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A legjobbak közt a QS rangsorán
Négy magyar egyetem került fel a Quacquarelli Symonds (QS) legfrissebb, 2015/2016-os felsőoktatási világrangsorára.
A magyar felsőoktatási intézmények közül a Szegedi Tudományegyetem érte el a legjobb eredményt, a QS-rangsor
készítői az idén az 501–550. helyre sorolták. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem is
megőrizte a tavalyi helyezését, mindkettő a 601–650. helyen szerepel. A Budapesti Corvinus Egyetem is maradt
a 701+ kategóriában. Fábri György rangsorkutató, az ELTE PPK dékánhelyettese az elte.hu-nak elmondta, az
ELTE jobb szereplésének legjelentősebb akadálya a kutatásra fordítható források utóbbi években tapasztalható
csökkenése.
A londoni székhelyű Quacquarelli Symonds cég 2004 óta készíti el a felsőoktatási intézmények világrangsorát. Hat szempontot használnak – az oktatók és a hallgatók aránya, a külföldi hallgatók és
oktatók száma, valamint a munkaadók véleménye mellett az intézményhez köthető tudományos
Égi fénytünemények
munkák idézési gyakoriságát és az akadémiai szféra megítélését is figyelembe veszik a lista
nyomában
összeállításakor.
A világrangsor élen az idén is a Massachusetts Institute of Technology (MIT) áll, amelyet
Az ELTE TTK Az atoa Harvard és Cambridge követ, a korábbiakhoz hasonlóan az egyesült államokbeli és
moktól a csillagokig fizikai
a brit felsőoktatási intézmények tarolnak. A tíz legjobb közé került a Stanford, az
ismeretterjesztő sorozat
Oxford, a University Collage of London, a California Institute of Technology,
harmadik előadását 2015.
Imperial College London, ETH Zürich és a University of Chicago, megleoktóber 8-án Farkas Alexandpetés ugyanakkor, hogy a Princeton és a Yale nem.
ra, az ELTE TTK doktorandusza
tartja Rejtélyes égi fénytünemények
Bővebben: www.topuniversities.com/universityrankings
nyomában címmel különleges égi
forrás: http://www.eduline.hu
jelenségekről és a velük kapcsolatos
tudományos kérdésekről.
Tudás és szabadság
Az előadás bizonyos középkori feljegyAz ELTE Filozófia Intézete félévnyitó konzések tanúságából indul ki, melyek szeferenciát rendez Tudás és szabadság címmel
rint az égbolton olykor egyszerre három
2015. október 1–2. között a Bölcsészettudományi
Nap, valamint különös, éjszaka világító felKaron.
hők is megfigyelhetők, s ezen jelenségeket
Az előadások a filozófiai gondolkodás különböző
máig tartó rejtélyek övezik.
szabadságfogalmait veszik sorra az ókortól napjainkig,
kitérve társadalmi, etikai és tudományfilozófiai kérdéIdőpont: 2015. október 8. 17:00
sekre is. A névsor Szókratésztól kezdődig, majd SpinoHelyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázzán, Kanton, Husserlen és Heideggeren át Foucault-ig tart.
mány Péter sétány 1/A 0.83)
A kétnapos rendezvény a szabadság fogalmát a lehető
forrás: http://www.elte.hu
legszélesebb körben járja majd körül a filozófia keretein
Gondolatok a banki kockázatról
belül és annak határterületeit is érintve.
Az ELTE Bolyai Kollégium Csütörtök Este sorozatában 2015.
Időpont: 2015. október 1–2.
október 1-jén Salamon Gábor, a Morgan Stanley munkatársa
Helyszín: ELTE BTK Bencze György terem (1088
„Mi van, ha…? – Gondolatok a banki kockázatokról” címmel tart
Budapest, Múzeum krt. 6–8.)
előadást.
forrás: http://www.elte.hu
Az előadás során áttekintik egy bank működése közben felmerülő
kockázatokat: szó lesz a piaci-, a hitel-, a likviditási-, és a partnerMilyen lesz a jövő?
kockázatról, az előadó bemutatja, hogyan lehet a faktorokat definiA Future Convention konferencia olyan újító ötleálni, mérni és kezelni. Milyen szempontok és mérőszámok alapján
tek bemutatására ad lehetőséget, amelyek megvégzik a kockázatkezelési tevékenységüket a bankok egy olyan
változtathatják a technológia, a média, a kultúra, az
világban, melyben egyik oldalról az egyre szigorodó szabályooktatás, a fenntarthatóság, a társadalom, a gazdaság
zásnak, másik oldalról pedig a profittal kapcsolatos elváráés a mobilitás feltételeit. A jelentkezési határidő 2015.
soknak kell megfelelniük? Az előadó ezekre a kérdésekre
október 4., a díjátadó konferenciát 2015. november 23-án
keresi a választ.
Frankfurtban rendezik.
A szervezők lehetőséget kívánnak adni a hallgatók számára,
Időpont: 2015. október 1. 18:15
hogy újító ötleteiket – legyenek azok már megvalósult vagy
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest,
még fiktív projektek – bemutathassák, és az esetleges eredméNándorfejérvári út 13. 104-es előadó)
nyeket megvitathassák egymással. Minden olyan projekt bekeforrás: http://www.elte.hu
rülhet a programba, amely egyetemi kurzusok, önkéntes munka,
egyetemi vagy akadémiai fejlesztések keretében valósult meg. A
pályázat kiírója és a kapcsolódó konferencia szervezője a Deutscher
Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikationen.
További részleteket erre a linkre kattintva olvashattok!
forrás: http://www.elte.hu
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Megjelenünk, így vagy úgy!
Sajnálom, hogy mostanában folyton a megjelenésről
kell írnom az újság elején, de remélhetőleg mostantól
nem így lesz. Eldőlni látszik, hogy minden második
héten nyomtatott, a köztes hetekben pedig online újsággal találkozhattok. Persze ha változás lesz a rendszerben,
akkor újra jelentkezem a témában.
Természetesen igyekezni fogunk, hogy az online és
nyomtatott számok között ne legyen tartalmi átfedés,
így mindenképp javaslom mindenkinek, hogy kattintson előbbiek linkjeire is, hiszen ezekben is több érdekes
cikkel és hirdetéssel találkozhattok, amelyekhez más
formában nem tudtok hozzáférni.
Múlt héten csütörtökön lezárult az ELTE Press összegyetemi kampánya, melynek során a kari lapokhoz és az ELTE Online-hoz vártuk újságírók, szerkesztők
jelentkezését. Szerencsére hozzánk is több pályázat érkezett, remélem, hogy a
friss tagok hamarosan beilleszkednek a szerkesztőségbe, és rövid időn belül ti is
találkozhattok velük az újság lapjain.
Természetesen ha valaki még fontolgatja a csatlakozást, vagy esetleg csak
elkerülte a figyelmét a felhívás, az ne csüggedjen: a Tétékás Nyúz folyamatosan
várja lelkes hallgatók jelentkezését soraiba! Ehhez nincs szükség újságírói tapasztalatra, tehát ha érdekel az újság, keress meg bátran!
Ezen a héten olyan sok, komoly tartalommal bíró cikk érkezett hozzánk, hogy
az is megfordult a fejünkben, hogy négy oldallal hosszabb újságot adjunk ki.
Végül erre nem került sor, de így is az elmúlt időszakban példátlan mennyiségű
interjú és tudósítás olvasható az e heti lapszám oldalain. Utóbbinak természetesen
remek táptalajt jelentett a múlt hét péntekén megrendezett Kutatók Éjszakája, amely
összesen három oldalon képviseli magát az újságban.
Két hete sokan küldtetek be megfejtéseket a Belszíni fejtéshez, de szeretnénk még
egy kicsit fokozni a rejtvényfejtési kedvet. Ehhez arra gondoltunk, hogy azok között,
akik a félév során a megjelenő rejtvények legalább felének megfejtését beküldik nekünk,
azok között a vizsgaidőszak végén kisorsolunk valamit – ennek értéke attól függ majd,
hányan szeretnék megnyerni (csokiszelet, táblás csoki, Nyúz kitűző, könyvjutalom…) :)
Saáry Ákos
főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíróként, olvasó- vagy tördelőszerkesztőként, 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!

TétékásNyúz LI. félévfolyam, III. szám.

Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Hoksza Zsolt, a TTK HÖK elnöke. Főszerkesztő: Saáry Ákos.
Vezetőszerkesztő: Saáry Ákos. Tördelőszerkesztő: László Lívia. Olvasószerkesztők: Schimek Éva, Tóth Teodóra.
Rovatok: Belszíni fejtés (Fetter Dávid), Cooltér, Helyvektor, Interjú, Kritika (Tóth Teodóra), Más szemmel (Czauner Borbála),
Mozizóna, Négyeshatos, Sorozatlövő (Resch Bori), Sport (Székely Gellért), TTT (Schimek Éva), Tudósítás (Ferenc Kata).
Címlap: Németh László.
Honlap: http://nyuz.elte.hu. ISSUU: http://www.issuu.com/tetekas_nyuz. Facebook: http://www.facebook.com/tetekasnyuz.
Telefon: 372-2654, lapzárta után 30/806-3000. Fax: 372-2654. Lapzárta: péntek 13:00.
Készült a Demax Művek nyomdában 1000 példányban.
A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.
A főszerkesztő elérhetőségei: foszerkeszto@ttkhok.elte.hu; személyesen fogadóidőben (kedd 12:15–13:45), Déli Hali (00.732).

TétékásNyúz

3

4

Hallgatói közélet
Aktualitások
Elnöki beszámoló
Bár első ránézésre úgy tűnhet, így a szorgalmi időszaknak még mindig az elejét taposva, hogy az elmúlt hetek a hallgatók szemszögéből
meglehetősen eseménytelenül teltek, ez az időszak is bővelkedett olyan
történésekben, amik, még ha nem is olyan látványos módon, de a hallgatói közélet szempontjából korántsem elhanyagolhatóak voltak.
Ezek közül elsőként szeretném
említeni szeptember 25-ét, amely
nem kimondottan nekünk – hallgatóknak – volt jelentős dátum, hanem
a magyar tudomány egésze számára, hiszen ekkor zajlott a már nagy
hagyományra visszatekintő Kutatók
Éjszakája. Ezen alkalommal a tudományos körökben kevésbé otthonosan mozgók is szembesülhetnek
azzal, hogy a kutatások és innovációk egyáltalán nem egy, a világ elől
elzárt elefántcsonttorony légkörének
megismerhetetlen összetevői. Az eseményből tradicionálisan Egyetemünk
is kiveszi a részét, és programok igen
színes palettájával várja az érdeklődőket. Meg is ragadnám az alkalmat
és megköszönném mindazoknak a
lelkesedést és munkát, akik hozzájárultak ahhoz, hogy idén se legyen
ez másképp. Számomra különösen
öröm volt látni, hogy több, mint 1500
főnek keltette fel érdeklődését egy, a
homoszexualitás evolúciógenetikai
hátteréről szóló előadás. Egyúttal ez
azt is mutatja, hogy igenis van igény
bizonyos, a társadalmat régóta vagy
aktuálisan lázban tartó kérdések
tudományos igényű, széles körben
való megvitatására is. Úgy hiszem,
hogy ez a fajta társadalmi
problémák felé való nyitás
kicsit sem idegen Egyetemünk szellemiségétől,
így a jövőben – látva az
erre való igényt – mi
is igyekszünk majd
hasonló jellegű eseményeket biztosítani.
Az iménti kis kitekintés után
arról is szeretném tájékoztatni a TTK
közösségét, hogy mi újság a Hallgatói
Önkormányzat háza táján – vagy, ha
úgy tetszik, kisebb sugarú környezetében. Sajnos kevésbé örömteli hírekkel
is szolgálhatok, kezdve talán annak a
kiadványnak a helyzetével, amelyben
e sorok is szerepelnek. A Tétékás Nyúz-
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zal való első találkozásomtól kezdve
már számtalan alkalommal gondolkodtam azon, hogy pontosan miben
is áll – ha van egyáltalán – ennek az
újságnak az igazi értéke.
Most sem állítanám, hogy
az igazság birtokában
vagyok, de határozott meggyőződésem, hogy érték.
Nem csak azért, mert ezen
keresztül értesülhettek a
titeket érintő aktuális kérdésekről, mert hasonló
beszámolókkal átláthatóbbá tehetjük a Hallgatói
Önkormányzat működését,
mert szórakoztató feladványokat szolgáltat az előadások közti szünetekre
és nem is csak azért, mert lehetőséget teremt az újságírás iránt affinitást
mutató hallgatók számára, hogy kipróbálják magukat, de egyúttal ez az újság
a Kar hallgatóié, ezé a közösségé. Most
azzal a helyzettel szembesülünk, hogy
a nemrég megalakult Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen a lap kiadására igencsak
leszűkültek a lehetőségeink, ugyanis
a nyomdai költségek többszörösükre
emelkedtek.
Ennek ellenére is ragaszkodunk az újság
minőségéhez
és megjelenési gyakoriságához, még ha
ez azzal is jár, hogy időről-időre online
formában lesz csak érdemes keresnetek az aktuális lapszámot.
A TTK HÖK életében egy másik
jelentős esemény a Küldöttgyűlés
szeptemberi ülése volt. Ez az a testület, amely az általunk megválasztott
képviselőkből áll, és amely hivatott a
hallgatókat érintő legfontosabb kérdésekben határozni. Az ülés elején
a tisztségviselők számoltak be mun-
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kájukról. Egy korábbi számban már
részleteztem a beszámolómnak a
gólyatáborokat érintő részét, másfajta aspektusból releváns részek pedig
a honlapra feltöltött beszámolóban
tekinthetők meg, azonban magáról
az ülésről is ejtenék néhány szót.
Őszintén hiszem, hogy a demokráciát
vitatkozva tanulja az ember. Persze,
nem szerencsés, ha „túl sokat beszélünk azért, hogy csak vitatkozzunk, és túl
keveset azért, hogy egyezségre jussunk”.
Azt hiszem igyekeztünk a hallgatók
érdekét szem előtt tartva, az általunk
helyesnek vélt cél felé haladva eltölteni az ülés röpke hat óráját. Remélem,
hogy ez sikerült. Hosszas
viták szóltak nemcsak a
közelgő vagy nemrég lezárt
rendezvényekről, de egyes
tisztségviselők tevékenységéről is. A HÖK tisztségviselői munkájukért a
Küldöttgyűlésnekfelelnek,
azaz ennek a testületnek
kell felelősségre vonni egyegy tisztségviselőt, ha azt
látják a képviselők vagy
a hallgatók, hogy az illető nem látja
el megfelelően a munkáját és ezért
méltatlan arra a bizalomra, amit a
hallgatók belé fektettek. A sokszor
parttalannak látszó viták végezetül
azt eredményezték, hogy két tisztségviselő is visszahívásra került a munkájuk és magatartásuk által kiváltott
elégedetlenség okán.
Más vizekre evezve, a végére egy
igencsak aktuális és fontos témát
hagytam. Az Állam- és Jogtudományi
Kar felvetésére, Rektor úr adománygyűjtést kezdeményez a Magyarországon tartózkodó menekültek részére,
amiből természetesen a mi Karunk
is kivenné a részét. A megfelelő civil
szervezetek tájékoztatása szerint
most leginkább takaróra, hálózsákra és hasonló eszközökre van szükség, így az ilyen jellegű felajánlásokat
fogadja nagy örömmel az Egyetem.
A Lágymányosi Campuson a Déli épület 1. emeletén, a korábbi Eötvös-pont
helyén van lehetőség az adományok
leadására. Utolsó szó gyanánt Király
Miklósnak, az ÁJK dékánjának szavait
idézném: „Függetlenül attól, hogy mit
gondolunk a helyzetről, ha valaki fázik,
azt be kell takarni.”
Hoksza Zsolt
elnök
elnok@ttkhok.elte.hu

Fiziqs ‘SKÜ

Földes gólyaavató

Minden év szeptemberében a teliholdhoz álló legközelebbi csütörtök egy csapat fiatal életében mérföldkövet
jelent. Ez a csapat fiatal a fizika alapszak azon gólyáiból
áll, akik azzal a feltétellel akarják elkezdeni pályafutásukat, ha előtte egy autentikus (e)’skü során felsőbbéves
társaik, mentoraik és oktatóik körében a hóhér (mikulás)
fizikussá avatja őket.
Ez a jeles nap idén szeptember 24-ére esett. Az esemény a Lágymányosi Campust felderítő, éneklős vetélkedővel kezdődött, a szerény számú – de annál inkább
megbecsült – fizikus lánykákhoz címzett szerenád után
az Északi épület minden fontos zugát bejáró vonatozással folytatódott. Az éj és a második emeleti terasz
sejtelmes sötétjében a gólyák Newton almájára, Bernoulli
véres vizeletére és a szent Landaura esküt tettek, hogy
végigjárják a fizikussá válás rögös útjait. A legbátrabbak
ezután zseblámpát nem tűrő, embert próbáló éjszakai
túrára indultak, mely a péntek reggeli előadásokhoz
vezetett vissza. Társaik ehelyett az egyik közkedvelt
vendéglátóipari egységben folytatták a szórakozást.
A Fiziqs ’SKÜ – sok más rendezvénnyel együtt – mély hagyományokra tekint vissza a fizika szakon.
Lehetőséget nyújt azoknak a gólyáknak is, akik a gólyatáborban, a kishutai
eskün nem tudtak részt venni, hogy
beavatottnak érezzék magukat és majd
a jövő generációit is hasonló élményben részesítsék.
Berekméri Evelin
fizika szakterületi koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

Szeptember 24-én tartottuk a hagyományos Földes Gólyaavató-t, melynek célja a földrajz és földtudomány alapszakos
gólyák felsőévesek általi felavatása. A rendezvény nagy sikerrel
zárult, a résztvevők jól érezték magukat és ez az avatót követő
bulin sokáig tartó könnyed mulatozásba csapott át.
Az avató nem titkolt célja minden évben, hogy segítse azon
gólyák beilleszkedését, akik nem tudnak részt venni a gólyatáborban, ennek érdekében a mentorok igyekeznek minél több
gólyát meghívni a rendezvényre. Az esemény során minden
évben játékos feladatokból álló akadályversenyen vesznek részt
a gólyák, majd utána gólyaesküt tesznek.
Idén a feladatokat illetően az állomások vezetői nagyon kreatívnak bizonyultak, volt sörkvíztől kezdve a Harlem Shake-en át
a gyorsasági kenyérevésig minden. A lelkesedés nem hiányzott
egyik fél részéről sem, a gólyák lelkesen vetették bele magukat a
feladatokba. Az esemény helyszínéül egyébként a Lágymányosi
Campus szolgált. Külön említést érdemel a tanári állomás, ahol
tanárok töltettek ki a gólyákkal egy komoly és humoros kérdésekkel váltakozva teletűzdelt kvízt, ezúton is köszönjük nekik
az együttműködést!
Az este 6 órakor kezdődő vetélkedő során mindegyik csapat
nagyon jól teljesített. Az avatót követően a gólyák és a velük tartó
lelkes kísérők jó hangulatú partin vettek részt a Hétker Pubban,
amely már szép nagy hírnévvel rendelkezik.
A résztvevők remélhetőleg jó élményekkel gazdagodtak
az este folyamán, és ez jó alap lehet a későbbi barátságok,
kapcsolatok kialakulása során. Nagy öröm volt a szakterület
számára, hogy ennyien eljöttek, az időjárás is kedvező volt,
mivel a szabadtéri program során még nem esett az eső.
Réthy Miklós András
földrajz- és földtudományi szekterületi koordinátor
foldtudszk@ttkhok.elte.hu

Gólyahajó
Ebben az évben is megrendezésre
kerül az immár hat éves múltra visszatekintő Gólyahajó. Az eseményre minden évben közel ezer hallgató látogat el.
A gólyatáborok után a Gólyahajó az első
olyan nagyrendezvény, amita szervezők
a gólyáknak szerveznek, de nem csak a
gólyáknak szól, hiszen a felsőbb évesek
is érdeklődnek iránta.
Az eseményre a TTK, BGGYK, IK és
a TáTK hallgatóit várják elsősorban, de
más karokról érkezőket is szívesen látnak.

Mi várható az idei Gólyahajón?
Idén is sikerült a rendezvényre
Közép-Európa legnagyobb rendezvényhajóját megszereznie a szervezőknek. Az Európa hajó 1000 fő befogadására alkalmas. Három szinten
zajlanak majd a zenés programok.
A fedélzeti teraszról csodálatos kilátás nyílik Budapestre. A középső szinten két tánctér került kialakításra.

Az egyik tér témája a karaoke, itt a nyitástól egészen a zárásig lesz lehetősége minden odalátogatónak megmutatnia énektudását. A másik teremben DJ Catana fog
hamisítatlan házibuli hangulatot teremteni retro slágereivel. A legalsó szinten
találhatjuk meg a nagytermet, ahol az este
folyamán meghívott fellépők váltják majd
egymást. Pontban 21:00-től a zenét DENIZ
szolgáltatja, majd őt váltja 22:00-kor
DJ Dominique. Az este hátralévő részében pedig Juhász Laci pörgeti a korongokat napjaink slágereivel.

Mi az esemény menetrendje?
2015. október 16-án pénteken lesz
megtartva a rendezvény. A Batthyány
téren a hajóra már 19:30-tól fel lehet

szállni. A kihajózás 22:15-kor lesz,
az útvonal pedig az Árpád híd után a
Margit-szigetet megkerülve a Rákóczi
hídnál megcsodálhatjuk a Lágymányosi Campust éjszaka, majd 00:30-kor
kötünk ki ismét a Batthyány téren.
De itt még nem ér véget az este, a hajón
kikötés után is folytatódik a buli.

Hogyan vehetek részt
az eseményen?
A rendezvényen belépőjegy váltásával lehet részt venni, melyet az ELTE
TTK Hallgatói Alapítvány irodájában
(Déli épület, alagsor 00.734) minden hétköznap 10 és 16 óra között lehet megvásárolni gólyáknak 1500 Ft-ért, felsőéves
ELTE hallgatónak 1800 Ft-ért és külsős
vendégeknek 2200 Ft-ért.
A további részleteket és az eseményt
megtaláljátok Facebook-oldalunkon:
https://www.facebook.com/golyahajo.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Karnóczi Laura
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Legvégül a barátaink ölnek meg minket?
Interjú Rózsa Lajos zoológussal
Rózsa Lajos jelenleg az MTA-ELTE-MTM Ökológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója, az
Élősködés című könyv szerzője, a fertőzéseket leíró statisztika egyik társszerzője. Beszélgetésünk során
az állatorvosoktól kezdve történészeken át matematikusokat is érintettünk, hiszen a parazitológia számos kapcsolódási ponttal rendelkezik.
Evolúció- és viselkedésbiológiai érdeklődéssel, de a labormunka iránti ellenérzésekkel szerzett biológus diplomát, majd az
Állatorvosi Egyetem alkalmazásába került.
Valaha követendő példa volt egy
1951-ben kiadott szocialista tanítás,
mely célul tűzte ki, hogy az összes
féregfertőzést húsz éven belül eltörli.
De húsz év múlva meghalt a tanítás
megfogalmazója, újabb húsz év elteltével összeomlott a szocializmus, a férgek pedig maradtak ott, ahol voltak.
Az állatorvos kollegáim olykor ki akarják irtani a fertőzést okozó fajokat, én
viszont sokkal inkább a keletkezésükre,
elterjedésükre, fajgazdagságukra, viselkedésükre és egyes fajok kihalásának
körülményeire voltam kíváncsi.
Gondolom, ez okozott némi feszültséget is.
Természetesen. Akkoriban tűzte
ki célul az ország a biológiai diverzitás
védelmét, ezért én írtam egy cikket a
paraziták csökkenő diverzitásáról, kihalt
és kihalófélben lévő tetvekről. Ezt nem
fogadták kitörő lelkesedéssel.
Érthető. Melyik a legnagyobb eredménye, mit tart annak?
Ez két külön kérdés. A kutatásban
az számít nagy eredménynek, amire
sokan hivatkoznak. Az én esetemben ez
egy olyan cikk volt, amit matematikus
és állatorvos barátommal együtt írtam.
Szeretek más tudományterület képviselőivel dolgozni, történészekkel, orvosokkal vagy épp matematikusokkal.
Az említett cikk ötlete onnan jött, hogy
nem voltak jó módszerek arra, hogy két
populáció fertőzöttségét egzakt módon
összehasonlíthassuk.
Matematikusokkal kidolgoztunk egy új statisztikát, amelyre
szoftvert is építettünk, mely a ragályos fertőzéseket írja le jól. Ezek jellemzője, hogy aggregáltak, vagyis adott
populáció kis hányada hordozza a kórokozók nagy részét. Ha a villamoson
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tüsszent mellettünk valaki, az sem egy
vagy két vírust juttat át a szervezetünkbe, hanem sok százezret. Számítógépek
esetében is van néhány, amelyiknek trehány a gazdája, nem frissítette már régen
a vírusirtó programot, ezért sok vírus
található rajta, míg másokon
alig van egy-kettő.
A szokásos statisztikai
mérőszámok, mint az átlagos fertőzöttség félreértéseket okozhatnak ilyen esetben,
ezért egyes régi mérőszámokat kihagytunk és néhány
újat bevezettünk. Azóta ezt
szerencsére sok ökológus
használja.
Máskor is előfordult, hogy interdiszciplináris kutatást végzett?
Egy másik, történészekkel való kollaborációban végzett projektem témája a biofegyverek mint a fajon belüli
agresszió eszközei volt. Madarászok
javasolják, hogy a kültéri itatót naponta
legalább egyszer cseréljük, aminek az
az oka, hogy például a rigó azzal kezdi,
hogy miután beleivott, a székletét is beleüríti a vízbe. Egészséges egyedekről van
szó, nem azért csinálják, mert hasmenésük lenne, sokkal inkább valószínű,
hogy azért, mert ha a saját székletükkel
fertőzött vízből isznak, akkor a saját kórokozóikat kapják vissza, nagy változás
nem történik. Azonban, ha egy másik
társuk iszik belőle, azt igen súlyosan
meg tudja betegíteni az idegen kórokozó.
A szelekció pedig a relatív sikert díjazza.
Nem a jegesmedvénél kell gyorsabban
futni, hanem a leglassabb eszkimónál.
Írásos bizonyíték van rá, hogy sok
más nemzethez hasonlóan a második
világháború során Magyarországon
is fejlesztettek biológiai fegyvereket,
amíg a szövetséges csapatok le nem
bombázták a Soroksári úti telephelyet, melyet tüzérszertárként ismertek.
Harctéri fegyverek mellett csokoládéba és kölnibe is kevertek kórokozókat,
melyeket feltételezhetően civil lakosság

ellen vetettek volna be. Erre nem
került sor. A világháború után a Szovjetunió nem is engedte, hogy a szövetséges országok tömegpusztító fegyvereket
gyártsanak. Azonban a Varsói Szerződés országai közti megállapodás része
volt, hogy Magyarország a
kábítószer-fegyverek elleni
védelemben aktívan részt
vesz. Ez azt takarta, hogy a
metamfetamin ellenanyagát
keresték. A metamfetamin
kis dózisban növeli az
önbizalmat, és a fogyasztó
beszédözönt zúdít a körülötte lévőkre. Akkoriban tökéletes vallatószernek vélték,
ezért a kétpólusú világ mindkét felén nagy erőkkel keresték az ellenszerét, amely megakadályozná, hogy
például a vietnami háborúban katapultáló és elfogott pilóták minden technikai
részletről beszámoljanak az ellenfélnek.
A kísérletek eredménytelennek bizonyultak, azonban felvetik a gyanút, hogy
a pszichotróp szerek tesztelése során
talán emberkísérleteket is végeztek.
Visszatérve kicsit a parazitákra, az
utóbbi hónapokban egyre gyakrabban hallani, hogy a hozzánk érkező menekültek és
bevándorlók esetleg betegségeket terjeszthetnek. Mit gondol erről?
Minden ember fertőzésveszélyes.
Természetesen különböző mértékben.
Dél felől többféle fertőzés érkezhet,
mint északról, ennek pusztán a melegebb éghajlat az oka. A legtöbb, legnagyobb járványunk is afrikai eredetű,
ahogy a legtöbb faj is az esőerdőben
él. Fertőzéseket hordoznak a költöző madaraink is, az utazási irodák is
komoly kockázatot vállalnak, mikor
ezreket utaztatnak például Thaiföldre, de Irakból és Afganisztánból katonáink is jönnek haza rendszeresen.
Katonaorvosok beszámolói szerint
szerencsére minimális az a fertőzésmennyiség, amit ezek a katonák hazaszállítanak.

A legfontosabb a higiénia. Ha aggaszt a fertőzésveszély valakit, akkor
biztosítson tisztálkodási lehetőséget a
hajléktalanoknak, menekülteknek és
bevándorlóknak. Többnyire a viszonylag jómódú emberek érkeztek és érkeznek hozzánk, akik valószínűleg nem
otthonról hoznak fertőzéseket, hanem a
törökországi táborokban, a tengeren és
út közben néhány hónap, esetleg év alatt
összeszedett fertőzéseket hordozhatják.
Hadifogolytáborokban is ugrásszerűen
megnő a fertőzésveszély a rossz higiéniás, zsúfolt körülmények között.
Azt kell látni, hogy a rossz higiéniás
körülmények közt élő emberek a társadalomra, ránk jelentenek veszélyt. A kitaszítás, a még rosszabb körülmények közé
sodrás csak tovább fokozza ezt a veszélyt.
Sokkal biztonságosabb lenne ingyenessé
tenni a nyilvános WC-ket, mint hagyni,
hogy aluljárókba végezzék a dolgukat,
ahonnan a sokak által belélegzett levegőbe
kerülhetnek a kórokozók. Ha másért nem,
a saját biztonságunk érdekében fontos
lenne ilyen irányú intézkedéseket tenni.
A rossz reakció csak fokozza a veszélyt.
Megfontolandó, amit mond. Remélem,
erre azelőtt ráébred a társadalmunk,
hogy egy komolyabb járvány kitörne. Térjünk vissza a kutatásra.
Mi a legutóbbi eredménye?
Az első kérdésére reflektálva, a
legutóbbi az, amit a legérdekesebbnek
is tartok. A kórokozók viselkedését
vizsgálva jutottunk a mutualista, velük
együtt élő, mintegy 1,5 kg össztömegű
baktériumpopulációhoz, mely a béltraktusunkban él, az úgynevezett
mikrobiomhoz. Ezek a baktériumok életünk során fontos
molekulákat, aminosavakat, vitaminokat termelnek nekünk,
illetve folytonos
borításuk révén
megakadályozzák, hogy kórokozók telepedjenek
meg a beleinkben.
Ez eddig rendben
van, azonban ezek
a baktériumok bármikor ellenünk fordulhatnak, amikor az érdekeik úgy kívánják.
Ez valami hasonló ahhoz, ahogy a
λ-fág is kétféleképpen fertőzheti meg
a gazdaszervezetét, az E. coli baktériumot. Általában lassan, a gazdaszervezetet nem károsítva szaporodik, de ha

a gazdát más forrásból érkező, súlyos
károsodás éri, akkor hirtelen stratégiát változtat. Ilyenkor robbanásszerű
szaporodásba kezd, hogy azonnal
a lehető legnagyobb mértékben
kizsákmányolja a gazdaszervezetet. Menti, ami még menthető.
A fiatal, egészséges ember nem fog
megbetegedni a saját mutualista baktériumaitól, azonban a nagyon beteg
vagy nagyon idős embereket már
nem fogja támogatni a testükben élő
mikrobiom. Miért? Amíg az ember fiatal és egészséges, naponta terjesztheti
a baktériumait, a bőréről vakaródzással rengeteg mikroba jut a levegőbe,
székletürítéssel szintén és még lehetne
sorolni. Azonban, ha az embernek már
nincs sok esélye tovább élni, akkor a
saját mikrobáinknak jobban megéri
végletekig kizsákmányolni minket.
A végelgyengülés valami ilyesmi lehet:
némi képzavarral élve, a baktériumaink elvisznek a süllyedő hajóról mindent, ami mozdítható.
Válságos helyzetben, mint amilyen
egy súlyos baleset, szívműtét vagy
rákos megbetegedés végső stádiuma,
pont mikor a legnagyobb szükségünk
lenne támogatásra, akkor fordul ellenünk az, akivel addig együtt éltünk.
De vajon honnan tudják, hogy mi a legmegfelelőbb pillanat, mikor járja a gazdaszervezet a végét? Erre két választ
tudok elképzelni. Az első lehetőség a
bélbaktérium és az idegsejtek közti
kapcsolat. Ehhez érdemes tudni,
hogy a központi idegrendszerünk
után a legtöbb idegsejt a béltraktusunkban található. Szabad idegvégződések mellett ücsörögnek
baktériumok. Innen
kiindulva kimutatták, hogy pl. még
a hangulatunkat
is befolyásolja
a b é l fl ó r á n k .
Számomra elképzelhető egy ford í t o tt i r á n y ú
folyamat, hogy
a depresszióról,
hangulatunk romlásáról tudomást szereznek valahogy a baktériumaink. Társszerzőimnek – Müller
Viktornak és Apari Péternek – kevéssé
tetszett ez az elképzelés.
Ők egy másik lehetőséget preferálnak. Eszerint az immunrendszer hatékonyságának csökkenését érzékelik a

baktériumok. Az immunrendszerünk
és a baktériumaink közt egyébként
sem egyértelműen békés a viszony.
Sokkal inkább hidegháborús fenyegetettségként írható le a szituáció.
Ennek megértéséhez érdemes tudni, hogy az állati és emberi bélflóra
nagy hányadát kitevő gram negatív
baktériumok felszínét szőrzetszerűen
olyan lipopoliszacharid láncok fedik,
amelyek kötött állapotban nem, de a
baktérium felszínéről elszabadulva
toxikusak a gazdaszervezetre nézve.
Ha a gazdaszervezet immunsejtjei
vagy egy rosszul beállított antibiotikum-kúra túl sok baktériumot támad
meg egyszerre, az nagyon komoly
endotoxikózist tud okozni, amely
akár halálos is lehet.
Az immunrendszerünk általában végez egyfajta kárbecslést:
megéri-e a befektetett energia egy
behatoló elpusztításáért? Ha a behatoló idegen, pl. egy baktérium-fertőzés, esetleg hasznos vagy semleges,
akkor egyértelműen maradhat, de még
akkor sem feltétlen fogja eliminálni,
ha csak kicsit káros. Egereken végzett
vizsgálatok arra is rávilágítottak, hogy
télen, táplálékszegény körülmények
között inkább csak szinten tartja az
állat a kórokozóinak a mennyiségét.
Kivárja, míg meg nem erősödik, akkor
fogja nagyobb energiabefektetéssel eliminálni őket.
A mutualista baktérium és a
gazdasejt közt tehát egyensúly van,
mely során a baktérium anyagokat
állít elő a gazdasejt számára, a saját szaporodását pedig visszafogja. Azonban,
ha a gazdaszervezetnek már mindegy,
akkor minek termeljen számára költségesen előállítható anyagokat? Inkább a
saját, rövid távú szaporodására fordítja
az energiáit. Ezt alátámasztja az a megfigyelés is, hogy végstádiumú rákos
betegek egy része az etetés ellenére is
olyan halált hal, mintha éhen halna.
Ennek oka lehet, hogy a bélflórája már
nem támogatja.
Egy gondolatkísérlet: a mesében
az ostobaság jelképe az aranytojást
tojó tyúkot levágni. De mi van akkor,
ha tudjuk, hogy másnap már úgyis
magától meg fog halni? Az előtte való
este olyan jól tud esni egy kis tyúkhúsleves! A rossz hír az, hogy ebben
a mesében – képletesen szólva – mi
vagyunk a tyúk.
Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Más szemmel
Iskolapadban az emberiség
Gyermekeink kezében a jövő
Nem csak a természettudósok és építészek foglalkoznak a környezet védelmével. A pedagógusok közvetve nagyon nagy szerepet
játszanak abban, hogy a Föld természeti kincseit ne éljük fel túl
korán. A megoldás ügyében megosztott az emberiség, egyik fele úgy
gondolja, hogy ráérünk még, a másik pedig az unokáiért aggódik.
Bárhogy is van, a tanárok már elkezdték a munkát.
Környezetvédelem. Mindan�nyian nap mint nap halljuk ezt a
tévében, olvassuk az újságokban
és plakátokon látunk ijesztő képeket, amelyek arra kívánnak figyelmeztetni minket, hogy ha így folytatjuk, unokáinknak már nem lesz
természetes a tiszta levegő, a friss,
tiszta ivóvíz és az évszakváltakozás. Sokan összeesküvés-elméletet
látnak ebben, mások meg talán túlzásba is viszik a környezet védelmét.
Azt viszont mindenki elismeri, hogy
gyermekeinket már tudatosan kell
nevelnünk arra, hogy ne pazarolják
el a természet kincseit és ne hagyjanak maguk után nagyobb ökológiai
lábnyomot a szükségesnél.
A környezeti nevelés során arra
kell buzdítanii a felnövekvő generációkat, hogy ne fokozzák az eddigi problémákat, tanítani kell őket
arra is, hogy a múltban elkövetett
hibáinkat később ki tudják javítani. Ennek a célnak az elérésére az
utóbbi pár évtizedben több nevelési
irányzat jött létre, amely egymásra
épülve oktatja a gyerekeket, hogy
átlássák a piac és a környezet kapcsolatát, hogy lássák, mihez vezet,
ha a piacgazdaság áruvá degradálja
a természeti környezetünket. A mai
felnőtteknek is példát kell mutatniuk
arra, hogy az eddigi gondolkodásmódjukon változtassanak és próbáljanak környezettudatosan élni.
Fontos megértenünk, hogy minden
döntésünk visszahat ránk és a jövő
generációjára is.
Miért fontos ilyen nagy hangsúlyt fektetnünk a környezeti nevelésre? Mi, a Föld lakossága folyamatosan használjuk a természeti
erőforrásokat. Erdőket irtunk, kitermeljük az ásványkincseket és energiahordozókat, amivel erodáljuk a
talajt, a vizet és a levegőt egyaránt
szennyezünk. Az elmúlt száz évben
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a földtörténet legnagyobb leromlását
okoztuk a veszélyeshulladék-hegyek
termelésével és elásásával. Ebből is
látszik, hogy a fajok gyorsuló kihalása, a sivatagok terjedése és a fokozódó egészségügyi problémák egy
dologra vezethetők vissza: ránk, a
pusztító emberiségre.
A környezeti nevelés legfontosabb irányelveit és céljait már
az 1970-es években kidolgozták.
Magyarországon csak a kilencvenes
évek közepén születtek meg azok a
jogi szabályok, amelyek törvényes
keretet biztosítottak az oktatás ezen
szegmensének. Az 1995-ös LIII. törvény rögzíti, hogy „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek
megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére.” A Nemzeti alaptanterv bevezetésével megteremtődtek az intézményes
környezeti nevelés törvényi garanciái. Ez lehetővé teszi, hogy a korszerű
szemlélet átjárja az iskolarendszer
valamennyi elemét. A témakörök
megjelennek a számonkérésben, a
tananyagban, valamint a fejlesztési
követelmények tartományában is.
Ennek segítségével a kicsik, és a már
nagyobbak is lehetőséget kapnak
arra, hogy megszeressék a környezetet, és ezáltal már ne csak a kötelesség vezérelje a természetvédelmi
törekvéseiket. Azonban nem csak az
iskola felelőssége, hogy a gyerekek
környezeti nevelést kapjanak. A szülőknek kötelességük megfelelő alapot
adni, valamint támogatni az iskolák
erőfeszítéseit.
A PontVelem Program éppen
ebben nyújt segítséget, nemcsak
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Más szemmel
a szülőknek, hanem a pedagógusoknak is. Ez egy iskolai program,
amely értékes nyereményekkel, játékos formában ösztönzi a kicsiket a
szelektív hulladékgyűjtésre, a fenntartható életmódra, valamint a pénzügyi tudatosságra, ami később igen
hasznos lehet. A tanév folyamán
sok játékot és versenyt hirdetnek,
amelyeken a gyerekek ajándékokat
nyerhetnek annak a tudásnak a felhasználásával, amelyet a pénzügyi
oktatáson vagy a szelektív gyűjtésen sajátítottak el. A PontVelem Okos
Program a munkaalapú társadalmi
modellnek megfelelően játékos környezetben arra tanítja a gyerekeket,
hogy a nehéz munkával megkeresett jövedelmet nem szabad azonnal
elkölteni, érdemes gazdálkodni vele,
sőt akár nemes célra is fel lehet ajánlani a pénzt.
A Világ Legnagyobb Tanórája egy
globális projekt, amelyhez rengeteg
ország csatlakozott. A világ minden
részén egy időben, szeptember utolsó hetében egy tetszőleges napon
kerül megrendezésre ez a tanóra.
A szervezők ENSZ által megfogalmazott 17 globális célt kívánják megismertetni a világ összes gyerekével,
a fenntartható fejlődést szolgálják és
a Földet veszélyeztető legnagyobb
problémákat próbálják leküzdeni.
A célja az, hogy a hónap utolsó hetében
minél több általános iskola megtartsa
a tanórát, amelyhez számos hasznos
segédanyagot biztosít a program.
A kezdeményezést továbbgondolva
egy országos tudáspróba-verseny is
megrendezésre kerül a Világ Legnagyobb Tanórája-nak keretében. Ez az
Okos Iskola Kupa, amelyet a PontVelem
Okos Program szervez. A versenyre minden felső tagozatos gyerek
nevezheti a csapatát, ahol több fordulóban kell helytállniuk. A fővédnök
Czunyiné Dr. Bertalan Judit Államtitkár Asszony, szakmai partnere az
UNICEF Magyarország.
Rengeteg lehetőség van arra,
hogy a legkisebbek is megismerjék
a környezetünket, valamint megtanulják védeni azt. Nemcsak a közoktatás segít ebben, sok nonprofit
vállalat veszi át a terhet a pedagógusokról. Leszármazottaink szerencséjére a kor gyermeke nehezen tudja
kikerülni a környezeti nevelést.
Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Környezeti nevelés
Interjú a PontVelem Nonprofit Kft.
marketing-asszisztensével, Eszes Téniával.
Hogyan kapcsolódik össze a környezeti nevelés a pénzügyi felelősséggel? Mivel lehet motiválni a gyerekeket arra, hogy környezettudatosabb életet éljenek? Erre és sok másra kapunk választ Eszes
Téniától, a PontVelem Nonprofit Kft. gyakornokától, aki első sorból
látta a program hasznosságát.
Mi az a környezeti nevelés?
A környezeti nevelést sokan félreértelmezik. Nem csupán a természet, környezet és az oktatás kapcsolata révén
jön létre, hanem ehhez még hozzákapcsolódnak a gazdasági és a társadalmi
problémák is. A Világ Legnagyobb Tanórája program lehetőséget ad arra, hogy
a gyerekek (és a tanárok is) átfogóbb
képet kapjanak a globális problémákról.
A környezeti nevelés történhet iskolarendszeren kívül és azon belül is. A Pont
Velem Program mindkettőre lehetőséget
ad, tananyagokat biztosít a pedagógusoknak, az állami oktatáson kívül pedig
versenyeket, pályázatokat, online játékokat és egyéb programokat nyújt.
Kik és hányan vesznek részt a
PontVelem Programban?
Hazánkban közel 1000 iskola vesz
részt a PontVelem Program-ban. Nagyon
sok lelkes tanárunk és kisdiákunk van,
akik eddig közel 296 000 kg elemet és
66 080 db használt mobiltelefont és
elektronikai készüléket hoztak vissza.
Sikeres a Világ Legnagyobb Tanórája
projekt?
A projekt szeptember utolsó hetében lesz, de már nagy az izgalom, a
tanárok is nagyon lelkesek, rengeteg

e-mail és telefonhívás érkezik. Ugyan a
jelentkezési időszak még nem zárult le,
de 275 iskola és 1437 osztály már biztosan részt vesz a versenyen. A tanárok
nem csak egy iskolai osztályban tartják meg ezeket az órákat, így rengeteg
diákhoz eljut a program üzenete: a környezetvédelem mindenki kötelessége.

ígérkezik, három online fordulóból és
egy döntőből áll, ahol a három legjobb csapat fog versenyezni egymással.
Az első helyezett közel 10 millió forint
értékben berendezett Samsung Okos
Osztályt, valamint okostelefont kap
minden csapattagnak, beleértve a felkészítő tanárt is.

Mi a célja az órának, hogyan adják át
a természet szeretetét a tanárok?

Miért tartod jónak a PontVelem programot?

A legfontosabb, hogy tanulók
képesek legyenek önállóan elmagyarázni, hogy mik is azok a globális
célok, miért fontosak, és ez hogyan
kapcsolódik saját életükhöz. Az óra
végén minden diák befejezi a következő mondatot: „A globális célok fontosak, mert...”

Fontos dolognak tartom, hogy a
pedagógusok válláról levegyük a terhet.
A tananyagokat mi adjuk, tehát nem
nekik kell összeállítani. A gyerekek
motiválva vannak, és nem csak azzal,
hogy az iskola nyer értékes nyereményeket, hiszen ők is gazdagabbak lehetnek, például egy okostelefonnal, amit a
mai fiatalok amúgy is nélkülözhetetlennek tartanak. A másik lényeges része a
programnak, hogy megtanítja a kicsiket
a pénzügyi felelősség vállalásra. Pontokat kapnak a virtuális számlájukra, amit
jótékony célra felajánlhatnak, gyűjthetik vagy beválthatják őket. Ez felkészíti
őket arra, hogy majd később képesek
legyenek a saját pénzükkel és számlájukkal gazdálkodni.

Vannak versenyek az Okos Iskola
Kupán kívül?
Az előző tanévben hatalmas siker
volt a BankVelem Okos Kupa, ahol a
pénzügyi tudatosság volt középpontban, nem a környezettudatosság, ám
ez is kapcsolódik a környezet és a gazdaság védelméhez. Rengeteg általános iskola jelentkezett, mivel az első
három helyezett iskolája összesen egy
millió forint pénzdíjban részesült.
Az idei verseny még izgalmasabbnak

Milyenek a visszajelzések?
A gyerekek nagyon élvezik a játékokat! Azok sem csalódottak, akik esetleg nem nyernek, hiszen legalább jól
szórakoztak. A pedagógusok is örülnek, hogy részt vehetnek ilyen programokban, mivel a diákok látókörét
bővíthetik. Nem egy tanár mondta,
hogy még számára is volt új információ, sőt emiatt a program miatt kezdte
el szelektíven gyűjteni a szemetet és
kevésbé pazarlóan bánni a vízzel és az
elektromos árammal. Ezek kis lépésnek tűnnek, de sok hangya az oroszlánt
is megemészti.
Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

TétékásNyúz

Pályázz!

lyázatot hirdet

A TTK HÖK pá
• tudományos

biztos

dekel, vagy
tisztségre. Ha ér
y m ás ik
el
es et le g bá rm
resd meg
ke
tisztség, akkor
elnökét
at
yz
az Önkormán
előink egyivagy tisztségvis
k
érhetőségü.hu/tisztsegviselo
két valamely el
http://ttkhok.elte
a
d
n
lo
lá
te
le
ta
lü
eg
fe
m
kön (ezeket
.elte.hu/palyazat
ni a http://ttkhok
oldalon). Pályáz
keresztül tudsz!

Kedves Munkatársak!

Soron következő kiállításunkhoz, melynek címe

A TTK Művészei – Kiállítás
a TTK amatőr művészeinek alkotásaiból
várjuk minden alkotó és alkotókedvű munkatársunk bármilyen
a
műfajú bármely technikával készült munkáját október 22-ig
Kémiai szakgyűjteményben.
Amennyiben valaki nem szeretné az eredetit kiállítani, örömmel
fogadjuk a róla készült fotót is.

A kiállítandó darabok mellé az alkotó nevét, az alkotás címét kérjük
feltüntetni és akár pár soros ismertetőt is.
A kiállítás megnyitóját november közepére tervezzük.
ELTE TTK Kari Könyvtár
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Interjú

Tudósítás

Honnan jönnek és hová tartanak?

Értékeljük a sokféleséget

Migráció – egy szakértő szemével

A homoszexualitás evolúciógenetikai háttere

Az elmúlt hónapok legfontosabb hírei a migrációhoz kapcsolódnak, ezrek és tízezrek jönnek, elképesztő
körülmények között vándorolnak, hogy végül minél gyorsabban elhagyják Magyarországot. Az okokról
és következményekről, az egyre súlyosabb helyzetről és olyan részletekről kérdeztük Dr. György László
szakértőt, a BME Pénzügyek Tanszékének adjunktusát, amelyek a hírekből kimaradtak.

A Kutatók Éjszakáján az ELTE Növényrendszertani, Ökológiai
és Elméleti Biológiai Tanszéke Az evolúció éjszakája címmel tartott
programsorozatot. Az est végén Dr. Scheuring István tartott teltházas
előadást a Bolyai-teremben.

Miért érkezik ennyi migráns Európába?
Szíria 22 millió lakosából 11 millió
volt kénytelen elhagyni az otthonát,
ebből 7 millió országhatáron belül,
4 millió pedig a Szíriával határos országok (Törökország, Libanon, Jordánia és
Irak) menekülttáboraiban talált menedéket. A táborok egyre elviselhetetlenebbek, egy észak-iraki táborban az
egy főre eső havi ENSZ-támogatás 31
dollárról hirtelen 10 dollárra csökkent.
Ez jelenti a tólóhatást, míg az embercsempészek által „eladott” narratíva,
miszerint Németország az ígéret földje
és Angela Merkel kancellár félreérthető
nyilatkozata, hogy minden szír menekültet befogadnak, a szívóhatást.
Miért változott meg a korábbi olaszországi útvonal?
A kérdést nem nagyon értem.
Amikor pár hónapja a világsajtó tele
volt az olasz bevándorlási helyzettel,
már akkor több menekültet regisztráltak a magyar hatóságok, mint az olaszok. Gazdasági teljesítmény alapján
tizenhatszor akkora teher nehezedett
Magyarországra, mint Olaszországra
a menekültáradatot tekintve.
Olaszországba egyébként a szubszaharai régióból áramlanak menekültek. Amíg Kadhafi élt, addig Líbia
visszatartotta a menekültáradatot,
most a félanarchiába fulladó líbiai
kormányok egyszerűen átengedik
az Európába igyekvőket, de ez most
bőven eltörpül a Szíria és Afganisztán
felől a szárazföldi útvonalakon érkezőkhöz képest.
Mi a regisztráció szerepe a menekültek életében?
Magyarország az EU schengeni
övezetének határországa, és mint ilyen,
köteles regisztrálni a menekülteket.
Ha ezt nem tesszük meg, kirakhatnak
minket az övezetből és újra visszaállíthatják a határellenőrzést a velünk
szomszédos országok, mint ahogyan
azt Ausztria ideiglenesen meg is tette.
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De persze a migránsok nem szeretnének regisztrálni, ugyanis az EU
békeidőkre kifejlesztett menekültügyi
rendszerének értelmében visszatoloncolhatók oda, ahol elsőként regisztrálták őket. Ők meg Németországba
igyekeznek. A Keleti pályaudvarnál
pont ezért alakult ki patthelyzet: a
migránsok nem akartak regisztrálni,
az osztrákok meg nem akarták regisztrálatlanul átengedni őket.
A közelmúltban nagy port kavart a határon felállított kerítés, mi ennek a szerepe?
A cél eredetileg az volt, hogy a rendes, kijelölt határon jöjjenek be a migránsok, hogy lehetősége legyen a magyar
hatóságoknak regisztrálni őket. Most
már egyértelműen az áradat visszatartása a cél. A magyar kormány álláspontja
szerint, aki Szerbia felől érkezik, nincs
közvetlen életveszélyben, nem az életéért fut, ezért a menedékkérelmét nagy
valószínűséggel elutasítják.
Hónapok óta nem csökken, hanem
éppen növekszik a migránsok száma. Mi
lesz később?
A kérdés az, hogy hogyan lehet
ennyi embert a munkaerőpiacra és a
társadalomba integrálni, akik az európai nyelveket nem nagyon beszélik.
A német munkaügyi hivatal legfrissebb
becslései szerint jó, ha a beáramló tömeg
10%-át be tudják integrálni azonnal
a munkaerőpiacra, a többin dolgozni
kell. Magyarországon annyiban eltérő
a helyzet, hogy minket duplán sújt a
migráció. Az EU-hoz történő csatlakozás után a régi tagországok fokozatosan nyitották meg a munkaerőpiacaikat
a kelet-közép-európai munkavállalók
előtt, most azonban nincs lehetőség a
felkészülésre. A teljes nyitás 2011 után
következett be, megindult a gazdasági
kivándorlás, a képzett magyar szakemberek a jobb élet reményében NyugatEurópába mentek. A most érkezők is
tovább akarnak menni, számukra nem
jelent vonzerőt Magyarország, velük

aligha tudjuk pótolni az eláramló szakképzett munkaerőt.
Milyen hatással lesz ez a folyamat a
gazdaságra?
A University College London által
készített kutatás szerint 1995 és 2011
között az Európai Gazdasági Térségből (nagy számban Lengyelországból
és Magyarországról) Angliába bevándorolt gazdasági migránsok fejenként
2,6 millió forinttal több adót fizettek,
mint amennyit kivettek a brit költségvetésből egészségügyi és oktatási szolgáltatás, valamint szociális segélyek formájában. Ezzel egyidejűleg az Európai
Gazdasági Térségen kívülről (főleg a
volt gyarmatokról és a Közel-Keletről)
bevándorolt gazdasági migránsok közel
9 millió forinttal többet vettek ki a közösből, mint amennyi adót befizettek.
Szinte megjósolhatatlan a gazdaságra gyakorolt hatás. Mert míg az általam felhozott kutatás a fogadó ország
által kontrollált migráció hatásait vizsgálja, a mostani egy ettől meglehetősen
eltérő helyzet, amikor számolatlanul
özönlenek Európába a bevándorlók.
És akkor még nem beszéltünk a bevándorlás egyéb hatásairól.
Mit kell tennie Európának és Magyarországnak ebben a helyzetben?
Egyszerre kell megvédenünk nemzeteink biztonságát és humanitáriusnak lennünk. Ezt úgy tehetjük meg, ha határaink
védelmével párhuzamosan átvesszük a
Szíria körüli országok menekülttáborainak fenntartását, és ott a menekülteknek
emberhez méltó feltételeket teremtünk.
Nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy
ridegen számolgatok egy asztal mögött.
Részvétet érzek azok iránt az emberek
iránt, akik kénytelenek voltak elhagyni
otthonaikat, de a legfontosabb feladat
jelen pillanatban az, hogy megvédjük azt,
amit elődeink hagytak ránk. Ez az alapja
annak, hogy segíteni tudjunk.
Kagyló
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Az előadás kezdetén leszögezte,
nem szakértője a témának, csak felháborította, hogy mennyi helytelen
információt hall a homoszexualitásról
a médiában, ezért utánaolvasott, hogy
mit ír a szakirodalom.
A homoszexualitás az egész állatvilágban előforduló jelenség. Mivel ez
a téma eléggé tabunak számít, eddig
kevésbé kutatták.
Alfred Kinsey hozta létre a később
róla elnevezett skálát, melyen az emberek szexuális beállítottsága mérhető.
A skála nulladik pontjához azok tartoznak, akik heteroszexuálisok, és
még csak gondolati szinten sincsenek
homoszexuális ábrándjaik. Az egyes
értéket azok kapják, akik heteroszexuálisok, de gondolati szinten felvetődnek
náluk homoszexuális gondolatok, a
skála közepén biszexuálisok találhatóak, a túlvégén pedig a teljes mértékben
homoszexuálisok.
Ahhoz, hogy eldöntsék, valaki
hányas értéket kap a skálán, pszichológiai tesztet töltetnek ki vele.
Bár nagyon változatos eredményeket
kaptak a kutatók – ez függ az adott
társadalomtól, hiszen egy előítéletesebb közösségben egy anonim teszten
sem képesek teljesen őszintének lenni a válaszadók – de bizonyos minta
mindenhol megfigyelhető: a férfiaknál
a szélsőségek erősebbek, tehát egy U
alakú görbét kapunk, míg a nőknél
egyenletesen csökkennek az értékek
nullától hat felé. Ennek a miértje még
felderítésre vár.
Felmerül az a kérdés is, hogy
vajon van-e a homoszexualitásnak
genetikai háttere. Erre például ikerkísérletekkel keresték a választ: az
egy petéjű ikreknek 100%-ban azonos
a génállománya, tehát ha az egyikük
homoszexuális, akkor nagy valószínűséggel a másik is. Ezt igazolták
a kísérletek. Vizsgáltak családfákat is:
ahol egy homoszexuális családtag volt,
ott kiderült, hogy ez a tulajdonság gyakoribb a rokonok között is.

Nemrég egy nagy genetikai
adatbázist hoztak létre, ahol azonos
mintázatokat kerestek a homoszexuálisok genetikai állományában.
Úgy találták, hogy két gén hasonló ezekben a személyekben. Ezek a
gének az AVPR2, amely végső soron
a szociális viselkedésre hat, valamint
a CNGAZ, ez pedig szexuális viselkedéssel kapcsolatos szagingerek
érzékelésére van hatással – ez utóbbit
egerekben vizsgálták.
A homoszexuálisok várható
egyedszáma magától értetődően alacsonyabb, mint a heteroszexuálisoké.
Ezt a biológia nyelvén úgy mondjuk,
hogy ez a tulajdonság csökkenti az
egyed rátermettségét. Általában az
ilyen tulajdonságok az evolúció során
kiszelektálódnak a populációból.
A homoszexualitás viszont mégis fennmaradt. Miért?
Erre különböző, még nem teljesen bebizonyított, de vizsgált elméletek vannak. Az első a rokonszelekcióval magyarázza: vannak olyan gének,
amik az egyén rátermettségét csökkentik, viszont rokonainak rátermettségét növelik, akik szintén hordozzák
azt a bizonyos gént, így az továbbra is fennmaradhat. Tehát eszerint a
homoszexuálisok valamiféle segítők.
A második a pleiotróp hatás. Ekkor
egy tulajdonság egyszerre előnyös és
hátrányos is. Ilyen például, hogy férfiakban a magas tesztoszteron szint
növeli a rátermettséget, de sajnos a
hirtelen szívhalál esélyét is. Ebben
az esetben a hátrányt már ismerjük,
viszont az előnyt még nem. A har-

madik lehetőség a legbonyolultabb,
itt lényegében arról van szó, hogy
különböző nemekben máshogy hatnak a gének. Például egy homoszexuális géneket hordozó férfi lehet
gondoskodóbb szülő, ami növeli a
rátermettségét.
A Drosophila melanogaster a biológusok egyik kedvenc kísérleti állata. Ebben a fajban is megfigyelhető a
homoszexualitás, ugyanis bizonyos
hímek nem képesek felismerni a nőstényeket, ezért a hímekkel próbálnak
közösülni. A kísérletben két csoportot
vizsgáltak. Az egyik populációban (1.)
nagy gyakorisággal voltak homoszexuális hímek, a másik populációban
(2.) pedig kis gyakorisággal fordultak
elő. Kereszteztek a 2-es csoportból
származó hímet és nőstényt, ekkor
kis gyakorisággal lettek homoszexuálisok az utódok. Keresztezték az 1-es
és 2-es csoportot egymással, itt már
inkább előfordult a homoszexualitás,
ráadásul ha az apa származott az 1-es
csoportból, akkor még nagyobb gyakorisággal. Végül, ha mindkét szülőt az 1-es populációból vették, akkor
gyakoribbak voltak a homoszexuális
utódok, mint az előző esetekben.
Mint már említettem, az állatvilágban többször megfigyeltek homoszexuális viselkedést. Például egy
albatrosz fajtánál úgy alakult, hogy a
szigeten ahol élnek, kb. 30%-kal több
a nőstény. A nőstény teherbe tud esni,
viszont nem mindig lesz hím párja,
aki vele marad felnevelni a fiókákat.
Ilyenkor gyakran csatlakozik hozzá
egy másik nőstény. Bebizonyították,
hogy azért van így, mert a következő
évi párválasztásnál azok a nőstények
jutnak előnyhöz, akik korábban már
neveltek fiókát. Egy másik fajnál, a törpe csimpánzoknál, azaz bonoboknál a
nőstények homoerotikus játékai hozzájárulnak a csoport lenyugtatásához.
A lisztbogaraknál előfordul, hogy egy
hím rájuttatja spermáját egy másik
hím nemi szervére, mindezt azért,
hogy amikor az a másik hím szaporodni akar egy nősténnyel, az első hím
spermáját juttassa be.
Látható tehát, hogy sokféle eset
előfordul, és végső soron mindegyik
mögött valamilyen szelekciós előnyt
lehet sejteni. Azonban az okok is sokfélék lehetnek, és ezek felderítése még
a biológusok feladata.
Évi
voros.eva@nyuz.elte.hu
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Előadások az ELTE-n
és máshol...
Idén is megrendezésre került a Kutatók Éjszakája, amiből egyetemünk is
aktívan kivette a részét. Valószínűleg ti is több előadáson vettetek részt (amennyiben mégsem, jövőre semmiképpen se hagyjátok ki), az alábbiakban – sőt az előző oldalon is
– a szerkesztőség által meglátogatott előadásokból válogattunk nektek.
Persze, mint minden rendezvény, ez sem menekülhetett az ezeket jellemző csúszások, tömeg és helyenként meglehetősen érdekes koncepciók elől. Alapvetően azzal nincs baj, sőt kifejezetten örömteli, ha egy
előadásra nagy az érdeklődés, de nem igazán értem, hogy lehetséges, hogy egy előregisztrációhoz kötött
programpont esetén hogyan fordulhat elő, hogy az időben érkező, egyébként regisztrációval rendelkező hallgató nem tud leülni, csak a
lépcsőre (egyetemi előadásokon ezt már megszoktam, de na).
Az is közel az érthetetlen kategóriába számomra, hogy az
egyetem folyosójára szerveződik egy előadás, amelyben
rövid ideig ugyan, de beszélni kell, kiabálásra kényszerítve az előadót, hiszen a folyosón áramló érdeklődők nem
számítanak arra, hogy egy előadás kellős közepén zajonganak.
Mindezek ellenére személy szerint remekül szórakoztam, és biztos vagyok benne, hogy jövőre is válogatni fogok
az előadások közül.

Jótékony és káros aeroszolrészecskék a levegőben
A Kutatók Éjszakáján Salma Imre tartott előadást az
aeroszolról, amely a levegő és a benne finoman eloszlatott szilárd és folyékony részecskék együttes rendszere.
Aeroszolrészecske lehet por, füst, köd, pára, szmog, vírus,
baktérium, spóra vagy pollen. Mivel az emberi egészségre
és az éghajlatra is jelentős hatással bírnak, az utóbbi időben sokat foglalkoznak velük.
Az ember nemcsak bőrén, hanem légzőszervein keresztül is közvetlenül kapcsolódik a külvilághoz. Átlagosan
naponta 20 m3-nyi levegőt szívunk be, amely hozzávetőlegesen 100 milliárdnyi parányi részecskét tartalmaz. Ennek
nagy részét kifújjuk, illetve különböző tisztulási mechanizmusok során eltávolodnak, azonban egy részük lerakódik
a légutakra, léghólyagokra, komoly egészségügyi károkat
okozva. Fontos megemlíteni, hogy léteznek 10 μm-nél
kisebb átmérőjű, úgynevezett nanorészecskék, amelyek kis
méretüknél fogva egyenesen a véráramba jutnak.
Az egészségügyi hatások szemléltetésére egy
kaszkád impaktor segítségével megfigyelhettük, hogy
egyetlen szál cigaretta elszívása mennyi részecske
lerakódását idézi elő, egy újabb – és igencsak erős –
érvként szolgálva a dohányzás ellen.
Az aeroszolrészecskék másik
jelentősége az
éghajlatra gyakorolt hatásukban
rejlik. Kondenzációs magvakként
szolgálnak, tehát a
levegőben található vízgőz a felüle-
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tükön kondenzálódik, vízcseppek jönnek létre. Az így
kialakult felhők jelentős mértékben visszaverik a napfényt,
ezáltal csökkentik az üvegházhatást és hozzájárulnak az
éghajlat szabályozásához.
A már korábban említett nanorészecskék az úgynevezett légköri nukleáció során keletkeznek. Ez azt jelenti,
hogy légnemű légköri összetevők fotokémiai oxidációjával
kevésbé illékony gőzök jönnek létre, amelyek további
légköri alkotókkal (pl. H2O, NH3, VOC) kölcsönhatásba
lépve szilárd vagy folyékony fázis megjelenését, azaz
aeroszolrészecskéket eredményeznek. Mivel a folyamat
napsugárzás hatására megy végbe, ha egy grafikonon
ábrázoljuk az aeroszolrészecskék átmérőjét, koncentrációját és az időt, akkor a nukleáció kialakulásakor jellegzetes
alakú, úgynevezett banángörbe rajzolódik ki. Erre helyi
példákat is láttunk, hiszen egyetemünkön működik egy
aeroszolkutató labor, a BpART (Budapest Platform for
Aerosol Research and Training), amelyet az előadás után
meg is látogathattunk.
Megtudtuk továbbá, hogy Budapest milyen szerencsés helyzetben van a légszennyezettség szempontjából,
ugyanis a Duna felett egy szélcsatorna húzódik, amely
gyakorlatilag „kiszippantja” a szennyezett légtömegeket
a forgalmas utakból, ennek köszönhetően tisztább levegőt
szívunk, mint a hasonló nagyvárosok lakói.
Összefoglalásként elmondható, hogy az aeroszolrészecskék – mint annyi más környezeti jelenség – nem
minősíthető egyértelműen, hiszen pozitív és negatív hatásai is vannak. Ez újabb bizonyíték arra, hogy környezetünket komplex rendszerként kell vizsgálni.
Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

Az innováció éjszakája
Planetárium kicsiben
Sok-sok évvel ezelőtt részt vettem egy előadáson a Népligetben található Planetárium kupolája
alatt. Ennek tudományos értéke csekély volt: a
zene ritmusára villódzó fények töltötték be a teret.
Életem első lézershowját jelentette az a fél óra, és
bár lélegzetelállító látványt jelentett, annyira mégsem hagyott bennem mély nyomokat.
Sokkal inkább a fények előtti pillanatok: a
halvány zöldes derengés, amelyet lefitymálva
vizsgáltam pár pillanattal korábban, hihetetlen
sebességgel vált a feneketlen éjszakává.
Ennek hatására izgatottan vártam az idei
Kutatók Éjszakáját, hiszen regisztráltam az
ELTE Planetáriumába egy rövid előadásra,
amelytől sokkal több tudományt vártam el
ettől az estétől, mint gyerekkoromban.
A Planetáriumba lépve egyből feltűnt a
két létesítmény közti méretkülönbség. Persze
ez nem probléma, ennek ellenére izgatottan
dőltem hátra, és vártam az előadást.
Sajnos kisebb csúszásban voltunk, így rohamléptekben haladtunk végig a csillagképeken, bolygókon, és az éjszakai égbolt – hagyományos esetben – csak távcsővel megfigyelhető objektumain,
hogy aztán átadjunk helyünket a türelmetlenül
toporgó következő csoportnak. Ennek köszönhetően az előadás kicsit hasonló benyomást tett rám,
mint vélhetően rátok ez a cikk.
Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által
az információs és kommunikációs technológia (ICT) területén
létrehozott tudás- és innovációs közösség (KIC) magyarországi
központja a Lágymányosi Campuson található, a sportpályák
közt megbújva. Az intézet mester és PhD kurzusokat hirdet
ELTE-n, BME-n és más egyetemeken végzett informatikushallgatók számára, valamint kutatási és üzleti tevékenységeket is
folytat. A Kutatók Éjszakáján gyerekek és felnőttek számára
egyaránt érdekes bemutatókkal várták a látogatókat.
Az ajtón belépve, jobbra szőnyegpadlós területen lehetett titkosítást játszani. Vizuális kriptográfia, Vigenère-kódolás
és Caesar-kód volt terítéken. Ez utóbbi a legegyszerűbb, választunk egy számot, és annyival odébb toljuk az ábécén a titkosítani kívánt szavunk minden betűjét. A vizuális kriptográfia
demonstrációja volt talán a leglátványosabb. Két lapot teszünk
egymásra, amelyeken apró fekete alakzatok találhatóak.
Amikor a két lap átfed, a fekete alakzatok középen kiegészítik
egymást és láthatóvá válik a szöveg. A Vigenère-kódoláshoz egy
kulcsszó szükséges és egy táblázat. A táblázat oszlopain és sorain
betűk találhatóak, a belsejében szintén. A titkosítandó szó alá írjuk
a kulcsszót, minden betűjéhez egy
betűt rendelünk a kulcsszóból.
A táblázatban az oszlopban megkeressük a titkosítandó szó betűjét, illetve a sorban a kulcsszó hozzárendelt betűjét és a kettő által
meghatározott pozícióban lévő új
betűt használjuk.
Egy másik állomáson a
Handorino nevű játékot próbálhattam ki, amely egy számítógépes készségfejlesztő játék óvodá- A VIGENÈRE-KÓDOLÁS TÁBLÁZATA
soknak és kisiskolásoknak. Elsősorban induktív, vagyis az egyedi
esetekből való általánosítás képességét tudják ezzel a játékkal
elsajátítani a gyerekek. Pszicho-pedagógiai tesztekben nagyobb
hatékonyságot mutatott, mint a hagyományos oktatás, ezért az
EIT-ben további fejlesztése folyik.
A LIA csoporttal is találkoztam, amely középiskolásokból áll,
akik az egyetemistáknak szóló Innoversitas versenyen nyertek első
helyet, vonalkód alapján különféle ételallergiákat kimutató telefonos alkalmazásukkal. A program szépséghibája, hogy egyedileg
kell bevinni a termékek adatait, hiszen a vonalkód az összetevőkről nem tárol adatokat. Az IT-kütyü remélhetőleg nemsokára a
boltokban fog segítséget nyújtani nekünk.
Utolsóként a baktériumszámláló alkalmazást tekintettem meg, amiről kiderült, hogy a
baktériumszámlálás csak egy a benne rejlő lehetőségek közül. Akármilyen alakzat geometriai
paramétereit be lehet táplálni a programba,
és az meg fogja találni a neki megfelelő képi
struktúrákat. Előnye a jó zajtűrés, tehát rossz
jel-zaj viszony esetében is képes megfelelően
működni előszűrés nélkül. Részletesebben a
https://www.fimm.fi/en/research/groups/horvath
weboldalon tudtok a programról olvasni.
Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Eszképizmus, a modern pihenés

A fajok eredete

… És a veszélyek, amiket magában rejt

Darwin és a csirkék

Mit csinálsz, ha úgy érzed, egy kicsit muszáj lazítanod, mert összecsapnak a fejed felett a hullámok
– maratont tartasz a kedvenc sorozatodból vagy iszol egyet a barátaiddal? Mindenkinek vannak jól
bevált, pihentető szokásai, de néha nem árt figyelni rájuk, nehogy túllőjünk a célon…

Egy szép napon egy baromfitelep tulajdonosa meglepő felfedezést tesz: egy meg nem értett művész (Mucsi Zoltán) 20 perces –
azaz legyünk pontosak, 18 perc 20 másodperces – kisfilmje, melyet
a Duna tévé éjszakai adásába szuszakoltak be, váratlanul elsöprő
sikert arat – a tyúkok körében.

Kezdjük rögtön egy idegen kifejezéssel. Az „eszképizmus” nem más,
mint az angol „escapism” magyar
megfelelője, annak a folyamatnak a
neve, amikor valaki egy kis időre (gondolatban) elmenekül a való világ elől.
Itt most nem a fejvesztve rohangálós
menekülésre gondolok, hanem olyan
hétköznapi kikapcsolódási formákra,
mint az olvasás, film- és sorozatnézés,
zenehallgatás, internetezés, vagyis
minden, aminek segítségével elszakadunk a minket körülvevő eseményektől, és figyelmünket egy másik univerzumra irányítva elfelejthetjük problémáinkat. Az egészséges eszképizmus
kifejezetten hasznos, lehetőséget biztosít egy kis feltöltődésre, mielőtt ismét
belevetnénk magunkat a ránk váró feladatok tengerébe.

közöttiekkel először egy egyszerű
feladatot végeztettek el (amely olyan
könnyű volt, hogy nem is kellett teljesen rákoncentrálniuk), majd egy kognitív teszt során matematikai feladatok
megoldása közben betűket kellett megjegyezniük. Azok, akiknek bevallásuk
szerint elkalandoztak a gondolataik
a feladat végrehajtása során, sokkal
jobban teljesítettek a kognitív teszten,
mint társaik, tehát valószínűleg a munkamemóriájuk is jobb.
Ráadásul az álmodozás bizonyítottan kapcsolatban van a kreativitással és a fantáziával is, így nem árt
figyelni rá, hogy valójában merre is
kószálnak gondolataink – a legjobb
ötletek köztudottan mindig akkor jutnak az eszünkbe, amikor csak bámulunk ki a fejünkből.

A bambulás művészete
Talán nem meglepő, de eszképista
tevékenységnek számít az álmodozás
is, hiszen nem szükséges látni vagy
hallani a dolgokat ahhoz, hogy lekössenek minket. Jó hírem van, ugyanis a
kutatók bebizonyították, hogy az álmodozás kifejezetten hasznos is lehet számunkra. Egy 2012-es kutatás alapján
alapvetően kétféle álmodozást különböztetünk meg. Az egyik típus szerint
valakinek unalmában kalandoznak el
a gondolatai, és utána mindent elfelejt,
amit ábrándozás előtt csinált; a másik
viszont akkor jelentkezik, ha olyan cselekvést végzünk, ami nem köti le teljesen figyelmünket. Az utóbbi esetben
derült ki, hogy ez az álmodozási típus
valójában egy remek feladat munkamemóriánk edzésére. A munkamemória egy nélkülözhetetlen kognitív
funkció, a beérkező verbális, téri és
vizuális információ átmeneti tárolására, manipulálására és felhasználására szolgál. Magyarul lehetővé teszi,
hogy egy dologra koncentráljunk, segít
kizárni a zavaró tényezőket úgy, hogy
közben azért még tudatában vagyunk,
hogy mi történik körülöttünk (nem
összekeverendő a multitaskinggal!).
Az említett kutatás során 18 és 65 év
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A torzuló valóság
Az eszképizmus alapállapotban
egy teljesen normális dolog, senki sem
lesz beteg vagy rossz attól, hogy a nap
végén megnéz egy filmet vagy szerepjátékozik az interneten. Maga a fogalom
nem rendelkezik negatív tartalommal,
hiszen csak egy eszköz a kikapcsolódásra. Probléma abból adódhat, ha valaki
úgy dönt, sokkal kényelmesebb számára, ha a saját kis világában éldegél, és a
továbbiakban figyelmen kívül hagyja
a környezetét – ezt hívjuk struccpolitikának. Ilyenkor elkerülő magatartás
lép fel, az ember nem hajlandó tudomást venni teendőiről és problémáiról, nem kér semmiféle visszajelzést
munkájával vagy önmagával kapcsolatban. Bár nem tűnik nagy gondnak,
de hamar azzá válhat: ha valaki teljesen magába fordul, akkor szakmai,

párkapcsolati és egészségügyi szempontból egyaránt még rosszabb helyzetbe kerülhet, mint ami elől eredetileg
pótcselekvésébe menekült.
Az eszképizmus azonban egy
másik veszélyforrást is magában rejt,
főleg akkor, ha valaki bizonyos anyagok – alkohol, nikotin vagy akár drogok – használata mellett dönt, mint
feszültséglevezetési módszer. A választott kikapcsolódási forma ugyanis általában igencsak kellemes, hiszen pont
ezért végezzük – agyunk azonban nem
tud különbséget tenni, hogy miből származik az élvezet, legyen szó egy kis iszogatásról, a kedvenc sorozatunkról vagy
szexuális együttlétről. Az öröm érzetének kialakulásában fontos szerepet játszik a dopamin nevű neurotranszmitter,
amely ilyenkor agyunkban a nucleus
accumbens területén szabadul fel, melyet
„jutalmazási központként” is ismerünk. Ennek a neurotranszmitternek
szerepe van többek között a motivációban, a tanulásban és a függőség
kialakulásában is. Egy tevékenység
(vagy anyag használata) minél gyorsabban és minél intenzívebben okozza a dopamin felszabadulását, annál
nagyobb veszélye van a függőség kialakulásának. Lényegében az agy megtanulja, hogy a cselekvés örömérzetet
okoz, ezért egyre jobban fog vágyni rá,
egy valódi addikció leküzdése pedig
egyáltalán nem gyerekjáték…
Persze, most gondolhatod, hogy
merész dolog egy gondolatmenetben
az álmodozástól az alkoholfüggőségig
eljutni, de kezdetekben mindkettőnek
ugyanaz a célja: egy kis lazítás, pár percre/órára elfelejteni a problémákat vagy
kipróbálni valami újat – egy új világot,
egy új érzést. Arról nem is beszélve,
hogy modern világunknak köszönhetően számtalan dolog áll rendelkezésünkre, ami függőséget okozhat, így a videojátékok, az internet, a vásárlás, a szerencsejáték, a Facebook vagy a tévénézés
is. A problémát érdemes időben felismerni – gondold csak át, mennyi időt
is töltesz bizonyos dolgokkal…?
Katie S.

A műalkotás hatására megugrik a
tojások mennyisége és minősége, javul
a közhangulat, egyszóval valóra válik
minden nagybani baromfitartó álma,
megvan a csodaszer, már csak a dózist
kell növelni. Hamarosan meg is érkezik
a művészhez a felkérés: készüljön fel
egy egészestés mozifilm forgatására a
„remekműve” nyomán. Íme a konfliktus
gyökere: a producer (Scherer Péter) azonnal meglátja a soha vissza nem térő üzleti
lehetőséget, a forgatókönyvíró azonban
nem könnyen ad alább művészi ambícióiból, számára csak mérsékelten csábító
kilátás a többmilliós nézettség, ha a lelkes
közönség soraiban egytől egyig csirkék
kotkodálnak. Ráadásul a biztos siker
érdekében a producer a közönség (a több
millió fős közönség!) igényeihez igazodva, egy kicsit „csirkeközpontúbbá” szeretné átformálni a történetet, mely az eredeti
művészi szándék szerint A fajok eredetén
keresztül az emberiség pusztulását lenne
hivatott a néző elé tárni. Bárki beláthatja,
hogy ilyen súlyos érdekellentét esetében
az összecsapás elkerülhetetlen. Ebben a
párbajban kerül két tűz közé a csirketelep
éjjeliőre (Turóczy Szabolcs), aki a forgatókönyv átdolgozása folytán egyszer csak a
készülő remekmű egyik főhősének szerepében találja magát. Eközben mi, nézők
már tudjuk, hogy a nagy közös produkció
sikertelensége garantált, hiszen az első
jelenetben rögtön előreugrunk az időben:
a tönkrement, mindenüket elvesztett,
utcára került főhősöket látjuk ébredezni foszladozó pokrócok és olcsó italok
kiürült üvegei között.
A „drámai” alapkonfliktust és a színésztriót tekintve azt mondhatjuk, hogy
minden adott egy szórakoztató, eseménydús, pörgős szürrealisztikus szatírához,
de az is nyilvánvaló, hogy csupán ezzel
az ötlettel nem lehet másfél órát kitölteni. És sajnos ez rá is nyomja a bélyegét
az előadásra: A szövegkönyvbe ágyazott
– eleinte még fantáziadús, majd egyre
monotonabbá váló – Darwin-idézetek és
az ingadozó színvonalú zenés betétré-

Öreg kutya nem
vén kutya
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Amióta a Ramsest kikiáltottuk vén
kutyának, megváltozott a család viselkedése. Már nemcsak az utolsó falatokat adjuk neki a vacsorából, hanem
az elsőket is, meg mondjuk a középsőket is, felesleges tagadni. Ha elvezet
a jutalomfalatos bödönéhez, egyből
kap egyet, esetleg kettőt, a gyengébb
idegzetűektől hármat. Az eddig csak
kicsit elkényeztetett kutyából sikerült
egy primadonnát faragnunk mindös�sze három hónap leforgása alatt.
Hétvégén Édesanyám nagyon elkeseredett, Ramika nem akarta elfogadni
a szokásos nyers bélszín uzsonnáját,
amit minden nap olyan nagy örömmel
vár. Bejött a nappaliba és síri hangon
közölte velünk, hogy vége van, a mi
csodálatos kutyánk már nem akar élni,
kézből sem hajlandó enni. A családon
eluralkodott a pánik, mindenki rohant
a saját dugi édességeiért, hátha az meghatja Ramsest. Édesapám a lépcső alatti
rejtekhelyéről marcipánt és bonbont
hozott, a nővérem jobbról a második
polc harmadik könyve mögül elővette
a müzliszeleteit, én pedig a díszpárna
huzatából kivettem a Nutellát.
A nagy rohangászásra az eb nem
reagált, és a rejtett kincsekből sem
kért, pedig folyton árulkodott amikor
megtalálta, mi meg fülünket-farkunkat behúzva tagadtuk a dugdosott
élelmiszer hollétét. Nem volt sok haszna a lebukásnak, csupán az derült ki
Anyukám számára, hogy miért talál a
csapdában mindig óriásira hízott egereket. Miután mindenki magához tért
a sokkból, és persze elfogyasztotta a
már amúgy is előkerült édességeket,
Ramses komótosan felállt, mi lélegzetvisszafojtva vártuk, hogy mi fog történni. Odasétált a táskámhoz, beledugta
a fejét, keresgélt. Diadalittas pofával
kiemelt egy zacskót, amelyben egy
háromnapos büfés szendvics száraz
sarka volt egy kis salátával. Vidáman
elkezdte dobálni, majd mindannyiunk
megrökönyödésére jóízűen felfalta.
Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

szek keveset tudnak hozzátenni Mucsi és
Scherer (nagyrészt improvizáción alapuló) jelentetihez, melyek lényegében A fajok
eredete-nek gerincét adják. A színészek
improvizációinak felhasználásával írta:
Tasnádi István – áll a Szkéné Színház
szórólapján. Alapjában véve el tudom
képzelni, hogy egy ilyen együttműködés színész és író között szövegkönyvírás során nagyon gyümölcsöző legyen,
biztos vagyok benne, hogy a kortárs
színművészetben számos pozitív példa is akad erre, A fajok eredete szerintem
inkább érdekes kísérlet a fenti módszerre.
Nem feltétlenül rossz, de az előadás végéhez közeledve egyre jobban ellaposodó
cselekmény azt mutatja, hogy volna még
mit javítani a metóduson. Eddig nem esett
szó a látványvilágról holott – nem tudom,
ki hogy van vele – nekem ez nagyon is
kardinális kérdés egy színdarab esetében. Nos, természetesen ne a Kentaur-féle
vígszínházi pörgő-forgó csodadíszletekre számítsunk, de ebben a tekintetben a
minimalizmus határozottan javára válik
az előadásnak. Egyszerű, finoman parodisztikus jelmezek, kevés, de jól megválogatott, sokoldalúan használt kellék,
letisztult világítástechnikai megoldások
jellemzik a színpadképet.
Összességében a színészi játék az,
ami a koherencia, az írói-rendezői koncepció gyengesége ellenére is kifejezetten
szórakoztatóvá teszi a darabot. Bár meg
kell jegyeznem, ezek a hiányosságok is
sokkal kevésbé lettek volna szembetűnőek, ha az alkotók nem ragaszkodtak volna
a 90 perces időtartamhoz:
egy 18 perc 20 másodper- Szeretnéd nyomtatásban látni saját írásodat? Küldd
ces rövidfilmet kár egész- el a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú
estés mozivá bővíteni.
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter terjedelemben,
T.A.T. és a következő számok egyikébe bekerülhet!
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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Belszíni fejtés & Mondok egy...
Kösd össze!
Ezen a héten egy elég egyszerű,
ám mégis szórakoztató feladvánnyal
készültünk nektek. Mindannyiótoknak
ismerős lehet gyermekkorunk egyik
kedvenc játéka, ahol a pontokat kell
összekötnünk úgy, hogy követjük a
számok sorrendjét, és közben nem
emeljük fel a ceruzánkat.
Megfejtésként küldjétek el nekünk
a nyuzrejtveny@gmail.com címre, mit is
ábrázol a kép. Heti nyerteseink az oldalsó dobozban találják nevüket, lehet jönni a gumicukrokért! Gratulálunk!
Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

Mondok egy...

Ó, testvér, merre visz az utad?

Beküldési határidő: a megjelenéstől számított egy héten belül
(következő hét szerda 12:00).
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertesek gumicukraikat (3 zacskó)
az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75)
nyitvatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a
dobozban látta a nevét az újságban.

Egy kemény óraismertető után:
„Ahogy Dobó István mondta Egerben,
most még el lehet menni!”
Lányi András

A férfiak mit meg nem tesznek
egy asszonyért…

Heti nyerteseink

„Munkát mindig tudunk adni, fizetést
csak néha!”
Varga Attila

Nyereményjáték

Botos Kristóf
Galambos Eszter
Magyari Laura

Utóirat: Már a Nadrágszélben említettem, hogy érdemes minél több rejtvény
megfejtését beküldeni. A részletekért lapozzatok a harmadik oldalra :)

„A légkör rátehénkedési modulusa a
Hold gravitációs hatására 6%-kal változik.”
Timár Gábor

„Ezek a gondolkodók nem ezen
az úton jártak, de felhasználjuk őket az
ökofilozófiához, ökológiailag újrahasznosított szerzők lesznek!”
Lányi András
„Egy arab olajsejk azt mondta, a
kőolajkészletek nem fognak kifogyni.
A kőkorszak sem azért ért véget, mert
elfogyott a kő...”
Munkácsy Béla
„Egyáltalán tudjátok-e, hogy mi az
az értékes jegy? Na nem valami Zorán
koncertre gondolok...”
Szalay Zsófia
„Hogy néz ki a bonyhádi Tesco a
szőlőhegy mellett? Mint egy ostoba, buta
doboz!”
Schneller István
„– És milyen lesz a vizsga?”
„– Kegyetlen!!! Csak vicceltem...”
Kovács Gábor
„20 éve mindenki hülyének nézett,
most csak a többség...”
Lányi András
„Mondjanak valamit, különben befejezem a szórakoztatást, aztán el lehet aludni
a PowerPointon!”
Molnár Gábor

Küldj be te is Mondok egy...-et!
A Mondok egy... a Tétékás Nyúz méltatlanul hanyagolt rovata, amely
az elmúlt félévfolyamok során kikopott az újságból. Ha a te oktatóidnak
is vannak szellemes megjegyzései, jegyezd le őket, és küldd be nekünk a
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címre, és bekerülhet az újságba!
Természetesen megháláljuk a fáradozást: öt beküldött idézetért egy
kis zacskó gumicukrot adunk ajándékba! Ezeket persze nem kell egyszerre beküldeni, mindent iktatunk, és ha számításaink szerint valaki
elérte a limitet, azt e-mailben értesítjük, hogy átveheti a nyereményét!
Várjuk leveleiteket, mosolyogjunk együtt az aranyköpéseken!
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Házimozizóna & Sorozatlövő

Ki ne szeretné a klasszikus és a modern egyvelegét a mítoszoknak?
Ki az, akit ne érdekelne az Odüsszeuszt formáló George Clooney, akinek karaktere szilárdan összetartja az epizodikus cselekményfüzért?
A magával ragadó történetben minden benne van, ami a sikerhez kell:
SZERELEM, ÁRMÁNY, HAZUGSÁG ÉS HŐSIESSÉG.
A 2000-ben bemutatott vígjáték
1937-ben játszódik a nagy gazdasági
világválság idején Mississippi államban. A film műfaja szatíra, a történet
kapcsolódik Homérosz Odüsszeia című
művéhez, ennek ismerete azonban nem
szükséges ahhoz, hogy a filmet befogadjuk. Három rab, név szerint Ulysses
Everett McGill (George Clooney), Pete
(John Turturro), és Delmar O’Donell
(Tim Blake Nelson) vaslánccal a lábukon megszöknek a kényszermunkáról,
és különleges kalandokba keverednek,
miközben megpróbálják megtalálni a
helyet, ahová Everett 1,2 millió dollárt
elásott. Azzal hitegeti két társát, hogy
mindössze négy napjuk van elérni a
vagyonhoz, mivel a területet gátépítés
miatt elárasztják vízzel. A nézők persze
tudják, hogy ez átverés, mivel George

ZS, mint zombis
A vírusmód szaporodó, sokakat
képernyő elé vonzó zs-kategóriás filmek a zombivilágot is „megfertőzték”.
A 2014-ben – pusztító – útjára kelt
„Z, mint zombi” már címéből is sejteti,
mire vállalkozik a néző. Azonban a sablonos alaptörténetet – USA, járványként
terjedő zombikór, a civilizáció összeomlott, kis csapatok próbálnak túlélni – már
az elején újszerűnek mondható ötlettel
töltik meg, miszerint sikerült találni egy,
az élőhalottá tevő vírusra immunisnak
bizonyuló börtönviseltet mint az emberiség reményét. Mindezt úgy, hogy New
Yorkból Kaliforniába kell őt szállítani az
utolsó még állva maradt kutatóegységbe. Máris összeállna egy jó alaptörténet
egy zombiktól hemzsegő road serieshez,
ha… Ha az első fél óra után egy élőként
magatehetetlen csecsemő átalakulva
harcművészeti technikákkal nem tépne szét könnyedén egy elit katonát…
Ha néhány rész múlva nem söpörne

Clooney hitelesen játsza el a piperkőc
bűnözőt, aki remekül forgatja a szavakat, és természetesen a szökés alatt
is mindig van nála hajzselé. Azonban
Everett nem is sejti, hogy milyen elképesztő kalandokba fog keveredni az út
során. Találkoznak egy fekete férfival,
aki eladta a lelkét az ördögnek, furcsa
bankrablóval, akit nem érdekel a pénz
csak a hírnév és ku-klux-klánosokkal,
végig zombitornádó Közép-Amerikában… Szerencsére maga a sorozat sem
veteti magát komolyan, ugyanis az említett Z-tornádó során a szereplők elégedetten konstatálják, hogy nem cápatornadó.
A sétáló hulláktól hemzsegő úton pedig
változatos kalandokba keveredik a csapat: sisakos és munkaruhát viselő zombikkal teli olajkútról szereznek üzemanyagot, radioaktív élőhalottakkal megküzdve nukleáris katasztrófát kerülnek
el (csak nem burkolt társadalomkritika
a környezetet romboló tevékenységekre
nézve?), miközben szépen lassan felfeslik a járványhoz vezető út története is.
A főleg civilekből álló csapat utazását
a NSA részéről pedig nem más, mint
DJ Qualls próbálja egyengetni sarkvidéki
bunkeréből, nem elfelejtkezve a hangulatos zenéről, ami viszont első osztályú.
A kép tehát vegyes, egyszerre tartalmaz
újszerű ötleteket, izgalmas jeleneteket,
de sablonos és inkább nevetséges elemeket is. Az egyetlen „ellenszer” tehát,
ha – csakúgy, mint magát az egész

akik az útitársukat próbálják meggyilkolni. A film remekül mutatja be a 30-as
évek Amerikáját. A történetet átitatja a
blues, a válság és a vasútépítés. A filmet
utólag átszínezték, a szépia-színű filmkockák hűen utánozzák a régi fényképek hangulatát. A zene is kiemelkedő.
Végig folk, blues és country-dalok szólnak, remekül alkalmazkodva a látványvilághoz. Érdekes, hogy a film készítői
bevállalták ezt a rizikót, mivel általánosságban elmondható, hogy a nem kortárs
zenéket a nézők nem annyira szeretik. A
merész döntés azonban megkapta méltó jutalmát mivel Grammy-díjat kapott
és rengeteg slágerlistát vezetett.
A film címe utalás a Sullivan utazásai című, 1941-es filmre, melynek
főszereplője egy realista filmet akar
forgatni a nagy gazdasági világválságról. Azonban nem sok tapasztalata van
a témában, ezért elindul délre csavarogni, hogy élményeket szerezzen a
szegénységről. Sullivan tervezett címe
volt az O Brother, Where Art Thou?, de
közben rájött, hogy nagyobb sikere lenne egy komédiának. A rendezők (Coen
fivérek) tehát a fenti címet adták a realista komédiájuknak.
Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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O BROTHER, WHERE ART THOU? (amerikai kalandfilm, 107 perc, 2000)
Pontszám: 8/10

zombivilágot – nem vesszük komolyan,
így jó eséllyel válik szórakoztatóvá.
Tehát a sorozat több, mint az agyatlan
élőhalottak agyatlan irtása. Vagy kevesebb… Talán mindkettő egyszerre, az
arányokat pedig bízzuk a nézőre.
B polgártárs
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