 

installálása befejeződött, és 2015 őszén kerül 
sor az első, három hónapos megfigyelési 

periódusra (O1 fázis). Európában a Pisa 
melletti VIRGO eszközök installáció-

ja jelenleg zajlik, és várhatóan 2016 
elején fejeződik be. 2016-ban elin-

dulhatnak a közös megfigyelések, 
a LIGO-VIRGO O2 fázisa hat 

hónapig tart majd. 2017-re egy 
kilenc hónapos közös megfi-

gyelést terveznek a kutatók 
(O3 szakasz).

Bővebb információk a 
http://www.elte.hu-n.

Forrás: MTA

Európai piknik

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda és az ELTE 
Innovációs Központban működő Europe Direct 
budapesti iroda 2015. szeptember 26-án harmadik 
alkalommal rendezi meg az Európai Piknik elne-
vezésű, nagyszabású ifjúsági eseményt. Az Európai 
Piknik fókuszában a fiatalok aktív részvétele, a nem-
zetközi mobilitási programok lehetőségei, valamint 
a Fejlesztés Európai Éve állnak. A szervezők sza-
badtéri programokkal, európai uniós informá-
cióval, koncertekkel várnak minden fiatalt és 
ifjúsági szakembert.
A nap során több helyszínen különböző for-
mában mutatkoznak be ifjúsági szervezetek, 
fiatalok kreatív vállalkozásai, illetve a Fejlesztés 
Európai Évéhez kapcsolódó akció is lesz. Számos 
EU-s partnerhálózat és szervezet is kitelepül az ese-
ményre, így a látogatóknak interaktív foglalkozások, 
workshopok keretében lehetőségük nyílik közelebbről 
is megismerkedni például az Erasmus+ programmal, az 
Európai Unióval, a nemzetközi ifjúsági munkával, eköz-
ben koncertek is szórakoztatják a közönséget.

Időpont: 2015. szeptember 26. 14:00–20:00 
Helyszín: Füvészkert (1083 Budapest, Illés u. 25.)

forrás: http://www.elte.hu

Európai Nyelvek Napja

Az ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi 
Tanszéke az Európai Nyelvek Napja alkal-

mából Dobj el mindent és tanulj nyelveket! 
címmel nyelvtanulást népszerűsítő 

rendezvényt szervez 2015. szept-
ember 28-án. A nyelvi konzultáció 

során a kar idegennyelv-specializációs hallgatói tájékoztat-
ják a résztvevőket. A programon különböző szintű és nehéz-

ségű nyelvi feladatokkal és játékokkal várják az érdeklődőket, 
legyenek azok a kar hallgatói vagy oktatói, vagy épp Erasmus-

diákjai. A tájékoztató során nemcsak az angol vagy a német, de a 
spanyol, a francia vagy a szerb nyelvtanulást is népszerűsítik.

További részletek az ELTE TÓK Facebook-oldalán.

Időpont: 2015. szeptember 28. 13:30
Helyszín: ELTE TÓK (1126 Budapest, Kiss János altábornagy 

utca 40.)
forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Aki fázik, azt be kell takarni
Beszámoló a Kari Tanácsról

Szeptember 16 -án a Kari Tanács nyolc napirendi pontos ülésén 
egy adjunktusi és nyolc docensi kinevezés nyert támogatást, a kar-
nak új képviselőjét delegáltuk az Egyetemi Habilitációs Bizottságba, 
egyetemi tanári pályázatok kerültek kiírásra, valamint létrejött az 
ideiglenes Kari Ösztöndíj Bizottság.

Személyi ügyek
Ebben a napirendi pontban egyet-

len egy döntés született, méghozzá 
Kubinyi Enikő adjunktusi kinevezé-
séről. A Biológia Intézet munkatársát 
22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
nevezték ki.

Javaslat egyetemi docensi 
kinevezésekre

Az egyes intézetekben a következő 
javaslatok születtek:

• Biológia Intézet
 Etológia Tanszék:

Pongrácz Péter
 Genetikai Tanszék:

Tóth Erika

• Fizika Intézet
 Anyagfizika Tanszék:

Kovács Zsolt

• Földrajz- és Földtudomány Intézet
 Regionális Tudományi Tanszék:

Szabó Pál
 Természetföldrajzi Tanszék:

Telbisz Tamás

• Kémia Intézet
 Analitikai Kémia Tanszék:

Mihucz Viktor
 Szervetlen Kémia Tanszék:

Szabados Ágnes

• Matematikai Intézet
Alkalmazott Analízis és Számítás-
matematika Tanszék:

Besenyei Ádám 

A Kari Tanács mindegyik javasla-
tot 22 fővel, egyhangúlag támogatta.

Javaslat az Egyetemi Habili-
tációs Bizottság tagjára

Ebben a napirendi pontban a 
Bizottság kari képviselőjének szemé-
lyére történt javaslat.  Mivel Faragó 
István egyetemi tanárnak megszűnt a 

dékánhelyettesi mandátuma, a Karon 
kialakult gyakorlatnak megfelelően 
Jordán Tibor dékánhelyettest javasol-
ták az Egyetemi Habilitációs Bizottság-
ba a Kar képviselőjének. Erről a Tanács 
nyíltan szavazott, és az eredmény egy-
hangú igen lett.

Javaslat a 2015. évben kiíran-
dó egyetemi tanári pályáza-
tok kiírására

Az egyetemi tanári pályázatokra

• a Biológia Intézet az Immunoló-
gia Tanszék,

• a Fizika Intézet a Biológiai Fizi-
ka Tanszék és a Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszék,

• a Kémia Intézet a Fizikai Kémia 
Tanszék,

• a Matematika Intézet a Geo-
metriai Tanszék és a Számítógéptudo-
mányi Tanszék

egy-egy munkatársát javasolta.

Javaslat ideiglenes Kari Ösztön- 
díjbizottság felállítására

Az ELTE Szervezeti és Működési 
Szabályzata a Kari Ösztöndíjbizottsá-
gok összetételének módosítását rendel-
te el. Mivel a kari SzMSz még nem 
módosult ennek tekintetében, 
így szükséges volt egy ideig-
lenes Bizottság felállításá-
ra. A Tanulmányi Hivatal 
vezetője hivatalból tagja 
a Bizottságnak, rajta 
kívül két közalkalma-
zottat jelöltek: Tóth 
Gergely egyetemi 
docenst, valamint 
Dobai Attila ügyvi-
vő szakértőt.

A Hallgatói Ön- 
k o r m á n y z a t  k é t 
jelöltje Balogh Dáni-
el ösztöndíjakért fele-
lős biztos és Seres 

Ákos esélyegyenlőségi biztos, a Dokto-
randusz Önkormányzaté pedig Pálfy 
Gyula volt.

A Tanács egyhangúlag támogatta a 
javaslatot. A Bizottság elnökét Dékán úr 
a kancellárral egyeztetve fogja felkérni.

Javaslat jubileumi oklevelek 
adományozására

A jubileumi oklevelek felterjesz-
tése idén a következőképpen alakult: 
aranydiplomára 149, gyémántdiplo-
mára 97, vasdiplomára 33 embert java-
soltak; közülük többen a mai napig 
Karunk munkatársai. A javaslatokat 
egyhangúlag támogatták.

Bejelentések
Az Állam- és Jogtudományi karon 

született egy kezdeményezés a jelenleg 
nagy sajtóvisszhangot kapott mene-
kültügyben. Ennek hatására Rektor úr 
felvette a kapcsolatot a menekültügyi 
hatóságokkal, annak érdekében, hogy 
a magyarországi menekülteket segít-
sük. Ez a Karokon történő materiális 
javak gyűjtésében fog megvalósulni, 
aszerint, amire leginkább szükség van, 
pl. polifoam, takaró, hálózsák.

Az üggyel kapcsolatban Király 
Miklós, az ÁJK dékánja egy nagyon 
fontos kijelentést tett: attól függetle-
nül, hogy ki mit gondol az ügyről és a 
helyzetről, „aki fázik, azt be kell takarni”.

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

kommeh@ttkhok.elte.hu
és

Lukács Károly
a TTK HÖK képviselője

A tisztségviselők jönnek-mennek…
Kivonat a küldöttgyűlési ülés jegyzőkönyvéből

Szeptember 15-én este hatkor megtartottuk az őszi félév első kül-
döttgyűlési ülését. A napirend gerincét bejelentések, tisztségviselői 
beszámolók, valamint személyi kérdések alkották.

Elsőként Hoksza Zsolt számolt be 
az előző Küldöttgyűlés óta történt fonto-
sabb dolgokról. Kiss Edinát megválasz-
tották az ELTE HÖK elnökének, valamit 
a többi tisztségviselő-jelölt is megválasz-
tásra került a gazdasági adminisztráció-
ért felelős referens kivételével.

A nyár folyamán panasz érkezett a 
Rektori Hivatalhoz a TTK HÖK műkö-
dése ellen egy egyszeri tudományos 
ösztöndíj pályázat kapcsán. Az illető 
még 2014 novemberében adta le pályá-
zatát, az ösztöndíjat viszont azóta se 
kapta meg. A probléma elég komplex, 
de forrása lényegében az, hogy az ille-
tő már nem hallgató, így nem juttatás-
képes (és a pályázatának megkésett 
elbírálásakor sem volt az). Az Egyetem 
állásfoglalása megegyezett a TTK HÖK 
állásfoglalásával, azaz az Egyetem 
akkor követne el jogszabálysértést, ha 
ezek után utalná ki az ösztöndíjat és a 
TTK HÖK nem tanúsít jogszabálysértő 
magatartást. Az illetővel azóta történt 
személyes egyeztetés, ahol az álláspon-
tok közeledni tudtak egymáshoz.

Kari Ösztöndíj Bizottság összetéte-
le megváltozik, ez már folyamatban van.  
A HKR módosult: a Bizottság tagjainak 
fele közalkalmazott kell, hogy legyen, de 
ezt a jelenlegi kari szabályok nem teljesítik. 
A kari szabályok szerint tízből egy közal-
kalmazott, az általános szabály szerint a 
fele közalkalmazott. Ennek áthidalására 
a Kari Tanácson ideiglenes szabályzatot 

terjesztettek elő a KÖB működéséről  
(6 tagú bizottság: 3 közalkalmazott,  

2 hallgató, 1 doktorandusz).
A TTK HÖK honlapján 

már megtalálhatóak a tisztség-
viselők fogadóórái, kérdés, 
érdeklődés esetén keres-
sétek őket bizalommal!

Második napirendi 
pontként a tisztségviselői 
beszámolók következtek. 
A kétórás beszámoló-
ismertetés alatt a képvise-
lők több kérdést is tettek 
fel a tisztségviselőknek, 

bizonyos tisztségek ese-
tén komolyabb vita is folyt.  

A napirend zárásaként a Küldöttgyűlés 
minden beszámolót elfogadott.

A személyi kérdések napirendi pont 
alatt elsőként a tisztségekre beérkezett 
pályázatokat tárgyaltuk. Ezek a kémia 
szakterületi koordinátori, ösztöndí-
jakért felelős biztosi, valamint 
kommunikációs elnökhe-
lyettesi tisztségre érkeztek. 
A Hallgatói Alapítvány 
két tisztségére is volt 
jelölt: Csutka Bog-
lárka titkári, Dukán 
András Ferenc pe- 
dig elnöki posztra 
adta be pályázatát.

Elsőként Vajda Levente ismer-
tette kémia szakterületi koordiná-
tori pályázatát. A főbb, fontosnak 
vélt pontok között szerepelt a KéKó 
(Kémia Korrepetálás), amely segítette 
az elsőéveseket a kritériumdolgozat-
ra való felkészülésben. Fontos ennek 
a továbbvitele, valamint új oktatók 
bevonása a felsőéves hallgatók közül. 
Kiemelte még a Szakterületi Csoport 
működését, valamint a rendezvények 
szervezését. A kérdések során szó 
esett a mentorrendszerről, valamint 
korrepetálásban a biológusokkal való 
együttműködésről.

Balogh Dániel az ösztöndíjakért 
felelős biztosi tisztségre pályázott. 
Pályázatán felül kiemelte tapasztala-
tát az elmúlt 2 év négy szoctám idő-
szakában. Augusztustól kezdve már 
megbízottként felelt az ösztöndíja-
kért, azóta ő válaszol a hallgatóknak 
e-mailben, illetve a Facebook ösztön-
díjas csoportjában is.

Kommunikációs elnökhelyettesi 
tisztségre adta be pályázatát Török 
Mátyás. A pályázathoz nem kívánt 
hozzáfűzni semmit se, így kérdések-
kel bombáztuk őt. Fontos, hogy együtt 
tudjon működni minden szakterület-
tel, de mentorkoordinátorként már 
dolgozott együtt a szakterületekkel, 
így ez nem fog gondot jelenteni szá-
mára. Véleménye szerint a szükséges 
kompetenciák a tisztséghez: jó kiállás, 
jó kommunikációs készség, kreativi-

tás, szépérzék és kifogyhatatlan ötlet-
tár. Kiemelt még a honlap illetve a 
Facebook-oldal szerepe. Pályázatában 
említ különféle módszereket a HÖK 
megítélésének javítására is.

Az ELTE TTK Hallgatói Alapít-
vány kuratóriumának tagjai teljes 
tisztújítás miatt lemondtak. Pályázat 
érkezett titkári tisztségre Csutka Bog-
lárkától. Ő előzetesen vállalta a jelö-
lést, ekkor már azonban nem volt jelen.  
A kuratórium elnöki posztjára Dukán 

András Ferenc ismer-
tette pályázatát. Sze-
retné már átadni ezt 
a tisztséget, remény-

kedett, hogy valaki 
beadja a pályá-
zatát ,  azon-
ban a határidő 
előtt 1 perccel 

végül ismételten vállalkozott a tiszt-
ségre. Utódnak olyan hallgatókhoz 
közeli személyt képzel el, aki hisz a 
mozgalmiságban, a TTK alapelveiben, 
értékeiben. Aki tovább tudja vinni ezt 
a mozgalmi civil alapítványt, képes 
bevonzani új embereket valamint a 
hallgatósággal tartani a kapcsolatot.

Minden jelölt megválasztásra került.
A napirendi pont azonban ezzel 

még nem zárult le. Horváth Tamás 
kezdeményezte Nagy Gergely rendez-
vényszervező biztos visszahívását, aki 
kifejtette kezdeményezésének okát, 
miszerint rendezvényszervezéssel 
kapcsolatban is hiányosságai voltak, 
illetve a TTK HÖK tisztségviselői-
hez méltatlan magatartást tanúsított.  
Az érintett már nem volt jelen az ülé-
sen, ezért telefonon hívtuk fel, majd 
kihangosítva tárgyaltak vele a felszó-
lalók. A vita hosszasan zajlott, szó esett 
többek között a Gólyabál és a Gólyaha-
jó szervezéséről, végzett feladatának 
milyenségéről és az Etikai Kódexben 
foglaltakról is.

A Küldöttgyűlés titkos szavazás 
keretében visszahívta Nagy Gergely ren-
dezvényszervező biztost tisztségéből. 
Az ülés egy későbbi pontján azonban 
támogattuk, hogy ő maradjon a Gólya-
hajó szervezője.

Az ülés során sajnos el kellett 
búcsúznunk tisztségviselőktől, de 
ugyanakkor újakkal gazdagodhattunk.

További részletek megtalálhatóak a 
honlapon!

Pintér Kornélia
titkár

titkar@ttkhok.elte.hu
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Tudósítás Tudósítás6 7Istenek, víziók és hányinger
Tanító növények Latin-Amerikában

Az Agra Kulturális Utazási Társaság, a Magyar Etnobotanikai és 
Ayahuasca Kutatócsoport és a Néprajzi Múzeum közös estet szerve-
zett, melynek során három előadáson át kalandoztunk a latin-ameri-
kai tudatmódosító szerek dzsungelében. A misztikumokat eltávolító 
és tudománnyal romboló oktatással szemben az est előadói a misz-
tikumot magát adták át.

Történelem és szellemvilág
Dr. Gyarmati János, a Néprajzi 

Múzeum munkatársa, a latin-ameri-
kai archaikus civilizációk történeté-
nek kutatója nyitotta az előadássoro-
zatot. Két, egymástól több száz kilo-
méter távolságban talált műtárgyat 
mutatott, amelyek kora nagyjából 
megegyezett. Az egyik egy Venezu-
elában talált maja váza, a másik egy 
Mexikó és Guatemala határán i. e. 
709-ben álló templom domborműve 
volt. Mindkét műtárgy áldozatbe-
mutatást ábrázolt. Az áldozó alany 
a nyelvén átszúrt egy rájatüskét, a 
lecsöppenő vért pedig kódexek fog-
ják föl. Ezt a rítust az teszi igazán 
különlegessé, hogy egy mai napig 
létező avatási szertartás részét képezi 
Venezuelában.

Amíg a domborművön a lecsöp-
penő vérből egy kígyó nőtt föl, abból 
pedig egy dárdájával lesújtó harcos 
pattant ki, addig a vázán négy állat-
isten szerepelt az áldozat körül.  
A maja kultúra szerint minden szerves 
folyadékban életet adó erő lakozik, az 
uralkodó vére pedig képes megidézni 
az ősöket és az isteneket. Valószínűleg 
ehhez azért valamilyen hallucinogén 
anyagra is szükség volt.

Néhány ezer kilométer távolság-
ra az Atamaca-sivatag száraz klímája 
tökéletesen alkalmas szerves marad-
ványok megtartására. Itt találtak porí-
tásra alkalmas palettát, illetve a por 
felszívására alkalmas csőből annyit, 
ami feltételezi, hogy az egész lakos-
ság használta az anyagot. Yopo nevű 
növényt nem, de ayahuascát találtak, 
aminek a hatóanyagát képező növé-
nyek innen messze, Amazóniában 
nőnek. Ez utóbbi területen nemcsak 
az anyagot találták meg, eszközök is 
előkerültek, sőt ma élő törzseknek 
köszönhetően a hallucinogén keveré-
kek készítését és fogyasztását meg is 
lehet figyelni.

A hallucinogén növények összeke-
verésével az egyedi alkotók hatásánál 
tisztább víziók érhetőek el, amit tovább 
támogatnak a kiegészítő eljárások, 
úgymint diéta, vagy egyenesen böjt 
és egyéb kísérő anyagok fogyasztása. 
De miért kell ily módon felkészülni a 
hallucinációkra?

A hallucinációkkal a vallás, a 
teremtéstörténet jelenik meg valós 
formában a fogyasztó előtt. A vízió 
az anyaméh, az univerzum keletke-
zése, a társadalmi rend és eredetmí-
tosz személyes átélését teszi lehetővé. 
Ezenkívül komoly gyógyító erőt tulaj-
donítanak a növényeknek. A sámán 
vagy gyógyító találkozik a segítő szel-
lemekkel, akiktől instrukciókat kap 
a betegség okozóinak a szervezetből 
való eltávolítására; receptet és gyó-
gyító dalok szövegét hallja. Harma-
dik hatása a látnokság, távoli helyekre 
való utazás, aminek háborús idők-
ben, az ellenség kifürkészésében van 
jelentősége. Nem utolsósorban szüksé-

ges említeni a csoportinterakciót. Nem 
csupán vadászat vagy hadi cselekmény 
előtt fogyasztott a törzs közösen a főze-
tekből, hanem párválasztásnál is. Az itt 
élő törzsek gyakran exogámak voltak, 
vagyis házasodási tilalom élt köztük, 
így mindenképp egy másik (szintén 
exogám) törzzsel kellett találkozniuk, 
és onnan párt választani. Erre egy nagy 
közös mámor alatt került sor.

Az amazóniai törzsek körében a 
fiúk és a lányok egyaránt átesnek a fel-
nőtté avatáson. Ez általában nem kelle-
mes, például tűzhangya csípéseit kell 
kiállniuk. Ha valaki sámánná szeretne 
válni, ennél még keményebb próbaté-
telekkel találja szemben magát. Az ava-
tás általában szikla és vízesés között 
zajlik, mert úgy tartják ez világok hatá-
ra. Fájdalomcsillapító és hallucinogén 
növényi főzetek fogyasztása után szúr-
ják át nyelvüket a rájatüskével, hogy 
átléphessenek téren és időn, hogy a 
szellemvilágból tudást és erőt kapja-
nak, ahogy azt kétezer évvel korábban 
is tették őseik a maja dombormű tanú-
sága szerint.

Mit mond a pszichológus?
Dr. Frecska Ede, a Debreceni Egye-

tem Pszichiátriai Tanszékének veze-
tője folytatta az estet, arra keresve a 
választ, hogy beágyazottság nélkül mit 
lehet kezdeni egy ayahuasca-vízióval.  
Az ayahuasca szóösszetétel, első része 
az „aya” quechua szó, lelket vagy 
halott embert jelent. A „huasca” köte-
let vagy indát. A lélek indája a nyugati 
turistákat is vonzza, illetve a keresz-
tény és brazil hagyományokat egyesítő 
szintetikus egyház berkein belül is gya-
kori kellék. A nyugati individualista 
társadalomban megjelenő hallucino-
gén főzet lehetővé teszi, hogy az ember 
tisztábban lássa az életét, azonban elő-
fordul, hogy a fogyasztó elméje néhány 
alkalom után darabokra hullik.

Térjünk vissza kicsit a történelmi 
időkre. A XV. század végén Párizs-
nál és Rómánál is több ember lakott 
Tenocstitlan területén, amit a rend, a 
tisztaság és a jó kerámia jellemzett. 
Kolumbusz előtt feltehetőleg a világ 
lakosságának harmada élt Ameri-
kában, az Amazonas medencéjének 
sokhektáros termőföldje emberi kéz 
munkája, benne kerámiát lehet lépten-
nyomon találni, ennek ellenére például 
egyetlen filozófust sem tudunk meg-
nevezni a térségből. Ennek főleg az 
az oka, hogy száz év leforgása alatt 

a népesség 90%-a elpusztult, feltehe-
tőleg közvetlenül vagy közvetetten a 
fertőzések miatt.

Korai felfedezők leírásában favá-
zakra épült települések, egészséges, 
magas bennszülöttek szerepelnek. 
Későbbi képeken sokkal inkább 
puhány törzsfőnök és sovány indiánok 
látszanak. Feltehetőleg már a hódítások 
előtt felütötte a fejét néhány nagyobb 
járvány, ami elégedetlenségekhez és a 
civilizáció destabilizálódásához veze-
tett, ami elősegítette a későbbi invázió 
sikerét. Észak-Amerika tovább bírta 
az ellenállást, azonban egy hepatitis 
járvány őket is megtörte.

Mit kaptunk az új kontinenstől?
A mai élelmiszereink háromötö-

de az ő világukból származik: pulyka, 
napraforgó, burgonya, kukorica, papri-
ka és még lehetne sorolni. Az Amazo-
nas kis esésű folyó és útvonala gyakran 
változik, ez igen változatos ökoszisz-
témák megjelenésére ad lehetőséget. 
Az Újvilág fajgazdagsága nagyjából 
tízszerese az Óvilágénak, ami előre-
vetíti, hogy az itt élő emberek jobban 
is értettek a növényekhez, mint a mi 
őseink.

Az ayahuasca két alapvető növé-
nye a Psychotria viridis, amely a dimetil-
triptamin (DMT) nevű hatóanyagot 
tartalmazza és a Banisteriopsis caapi 
nevű növény, amely segítségével szá-
jon keresztül is hat a DMT. Amíg csak 
ez a két növény van, addig magas a 
veszélyes dózis, a fogyasztás fizikai 
szempontból biztonságosnak mond-
ható, azonban az ayahuasca összetétele 
törzsenként változik, s ha nikotin is 
kerül bele, akkor üt.

A hatás igen változatos. Dübörgő 
hang, pulzáló fény, „ott és itt”; egyszer-
re érzi az ember a lepedőt és a hallu-
cinációk világát, de a víziók reálisabb 
élményt adnak, mint a hétköznapok.  
A víziók ismétlődő motívumokkal kez-
dődnek, majd egyre komplexebb alakot 
öltenek, ahogy a szer eljut az agykére-
gig. Amiben hiszünk, az megjelenik, így 
lehet, hogy teljesen más hatást vált ki a 
fogyasztás egy bennszülött indiánnak, 
egy nyugati spiritisztának és egy kíván-

csiskodó turistának. Ez utóbbi esetében 
előfordulhat, hogy semmilyen komo-
lyabb látomása nem lesz.

Az ayahuasca a fekete és a fehér 
mágia eszköze egyaránt, bár külön-
böző célokra különböző összetevők-
kel alkalmazzák. Sámánok átkozzák 
egymást a segítségével, ősökkel való 
találkozást tesz lehetővé, vadászat előtt 
feltüzel, utána megnyugtat, ugyanak-
kor a gyógyítás eszköze is. Az indián 
kultúrában azt tartják, hogy a gyógyí-
tás közösségi folyamat, mert a beteg 
külvilággal, természettel és a törzsé-
vel való egyensúlyának megbomlása 
okozza a betegséget.

A legtöbbet a látomásokról volt 
eddig szó és ezt szokták említeni a 
főzetnél, pedig sokszor nem ezen van 
a hangsúly. Az erkölcs fokozódása, 
hogy visszahullnak a rossz szavak arra, 
aki kimondta őket; a természettel való 
eggyé válás érzése, az óceán élménye; 
sugallatok és a bölcs jelenlétének érze-
te; az eszétikai érzék fokozódása és leg-
főképp a jelenlét érzése. Az áhítat, hála, 
kegyelem és alázat olyan szintű meg-
élése, amire mi, hétköznapi emberek 
alig vagyunk képesek. Az indiánoknál 
épp ezért nem kell hitről beszélni.

Pszichedelikus reneszánsz
Az 1950-es években a pszichológia 

tudománya felrobbant. Az addig pszi-
choanalitikus módszerekkel dolgozó 
orvosok és kutatók rátaláltak a tudat-
módosító szerekre, amitől az egész 
szakma bizseregni kezdett, sorra jöttek 
a tudományos sikerek. Ennek az vetett 
véget, hogy a szerek kikerültek a labo-
ratóriumokból és a politika a haszná-
latukon kívül betiltotta a kutatásukat 
is, aminek természetes következménye 
volt, hogy a feketepiacról nem tűnt el 
a drog, de a kutatók laboratóriumaiból 

igen. Ma éljük a pszichedelikus rene-
szánszot, vagyis hogy tudatmódosító 
szerekkel kutatásokat végezni megbé-
lyegzés nélkül, komolyan is lehet.

Az ayahuasca a tagadás ellen 
hat. Míg a legtöbb tudatmódosító 
szer, például a nálunk igen közked-
velt alkohol is elfedi a problémákat, 
addig az ayahuasca által „a freudi felet-
tes én leveti a bilincseit és beolvas”.  
Volt, aki úgy fogalmazta meg, hogy 
„nem azt kaptam, amit vártam, hanem 
amit kellett”. Trauma feldolgozásá-
nak hatékony eszköze, megtöri a 
rossz beidegződéseket és megmutatja 
a helyzetek fonákságait, mindezért a 
pszichoterápiára nem alkalmas embe-
rek gyógyszerét látja benne az orvos-
tudomány jó néhány tagja.

Őserdei gyógyközpontok
Bokor Petra, transzperszonális 

pszichológus tanácsadó zárta az estét. 
A nagyvilág és Amazónia kapcsolatá-
ról mesélt, ahol ez utóbbi kissé csodál-
kozva alkalmazkodott a nyugathoz. 
Peru Iquitos városába zarándokolnak 
el betegek és egészségesek, hogy ott 
gyógyulást vagy kalandot keressenek. 
A helyiek csodálkoznak, hiszen az 
ayahuasca nem arra való, hogy kipró-
bálják, hanem csak egy a gyógyszerek 
közül. Ha valaki egészséges, akkor 
nem kell fogyasztania, ha beteg, akkor 
pedig majd a sámán megmondja, hogy 
mire van szüksége. De mindezt elmos-
sa a nyugati pénz.

Így be lehet fizetni egy vagy több 
hetes programokra is, melynek során 
böjt, magány, purgának nevezett 
tisztító hányás és sok tanító növény 
fogyasztása zajlik. Azt tartják, hogy az 
étrendi megkötés és a befelé fordulás 
során az ember elveszti az embersza-
gát és a növények befogadják maguk 
közé. A növényekkel szemben bizalom 
kell, ahogy a növény bizalmát is tisz-
teletben kell tartani. Így a növények 
spontán gondolatokkal, látomásokkal 
fognak tanítani.

A nyugatiaknak szüksége van a 
pszichoterápiára, hogy kiteljesedjen 
a növény hatása, hiszen nekik hiány-
zik a teljes kulturális háttér, amit egy 
bennszülött a magáénak mondhat.  
Az ezt a két irányt ötvöző, függőségek 
gyógyítása terén szép eredményeket 
elért módszer talán a jövőben széle-
sebb rétegekhez is eljut.

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

„Nem azt kaptam, 
amit vártam, 

hanem amit kellett.”

mailto:ferenc.kata%40nyuz.elte.hu?subject=


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
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Tudósítás Tudósítás10 11Farkasokkal táncoló
Vadetológia testközelből

Gondolom, sokan láttátok A 101 kiskutya-t vagy a Szabadítsátok 
ki Willy-t!, vagy egyéb olyan filmet, amelyben állatok szerepeltek. 
Ezek a mozifilmek a sikerüket a benne szereplő állatoknak köszön-
hetik. Az alábbi tudósítás ezen állati színészek felkészítéséről sze-
retné informálni az olvasót.

Szeptember 18-án délután 6 órakor 
ismét megtelt a Lágymányosi Campus 
nagyelőadója, a Bolyai-terem. Ezúttal a 
közönség egy érdekes előadást hallgat-
hatott meg az IQ terápia szervezésében. 
Dr. Újváry Dóra az ELTE Természet-
tudományi Karának biológus szakán 
végzett vadgazdája volt a meghívótt 
előadó, aki jelenleg a HORKAI Animal 
Training Centerben foglalkozik farka-
sok nevelésével és szocializálásával a 
születésüktől fogva.

Az állati színészképző
A HORKAI Animal Training Cen-

terben kb. 300 vadállatot nevelnek és 
szelídítenek. A telep többfunkciójú, de 
a fő szakterületük az állatok felkészí-
tése a forgatási jelenetekre. A farka-
sok mellett foglalkoznak medvékkel, 
vaddisznókkal és egyéb vadállatok-
kal is. Dóra 13 éve dolgozik a farka-
sokkal. Velük már egyetemistaként, 
karunk Etológia Tanszékén kapcso-
latba került. A telepet férjével, Horkai 
Zoltánnal együtt vezeti.

Két európai barnamedvét is szelí-
dítettek, Mózest más néven Mozit és 
Brumit, bár előbbit agresszív hajlama 
miatt hamar nyugdíjazták. Ezek az 
állatok születésüktől kezdve fogság-
ban élnek, és az emberhez vannak 
szoktatva. Ez fontos a szerepeltetésük 
végett. A kisfarkasok sokszor hason-
lítanak az embergyerekekhez, mert 
őket is cumiztatják négyóránként, 
illetve büfiztetik is. 3-4 hetes koruk-
ban térnek át a szilárd táplálékra.  
A nevelés során a farkasok annyi-
ra hozzászoknak az emberhez, hogy 
többek között elvitték már őket mozi-
ba is. Nagyobb kortól a nyakörv is jár 
nekik. Vigyázni kell, mert a kutyák-
ban (annak ellenére, hogy közeli a 
biológiai rokonság) ellenséget látnak, 
és ezt még a nagyon szelíd farkas 
fejéből sem lehet „kiverni”.

A farkasok falkában élnek, ame-
lyet 10-11 egyed alkot. A szelídítés-

nek nem tesz jót ez a falkaméret, mert 
a nőstény farkasok képesek egymást 
leölni, ezért ebben az esetben az egy 
nőstényből és három-négy kanból 
álló falkák ideálisak.

A vonyítás fontos etológiai ele-
meket rejt magában. Általában a 
„fővonyító” kezdi el, és utána jönnek 
a többiek kórusban. Az előadás során 
hallgattunk romániai felvételt farka-
sok vonyításáról.

A farkasok verekedéséből is ren-
geteg viselkedéstani információt lehet 
gyűjteni. Eldurvulás esetén a gondo-
zó „vonyít”, ha ez nem segít, akkor 
közéjük rohan. A farkasok zendülni is 
képesek, ami mutatja, hogy a falkában 
lévő hierarchia dinamikus.

A falkán belüli hierarchia meg-
ismerésére több módszer ismert.  
Az egyik a farok tartása: a felfelé 
tartott farok a dominanciát, a lefelé 
konyuló pedig a behódolást jelenti. 
Ugyanezt jelzi a „maga alá piszkítás” 
is. A magasabb rangban lévő álta-
lában nagyobbnak is tetteti magát.  
A kaparás és a fejrángás az ideges-
séget jelenti. A gondozók irányába a 
szeretetet is ki tudják mutatni a száj-
nyalogatással. Ez abból alakulhatott 
ki, hogy a kölyökkorban az anyától 
is így fogadják el a táplálékot.

A forgatások során az alábbi 
effektusokat művelik a farkasokkal:

• A futójeleneteket több rész-
letben, ketrecből ketrecbe futással old-
ják meg. A futás sebességét többféle 
módon lehet növelni: étellel, nőstény 
farkassal, illetve konkurenciával.

• A morgásos jeleneteket úgy 
oldják meg, hogy a farkasnak húst 
adnak. Hagyják, hogy hadd érezze, 
hogy ez a hús az övé, és ezután evés 
közben piszkálják, és ekkor néznek a 
kamerába vicsorogva.

• Amikor azt látjuk, hogy a far-
kasok tépik az embert a filmben, akkor 
tulajdonképpen a színészre/kaszka-
dőrre rákötözött nyúlhúst tépik le.

Maci Laci és társai
A másik nagytermetű vadállat, 

amit filmezés során használni szok-
tak, az a medve. Ezekről az állatok-
ról kevesebbet lehet tudni, mint a 
farkasokról. Horkaiéknak két, előbb 
említett európai barnamedvéjük van, 
akik egyébként a farkasokkal közös 
térben élnek. Náluk – a farkasokhoz 
hasonlóan – nagyon fontos a bizalom 
kiépítése, mert ha ez nincs meg, akkor 
a medve megjegyzi a neki nem szim-
patikus gondozó arcát, és azzal min-
dig agresszív lesz. Gondoznak még 
vaddisznókat is. Náluk az étkezésre 
kell ügyelni, mert már több példányuk 
pusztult el erőteljes hasmenés miatt. 
Ezenkívül a nevelési módszer sokban 
azonos a farkasokéval. Itt a kocákat 
érdemesebb nevelni.

Az állatokat a filmezés során 
ugyanúgy kasztingolják, mint az embe-
ri színészeket. Például a farkasokat 
külön idomítják be a különböző hara-
pásokra: a színész/kaszkadőr bal vál-
láról az egyik, a jobb válláról a másik 
farkas tépi le a húst.

Az előadás könnyed hangulatú 
volt, sok videóbejátszással. Szó volt 
egy olyan forgatásról is, amely során 
az egész állatsereggel együtt kivo-
nultak három hónapra Romániába.  
Az állatok nevelését ketten végzik a 
férjével, de a forgatásokon több gon-
dozó segédkezik.

Az érdeklődőknek ajánlom a 
Zoltan, the Wolf man című műsort a 
Discovery Channel-en és az Animal 
Planet-en. A film bemutatja a telep éle-
tét, hogy hogyan is zajlik az állatok 
idomítása, nevelése. Azon biológus 
hallgatók, akik szeretik a vadetológiát, 
a HORKAI Animal Training Center-
ben is érdeklődhetnek szakdolgozati 
lehetőségről, de csak azoknak ajánl-
juk, akiket nem csak az állatsimogatás 
iránt érdeklődnek.

Németh László
nemeth.laszlo@nyuz.elte.hu

Megújuló energiaforrások
Valós lehetőségek, tévedések és átverések

A fent olvasható címmel tartott előadást Turányi Tamás, a 
Kémiai Intézet igazgatója az Alkímia ma előadássorozat keretén 
belül szeptember 17-én. Az est célja a megújuló energiaforrások-
kal kapcsolatos tévhitek eloszlatása és a megvalósítás gyakorlati 
lehetőségeinek bemutatása volt.

Az előadás alapvetése az volt, hogy 
a fosszilis energiahordozókat nem sze-
retjük. Ennek több oka is van. Egyrészt, 
a mindenki által jól ismert tények, vagy-
is hogy a készleteink végesek, egyszer el 
fognak fogyni – bár nem is olyan hamar 
–, továbbá, hogy égetésükkor CO2 sza-
badul fel, amely üvegházgáz lévén 
hozzájárul a globális felmelegedéshez. 
A másik ok, hogy ezeket a bonyolult, 
szerves vegyületeket inkább műanya-
gok és gyógyszerek előállításához kéne 
felhasználni. Az előadó, szakmájából 
adódóan elsősorban ezt az érvet emelte 
ki. Továbbá Magyarország ezekből az 
energiahordozókból importra szorul, 
így nagyon erős a függésünk az expor-
táló országoktól.

Ezekkel szemben a megújuló ener-
giaforrások folyamatosan rendelkezésre 
állnak, vagy jelentősebb emberi beavat-
kozás nélkül legfeljebb néhány éven 
belül újratermelődnek, továbbá hasz-
nosításuk nem jár CO2-kibocsátással, 
és az importfüggés is kiküszöbölhető. 
Nem mehetünk el szó nélkül a nukle-
áris energia mellett, amely bár hagyo-
mányos értelemben nem megújuló, a 
készletek több tízezer évre elegendőek 
és a légköri CO2-hoz sem járul hozzá.

Azonban nem felejthetjük el az 
érem másik oldalát, esetünkben a 
megújuló energiaforrások hátulütőit.  
Az előadás során sorra vettük az egyes 
gyakorlati megoldásokat és azok hát-
rányait. Így megtudtuk, hogy a szél-
energia hasznosítására alkalmazott 
turbinák zajosak, ezért lakott területtől 
legalább egy kilométernyi távolságban 
kell őket elhelyezni, továbbá megza-
varják a madarak vonulási útvonalát.  
A szélsebességben bekövetkező vál-

tozások azt eredményezik, hogy az 
áramtermelés sem egyenletes.

A napenergia közvetlen hasznosí-
tásával kapcsolatban először tisztáztuk 
a napkollektorok és napelemek körül 
kialakult félreértést, amellyel gyakran 
találkozhatunk az egyes, kevésbé hozzá-
értő médiumokban. A két fogalom nem 
ugyanazt takarja, napkollektorral ugyanis 
használati melegvizet vagy meleg leve-
gőt állíthatunk elő, a napelemet pedig 
elektromos áram termelésére használják.  
Ez utóbbival szemben a legfontosabb 
ellenérv, hogy az előállítása energiaigé-
nyes, illetve erősen környezetterhelő anya-
gok szükségesek hozzá. A számítások 
szerint azonban a napelemek a gyártásuk 
során felhasznált energiát két éven belül 
visszatermelik, továbbá az újabb techno-
lógiákkal egyre környezetbarátabbá vál-
nak az alapanyagok. Ennek ellenére nem 
hangzik biztatóan, hogy Magyarországon 
balatonnyi területeket fedjenek napele-
mek, de a házak tetejére azért kerülhetne 
a jelenleginél nagyobb felületen.

A biomassza hasznosításakor azt 
kell figyelembe vennünk, hogy ezek 
– természetükből adódóan – rosszul 
szállíthatóak, így helyben kell őket fel-
használni, amelyhez kis teljesítményű 
égetőművek szükségesek. Továbbá 
nem vehetik el a helyet az élelmiszer-
termeléstől, ezért csak olyan terüle-
ten lehet őket termeszteni, amely más 
mezőgazdasági célra nem alkalmas.

Az előadó kitért arra, hogy hogyan 
tudunk CO2 termelése nélkül energiát 
előállítani. A legegyszerűbb megoldás 
az, ha olyan technológiát alkalmazunk, 
amely nem jár CO2 kibocsátásával. 
Ezenkívül, ha biomasszát hasznosítunk, 
akkor figyelembe kell venni, hogy az ége-

tés során felszabaduló CO2-ot a növény 
az élete során a levegőből kötötte meg, 
tehát ez a mód gyakorlatilag nem jár 
többletkibocsátással. A legbonyolultabb 
megoldás az, ha a felszabaduló CO2-ot 
megkötik, majd erre a célra kialakított 
föld alatti tárolókban helyezik el.

Mivel az áramfogyasztásunk nem 
egyenletes (megfigyelhető egy hétköz-
napi és egy hétvégi menet), az energia 
tárolása is központi kérdés. Erre hasz-
nálhatunk szivattyús erőműveket, illetve 
akkumulátortelepeket az egyes erőmű-
vek mellett – vagy a Tesla cég bejelentése 
alapján – hamarosan a háztartásokban is. 
Az ésszerű energetikához az első lépés 
az energiatakarékosság. Ehhez lehetnek 
segítségünkre az okos hálózatok. Ezek 
elsősorban éjszakai áramot használnak 
és felosztják a háztartásban található 
elektromos készülékeket aszerint, hogy 
mindig vagy csak időszakosan van szük-
sége áramra, így jelentősen csökken az 
energiafogyasztásunk. De okos hálóza-
tok nélkül, egy kis odafigyeléssel is sokat 
tehetünk a cél érdekében.

Az előadás tanulsága, hogy az 
energiatermelés egy-egy módjának 
erőltetése sok kárral járhat, valódi meg-
oldást többfajta energiaforrás együt-
tes felhasználása jelenti, hiszen így az 
egyes technológiák előnyös tulajdonsá-
gai kiegészítik egymást.

Ezek után izgalmas kísérleteket 
láthattunk Róka András interpretálá-
sában. Az előadás témájához kapcso-
lódva a mozgási és hőenergia átadásá-
ra és átalakítására láthattunk példákat, 
majd a biológiai energiatermelést is 
megtapasztalhattuk az élesztő példáján 
keresztül. A kísérletek fő mondaniva-
lója az volt, hogy számunkra nem az 
energia maga, hanem annak átalaku-
lása és átalakítása a fontos.

Szeptember 24-én az Atomoktól 
a csillagokig sorozat keretében Cserti 
József beszél a Fermat-elvről, október 
1-jén pedig folytatódik az Alkímia ma 
Schiller Róbert Te miért gondolod, hogy 
vannak molekulák? Meg atomok is? című 
előadásával. A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak!

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

TétékásNyúz
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Egy Nobel-díjasokat sújtó kór

A Nobel-díj elnyerése vitathatatlanul hatalmas eredménynek 
számít, de úgy tűnik, néhány díjazott szerint a kitüntetés az összes 
tudományág szakértőjévé teszi őket. Gyakran olyan kutatásokba 
fognak, esetleg olyan pozíciókat foglalnak el, amely azonban meg-
haladja képességeiket. Ezt, a kutatók és a tudomány hírnevének 
sokat ártó jelenséget Nobelitisnek nevezik.

A „betegség” első leírása 2013 
augusztusában jelent meg a Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine című 
lapban, Eleftherios P. Diamandis tollá-
ból. A szerző – aki egyébként patológus 
– úgy definiálja a kórképet, miszerint a 
fő tünete a megalománia és az érzés, 
hogy a továbbiakban a díjazott felada-
ta megmenteni a világot – bármit is 
jelentsen ez.

Ennek oka az, hogy 
a díjazottak hirtelen 
bekerülnek egy szűk 
elitbe, megváltozik 
az életük, minden-
ben kikérik a véle-
ményüket, tehát 
örökös „celebbé” 
válnak. Úgy tűnik, 
hogy a díj elnyerése 
megerősíti őket abban, 
hogy emberfeletti képes-
ségekkel rendelkeznek, 
és a címük segíti őket abban, 
hogy nagyszerű cselekedeteket hajtsa-
nak végre. Vannak, akik a későbbiek 
során vitatható, később hamisnak bizo-
nyuló vagy egyenesen áltudományos 
nézeteket kezdenek vallani.

A jelenség megértéséhez fontos 
figyelembe venni, hogy a legtöbben a 
fő felfedezésük után 20, 30 vagy akár 
50 évvel nyerik el a Nobel-díjat, így 
ekkor már jóval túlhaladták szellemi 
teljesítőképességük csúcsát. Továbbá 
sok díjazottat egyetlen, szerencsésnek 
mondható, nagy impaktfaktorral ren-
delkező felfedezése miatt tüntetnek ki.

A betegség áldozatai között olyan 
híres tudósak is szerepelnek, mint Linus 
Pauling, aki 1954-ben kapott kémiai 
Nobel-díjat a „kémiai kötés természe-
tének kutatása terén elért eredménye-
iért, és ezeknek a komplex vegyületek 
szerkezet-meghatározásban történő 
felhasználásáért”. Nobel-betegségét az 
úgynevezett ortomolekuláris mediciná-
val hozhatjuk összefüggésbe. A tudós 

1968-ban publikálta Ortomolekuláris 
pszichiátria című cikkét a Science-ben. 
Ebben kifejti, hogy az ember jó testi, 
szellemi és lelki közérzetéhez az szük-
séges, hogy mindig a „megfelelő anya-
gok álljanak rendelkezésre a megfelelő 
koncentrációban”. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy a betegségek okát az ásvá-
nyi anyagok és a vitaminok hiányában 

kell keresni. Pauling a C-vita-
minban vélte megtalálni az 

univerzális csodaszert, 
sőt odáig ment, hogy 

azt állította, hogy a 
C-vitamin megfe-
lelő mennyiségben 
megakadályozza 
a rák kialakulását 
is, ám állításait mind 

a mai napig nem 
sikerült bizonyítani.

James D. Watsont 
1962-ben két társával „a 

nukleinsavak szerkezeti fel-
építését és ennek az élő anyagban 
betöltött információszállító szerepét 
érintő felfedezésükért” tüntették ki 
Nobel-díjjal. Talán róla gondolnánk 
a legkevésbé, hogy ő is nyilatkozott 
erősen vitatható, a fajelmélet határát 
súroló dolgokat. Azonban egy, az 
Egyesült Királyságban 2003-ban vetí-
tett tévésorozatban Watson kifejtette, 
hogy az alacsony intelligencia öröklött 
betegség, és a molekuláris biológusok 
dolga, hogy olyan génterápiákat vagy 
szűrőmódszereket dolgozzanak ki, 
amellyel leküzdhető a butaság.

Egy egészen extrém példa az 
amerikai Kary Mullis, akit 1993-ban a 
polimeráz-láncreakció felfedezéséért 
tüntettek ki Nobel-díjjal, de később fon-
tos támogatója lett annak a mozgalom-
nak, amely szerint az AIDS kialakulásá-
ért nem a HIV-vírus a felelős, sőt állítása 
szerint kapcsolatba került egy földönkí-
vüli lénnyel, pontosabban egy világító, 
zöld mosómedvével (!). Mindennek 

valószínűleg köze van ahhoz, hogy nyíl-
tan vállalja, hogy rendszeresen fogyaszt 
LSD-t, bár állítása szerint a mosómedve-
esetkor nem állt a szer befolyása alatt.

Egy frissebb példa a francia 
virológus, Luc Montagnier esete,aki a 
2008-as orvosi és élettani Nobel-díj meg-
osztott kitüntetettje „az AIDS-et okozó 
HIV felfedezéséért”. A kutató a köz-
elmúltban került igazán erős támadá-
sok kereszttüzébe, amikor bejelentette, 
hogy kimutatta, amint a DNS-molekula 
alacsony frekvenciájú elektromágneses 
hullámokat bocsát ki. Azt állítja továb-
bá, hogy e hullámok segítségével a DNS 
képes vizes oldatok között teleportál-
ni, vagyis nyilvánvaló fizikai kapcsolat 
nélkül közlekedni, ám kiderült, hogy 
kutatásait igencsak megkérdőjelezhető 
eszközökkel végezte.

Olyanokkal is találkozhatunk, 
akiken a megalománia uralkodott el, 
mint például az egyiptomi születésű 
Ahmed Zewail, aki 1999-ben megkap-
ta a kémiai Nobel-díjat, mert kísérleti 
úton bebizonyította, hogy gyors lézerek 
alkalmazásával lehetséges az atomok 
megfigyelése, miközben azok a reagáló 
molekulákban átrendeződnek. Ő jelen-
leg azon munkálkodik, hogy létrehoz-
zon Egyiptomban egy olyan várost, ahol 
teljes egészében tudományos és techno-
lógiai kutatások folynak. Ez önmagában 
még nem is olyan rossz, de a tervezett 
város az ő nevét viselné.

Sokan talán csak legyintenek, és azt 
mondják, hogy az említett esetek főként 
az érintett tudósok hírnevét rombolják. Ez 
jórészt igaz, de van egy sokkal súlyosabb 
következmény is. Az ilyen „kisiklások-
nak” általában az egész tudomány kárát 
látja. Egyrészt megkérdőjelezi a kutatók 
és a kutatások hitelét a laikus emberek 
szemében. Még nagyobb veszély azon-
ban, hogy az emberek sokszor fenntar-
tások nélkül elhiszik azt, amit egy tekin-
télyes, Nobel-díjas kutató mond. Ezt a 
hiszékenységet sajnos alaposan kihasz-
nálják az áltudományokat népszerűsítő 
emberek és intézmények.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

Macskajaj
Kutyaharapást szőrével?

Mindannyian megéltük már, amikor egy átdorbézolt éjszaka után fejfájással, hányingerrel és bevérzett 
szemekkel ébredünk. Most, hogy újra elkezdődött a szemeszter, indulnak az egyetemi bulik és az oly nép-
szerű, óra utáni „csak egy sör”-ök. De mi az oka annak, hogy másnap nemcsak a pár órás alvásnak betudható 
fáradtsággal indul, hanem a jól ismert tünetek egyikét vagy akár mindegyikét észrevesszük magunkon? Mivel 
javíthatunk ezen az állapoton, és mit tehetünk azért, hogy ne kelljen átélnünk ezt a kellemetlen közjátékot?

A másnapossággal járó tüneteknek 
több oka van. Az etil-alkohol vagy eta-
nol egy telített alkohol, a homológ sor 
második tagja. A mindennapokban, ami-
kor az alkohol szót halljuk, az etanolra 
gondolunk. Az etil-alkohol a legrégebben 
ismert, és a legelterjedtebb tudatmódosító 
szer. A szembetűnő következménye a túl 
sok szesz fogyasztásának a kiszáradás.  
Az alkohol az antidiuretikus hormon 
(ADH) termelését befolyásolja, melynek 
feladata, hogy a vesében fokozza a víz 
visszatartását, így a szervezetben a megfe-
lelő mennyiségű víz marad meg. Hatásá-
ra kevesebb víz választódik ki a vizelettel, 
ezáltal megnő annak fajsúlya és koncent-
rálódik. A gátolt ADH-termelés követ-
keztében gyakrabban ürítünk vizeletet. 
Az emiatt kialakult dehidratáció okozza 
a későbbi fejfájást és az alkoholfogyasztás 
utáni szomjúságérzetet. Az etanol a máj 
alkohol-dehidrogenáz enzimje hatására 
acetaldehiddé bomlik, amit egy másik 
enzim ecetsavvá alakít. Az acetaldehid 
mérgező, a legfőbb tüneteket ez okozza. 
A jellegzetes szagú szerves vegyület a ter-
mészetben a jól megérett gyümölcsökben, 
a kávéban és a friss kenyérben fordul elő. 
Sajnálatos tény, hogy az etil-alkoholnál 
harmincszor mérgezőbb, felhalmozódása 
komoly károkat okoz a vesében, a máj-
ban, az agyban, az izmokban és egyéb lét-
fontosságú szervekben is. A fentebb emlí-
tett anyag nemcsak az alkohollal juthat a 
szervezetünkbe, hanem a cigarettafüsttel 
is. Azoknál, akik egyszerre dohányoz-
nak, és szeszes italt fogyasztanak 150-szer 
nagyobb eséllyel alakul ki szájrák.

A megemelkedett laktátszint a vér-
ben, amely a vese- és májkárosodás követ-
kezménye, maradandóan károsíthatja az 
idegrendszert. A másnaposságot tovább 
súlyosbítja, hogy a színes alkoholok, 
amelyek igen népszerűek a fiatalok köré-
ben, előállítása és érlelése során kémiai 
anyagok (kongenerek) keletkeznek, ame-
lyek akár mérgezőek is lehetnek. Tehát 
jobban járunk, ha likőrök, brandy, a bor 
és más sötét színű égetett szesz helyett, 

fehér égetett szeszt iszunk, ilyen a vodka 
és a gin. Az alkohol fogyasztása során 
kiürülnek szervezetünkből a B-vitami-
nok (egy vízben oldódó vitamincsa-
lád), melyek változatos táplálkozással 
jut a szervezetbe. A felvett vitaminok a  
vékonybélben szívódnak fel, és a szer-
vezet biokémiai folyamatainak motorja-
ként vesznek részt. A hiánytünetek közé 
tartoznak a görcsös rohamok és egyéb 
idegrendszeri panaszok.

Mindezeken kívül még az alkohol-
fogyasztással közvetlenül össze nem 
függő körülmények is fokozhatják a 
másnaposság esélyét: a dohányzás, a 
hangos zene, a villódzó fények, a csök-
kent minőségű és mennyiségű alvás 
mind-mind a rémes ébredés lehetőségét 
vetítik elő.

Hogyan előzhetjük meg a 
másnaposságot?

Én már nagyon sok praktikát hal-
lottam, de még egyiket se próbáltam. 
Sokan esküsznek arra, hogy tejet kell 
inni két órával a buli előtt, szerintem elég 
valami zsírosat enni. A parti idején meg-
éri a szeszes italokkal felváltva buborék-
mentes üdítőt vagy vizet inni. Közvetle-
nül lefekvés előtt pedig sok folyadékot 
kell bevinni a szervezetbe. Vitaminok 
közül a B-, a C- és a D-vitamin hatásos, 
valamint a kalcium-pezsgőtabletta bevé-
telét sem bánjuk meg másnap.

De mit tehetünk, ha már meg- 
történt a baj, fájó fejjel és 
kavargó gyomorral kelünk?

A fejfájást gyorsan csökkenthetjük 
fájdalom- és gyulladáscsök-
kentő szerekkel, azonban ezek 
alkalmazása nem javasolt, 
hiszen májunk még magá-
hoz sem tért az alkohol okozta 
sokkhatásból. A megoldást a 
levendulaolaj adja. Párologtatva 
vagy akár bemasszírozva csök-
kenti a fejgörcs erősségét.  

Ha nem segít, akkor lehet tenni egy pró-
bát a friss levegőn való sétával. Akiknek 
hozzátartozik a reggeli rutinjukhoz a 
kávé szürcsölgetése azok a másnapot 
is nyugodtan indíthatják egy csészével.  
A koffein érszűkítő hatású, az agyi erek-
re is ilyen hatása van, ezáltal csökkenti 
a fejfájást. Túlzásba azért nem szabad 
vinni, mert még dehidratáltabbá teszi a 
szervezetet, valamint a gyomor nyálka-
hártyáját is irritálja.

A szervezet B-vitamin-készlete az 
alkoholfogyasztás során lecsökken, ezért 
a regeneráló- és antioxidánshatás, vala-
mint a méregtelenítés szinte lehetetlenné 
válik. Különös szerepe van az alkohol 
lebontásában a másnaposság kezelése 
és megelőzése során, mert támogatja az 
anyagcserét, serkenti a vérképzést, javít-
ja a memóriát és csökkenti a cukoréhsé-
get. Köztudomású, hogy a másnapossá-
gon segít a sport, itt persze nem a sakkra 
vagy a fedettpályás távolbanézésre kell 
gondolnunk. Mozgás közben az emberi 
szív gyorsabban ver, így nagyobb meny-
nyiségű oxigént képes szállítani, ezzel 
felgyorsítva a méregtelenítés folyamatát. 
Egy 1999-es kutatás szerint a másnapos-
ság tünetei gyorsabban megszüntethe-
tőek, ha a beteg megnövelt mennyiségű 
oxigént kap. A kísérlet során két csopor-
tot vizsgáltak, az egyik csoport tagjai 
80% oxigént és 20% nitrogént tartalmazó 
elegyet kaptak, a másik csapat pedig 
20% oxigént és 80% nitrogént kapott. 
Az első csoport 17%-a volt rosszul a 
kezelés után a másik csoportnak pedig 
a 30%-a panaszkodott. Ezek az adatok 
is mutatják, az oxigén jótékony hatását 
a rosszullétre.

Az alkoholfogyasztás nagy 
mennyiségben káros, de persze 
nem kell ezt olyan komolyan 
venni. Hébe-hóba belefér egy kis 
önfeledt szórakozás a szigorúan 

visszafogottan telő minden-
napokba.

Czauner Borika
czauner.borika@nyuz.elte.hu
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Eltervezed, hogy mész? Nem jött össze? 
Nem tudod, hogy érdemes-e menni?

Az ARC kiállítás többé-kevésbé rendszeresen megrendezésre 
kerülő esemény, melyen az azévi pályázat győztes plakátjait lehet 
megtekinteni. Az idei topik a magyar álom volt, a téma feldolgozá-
sával kapcsolatban egyaránt értek pozitív és negatív meglepetések.

Elöljáróban a kortárs kiállításokról 
annyit, hogy külső szemlélőként mind-
egyikben felfedezek egy alapvető szisz-
témát. Vannak azok a művek, amelyek 
előtt csak állok és hiperventilálok, mert 
annyira imádom. A következő kategó-
ria, amikor kicsit megilletődve néze-
getem, de a koncepció elolvasása után 
félig-meddig megelégedve hümmögök. 
A harmadik, s egyben utolsó kategória, 
amikor bárhogy hunyorgok, nem vélem 
felfedezni benne az értéket. Rendsze-
resen zavarba is szoktam jönni, hogy 
valószínűleg csak én nem értem, hogy 
mire gondolt a művész. De kicsit mindig 
megnyugszom, amikor kiderül, hogy 
mások is csak úgy csináltak, mintha…

A 15. ARC-nál elég erős volt az aktu-
álpolitikai témák reprezentációja, példá-
ul a szögesdrótot gátfutóként kisbabával 
átugró menekültről készült grafika volt 
az első helyezett. Viszont a pikírt pályá-
zati munkák mellett az ember könnyen 
átsiklik az olyan plakátokon, amelyek 
semmiről se szólnak. Ilyen tekintetben 
az ARC nem tudott sok újat mutatni, az 
viszont meglepett, hogy idén kivételesen 
nem volt tükröződő felület, de a szokásos 
hófehér plakát nyilván megszerezte az őt 
megillető helyet. Lehet, hogy 1918-ban  
még friss volt a téma (Szeverinovics 
Malevics – Fehér alapon fehér négyzet című 
képe), de azóta majdnem eltelt száz év, 
szóval valami újítást várnék.

Volt rendesen cukiságkontent is, pél-
dául az egyik kiállító a plakátjával kér-
te meg a barátnője kezét, volt kutyusos 
pályázat is („Szőrös népünk győzni fog!”). 
Az én személyes kedvencem a „Vesszen 
triász” feliratú kép volt. A legkomikusabb 
jelenet a kintlétem alatt az volt, amikor 
egy csapat ember odaállt egy tényleges 
reklámplakát elé és hümmögtek meg 
bólogattak, majd kijelentették, hogy jónak 
jó, csak kicsit túl elvont.

Nagyon jó kezdeményezésnek tar-
tottam azt, hogy a Főzdefeszt-et és az 
OSG-t is az ARC idejében és közelében 
rendezték meg. Így valószínűleg olya-

nok is megtekintették a kiállítást, akiknek 
eszébe se jutott volna. Kissé lehúzósnak 
éreztem  a Főzdefeszt-et, mivel hozzám is 
eljutott (a valószínűleg kacsa) hír, hogy a 
poharak visszaválthatók, de a helyszínen 
kiderült, hogy teljesen félreinformáltak 
minket. Amikor tüzetesebben utánanéz-
tem, akkor láttam az esemény oldalán a 
felháborodott kommenteket ezzel kap-
csolatban. Mindezek ellenére még nem 
lett volna keserű a szám íze, de amikor 
a szervezők reakcióját olvastam, akkor 
azért kicsit meglepődtem. Nem mindenki 
való adminnak vagy editornak, de van-
nak, akik különösen nem, mint például 
azok az emberek, akik megsértődnek és 
durcás kisgyerekként kommentháborúz-
nak. Viszont maga az esemény nagyon ott 
volt. Finom sörök, kedves pultosok, csak 
jó tapasztalatom volt. Szerencsére idén 
nem nyúltam mellé, mert tavaly belefu-
tottam egy aloe vera/testápoló ízű sörbe 
is. A Főzdefeszt-en metapayes kártyával 
lehetett fizetni, amely minimális bosszú-
ságot okozhat, de jelentősen megkönnyíti 
a fizetést és a feltöltőpultnál is minden 
gördülékenyen ment.

Összegezve, a vegyes érzelmek elle-
nére az ARC idén is megnyert magá-
nak. Jövőre is ott leszek, menjetek ti is 
baráttal, barátnővel, kutyával, bárhogy. 
Elsősorban azoknak ajánlanám az idei 
kiállítást, akik figyelemmel követik az 
aktuálpolitikát, mert főleg 
ilyen tematikával rendel-
kező pályázati munkák 
kerültek ki.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd 
el a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú 
levélhez csatolva, 1700-1900 karakter terjedelemben, 
és a következő számok egyikébe bekerülhet!

Ramses és a rámpa
Ramses, a 13 éves pointerünk öreg- 

szik. Mióta észrevettük, a család min-
den tagja szinte suttogva beszél hoz-
zá, tekintetünkben aggódás és félelem 
ül. Pár napja nem tudott felmenni a 
bejárat előtti, öt lépcsőből álló emel-
kedőn. Végső kétségbeesésünkben 
Édesapámmal elmentünk a barkács-
boltba, vettünk egy nagy falapot, sár-
gát, hiszen az megy a kutyánk szeme 
színéhez. Le is csiszoltattuk, nehogy a 
mi kiskutyánk érzékeny talpába szál-
ka álljon. Szereztünk még kampót is, 
mi azt bizony beleakasztjuk majd a 
legfelső lépcsőbe, így miközben Rami 
felmegy, nem fog beszánkázni fala-
postól a nappaliba.

Ahogy hazaértünk, lelkesen neki-
álltunk fúrni-faragni. A deszkára rácsa-
varoztuk a kampót, szereltünk rá léce-
ket, hogy meg ne csússzon. Az esti séta 
előtt természetesen kellett találni egy 
alanyt, aki kipróbálja, hogy biztosan 
nem szakad-e le. Rám esett a választás, 
ugyanis a rokonaim szerint értem nem 
kár. Meg sem hajlott a lábam alatt a 
deszka, az utolsó métert már ugrál-
va, nevetve, tettem meg abban a biz-
tos tudatban, hogy ezen majd Ramses 
mindig felfut, és nem fogja kellemetle-
nül érezni magát, hogy valakinek fel 
kell cipelnie a lépcsőn.

Miután mindenki meggyőződött 
róla, hogy biztonságos a szerkezet, 
az egész család kivonult, hogy meg-
nézze az indulást, a feszültség ekkor 
már tapintható volt. Megtette az első 
lépést… majd a másodikat, és ekkor 
megtörtént az, amitől rettegtünk: 
megbotlott. Édesanyám könnybe 
lábadt szemmel, kezét a szájára szo-
rítva állt, Rami pedig visszavonulót 
fújt, lefarolt. Nézett minket a lép-
cső aljáról, mi néztük őt félelemtől 
bénultan, Anyukám rohant ellenőriz-
ni, hogy nem ütötte-e meg valamijét 
szegény pára. Ramses csodálkozva 
nézett ránk, majd lerázta magáról az 
anya féltő kezét és fölfutott a rám-
pa melletti lépcsőn egy szemtelen 
macska után.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Kecskebűvölők
Bajuszt mindenkinek!

Paranormális alakulat az amerikai hadseregben? George 
Clooney bajusszal? Ewan McGregor bajusszal? Mekktelenített 
kecskéket megmentő főszereplők pszichedelikus drog hatásá-
ra hősies cselekedetek sorát hajtják végre, nem foglalkozva a 
veszéllyel és a súlyos következményekkel.

A Magyarországon 2010-ben 
bemutatott vígjátéknak Jon Ronson, 
azonos című könyve szolgált ala-
pul. Akik ismerik a filmet, bizonyára 
meglepődnek, hogy valós történetet 
dolgoz fel, hiszen az amerikai had-
sereg a paranormális kísérleteit nem 
mutatta be a nagy nyilvánosságnak. 
A főszereplő Bob Wilson, újságíró, aki 
egy nap Gus Lacey-vel készít interjút. 
Gus azt állítja, hogy különleges képes-
ségekkel rendelkezik, és a hadsereg 
paranormális alakulatában szolgált. 
Bob, mint ahogy más kispolgár is ten-
né, egy szót sem hisz el, csak firkál-
gat az interjú alatt unottan a füzetébe. 
Akkor történik változás az újságíró 
életében, amikor felesége elhagyja, a 
félkezű főszerkesztő kedvéért. Wilson 
ekkor úgy dönt, hogy háborús tudósí-
tó lesz, hiszen mi mást tehet egy férfi, 
ha szerelmi bánata van, mint hogy a 
csatatérre megy. Egy kuwaiti szállo-
dában megismerkedik Lyn Cassady-
vel, aki Jedi harcosnak vallja magát, 
természetfeletti képességekkel bír és 

nem utolsó sorban Lacey harcostársa 
volt. Ekkor még főszereplőnk nem 
hisz a paranormális jelenségekben, 
de ez később megváltozik. Kalandok-
ba keverednek az ellenséges terüle-
teken. Felhőt oszlatnak, elrabolják 
őket a terroristák és utcai lövöldözés-
be is keverednek egy benzinkútnál. 
Később, a film folyamán Lyn felfedi 
Wilson előtt a titkát, küldetésen van 
és meg kell találnia az „Új Föld Had-
sereget”. A sivatagnak is nekivágnak, 
ahol majdnem életüket vesztik, Lyn 
ekkor megvallja nagy bűnét, amely 
ólomsúlyként nehezedik a lelkére: 
szemmel veréssel megölt egy kecskét. 

Úgy véli, hogy ez a szörnyű tett az ala-
kulat elveivel ellentétes, emiatt nem 
csak rá, hanem mindenkire átok szállt, 
aki részt vett a kísérletben. Szorult 
helyzetükből pont egy paranormá-
lis tevékenységeket kutató cég menti 
meg a két férfit. Rettenetes dolgokra 
bukkannak: mekktelenített kecskékre, 
akiket kísérleti célokra tartanak ott. 
Így hát nincs más megoldás, LSD-t 
kell önteni a vízkészletbe, és virágok-
kal felszerelve meg kell menteni a sze-
rencsétlen állatokat.

A film története valóban furcsá-
nak tűnik, de ettől még hiteles a cse-
lekmény. A néző elhiszi, hogy Lyn 
valóban megölt egy kecskét, pusztán 
az akaratával, vagy hogy képes meg-
mondani, hol vannak az elrabolt kato-
nák. Ez persze nem is meglepő, hiszen 
George Clooney játssza Lyn Cassadyt 
teljes átéléssel, Bob Wiltont pedig 
Ewan McGregor alakítja, aki a szereplő 
spirituális fejlődését hitelesen mutatja 
be. A film elején egy unalmas embert 
látunk, aki nem veszi észre, ahogy 
az orra előtt elcsábítják a feleségét.  
Az utolsó képkockákban azonban 
könnyedén átfut egy falon, felhasz-
nálva a saját paranormális erejét.  
A Kecskebűvölők című film a békét hir-
deti, mind ember-ember, mind pedig 
ember-kecske között.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu 

THE MAN WHO STARE AT GOATS (ameri-
kai-angol vígjáték, 94 perc, 2009)
Pontszám: 10/10

Make it or break it

Ezen a héten egy olyan soroza-
tot ismertetek meg veletek, amelynek 
inkább a lányok fognak örülni. Esős 
nyári napokon, mikor már nem tudtam 
mit kezdeni a négy fal között, új nézni-
való után kezdtem kutakodni. Az egyik 
honlapon kategóriák szerint lehet válo-
gatni, és a számomra szimpatikus „tán-
cos” jelzővel illetettet választottam. 

Elvárásaimmal nem megegyezően egy 
olyat találtam, aminek semmi köze 
a fülledt havannai salsaklubokhoz 
vagy az utcai táncpárbajokhoz.

Az amerikában nagysikerű soro-
zat címe Make it or break it – ame-
lyet magyarra hálisten nem fordí-
tottak le (sosem fogom megérteni, 
hogyan lett a Gilmore Girls-ből Szívek 
szállodája) –, és tinédzser tornászok-
ról szól. Egészen pontosan arról, hogy 
hogyan edzenek minden nap, hogy elér-
jék végső céljukat, hogy kijussanak a 2012-
es olimpiára, és aranyéremmel térjenek 
haza. A négy főszereplő lány története 
természetesen nemcsak az edzéséről és 
kemény munkáról szól, hanem az éle-
tükről, hétköznapi küzdelmeikről, szere-
lemről, családjukról, és kihagyhatatlanul 
telis-tele van drámával. Néha azon vettem 
észre magamat, hogy körmeimet tövig 

rágva, térdeimet mellkasomhoz húzva 
ritmikusan előre-hátra dülöngélve, gyo-
morgörccsel figyelem, hogy ki szúr hátba 
kit, milyen bonyodalmakat okoz egy-két 
titok kikotyogása vagy egy túlhajtott 
edzés által bekövetkezett sérülés, és hogy 
vajon XY összejön-e XZ-vel?

Nekem azért is tetszik ez a sorozat, 
mert az, hogy mutatja, milyen kemé-
nyen edzenek a célért  hogy bajnokok 
lehessenek, motivál engem is a saját 
testmozgásomban. Amikor otthon 
depisen fagyit eszegetve néztem ebből 
egy részt, mikor véget ért, megújult erő-
vel ugrottam fel az ágyról, hogy „én is 
bajnok akarok lenni, irány edzeni!”

Ajánlom mindenkinek, aki szereti a 
tornát, a drámával tűzdelt izgalmakat, 
és jól jönne neki egy kis motiváció.

Resch J.
resch.borbala@nyuz.elte.hu
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