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A wagneri zenedrámák

Az ELTE Bolyai Kollégium Csütörtök Este sorozatában 
2015. november 19-én Sohár Pál, a Kémiai Intézet pro-

fessor emeritusa tart előadást Richard Wagner és a wagneri 
zenedrámák címmel.

Wagner „a jövő zenésze”, az operaműfaj nagyhatású refor-
mátora, az európai civilizáció és művészet egyedülálló jelen-

sége. Műveiről, életéről és alkotó műhelyéről sokezer kötetnyi 
könyvtár íródott, a róla szóló irdalom ma is évente több tucatnyi 

új munkával gyarapszik. Csodálói és ellenfelei között több mint 200 
évvel születése és 132 évvel halála után még mindig tombolnak a 

személye és művei körüli viták. Az előadás megkísérli felfedni a 
wagneri alkotások példátlanul nagy hatásának titkát.

Időpont: 2015. november 19. 18:15
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, 

Nándorfejérvári út 13. 104-es előadó)
forrás: http://www.elte.hu

A világegyetem három dimenzióban

Az ELTE TTK Az atomoktól a csillagokig fizikai 
ismeretterjesztő sorozat következő előadását 
2015. november 19-én Csabai István, a Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszékének egyetemi tanára 
tartja Az Univerzum 3 dimenziós térképe címmel.
A Föld térképe csak töredékeiben volt ismert 
Kolumbusz és Magellán előtt, ehhez hasonlóan az Univerzum térképe is 
csak „lapos” változatban volt elérhető a XIX. század beköszöntéig. A fény 
és részecskéi segítségével – amelyek bejárják e hatalmas távolságokat –, 
valamint a megfelelő technológia kidolgozásával és alkalmazásával 
azonban lehetővé válik egy háromdimenziós térkép felvázolása.
A tizenegyedik éve futó sorozatban az ELTE TTK Fizikai Inté-
zetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszél-
nek a fizika frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, 
újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutatva 
azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyet a 
hazai felsőoktatás patinás, nemzetközi hírnévnek és 
elismertségnek örvendő egyeteme kínál a vállalkozó 
kedvű, érdeklődő fiataloknak.

Időpont: 2015. november 19. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)

forrás: http://www.elte.hu

Alumni kupa

Az ELTE Alumni Alapítvány, az ELTE Sportiroda és a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is Alumni tornát rendez az egykori egyetemi 
hallgatók kispályás labdarúgó csapatainak 2015. december 18-án.
A Bogdánfy úti sporttelep műfüves pályáján megrendezett torna célja 
egyrészt az egyetemi sportélet és az Alumni-rendszer bemutatása, vala-
mint a kapcsolatépítés az egyetem egykori és jelenlegi hallgatói között. 
A meghívott csapatok ezúttal is a Jogász Bajnokság, Bölcsész Bajnokság és 
Lágymányosi Bajnokság, a régebbi egyetemi bajnokságok csapatai, valamint 
az erre az alkalomra összeálló, öt plusz egy fős csapatok. A csapatok kizárólag 
az ELTE volt hallgatóiból és maximum két vendégjátékosból állhatnak.
További részletek ide kattintva, nevezni pedig a szervezes@beac.elte.hu  
e-mail címen tudtok.
Nevezési határidő: 2015. december 4.

Időpont: 2015. december 18. 17:00
Helyszín: ELTE Bogdánfy úti sporttelep sátorral fedett műfüves 
pályái (1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10/A)

forrás: http://www.elte.hu

Módszertani mesék

Az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács Tanulás- és 

Tanításmódszertani – Tudás-
technológiai szekciójának kere-

tében Módszertani Mesék címmel 
új tudományos diákköri műhely 

indult Egyetemünkön. A sorozat 
2015. november 19-én folytatódik.

Vancsó Ödön, az ELTE TTK Matema-
tikai Intézet Matematikatanítási és Mód-

szertani Központ vezetője lehetséges tudo-
mányos diákköri kutatási témákat vázol fel, 

majd az érdeklődők Raátz Judit, az ELTE BTK 
Mai Magyar Nyelvi Tanszék főiskolai tanára 

és Varga Noémi egyetemi hallgató segítségével 
tekinthetnek be az iskolai szöveges feladatok nyel-

vezetét vizsgáló kutatásokba.
A műhely célja, hogy állandó tudományos fórumot biz-

tosítson a tanár szakos (elsősorban az osztatlan képzésben 
részt vevő) hallgatók számára. A műhely keretén belül szak-

módszertani, tantárgy-pedagógiai és szakdidaktikai előadások, 
elsősorban tudományos diákköri témafelvetések lesznek.

Időpont: 2015. november 19. 18:00
Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.87)

forrás: http://www.elte.hu

Hírek a nagyvilágból
Hallgatói újságként amennyire lehet, igyekszünk 

kizárni az egyetem falain túl mutató konfliktusokat, a 
hallgatókat közvetlenül nem érintő híreket. Persze a 
tudományos fejlődéssel kapcsolatos információk nem 
tartoznak ebbe a kategóriába, de azért a fenti állítás 
általánosságban mégis igaz.

Azonban időnként muszáj eltekinteni ettől az elvtől, 
hiszen történnek olyan dolgok, amelyek mellett mi sem 
mehetünk el szó nélkül. A pénteken történt terrortáma-
dás megrázta a világot, a Facebookot ellepték a francia 
trikolorban pompázó profilképek, és minden nagyobb 
esemény előtt gyászszünetet tartottak.

Számomra elképzelhetetlen, hogy hogyan történhet meg ilyesmi. Hihetetlen 
belegondolni, hogy pár egyetemista srác elmegy szórakozni péntek este, koncert-
re, párok egy romantikus vacsorára, és... vége. Egyszerűen vége, és mindegy, mit 
terveztek holnapra, a jövő hétre, vizsgaidőszakra, vagy jövő nyárra...

Ugyanilyen szörnyű, sőt, talán még sokkal rosszabb lehet azoknak is, akik 
szeretteiket vesztik el egy-egy ilyen támadás során. Az ilyesmire nem lehet felké-
szülni. El sem tudom képzelni, mi jár a fejükben, hogy el tudják-e hinni, hogy fel 
tudják-e fogni tényleg, hogy mi történt. Teljesen más ez, mint amikor egy szeretett, 
ugyanakkor régóta betegeskedő, vagy egyszerűen idős rokonunk hagy itt minket, 
itt életerős fiatalokról van szó... nem, számomra ez felfoghatatlan.

És akkor nem is beszéltünk azokról az emberekről, akik ott voltak a helyszí-
nen, de túlélték. El sem tudom képzelni milyen lehetett átélni azokat az esemé-
nyeket, amiről az utóbbi napokban hallottunk. Együtt érzek mindazokkal, akik 
elvesztették családtagjaikat, barátaikat ebben a brutális támadásban, és nagyon 
remélem, hogy személyesen soha nem kell ilyet átélnem. Azt is remélem, hogy 
másnak sem, de persze a világ sajnos nem így működik.

És számomra eltörpülnek azok az események, hogy a Nyúz történelme során 
az első angol oldallal jelentkezik, vagy hogy hamarosan itt a Gólyabál... sőt, még 
az sem hoz lázba, hogy a válogatott kijutott az EB-re. Csak ülök, és  nézek magam 
elé, és csöndben gondolkodom az életről és halálról...

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Tanáris Hallgatói Fórum
Fontos tudnivalók

Kedves tanárisok! Biztosan sokan vannak köztetek, akiket érde-
kelt volna a november 12-i Fórum, de valamiért nem tudtak eljönni. 
Mivel rengeteg nagyon hasznos információ hangzott el a képzésünk-
kel kapcsolatban, fontosnak tartom, hogy lehetőleg mindenkihez 
eljussanak ezek a hírek.

A Fórumon a kari HÖK-ök tanár-
képzéssel foglalkozó képviselői:

• BTK – Lukács Cintia 
(tanarkepzes@btkhok.elte.hu);

• IK – Zatkó Nikoletta
(tanarkepzes@ikhok.elte.hu);

• PPK – Oláh Zsolt 
(tanarkepzes@ppkhok.elte.hu);

• TTK – Sudár Mariann 
(tanarszk@ttkhok.elte.hu);

az ELTE HÖK tanárképzési referense, 
Nagy Anett (tanarkepzes@ehok.elte.hu);  
illetve az ELTE HÖK tanulmányi alel-
nöke, Nemes Balázs igyekeztek a jelen-
lévők kérdéseire, problémáira reagálni, 
illetve amiről most bővebben szeretnék 
írni: beszámoltak nekünk az egyetem 
jelenlegi álláspontjáról a szakképzett-
ség-választással és a kötelező tanítási 
gyakorlatokkal kapcsolatban. Különö-
sen az előbbi témában rengeteg rémhír 
és pletyka kering az egyetemen, úgy-
hogy mindenekelőtt tolmácsolnám az 
érdekképviselőitek kérését: hivatalos 
információ az, amit az egyetem közöl 
veletek hivatalos úton, vagy amit a 
tanáris levelezőlistán ők osztanak meg 
veletek. Ha pedig bizonytalanok vagy-
tok valamiben, akkor mindenképpen 
hozzájuk forduljatok!

Szakképzettség-választás
Jelenleg az egyetem hivatalos 

álláspontja az, hogy a 6. félévetek 
végéig kell majd nyilatkoznotok a 
szakképzettség-választásról, és kér-
vényeitek elbírálása sem tanulmányi 
átlaghoz, sem teljesített kreditszám-
hoz nem lesz kötve. Ezt követően még 
egy alkalommal lesz lehetőségetek 
módosítani a döntéseteket. Biztosan  
sokan hallottátok, hogy egy kor-
mányrendelet (283/2012 (X. 4.) 7. §)  
szerint 150 kreditet kell elérnetek 
ahhoz, hogy a kérvényt benyújthassá-
tok, ugyanakkor a HKR-ben ilyen kité-
tel nincs (HKR: 34/A § 106.). Erről még 
folynak az egyeztetések, de ne aggód-
jatok, emiatt senki nem fog hátrányba 

kerülni! (Még ha valóban lesz is ilyen 
150 kredites határ, annak akkor sincs 
akadálya, hogy például szabad kre-
ditekből vegyétek föl a tantárgyakat, 
majd ezeket elismertessétek.)

Tanítási gyakorlatok
Az első osztatlanos évfolyam 

hamarosan eljut a rövid szaktárgyi 
gyakorlatokig. Erről dióhéjban azt 
kell tudnotok, hogy a tervek szerint 
ez egy 60-60 órás gyakorlat szaktár-
gyanként, ebből 40 óra kontaktóra 
(tehát intézménylátogatás, hospitá-
lás, egyeztetés a vezető tanárral, illet-
ve a 15 tanóra megtartása), a maradék 
20 óra pedig az otthoni felkészülést 
jelenti. Ezt a két gyakorlatot végezhe-
titek egyszerre, ugyanabban a félév-
ben, de két egymást követő félévben 
is, viszont kizárólag az ELTE gya-
korló iskoláiban, azaz a Radnótiban, 
a Trefortban és az Apáczaiban telje-
síthetitek. Hogy ki melyik iskolába 
kerül, azt az egyetem fogja meghatá-
rozni, a problémát az okozza, hogy ez 
hogyan illeszthető be az órarendek-
be. Jelenleg két megoldást lát erre az 
egyetem: az egyik, ami valószínűleg 
hallgatói szempontból kedvezőtle-
nebb, az lenne, hogy tömbösítve, 3+2 
hét alatt teljesítsétek a gyakorlatot, 
vagyis 3 hetet a szorgalmi időszak-
ból szinte teljes egészében erre kéne 
szánnotok, ami a hiányzások miatt 
sokaknak gondot jelenthet. A másik 
út ezzel szemben egy szeminárium-
hoz hasonlóan órarendbe illeszthető, 

heti rendszerességű gyakorlat idő-
pont lenne, ebben az esetben az egyes 
vezetőtanárok órarendje a regisztráci-
ós héten jelenne meg egy online felü-
leten, így még az órarendetek végle-
gesítése előtt sor kerülhetne a szemé-
lyes egyeztetésre. (Ahogy ebből talán 
ki is derült, vezetőtanárt viszonylag 
szabadon választhattok, de egy tanár-
hoz legfeljebb három hallgató kerül-
het majd.) Sokan aggódnak azért, 
mert köztudottan kevés a vezetőta-
nár, mi hallgatók pedig nagyon sokan 
vagyunk, de nyugodjatok meg, min-
denkinek lesz helye, sőt, az egyetem 
tervez egyeztetést további lehetséges 
partneriskolákkal is.

A hosszú tanítási gyakorlat 
(vagyis a képzésünk plusz egy éve) 
a másik téma, amely az első perctől 
kezdve talán mindenkit foglalkoztat. 
Kérdés, hogy mehettek-e majd más 
iskolába, esetleg olyanba, amelynek 
nincs szerződése az egyetemmel. 
Ami biztos, hogy ilyen esetben az 
adott intézménynek meg kell felelnie 
bizonyos követelményeknek (példá-
ul legyen minősített mentortanára), 
de végleges döntés még nem szüle-
tett, csak most kezdődnek erről az 
egyeztetések.

Végül pedig még egy félelmet 
szeretnék eloszlatni: a pletykákkal 
ellentétben a jelenlegi információk 
szerint a diploma megszerzéséhez 
egy darab középfokú nyelvvizsgára 
lesz szükségetek.

Amint látjátok, sok a nyitott kér-
dés, de ez azt is jelenti, hogy még van 
lehetőségetek véleményezni és javas-
latokat tenni ezekkel kapcsolatban. 
Ezt a tanárképzési referenseken, illet-
ve itt, a TTK-n a tanárképzési szakte-
rületi koordinátoron (Sudár Mariann) 
keresztül tehetitek meg. A képviselő-
itek akkor tudják valóban a ti érde-
keiteket védeni a folyamatosan zajló 
egyeztetéseken, ha ismerik azt. Végül 
még egyszer kiemelném: nagyon fon-
tos, hogy ha problémátok vagy kér-
désetek van, akkor azt hivatalos úton 
jelezzétek az érdekképviselőitek felé 
(fent megtaláljátok az elérhetőségü-
ket), hiszen ők csak így tudják hiva-
talos úton orvosolni. Ha nem vagytok 
biztosak benne, hogy ki az illetékes az 
adott ügyben, akkor is bátran keressé-
tek őket, továbbítani fogják az üzene-
teteket a megfelelő helyre.

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu

Gólyabál
Miért nem érdemes kihagyni?

Kedves Gólyák! Ez a cikk elsősorban Nektek szól! Ugyanis a 
várva-várt gólyabálról fog szólni, amelyre már bizonyára izgatottan 
készülődtök a félév első napja, sőt, a gólyatábor óta. De lássuk, 
miből is fog állni a félév egyik legemlékezetesebb bulija!

A Bárczisok és TTK-sok közös 
programjairól már biztosan hallotta-
tok, sőt remélhetőleg nem csak hallot-
tatok, hanem ott is voltatok néhányon 
(például a GyógyMatek GT-ben vagy a 
Gólyahajó-n), így azt hiszem, nem fogtok 
meglepődni, ha eláruljuk, hogy a két 
kar a Gólyabál-t is közösen szervezi.

De lássuk a részleteket: 
2015. november 27. (pén-
tek), Lágymányosi Campus 
– ezt a dátumot és helyszínt 
mindannyian jól véssétek 
föl a naptáratokba, telefono-
tokba és/vagy az eszetekbe, 
egyúttal pedig kezdődhet a 
visszaszámlálás, alig több mint egy hét 
van hátra a gólyabálig!

Ízelítő a programokból
A bált a kari vezetés képviselői 

és a HÖK-elnökök fogják megnyitni, 
majd a gólyák nyitótánca következik.  
(Táncos kedvű gólyatársaitok már gya-
korolják is a keringőt.)

Az este folyamán két nagy zenei 
helyszín, a Gömb aula és a Harmónia 
terem vár majd benneteket. Az előbbi-
ben az Animal Cannibals, a Kerozin és  
DJ Juhász Laci, utóbbiban pedig a Mary 
Popkids, a Cloud 9+ és a Tesco Disco 
biztosítja majd a hangulatot, egészen 
hajnali 4:00-ig. De természetesen nem 
csak a fellépők miatt érdemes minden-
képp eljönnötök, hiszen a mentorok és a 
seniorok már hónapok óta készülődnek, 
ugyanis egy különleges meglepetést ter-
veznek Nektek. Ezenkívül pedig a gólya-
szobában külön gólyaprogramokkal és 
fogadással várják a gólyáikat.

Éppen ezért, a gólyáknak a többi 
vendégnél két órával korábban, 19:00-
kor nyitják a kaput, ez az első két óra 
kifejezetten Nektek, Rólatok fog szólni, 
úgyhogy időben érkezzetek, nehogy 
bármit is lekéssetek!

Hasznos tudnivalók
Kezdés gólyáknak 19:00-kor, min-

denki másnak 21:00-kor, belépés az  

Északi-tömb Duna-felőli bejáratá-
nál lesz, a buli pedig 4:00-kor zárul.  
Természetesen lesz ruhatár, illetve a 
szervezők az italpultok mellett büféasz-
talt is terveznek. Sőt, a dohányosoknak 
sem kell aggódniuk, a szervezők fűtött 
kültér dohányzásra kijelölt helyet ren-
deznek be a számotokra, semmiképp 

nem kell majd a csinos, de esetleg nem 
igazán télies ruháitokban fagyoskodno-
tok a november végi hideg éjszakában.  
Apropó, ruhák: bár a gólyabál elsősorban 
és mindenek felett arról szól, hogy jól 
szórakozzatok együtt, azért ha belegon-
doltok, a maga módján egy kicsit ünnepé-
lyes esemény is, úgyhogy itt az alkalom, 
hogy megmutassátok, milyen elegáns az 
ELTE-s gólya, ha arról van szó.

Végül ejtsünk néhány szót a jegyvá-
sárlással kapcsolatos tudnivalókról is: 
a gólyák már megvásárolhatják a jegye-
iket a Hallgatói Alapítványnál, a Déli 
épület 00.734-es irodában (a -1. szin-
ten) nyitvatartási időben (hetfőtől pén-
tekig déletlőtt 10 és délután 2 között). 
Jegyárak: gólyáknak 1500 Ft, Bárczis 
vagy TTK-s hallgatóknak 2000 Ft,  
vendégeknek 2500 Ft.

Mentoraitok üzenik…
Ha esetleg vannak még köztetek 

olyanok, akit a fenti programleírás sem 

győzött meg és még tétováznak, vagy 
egyszerűen szükségük van még egy kis 
bátorításra, akkor olvassátok az aláb-
bi sorokat, amelyekben mentoraitok 
üzennek nektek:

„Nagyon nagy szeretettel ajánlom min-
denkinek, hisz itt végre mindenki királlyá és 
királynővé válhat, még ha csak egy éjszakára 

is, megfeledkezve a közelgő vizs-
gaidőszakról, álmatlan éjsza-
kákról. Remélem minél többen 
eljöttök, és bulizunk egy nagyot! 
Találkozunk, a Lágymányosi-
kastélyban ;)”

(Fazekas Bianka)

„Kedves Gólyák! Itt a remek 
alkalom, hogy megünnepeljétek gólyalétetek 
végét, az első zh időszak sikereit (vagy elfelejt-
sétek kudarcait), mint már tapasztalt egyete-
mi hallgatók. Hogy hogyan? Ez alkalommal 
a Gömb aulában, elegáns ruhában egy feled-
hetetlen TTK-Bárczi Gólyabál keretében.”

(Nagy Anett)

„Hogy miért gyertek? Fantasztikus 
móka és csak egyszer lehet első gólyabálod!”

(File Ágnes)

„Hogy miért jó gólyabálra jönni? Azért, 
mert felszabadultan szórakozhatsz csoporttár-
saiddal, felsőbbévesekkel, és akár az oktatóiddal 
is! Mindig is hiányoltál egy valódi, kiöltözős 
mulatságot? A Gömb aulában ezt huszonhe-
tedikén megkaphatod!” (Szabó Áron)

„Gólyák! Bál lesz. Ennek a mondatnak 
önmagában elégnek kellene lennie, hogy az 
égvilágon mindent félrehajítva rohanj péntek 
este, a legszebb ruhádban és a legvagányabb 
táncos cipődben mulatni. De a kedvetekért 
bővítem kicsit: Bál lesz a Lágymányosi cam-
puson. Most már csak abba kell belegondolno-
tok, hogy egy Gömb aulában áttáncolt éjszaka 
vissza-vissza térő emléke hány mosolyt tud 
csalni az arcotokra valahányszor egyik zh-ról 
siettek a másikra északon. A szavak innentől 
feleslegesek. #ottali” (Szakál Péter)

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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Tanulmányi változások, amiken  
túl vagyunk és amiknek elébe nézünk

Ahogy azt már több ízben megtapasztalhattuk, az egyetemi lét 
nehézségei közel sem merülnek ki a tananyag elsajátításában, sok-
szor szembesülhetünk azzal is, hogy a szabályzati környezet, amely 
jól definiált mederben hivatott tartani tanulmányaink menetét, idő-
ről-időre ráncfelvarráson esik át.

Most igyekszünk beszámolni az 
utóbbi idő jelentősebb változásai-
ról és egy kis kitekintést tenni, hogy 
milyen tanulmányi kérdésekkel 
foglalkozik mostanság a Hallgatói 
Önkormányzat.

Kezdjük is talán a legáltalánosabb 
változásokkal, amiket a nemzeti fel-
sőoktatásról szóló és egyéb törvények 
módosításai rónak valamennyi hall-
gatóra. Már korábbi cikkekben is fog-
lalkozunk ezzel, de a rend kedvéért 
térjünk ki rá most is: a felsőoktatási 
törvény tavasszal tárgyalt módosí-
tásainak folyományaként változott a 
tanulmányi alapú önköltséges kép-
zésre való átsorolás feltételrendszere.  
Az Országgyűlés Kulturális Bizottsá-
ga május 5-én zárta le a törvényter-
vezetről folyó vitát, több különböző 
javaslat merült fel ezen kérdés rende-
zésére, de végül a következő került 
elfogadásra: A felsőoktatási intézmény 
tanévenként köteles önköltséges képzésre 
átsorolni azt a magyar állami (rész)ösz-
töndíjjal támogatott képzésben részt vevő 
hallgatót, aki az utolsó két olyan félév 
átlagában, amelyben hallgatói jogviszo-
nya nem szünetelt, (…), nem szerezett 
legalább tizennyolc kreditet, és nem érte 
el az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában – a Kormány rendeletében 
meghatározottak szerint – megállapított 
tanulmányi átlagot, (…).

Ugyanezen rendelkezés koráb-
bi változatában nem két félév átla-
gában 18 kredit teljesítését, hanem 
az „adott időszakra a mintatantervben 
előírt kreditmennyiség 50%-át” írta 
elő. Ez BSc képzés esetén a követ-
kezőt jelentette: az abszolváláshoz 
szükséges 180 kreditből kivonjuk a 
szakdolgozatért járó krediteket, ezt 
elosztjuk hárommal, így megkapjuk a 
két aktív félév alatt elvárt teljesítendő 
kreditmennyiséget, ami ez alapján 27 
kredit volt. Ehhez képest növekedett 

az önköltséges képzésre átsorolás 
elkerülése érdekében minimálisan 
elvégzendő kreditek száma, 36-ra. 
Ezek alapján a következő átsorolá-
si időszakban (2016-os tavaszi félév 
vizsgaidőszakának vége) már a telje-
sített kurzusok kreditérték-összegé-
nek el kell érnie a 36-ot, különben a 
hallgató átsorolásra kerül. A törvény 
előírja, hogy ezen felül, a kormány 
vonatkozó rendeletében meghatáro-
zott átlagot is szükséges elérnie min-
den államilag támogatott formában 
tanulónak, azonban ez még jelenleg 
is kidolgozás alatt áll.

A felsőoktatásról szóló törvény 
ugyanezen módosító-csomagja érin-
tette az abszolutórium (végbizonyít-
vány) megszerzésének követelmény-
rendszerét is. A törvény korábban úgy 
fogalmazott, hogy a végbizonyítvány a 
tantervben előírt vizsgák eredményes 
letételét és más tanulmányi követel-
mények teljesítését, illetve a képzési 
és kimeneti követelményekben elő-
írt kreditpontok teljesítését igazolja. 
Kivételt jelentettek ez utóbbi kredit-
mennyiség tekintetében a szakdolgo-
zatért járó kreditpontok, azonban az 
erre vonatkozó fél mondat kikerült 
az ominózus bekezdésből. Vagyis a 
módosítás előírja  a szakdolgozathoz 
rendelt kreditpontok megszerzését 
is, az abszolutórium megszerzéséhez.  
Ez sok szak esetén nem releváns vál-
tozás, ugyanis csak azt jelenti, hogy 
lehetővé kell tenni, hogy a szakdol-
gozatért járó kreditmennyiség kurzus 
formájában megszerezhető legyen.  
A Karunkon elérhető képzések ese-
tében ez jelenleg nem teljesül, így a 
tantervi hálók módosítása vált szük-
ségessé. Az alapszakosok esetében 
az abszolválás félévében esedékes 
szakdolgozati szemináriumhoz (kon-
zultáció, stb.) az érvényben lévő tan-
tervekben nincs kreditérték rendelve, 

így ennek megemelésével lehet kom-
penzálni a hiányzó értéket. Mester-
szakoknál a két félévben elkülönített 
diplomamunka szemináriumok kre-
ditértékét szükséges növelni ahhoz, 
hogy kompenzálják a diplomamunka 
esetében kiesőt.

A hallgatói szerződések bevezeté-
sével komoly átrendeződések mentek 
végbe az egyetem, az állam és a hall-
gató hármas viszonyrendszerében. 
Ráadásul a helyzetet az sem könnyítet-
te meg, hogy azóta még több kisebb-
nagyobb pontosításnak vagy éppen-
séggel változtatásnak lett áldozata 
a hallgatói szerződés konstrukciója.  
A szerződésben foglaltak teljesítésé-
nek aktuális állásáról a tervek szerint 
minden évben fogják tájékoztatni az 
érintetteket az Oktatási Hivatal részé-
ről, ezzel elkerülve az esetleges félre-
értéseket. Egy másik fejlemény, amely 
talán sokunk életét könnyítheti meg: 
hamarosan elérhetővé válik a Neptun 
mobil alkalmazás első verziója min-
den felsőoktatási intézmény számá-
ra, amelyen számos alapvető funkci-
ót lehet majd egyszerűen használni.  
A fejlesztés során az a cél, hogy a fel-
használók a kérvények és a kérdőívek 
kitöltésén kívül minden mást különö-
sebb nehézségek nélkül elérjenek az 
alkalmazás segítségével.

Elhagyva a kormányzati kezdemé-
nyezéseket, rátérhetünk az ösztöndí-
jak kérdéskörére. A hallgatói juttatá-
sok jogszabályi hátterét az 51/2007-es 
kormányrendeletet hivatott megadni.  
A Hallgatói Önkormányzatok Orszá-
gos Konferenciájának (HÖOK) – amely 
valamennyi egyetem hallgatói érdek-
képviseletének közös szervezete – fel-
tett szándéka a közeljövőben ösztön-
díj-reformmal előállni. Most november 
elején a HÖOK által szervezett rend-
hagyó képzésen, ahol az ELTE HÖK is 
szép számmal képviseltetette magát, 
a résztvevők neki is láttak az ösztön-
díjakról való közös gondolkodásnak. 
Ezzel párhuzamosan, az ELTE berke-
iben is zajlanak strukturális átalakí-
tások az ösztöndíjak körül. Többször 
merült már fel a tanulmányi ösztöndíj 
bizonyos fokig történő egységesítése. 
Jelenleg Egyetemünkön az egységesí-
tés olyan alapelvek lefektetését jelente-
né, mint például: tanulmányi ösztöndíj 
csak az állami, nappali képzésen és 
csak a képzésen felvett tárgyak alapján 
adható-e, vagy az önköltséges képzé-
sen teljesített tanulmányi eredmény 

beszámítható-e. Hasonló kérdések 
merültek fel a HÖOK keszthelyi ren-
dezvényén is az ezzel foglalkozó szek-
ciókban. A munka még nagyon az ele-
jén tart, a részletek kidolgozása még 
bőven várat magára, de reméljük, hogy 
egy felsőoktatási irány mentén halad-
va sikerül érdemi pozitív változásokat 
elérni a hallgatói juttatások törvényi és 
intézményi szabályozásában egyaránt.

Vannak más területek, ahol 
viszont biztosan előrelépésről tudunk 
beszámolni. Az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzatának második 
kötete, az úgynevezett Hallgatói Köve-
telményrendszer, amely a tanulmá-
nyok menetével kapcsolatos legfonto-
sabb szabályokat fekteti le, tartalmaz 
az összes karnak szóló általános részé-
ben egy úgynevezett Honorácior Stá-
tusz névvel illetett tehetséggondozási 
formát. A TTK legtöbb hallgatója szá-
mára ez valószínűleg meglehetősen 
homályos fogalom, ami sajnálatosan 
nem véletlen. Karunkon még kidol-
gozás alatt áll ez a tehetséggondozá-
si lehetőség, amelynek célja a képzés 
ideje alatt megszerezhető tudás kibő-
vítése. Az, hogy valaki elnyeri-e a stá-
tuszt, amely bizonyos engedményeket 
jelentene a hallgató számára, pályázat 
útján dőlne el. A pályázatot elnyerők 
a képzésükön túlmutatóan vehetnek 
fel általuk választott tárgyakat, ame-
lyek nem számítanak bele a képzés 
során elvégezhető kreditek számába, 
azaz elkerülhető a kredittúlfutás, és 
térítésmentesen akár egy plusz szak-
irányt is el lehetne végezni. A státusz 
elnyerése egy szemeszterre szól, azon-
ban meghosszabbítható, a megfelelő 
kritériumok teljesítésével. A pályá-
zónak a szakmai önéletrajzon (helyt-
álló igazolásokkal együtt) és oktatói 
ajánlásokon, illetve engedélyeken túl, 
rövid munkatervet kell összeállíta-
nia, amely tartalmazza a támogatás 
félévére vonatkozó céljait, és a meg-
valósításhoz szükséges elvégzendő 
kurzusokat. A pályázás tanulmányi 
feltételei hasonlóan fognak alakulni, 
mint a Köztársasági ösztöndíj eseté-
ben. A megfelelő hatáskörrel rendel-
kező bíráló bizottság szakmai szem-
pontok alapján dönt majd minden 
alkalommal a státusz megadásáról.  
A Honorácior Státuszt rendező kari 
szabályzat az egyes intézetek vélemé-
nyezését követően, várhatóan novem-
ber 18-án kerül a kar legfőbb döntés-
hozó testülete, a Kari Tanács elé.

Végezetül egy olyan témáról ejte-
nénk néhány szót, amelyet legtöbbünk 
– a Hallgatói Önkormányzat legna-
gyobb bánatára – azonosít a tárgyfel-
vétel előtti percekig tartó kattintgatás-
sal, holott az Oktatói Munka Hallgatói 
Véleményezése (OMHV) jobb sorsra 
is érdemes lenne. Idén látogatta meg 
Egyetemünket a Magyar Akkreditá-
ciós Bizottság, amely a felsőoktatási 
intézmények státuszuknak megfelelő 
követelmények teljesülését vizsgálja 
és akkreditálja őket. A MAB egy több 
mint 100 oldalas jelentést készített az 
Egyetemünkről, a legkülönbözőbb 
aspektusokból. Ebben a jelentésben 
a Bizottság a következő megállapí-
tást tette: Az oktatói munka értékelésé-
ben az OMHV visszacsatolás mértéke, 
hasznosulása még messze elmarad a lehe-
tőségektől. Ennek kidolgozását a MAB az 
egyetem számára a közeljövő fontos fel-
adatának tartja. Bár valamennyi haszna 
most is van a kérdőíveknek, ugyanis 
humánpolitikai döntéseknél ezeket 
a mutatókat is meg szokás nézni, 
sokkal több potenciál lakozik benne.  
Milyen víziót is fogalmazhatunk meg 
ezzel kapcsolatban?

Kissé nyugatabbra tekintve köny-
nyen botolhatunk olyan példákba, 
ahol a hallgató, mikor kurzusfelvételre 
kerül sor, nyugodtan végiggörgethet a 
lehetséges kurzusok listáján és közben 
végigpásztázhatja a kurzusok értéke-
léseit. De választhatunk másik égtájat 
is. Elég a kampuszunktól kissé észak 
felé venni az irányt, ugyanis a Műsza-
ki Egyetemen is hasonló publicitása 
van az ilyen jellegű hallgatói értékelé-
seknek. Egyáltalán miért érdemes ezt 
a kérdést feszegetni? Nos, az OMHV 
legalapvetőbb funkciója a minőségbiz-
tosítás lenne. Ezt a funkcióját most is 

igyekszik ellátni, hisz, ahogy említet-
tük, előkerül bizonyos humánpolitikai 
döntéseknél, de a hallgatók számára 
mégis elveszik az üzenete. Adott eset-
ben egy kurzust tanító oktató mel-
lett szereplő pontszám igen komoly 
kényszerhatással tud lenni a minőség 
irányába való elmozdulásra, azonban 
szükséges tisztázni néhány részletet. 
Bár a neve az ellenkezőjét sugallhatná, 
az OMHV nem az oktatók értékelésé-
re van, az OMHV egyedül arra van, 
hogy azt véleményezzék a hallgatók, 
hogy az adott oktató az adott kurzust 
hogyan tartotta meg, és a szemponto-
kon is sokat lehet vitázni. Mikor ez a 
téma az Egyetem bármely fórumán fel-
merül, igen erős fenntartásokba lehet 
ütközni. Az Egyetem vezetése sokáig 
a reprezentativitás hiányát kifogásolta, 
az oktatóknak pedig sokszor azért van-
nak – lássuk be, valahol jogos – aggá-
lyaik, mert a vizsgáztatás kimenetele, 
az adott érdemjegy, döntően befolyá-
solhatja az értékelést, akár a tényleges 
oktatói munkától függetlenül is, míg a 
Társadalomtudományi Kar a kérdőív 
módszertanát vitatja. Ami az első fel-
vetést illeti, szerencsére már több éve 
nagyon magas kitöltöttségi arányokat 
sikerül produkálni, ami komoly fel-
mutatható eredmény. Az említett okta-
tói fenntartásoknak is megvan a maga 
igazságtartalma, éppen ezért fontos, 
hogy megfelelő felelősséggel és körül-
tekintéssel viszonyuljunk mi hallgatók 
is a kérdéshez. Nem szabad, hogy a 
pillanatnyi kedélyállapotunk eltérít-
sen minket a korrektség szándékától, 
hisz fordított helyzetben, nekünk is 
ugyanez az alapvető elvárásunk. Ami 
pedig magát a kérdőívet illeti, való-
ban lehetne még javítani rajta, mind 
a konkrét kérdések, mind a felépítés 
tekintetében. A félév elején kezdetét 
vette a Minőségügyi Iroda koordiná-
lásával egy közös munka az OMHV 
fejlesztése érdekében.

Remélhetőleg a minőségbiztosítás 
ezen eleme mögött húzódó hallgatói 
érdek, az ezt felkaroló egyetemveze-
tői szándék és adott esetben a Társa-
dalomtudományi Kar szakmai kom-
petenciája elegendő lesz ahhoz, hogy 
érdemi lépéseket tehessünk előre az 
OMHV szerepének erősítése felé is.

Rádl Attila és Hoksza Zsolt
a TTK HÖK  

tanulmányi elnökhelyettese és elnöke
taneh@ttkhok.elte.hu
elnok@ttkhok.elte.hu
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Tudósítás Tudósítás8 9A Talajok Nemzetközi Éve
Egészséges talajok az egészséges életért

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2015-öt a Talajok Nemzetközi 
Évének nevezte. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zete (FAO) kapta a feladatot, hogy nemzetközi kampánnyal felhívja 
a döntéshozók és a széles közönség figyelmét talajaink élelmiszerel-
látásban és ökoszisztémában betöltött alapvető szerepére.

Milyen az egészséges talaj? Étele-
ink hány százalékát kapjuk a földtől? 
A talaj melyik rétegében van a legtöbb 
tápanyag? A jelenleg ismert fajok mek-
kora részének az élete fonódik össze 
közvetlenül a talajjal? Mennyi időre van 
szükség egy centiméter talaj kialakulá-
sához? Egyáltalán miből áll a talaj? Ezek 
a kérdések olvashatók a FAO oldalán, 
melyekre sokan alig tudunk válaszolni. 
Pedig a talaj alapvetően meghatározza 
az életünket – a mezőgazdaságban meg-
termelt tápanyagok és a víz minősége és 
mennyisége múlik a talaj tulajdonságain. 
A biodiverzitáshoz is nagymértékben 
hozzájárul: egy négyzetméter erdőta-
lajban akár több ezer faj is élhet, egy 
gramm földben millió baktérium, féreg, 
rovar, atka, gomba és megannyi egyéb 
csoport képviselője lakik. Éppen 
ezért talajaink a világon fellelhető 
szerves szén körülbelül 45%-
át tartalmazzák.

Claire Chenu, a tala-
jokat kutató francia nem-
zeti program tudományos 
tanácsának elnöke, a Talajok 
Nemzetközi Évének speciá-
lis nagykövete szemé-
lyes vonzalmát fejezte 
ki a talaj iránt. „Érdekel 
a talaj, mert a talaj él. A földi 
biodiverzitás utolsó mentsvá-
ra, mely a felszínen barnának és 
üresnek tűnik, de ha közelebbről 
megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy 
igen komplex szerkezete van, 
lyukakkal, csatornákkal, apróbb 
pórusokkal. Egy háromdimenziós 
kis világ, melyben élőlények széles válasz-
téka található meg. Ezek közül nem mind 
aktív, sokan csak várnak a számukra meg-
felelőbb körülményekre, hogy akkor meg-
élénküljenek” – nyilatkozta a professzor 
szeptember 28-án Budapesten.

Az idei év azért is különleges, mert 
Párizsban most decemberben ül egy 
asztalhoz a világ 196 országának veze-
tője, hogy a klímacsúcs keretén belül 

megállapodjon bolygónk jövőjéről.  
A téma elsősorban ismét a szén-dioxid 
kibocsájtás megfékezése lesz, melyhez 
nagymértékben hozzájárulhat a talajok 
degradációjának megállítása. Az egész-
séges talajban élő mikroorganizmusok 
megkötik a légköri szén-dioxidot, a talaj 
leromlása ennek a légkörbe jutását ered-
ményezi. A folyamatot a FAO Soils: Our 
ally against climate change címmel két és 
fél perces videóban mutatja be, mely min-
denki számára szabadon megtekinthető 
a YouTube oldalán. A videóból kiderül, 
hogy az erdőirtás, a földművelés, a vege-
táció hiányában bekövetkező talajerózió 
és a városiasodás mind-mind hozzájárul 
az üvegházgázok (CO2, CH4, N2O) lég-
körbe jutásához. Ha képesek vagyunk 

fenntarthatóan művelni a földjeinket, a 
klímaváltozás hatásait is csökkenthetjük.

Néhány adat: a ma ismert fajok 
negyede kötődik a talajhoz; a világ tala-
jainak egyharmadát már lerontotta az 
emberi tevékenység; évente egy Costa 
Rica méretű talajmennyiség veszik el; 
Európában minden órában 11 hektár 

földterületet építenek be. Romboljuk a 
talajt, pedig ételeink 95%-át a föld adja, 
melyek harmada kerül a szemétbe a fej-
lett országok pazarlásának eredménye-
képpen. A háztartási hulladékunk fele 
alkalmas komposztálásra, és a fenntart-
ható földművelés hosszútávon 58%-kal 
több terményt lenne képes biztosítani 
számunkra. Termőföldjeinket szennye-
zéssel és túlhasználattal veszítjük el, a 
szervesanyag-tartalom csökkenése, az 
erózió és az elsivatagosodás drasztikus 
folyamatok, melyeket csak nagyon lassan 
lehet visszafordítani. Egy centiméter talaj 
képződéséhez ezer évre van szükség.

De vajon hogyan tartsuk meg 
épségben talajainkat, ha a világ népes-
sége egyre növekszik? A legnagyobb 
problémák ott vannak, ahol a legna-
gyobb az éhezés. Ezeken a területeken 
a legnagyobb a szegénység is, ami a 
föld nem megfelelő módon való kihasz-
nálásához vezet. Gyakran előfordul az 
is, hogy a legjobb földek tulajdonosa 
exportra termel, így a helyi lakosok 
kénytelenek elavult technikával, ége-
téssel termelésre kevésbé alkalmas 
területeket használni, amelyek hamar 
ki is merülnek, így új területeket kell 
termelésbe fogni. Azokra a földbirto-
kosokra lehet építeni, akik megfelelő 
szakértelemmel rendelkeznek, a saját 
földjük fenntartható használatára 
törekszenek. Családi vállalkozások 

kiépítése, a helyiek tanítása 
lehet megoldás.

A klímaváltozás termé-
szetesen vissza is hat a tala-

jokra, a növekvő szárazság sok 
terület mezőgazdaságát ala-
kítja át. Elsősorban a talaj 
vízmegkötési képességeit 

kell megtartani, ami meg-
véd minket a szárazságoktól 
és az árvizektől egyaránt; ezt a 

növényborítás és a megfelelő talaj-
használat biztosíthatja. Ezen kívül 

meg kell tanulnunk kevesebb 
vízzel növényeket termeszteni – 
erre egy megoldás a sokszintes 

üvegház –, valamint olyan fajtákat 
nemesíteni, amelyek jobban bírják 
a szárazságot – erre példa a Pan-

non Egyetem Georgikon Karának úttörő 
munkája a korai érésű burgonyák terén.

A Talajok Évének mottója össze-
gezze mindezt: healthy soils for a healthy 
life – a magyar verziót pedig megtalál-
játok a cikk alcímében!

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

Hogyan működik az agy?
Rózsa Balázs előadása az ELTE-n

2015. november 5-én az ELTE TTK Az atomoktól a csillagokig 
című fizikai előadássorozatának keretében tartotta meg nemcsak 
középiskolásoknak szóló előadását Rózsa Balázs, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének 
munkatársa Hogyan működik az agy? címmel.

A résztvevők érdekességeket hall-
hattak az emberi szervezet legösszetet-
tebb és legbonyolultabb szervéről, az 
agyról, és annak megismerési lehető-
ségeiről. Megtudhatták, mi a kétfoton-
mikroszkópia, valamint azt is, hogyan 
lehetséges ezt a technikát sikeresen 
felhasználni az agykutatásban.

Az elmúlt évtizedekben a nemline-
áris optikai módszerek területén rend-
kívül gyors és robbanásszerű fejlődést 
figyelhettünk meg. Számos különbö-
ző technikát fejlesztettek ki, azonban 
mindegyik elkészített módszerben 
közös, hogy működési elveik azonos 
fizikai alapokon nyugszanak.

A nemlineáris optika elvén műkö-
dő mikroszkópok hatalmas változáso-
kat hoztak magukkal az idegtudomá-
nyok területén, aminek következtében 
számos új, igen jelentős kutatási ered-
ményt publikáltak. Az egyik ilyen nagy 
jelentőségű eredmény az volt, amikor a 
kutatóknak sikerült a sejt egyes műkö-
dési egységeinek nagy felbontású 
fiziológiai vizsgálata. Így bepillantást 
nyerhettek a sejt dendritikus tüskéibe, 
és információhoz juthattak az ott leját-
szódó fiziológiai folyamatokról. Ez a 
kísérlet elvégezhető in vivo körülmé-
nyek között is. Ma már lehetséges a sejt 
dendritikus tüskéinek, dendritjeinek és 
axonjainak vizsgálata is.

Az előadás keretében részleteseb-
ben is tárgyalt kétfoton-mikroszkópia 
is a nemlineáris optika elvén működik.  
A mikroszkóp működési elve az úgy-
nevezett kétfoton-effektuson alapszik.  

Ez egy másodrendű folyamat, mely során 
egy gerjesztendő molekula két fotont 
abszorbeál, így energiájuk összeadódik. 
Ilyen események azonban csak nagy fény-
intenzitás esetében következnek be.

Az ábrán egy összehasonlítás látha-
tó arról, mi a különbség aközött, hogy a 
kiválasztott molekulánkat folyamatos,  
vagy pedig a kétfoton-effektus kivál-
tásához alkalmazott rövid impulzusú 
lézerfénnyel gerjesztjük. Akár folyama-
tos, akár rövid impulzusú lézerfénnyel 
végezzük a gerjesztést, a kibocsátott 
(emittált) foton energiájában nem tapasz-
talható különbség. Az eltérés abban 
mutatkozik meg, hogy első esetben az 
az energia, amelyre a molekula gerjesz-
téséhez szükségünk van, egy fotontól 
származik, míg a második esetben a két 
foton energiája összegződik.

A kétfoton-mikroszkópokkal törté-
nő vizsgálatok, kísérletek során a látható 
tartományban elnyelő fluoreszcens festé-
keket használnak, amelyeket a fentebb 
bemutatott kétfoton-effektussal gerjesz-
tenek. A használt floureszcens festékekre 
jellemző, hogy a floureszcencia élettarta-
ma, emisszója, a festék abszorpciós hatás-
keresztmetszete valamely sejten belüli 
ion vagy Ca2+-ion hatására megváltozik. 
Mindez lehetővé teszi, hogy a lejátszódó 
fiziológiai folyamatokat követni lehessen 
időben. A kiválasztott, vizsgálni kívánt 
sejteket megtöltik ezzel a festékkel.  
A mérés lényegét tekintve az, hogy a fes-
ték infravörös fényt nyel el, majd hozzá-
vetőlegesen kétszeres frekvenciájú látha-
tó fényt bocsát ki, s a látható tartományba 

eső fluoreszcens fényt detektálják. A ger-
jesztés lokalizált, csak egyetlen pontban 
(fókuszpont) történik, a minta fókusz-
ponton kívüli részei nem gerjesztődnek. 
(A fluoreszcencia mértékének mérése 
a fókuszfolt mozgatásával lehetséges.) 
Ennek következtében mindazon sejt-
pusztító hatásokat, amelyek felléptek 
lézersugárral végzett vizsgálatok során, 
sikeresen csökkenteni tudták.

Az előadáson szó esett a kétfoton-
mikroszkópia fontos és jelentős fel-
használási területeiről, alkalmazási 
lehetőségeiről az idegtudományok, az 
agykutatás terén. Az érdeklődők meg-
tudhatták, hogy a technika lehetővé 
tette, hogy nagyon mélyen beleláthas-
sunk a szövetekbe, viszonylag sértetle-
nül vizsgálhassuk az idegsejteket, akár 
még élő állatok agyában is.

A kifejlesztett módszer lehetővé 
tette a dendritikus tüskék vizsgálatát.  
A kutatóknak sikerült felismerni azt, 
hogy ezek a tüskék, amelyek elhelyez-
kedésüket tekintve a neuronok vége-
in találhatóak, képesek megváltoztatni 
méretüket és alakjukat a normál ideg-
működés alatt, illetve elképzelhető 
az is, hogy teljes mértékben eltűnnek, 
felszívódnak, vagy újak képződnek.  
Az elvégzett kísérlet abból állt, hogy pat-
kányok ellenoldali bajuszszőreit levág-
ták, aminek következtében megváltozott 
a megfelelő agykérgi részben a tüskék 
strukturális dinamikája. A kísérlet ered-
ményeképpen megállapítható, hogy a 
dendrittüskék alakjának változása az 
alkalmazkodási reakciókban lényeges 
és meghatározó szerepet tölt be.

Lényeges megemlíteni a mód-
szer másik fontos felhasználási terü-
letét, amelyet a farmakológiai vizs-
gálatok képeznek, hiszen a technika 
lehetőséget nyújtott arra, hogy az 
egyes gyógyszerek hatásait ponto-
sabban feltérképezzük, ezáltal kerül-
ve közelebb a jobb megértéshez.  
A technika segítségével egyes memó-
riajavító, memóriaserkentő gyógyszer-
molekulákat vizsgáltak.

A mikroszkópok folyamatos fejlesz-
tés alatt állnak. Elterjedésüknek határt 
szab a készülékek magas ára, így egyelő-
re csak kevés helyen használják, csupán 
a fejlett, élvonalba tartozó idegtudomá-
nyi intézetek rendelkeznek vele. A kuta-
tók távlati céljai közé tartozik a technika 
sikeres felhasználása a gyógyászatban 
valamint a terápiás folyamatok során.

Zsófi
medveczky.zsofia@nyuz.elte.hu

Gerjesztés
Fluoreszcens 

Emisszió
Gerjesztés

Fluoreszcens 
Emisszió
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Csatlakozz a szerkesztőséghez!

Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni magunkat, tudjuk, hogyan kell 

kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy akár a diplomamunkához. Nagyon fontos szempont az is, hogy 

megtanuld az aktuális témát megfelelően és közérthetően kifejteni, ugyanakkor röviden összefoglalni, ha kell, anélkül, 

hogy az írás csapongóvá, felületessé válna. Ha nincs még gyakorlatod ebben, csatlakozz hozzánk cikkíróként, ahol a téged 

érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott csapat segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.

Az egyetem folyosóin sétálva gyakran láthatsz a falakra kifeszített posztereket, amelyek különböző tudományos 

kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása 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 közölni-

való 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

Kedves biológia szakos hallgatók!
A Biológia Szakterület pólóminta-tervezési pályázatot hirdet. Biztosan gondolkod-tatok már azon, hogy vajon mi is van a szakterületi pólókkal. Mi is rágódtunk a kérdésen, és úgy döntöttünk, hogy újítunk a designon, de ehhez a Ti segítségetekre is szükség van.Ha van olyan design, amit szívesen látnátok a pólón, akkor készítsétek el akár kézzel, akár valamilyen szoftverrel rajzolva, és küldjétek el a poloverseny@biosz.elte.hu címre legké-sőbb december 10-ig. Ezután felkerülnek a képek, és a biológia szakos hallgatók megsza-vazhatják, hogy nekik melyik tetszik a legjobban.
A szavazás elsősorban egy Facebook-felületen, lájkkal fog történni. Szeretnénk kérni mindenkit a tiszta játékra, és hogy csak biológusok szavazzanak (ellenőrizni fogjuk). Akinek esetleg nincs Facebookja, az se csüggedjen! A pályaművek megjelennek a szakterületi oldalon is (http://biosz.elte.hu), és e-mailben is szavazhattok!
A legtöbb szavazatot kapott pályamű fog megjelenni a pólókon (persze lesz egy minimum határ, amit ha egyik terv sem ér el, akkor megtartjuk a mostani logót).
Nemcsak azért éri meg beküldeni a pályázatokat, mert megjelenhet a pólókon, hanem mert a nyertes a Hallgatói Alapítvány jóvoltából megkapja az első elkészült pólót ajándékba!

Versenyre fel!

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata idén is szeretne minél több ajándékkal mosolyt csalni a Cseppkő Gyermekotthon kis lakóinak és az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola rászoruló gyermekeinek arcára. Készítsd el Te is a saját ajándékcsomagod, és tedd boldogabbá a rászoruló gyermekek karácsonyát!
Mivel és hogyan tudsz segíteni?
A Cseppkő Gyermekotthon számára tartós vagy nehezen romlandó édességekkel (csoki, ropi, keksz) illetve apró ajándékokkal. A lényeg, hogy kedves kis csomagok legyenek, vagy azokat lehessen belőlük készíteni. A nagyobb tár-gyakkal (például ruha, könyvek) sajnos nehezebben tudunk mit kezdeni.
Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola számára új, vagy újszerű állapotú rajzeszközöket, ruhát, játékot, tolltartót, iskolatáskát és édességet gyűjtünk.
Kérjük, hogy a csomagokat ne dobozokba, hanem nagy zacskókba gyűjtsétek, a könnyebb szállítás érdekében!A csomagok leadásának ideje: 
Cseppkő Gyermekotthon 2015. november 16. – december 2. 14:00
Igazgyöngy Alapítvány 2015. november 16. – december 9. 14.00
Helye: Északi Tömb 0.75 (Északi Hali)

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet

• környezettudományi szakterületi koordinátor
• matematika szakterületi koordinátor
• tudományos biztos

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

Kulturális különszám a láthatáron!
Idén is szeretnénk megjelentetni a Tétékás Nyúz hagyományosnak mondható vizsga-

időszaki kulturális különszámát, azonban nélkületek ez nem megy! Küldjetek nekünk 

verseket, novellákat, rajzokat, festményeket, fényképeket (lehetőleg mind saját munka 

legyen!), amelyek közül a szerkesztőség válogathat. A legjobbnak ítélt munkák bekerülnek 

az újságba, majd a vizsgaidőszakban hallgatói szavazás indul, a nyertest pedig könyvjuta-

lomban részesítjük! Szavazni is érdemes lesz, hiszen a résztvevők között csokit sorsolunk! 

Pályaműveiteket szeretettel várjuk a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címre!

További részleteket a Nyúz honlapján (http://nyuz.elte.hu) és Facebook-oldalán találhattok!

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:poloverseny%40biosz.elte.hu?subject=
http://biosz.elte.hu
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://nyuz.elte.hu
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Avagy meddig nőnek a nők a tudományban?

A nemi esélyegyenlőség egyelőre még a nyugati társadalmakban is sok vitát és ellentmondást 
generál. A nők műszaki- és természettudományokban betöltött szerepe pedig egy sokadik csepp a 
párbeszédek tengerében. Ugyanakkor a kutatás-fejlesztés mint gazdasági mozgatórugó fontossága 
miatt az utóbbi években az ügyre egyre nagyobb hangsúly került. Kérdés, hogy milyen eredmény-
nyel. Rövid történet következik egy sztereotípiákból felépített üveghegyen túlról.

Hol volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy általános iskolával ötvözött 
gimnázium a Kárpát-medencén is túl, 
ahol a tizenegyedik bé osztály épp fizi-
kaórán ült az újonnan felújított labo-
ratóriumban. Kísérletezés helyett csak 
kísérleti tankönyv jutott mára, így a 
nebulók a lapok fölé görnyedve igye-
keztek megérteni az anyagot. Nem 
mindenki járt ugyanakkora sikerrel, 
negyed óra után többek közt Kovács 
Marcsi is feladta az ábrákkal és kép-
letekkel folytatott küzdelmet. Némán 
meredt ki a vadonatúj, műanyag nyí-
lászárós ablakon, és már előre rette-
gett a jövő heti témazárótól. Még fél 
év, és vége, suttogta magában.

Ebből a lányból valószínűleg nem 
lesz fizikus, és ezt a L’Oréal Alapítvány 
nemrég publikált nemzetközi kutatása 
szerint az európai polgárok kétharmada 
támogatja. A megdöbbentő tanulmány 
eredményei alapján bőven van még mit 
tenni a nők tudományos kutatásban 
való egyenjogúsága terén: az ötezer fős 
mintájú kérdőívben az európai válasz-
adók 67%-a gondolta úgy, a nőknek 
nincsenek megfelelő képességeik egy 
rangos, magas szintű kutatói karrier-
hez. Kínában ugyanezen előítélet a vála-
szok 93%-ban került elő.

A fiatal Marcsi szerencsére rácáfolt 
a sztereotípiákra. Bár a fizikát valóban 
nem szívlelte, annál jobban értett a bio-
lógiához és a programozáshoz. Sokat 
adott neki a nemzetközi Lányok Nap-
ja pályaválasztó program is, ahol még 
jobban felkeltették az érdeklődését a 
tudományos karrier iránt. Egyetlen 
impulzus persze semmi, ennél sokkal 

több minden befolyásolta a kamasz-
lány és a tudomány viszonyát. Mit 
hallhatott Marcsi gyerekkora óta ott-
hon a szüleitől, illetve az iskolában a 
tanáraitól? Vajon hányszor mondták 
meg neki, mi a „fiús”, és mi a „lányos”?  
Egy hazai kutatás szerint bár a taná-
rok azt vallják, egyenlő bánásmódban 
részesítik tanítványaikat, valójában 
erősen sztereotipizált képet adnak 
tanulóikról („a fiúk reálosak, a lányok 
humánosak”). Az pedig már régóta 
ismert eredmény, hogy a szülői és taná-
ri biztatás erősen befolyásolja a tanulók 
önbizalmát, és ezáltal az egyes tantár-
gyakban nyújtott eredményét.

Hősünk végül családja támogatá-
sával az érettségi után biológus hall-
gatónak állt. Marcsi kellemesen csaló-
dott az egyetem első hetében: hiszen itt 
több a lány, mint a fiú!

Ahogy azonban haladt előre a tanul-
mányaival, és lépkedett felfelé a tudomá-
nyos ranglétrán, egyre kevesebb lányt 
látott maga körül. Észrevette, hogy a 
tanárai között, főleg a professzorok köré-
ben már alig akadnak hölgyek. Pedig a 
doktoranduszok közt még mennyi a nő!

Marcsi hamarosan rájött, hogy 
az egyetem első napján egy ördögi 

üvegpalotába lépett be: ugyan szaba-
don járkálhat az alsóbb szinteken, de 
a szemet kápráztató felső emeletektől 
áttörhetetlen üvegplafon választotta el. 
Bár lenne feljebb, előtte és a többi lány 
előtt az út egyszerűen zárva maradt. 
Vajon ki vagy mi tehette oda ezt az 
áthatolhatatlannak tűnő akadályt?

A való életben is jól látszik ugyan-
is, Marcsi példája közel sem fiktív, és 
egyáltalán nem egyedi: a nők karrier-
jét beszűkítő úgynevezett üvegplafon 
könnyen felfedezhető a statisztikákban. 
Az akadémiai ranglétrán felfelé halad-
va, a doktori fokozat megszerzése után 
felborul a tudósok nemi aránya.

A hölgyek legegyedibb bioló-
giai sajátossága, a szülés egész biz-
tosan szerepet játszik a kérdésben.  
Bár a gyereknevelés jobb esetben közös 
szülői feladat, rossz munkamegosztás 
esetén a friss anyuka vagy apuka közül 
valaki egész biztosan kevesebbet tud 
foglalkozni a karrierjével.

Kondorosi Éva professzor asszony  
a már említett L’Oréal Alapítvánnyal és 
az UNESCO-val karöltve közel húsz éve 
foglalkozik a témával. Meglátása sze-
rint az évek alatt megindult egy érde-
mi változás és fejlődés a tudománnyal 

foglalkozó nők helyzetében, hiszen 
közülük egyre többen szereznek tudo-
mányos fokozatot. Véleménye szerint 
ugyanakkor az esélyegyenlőség terén a 
várakozásokhoz képest még korántsem 
értük utol magunkat.

Az akadémikus úgy látja, a női 
kutatóknak sajnos továbbra sincs 
olyan egységes karrierterve és jövőké-
pe, amely párhuzamosan biztosítja a 
megfelelő tudományos előremenetelt 
és a családalapítást, gyereknevelést.

Természetesen egy tudományos 
karrier évtizedek munkája, Marcsi-
ból sem holnapra lesz akadémikus.  
Az egyenlőtlen nemi arányok a mos-
tani vezető kutatók körében valójában 
jól tükrözik az egyetemi hallgatóság 
férfi-női megoszlását a múltban.

Ettől függetlenül a lányoknál 
továbbra is nagyobb a tudományos 
karrier ideiglenes vagy akár végleges 
megszakadásának a veszélye. Ezt a 
jelenséget a szivárgó vízcsőhöz szokták 
hasonlítani: hiába indul nagy adag víz 
a csőben, ha útközben a lyukakon a fele 
kifolyik, és a csap végére alig marad.

Az esélyegyenlőséget zászla-
jára kitűző Európai Unió sokat tesz 
ez ellen, manapság például teljesen 
általános egy EU-s pályázatnál az 
úgynevezett gender (magyarul társa-
dalmi nemi) szempontok figyelembe 
vétele. Durván leegyszerűsítve, álta-
lában kedvezőbb elbírálásra kerül egy 
pályázat, amennyiben szerzői jobban 
odafigyelnek a nemi esélyegyenlőség 
kérdésére. A pozitív diszkrimináció 
ugyanakkor nehezen összeegyeztet-
hető a tudományos közösség érték-
alapú társadalmával, így már többen 
felismerték, hogy „a nemek közötti 
esélyegyenlőség megoldására mint 
társadalmi problémára kell fókuszál-
ni”. Azaz a nemi arányokat felülről 
szabályozó kvótarendszer bevezetése 
helyett a figyelem a sztereotípiák, rossz 
társadalmi beidegződések megszünte-
tésére helyeződött.

Marcsi sem szerette volna, ha 
a doktori képzése alatt elnyert EU-s 
Marie Skłodowska-Curie-ösztöndíjat 
csupán a nemével érdemli ki.  
A komoly presztízsű támogatás nagy-
ban segítette abban is, hogy az egyete-
men megismert párjával együtt elkezd-
jék közös jövőjük tervezését.

A fiatal biológushoz hasonlóan 
sokan mások is felismerték, amit a gye-
reknevelés korábbi példája is jól mutat: 
valódi esélyegyenlőséget férfiak és nők 
közösen tudnak elérni.

Ezt gondolatot a magyarországi 
Nők a Tudományban Egyesület ügy-
vezetője, Szigeti Fanni is támogatja.  
A jelenleg kizárólag nőkből álló veze-
téssel és szerény férfi tagsággal bíró 
civil szervezet nemrég lépett a megúju-
lás útjára, igyekeznek jobban nyitni a 
teljes társadalom felé. Ebben az ügyve-
zető elmondása szerint a legnagyobb 

akadály, hogy sikeres programjaik 
ellenére tevékenységük és maga a civil 
szervezet még nem vált elég ismertté 
hazánkban.

Ez csak egy újabb példa arra, hogy 
a véget nem érő kampányok és pro-
jektek ellenére a nők tudományban 
betöltött szerepe itthon egyelőre még 
kívül esik az érdeklődés középpontján. 
Külföldön ugyanakkor néha elég egy 
rosszul elsütött, szexistának tűnő vicc 
egy akkora boszorkányüldözéshez, 
ami egy megbecsült Nobel-díjas tudós 
karrierjét is napok alatt romba dönti.

Az egész világon sokan és sokat 
tesznek, hogy javuljon a helyzet. 
Válaszként pedig a gyengébbik nem 
(durván sztereotíp kifejezés! – a szerző) 
tudományos karrierjét megállító üveg-
plafont Magyarországon és külföldön 
is egyre több női tudós töri át. A tavalyi 
év különösen nagy sikereket hozott Fo
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a területen: története során először 
választottak női vezetőt a világ egyik 
legismertebb kutatóintézete, a CERN 
élére; először nyerte el nő a matemati-
kai Nobelnek is nevezett Fields-érmet; 
az Egyesült Államok kormánya pedig 
elsőként nevezett ki női technológiai 
tanácsadót (chief technological officer). 
Végezetül, a 2012-es első kínai női 
űrhajós után 2014-ben az első olasz 
női asztronauta is feljutott a világűrbe.

Hazai vizekre evezve, a több mint 
ötvenéves múltra visszatekintő Akadé-
miai Aranyérmet T. Sós Vera szemé-
lyében idén tavasszal először vehette 
át hölgy, a már említett Kondorosi Éva 
növénybiológus akadémikust pedig 
augusztusban a magyar, amerikai, 
európai és francia tudományos akadé-
miák után a német Leopoldina Nemzeti  
Tudományos Akadémia is tagjai közé 
választotta.

Impozáns az előbb felsorolt lista, 
de vajon a fejlődés irányába mutató 
példatörténetekről vagy egyszeri tün-
dérmesékről van szó?

A tudományos elismerések csú-
csán létezik statisztika, ami az előb-
bi válaszra enged következtetni.  
A Nobel-díjjal kitüntetett hölgyek 
száma ugyanis évtizedről évtizedre 
nő, számuk a múlt héten is kettővel 
lett több. 

Hiába nem közbeszéd tárgya tehát 
a „nők a tudományban” kérdéskör, az 
esélyegyenlőségért folytatott munka 
eredményei lépten-nyomon egyre job-
ban meglátszanak. Persze, erős köz-
hellyel élve, van még hova fejlődni.  
De ki tudja, pár évtized múlva Marcsi 
nem lép-e ki boldogan az üvegpalo-
tából, egy kopaszodó férfit ábrázoló 
érmével a nyakában.

Horváth Balázs
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Okos városok egy okos világban

Az okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök által uralt min-
dennapjainkban született meg a Smart City koncepció, ami előreve-
títi számunkra egy olyan társadalom képét, mely egy sok tekintetben 
digitalizált, ám egyúttal a lakók életét egyre sokrétűbben kiszolgáló 
városban él.

Habár ma a Föld népességének 
„csupán” nagyjából a fele él városok-
ban, a témában folyó legtöbb kutatás 
azt bizonyítja, hogy 2050-re ez az arány 
már kétharmad lesz, miközben továb-
bi népességnövekedéssel is számolha-
tunk. Tehát a város mint színtér egyre 
hangsúlyosabb szerephez jut a földi 
élet keretein belül, s közben okosodik 
is. De mit jelent ez pontosan?

Az okos város általános 
jellemzői

A smart city fogalma rengeteg 
módon megadható. A legáltalánosabb 
meghatározás mindenképpen vala-
mely intelligens és környezettudatos 
népesség által lakott várost jelent, 
melynek működése a legmodernebb 
technikai vívmányokkal egészül ki, 
mindenütt a fenntarthatóságra törek-
szik, és egy minél élhetőbb környeze-
tet kíván létrehozni a lakók számára. 
Ezekhez a kulcsfogalmakhoz társul 
még a magas életszínvonal, a minőségi 
közösségi közlekedés, az innovatív lég-
kör és a kreativitás, a társadalmi sze-
repvállalás, a boldogság és az egész-
ség, illetve többek között a személyes 
biztonság is. Ezen a koncepción belül 
minden mindennel összefügg, tehát 
elengedhetetlen a rendszerszemlélet, 
ha a – kissé utópisztikusnak ható – 
smart cityt kívánjuk vizsgálni.

Az okos város tele van digitális meg-
oldásokkal. Ezek azonban nem minden 
esetben helyettesítik a hagyományos 
technológiákat, hanem kiegészítik őket 
ICT (Information and Communication 
Technology) jellemzőkkel, így úgyszól-
ván egy felturbózott rendszert kapunk, 
amely a városlakók kényelmének, illetve 
a szolgáltatások hatékonyságának, fenn-
tarthatóságának, biztonságának, elérhe-
tőségének stb. növelésére törekszik.

Okos fogyasztás
A smartosítás talán legfonto-

sabb ismérve a fenntarthatóság.  

A fenntarthatóság pedig annyit tesz, 
hogy úgy valósuljon meg a gazdasági, 
technikai és társadalmi fejlődés, hogy 
közben ne használódjon el a környezet 
és ne merüljenek ki a természeti erőfor-
rások. Ez az energiatermelés és -ellátás 
területén jelent kiemelkedő problémá-
kat. Az erőforrás-használat optima-
lizálása az energiahatékonyság növe-
lésében és a fogyasztás mérséklésében 
rejlik, ám fontos kiemelni, hogy egyik 
sem elegendő a másik nélkül. Ezen a 
területen azonban számos konkrét 
műszaki megoldás született már, példá-
ul az okos közvilágítás, amelynek alapja 
a forgalomfüggő szabályozás. Az utcai  
lámpatest egy Doppler-szenzorral érzé-
keli az előtte elhaladó tárgy (gyalogos, 
kerékpáros, teherautó stb.) méretét és 
sebességét, s ehhez igazítja a megvilágí-
tás időtartamát és fényerejét.

 A smart-lét a lakossági áram- és 
gázszolgáltatásokra is kiterjedhet.  
A smart villamoshálózat jellemzője, 
hogy a fogyasztó is tud termelni a háló-
zatra a saját, háztartási léptékű „kis-
erőművével”, például napelemekkel. 
A smart gázszolgáltatás hasonló az 
előbbihez, lényege ugyanúgy az, hogy 
a kis gáztermelők is rá tudjanak csatla-
kozni a hálózatra, Kaposváron például 
a cukorgyár által termelt biogáz máris 
integrálva van a rendszerbe.

Okos közlekedés
Az okos városokban természete-

sen a közlekedés is okos(odik), ez több 
módon is megvalósulhat. Az elektromos 
autó népszerűsítése fontos környezetvé-
delmi szempont, ugyanis ismert, hogy 
az elektromos autót hajlamosak azért 
elutasítani a sofőrök, mert az gyakori 
töltésre szorul a jelenlegi akkumulátor-
teljesítmények mellett. Viszont, ha több 
helyen és ráadásul az úthoz közel (pél-
dául az utcai lámpaoszlopokban elhe-
lyezve) lenne töltőállomás, nagyobb biz-
tonsággal indulhatnának útnak és talán 
többen választanák a környezetkímélő 

autózást. Az előbbinél kevésbé smart, 
de emberközpontúbb megoldás a „car 
sharing”, azaz a telekocsi szolgáltatás. Fő 
célja, hogy a közel egy időben ugyanarra 
utazó emberek lehetőleg minél többen 
legyenek egy autóban, így elkerülhető, 
hogy a szinte üres gépkocsik hatalmas 
dugókat okozzanak, csökken a káros-
anyag-kibocsátás, és végtére anyagilag 
is jobban jár az ember.

Ha pedig emberközpontúság, akkor 
lássuk, hogy milyen módon szolgálhat-
ja még egy smart city a lakói kényel-
mét! Minden lakos számára egyaránt 
kulcsfontosságú a megfelelő egészség-
ügyi ellátás és a közbiztonság. Digitális 
rendszerekkel mindkettő fejleszthető: 
a közterületeken elhelyezett térfigyelő 
kamerák és biztonsági gombok hatékony 
megoldást jelenthetnek. Ha valaki rosz-
szul lesz az utcán, vagy baleset történik, 
a megfelelő biztonsági gomb megnyo-
másával riaszthatja a legközelebbi men-
tőállomást vagy a közelben tartózkodó 
orvosokat. Ugyanígy a közbiztonság ese-
tén: ha lopás vagy személyi bántalmazás 
történik, a rendőrséget értesíti a gomb-
nyomás. Hibabejelentő rendszerekkel 
is lehet kísérletezni: Győrben például 
nemrég indult útnak a mobil appliká-
ciós városszerviz, melynek segítségé-
vel a GPS beméri a tartózkodási helyet, 
ahol jelzi a használó, hogy például  
megtelt a szemetes.

Az okos városokról naphosz-
szat lehetne még beszélni az épüle-
tek energiahatékonyságától kezdve a 
környezettudatosságra nevelésen át az 
egyéb technológiavezérelt fejlesztése-
kig, nem véletlenül szerveznek ener-
getikai konferenciákat a téma köré.  
Mindenesetre látható, hogy rengeteg 
lehetőség rejlik még egy város élhe-
tőbbé, innovatívabbá, kényelmesebbé 
tételében, még ha elsőre talán idegen-
nek is tűnnek, csak ki kell használnunk 
a technika csodáit – okosan.

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

The age of YouTubers
Procrastination is the avoidance of doing 
a task which needs to be accomplished

Do not pretend that you did not know this before! Let’s admit it; 
we have all been there, we all do it, probably you are doing it right 
now, as you are reading this article, instead of doing your homework 
or thesis or whatever you should be working on right now.

I could ramble on this topic for-
ever, and I could possibly fill hun-
dreds of pages writing only about 
the reasons of it, and the different 
ways of ignoring, defeating and 
avoiding it. And maybe I will do it 
later in a different article, because 
as a uni student, who has multiple 
tasks besides studying, I have to deal 
with it every single day.

Procrastination is obviously bad 
for you, because it devours your time 
and energy, and it does not make you 
more relaxed, nor happier, because 
you know exactly that you are just 
wasting your time, which makes you 
anxious, so you procrastinate even 
more, hoping that this time would 
help you ease your stress, but of 
course it won’t… and the cycle goes 
on forever, and you end up failing 
a midterm, a test or a job interview. 
But if you learn to put a leash on the 
beast and if you learn to transform 
procrastination into valuable relax-
ing, it can be very beneficial. Let me 
introduce you to my personal beast: 
the wide and colorful community of 
YouTubers.

I discovered YouTubers a cou-
ple of months ago, when I was pre-
paring for a language exam. For a 
solid two months I was completely 
hooked; I was obsessed with them. 
I watched their videos every single 
moment I possibly could. I literally 
spent hours watching them. And the 
funny part about it is that most of 

them talk about things I do not even 
care about, for instance beauty or 
vegan diet. In spite of their some-
times boring topics, they can easily 
steal your heart and time with their 

charming personalities and enter-
taining challenges. The majority of 
them does not even have a theme; 
they just talk about their lives and 
they make funny collaborations with 
other YouTubers. This could sound 
stupid, but the fact, that some of 
them have millions of subscribers, 
proves that this method works. Well, 
I think by now we can imagine how 
their time-wasting powers work. 
But if they are time-consuming, 
then why am I even writing about 
them? If I do not care about their 
topics or lives or whatever, why am I 
addicted to their videos? Why would 
I recommend you to follow them?  
The answer is simple and it is con-
nected to my previous paragraphs: 
we can easily get benefits by watch-
ing these videos.

YouTube is full of native English 
speakers, which gives us another  

opportunity to improve our lan-
guage skills. There are a lot of funny  
videos about their language out 
there, and honestly, who else could 
properly teach you the way they 
actually speak? Books won’t give 
you this. The accent and content they 
have vary, so everyone can pick a 
favourite, subscribe to them and 
then simply enjoy them. As the end 
of this article let me share with you 
a brief list of my favourites, from 
different parts of the world of this 
language.

England – Zoella
She is a beauty blogger, so I am  

not a huge fan of her topic, but 
her personality is really charming.  
The way she speaks is amazing, so 
if you want to achieve a nice British 
accent, go and check her out.

US – Connor Franta
He has very short, but extremely 

addictive and entertaining videos. 
Plus, he would be a perfect model for 
you, if you are an American accent 
enthusiast.

Canada – IISuperwomanII
She is hilarious, and if you are 

tired of the traditional videos, then 
she is your girl, because her content 
is very unique, but I have to warn you 
that sometimes it is hard to follow 
her, because she speaks very fast.

cili
boldizsar.celia@nyuz.elte.hu

Idiomania
In this section I am going to give you a new funny or weird idiom every 

two weeks. All you have to do is guess the meaning of it. If you have the answer 
or the definition, feel free to send it to us! If you have the right answer you 
might even win a chocolate bar to give your brain an energy boost before a 
harder class or a tricky midterm. Naturally I will give you the correct answer 
later. This week’s idiom is: „to take the Mickey out of someone”. Do not forget to 
share your favourite idioms with us! Let’s get idiomaniac together!

Hey!
Let me welcome you all in a very 
new and very different section of 
our beloved Tétékás Nyúz! As you 
may have already noticed, this 
whole page is in English. Let me 
clarify in advance, that this section 
will not be full of academic con-
tent. In fact, I intend to make it a 
little corner of joy every couple of 
weeks, a little something to make 
you relax, or turn off your brain 
for a short time. So do not expect 
many scientific articles, nor perfect 
use of grammar. We are open to 
all suggestions, so if you have any 
constructive ideas, let us know by 
sending an email to the editors.  
I hope you are going to enjoy this as 
much as I enjoy creating it!

mailto:papp.luca%40nyuz.elte.hu?subject=
https://www.youtube.com/user/zoella280390
https://www.youtube.com/user/ConnorFranta
https://www.youtube.com/user/IISuperwomanII
mailto:boldizsar.celia%40nyuz.elte.hu?subject=
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Új taggal bővült a családunk 

egy ködös vasárnap délután. A négy 
hónapos pointer kisfiút egy debre-
ceni kennelből hoztuk el, ahol két 
lánytestvérével együtt élt.

Már az indulást megelőző héten 
is nagy volt az izgalom, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy én már 
hétfőn halálosan összevesztem az 
egyik nővéremmel a kutya nevén. 
A másikkal is akartam ugyan vesze-
kedni, de ő nem foglalt állást, így 
nem lehetett belekötni.

Vasárnap, ahogy az autóban 
ültünk, és fogytak a kilométerek, egy-
re jobban izgultunk. A család éppen 
időben érkezett a tenyésztőhöz, ami 
mindannyiunkat meglepett, hiszen 
külön-külön, és csoportosan is híresek 
vagyunk arról, hogy késünk.

A kennelben három kiskutya 
fogadott minket, nagyon játékosak 
voltak. Borgin volt az egyedüli kisfiú, 
már előre tudtuk, őt fogjuk elhozni.  
A rövid beszélgetés során a tenyésztő 
figyelmeztetett minket, hogy a fiúcska 
eddig mindig kinti kutya volt, nincs 
lakáshoz szokva. Ekkor döbbentünk 
rá, hogy lehet, nem is akar majd 
velünk egy ágyban aludni, sőt az is 
előfordulhat, hogy nem ugrik fel a 
kanapéra.

Hazafelé úton rengeteget veszeked-
tünk, vagy azon, hogy kivel fog alud-
ni, vagy pedig hogy ki mosdatja meg.  
Az utolsó 50 kilométert azonban már 
néma csendben tettük meg, mindany-
nyian izgultunk, hogy mit fog szólni 
a kis Borgin a lakáshoz, az ágyi kutya 
élethez.

A kicsit le kellett cipelni a lépcsőn, 
és az ajtón sem nagyon akart bemen-
ni. Nagy nehezen betessékeltük, de az 
előszobában megállt, és moccanni sem 
mert. Visszafojtott lélegzettel vártuk, 
hogy Borginnak tetszik-e az új otthona.

Hirtelen felugrott, átfutott a nap-
palin, és rávetette magát a kanapéra.  
Úgy tűnik egyvalamiben, minden 
pointer egyforma.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Három nézőpont, egy kiállítás
Esterházy Marcell, Forgács Péter,  
Gerhes Gábor: Jelentés

A kiállítás címe alapján azt gondolnánk, hogy a három művész 
egy alkotócsoportként lép fel, azonban a Jelentés három külön, egyéni 
bemutatót foglal magába. Ez lehetőséget ad a szemlélődőnek, hogy 
összekapcsolja a művészeti alkotásokat szabadon, saját logika alapján.

Esterházy Marcell 2005 óta fog-
lalkozik az Esterházy-család törté-
netével, amely nem csak a magyar, 
hanem az egyetemes történelem 
részét is képezi. Munkájának gyü-
mölcse a 2013-ban bemutatott kor-
szakzáró kiállítása, amely a Vesd 
össze címet viselte. A Jelentésalkotás 
című kiállításban, amely új alkotói 
periódusának első alkotása, saját 
környezetében tett megfigyeléseket 
használ kiindulópontként, itt azon-
ban már nem csak a híres család 
emlékeit mutatja be. Más változás is 
történt az előző kiállításhoz képest: 
már nem a fotó az elsődleges kifeje-
ző eszköz, megjelennek a szövegek 
is, amelyek között a kiállítási hely-
zet teremt összefüggést. De mi is ez 
az összefüggés? A mai Magyaror-
szág, a Robert Capa Kortárs Foto-
gráfiai Központ, valamint a magyar 
művészeti szcéna. Olyan, mindenki 
számára ismert fogalmakat mutat 
be újszerű módon, mint a kerítés, a 
háború vagy éppen az igazság.

Forgács Péter privátarchívum-
feldolgozással foglalkozott korábbi 
alkotásaiban, most azonban nem-
csak mások titkait kutatja fel, hanem 
saját emlékeiből is bemutat néhányat.  
A kiállítását, mely a Jelentéstulajdoní-
tás címet viseli, két részre lehet osz-
tani, amelyek térben is elkülönülnek. 
Az első teremben megtekinthetjük 
az 1982-ben elkezdett és 2015-ben 
befejezett filmet. A mű alapját egy 
Kafka-levél adja, amelyet az író 1913 
januárjában írt szerelmének. A cím is 
innen származik: Tudok én is nevetni. 
A film kettősségét mutatja, hogy a 
nagyközönségnek szánt képek keve-
rednek az intim családi pillanatok-
kal. A második egységben immár 
bepillantást ad saját családjába. Egy 
archívumot dolgoz fel, amelyben egy 
P.-né és fiai című családi történetet 
láthatunk. A történet szerint P.-né 
hírszerzőként dolgozik, ezt persze 

titkolja a családja elől. Párhuzamosan  
követjük a család tagjainak életét  
P.-né által írt jelentésekben, a fia nap-
lóbejegyzéseiben, valamint a tartó-
tiszt értékeléseiben.

Gerhes Gábor a nyíltan műkö-
dő elnyomó rendszerek működését 
vizsgálja a Jelentésfelügyelet című kiál-
lításában, melyben kommunikációs 
folyamatokat mutat be. A nyelv mint 
az emberi kommunikáció alapvető 
eszköze Gerhes számára nemcsak 
téma, hanem médium is. Attitűd-
jét Victor Klemperer a Harmadik 
Birodalom nyelvéről írt művének 
hatására alakította ki. A kiállításban 
szereplő, magasztos eszméket képvi-
selő fogalmakat, mint a szépség, erő, 
kitartás és lojalitás, kiszakítja azok-
ból a szövegkörnyezetekből, ame-
lyeket a rezsimek köréjük építenek, 
és önmagukban a központba helye-
zi őket. Fontos, hogy a kiállításban 
nem csak a szavak jelentése a fontos, 
hiszen sokan kapcsolunk hozzájuk 
egyéb emlékeket is. Az egyes művek 
lényegi része, hogy milyen formában, 
milyen anyagon jelennek meg ezek 
a sokak által használt kifejezések.  
Gerhes foglalkozik a német nemze-
tiszocialista művészetpolitikával is.  
A propagandacéllal létrehozott mű- 
vészeti alkotásokat is bemutatja: Hit-
ler kedvenc festője, Adolf Ziegler 
műveivel együtt az államilag elutasí-
tott, meghurcolt művészek munkáit 
is. Ezzel megmutatja az állam által 
támogatott művészek felelősségét, 
valamint Hitler ízlését is.

Láthatjuk, hogy a három művész 
különböző módon, különböző témá-
kat dolgoz fel, azonban ezek mégis 
összefüggnek. A Jelentéseltolás, 
a Jelentéstulajdonítás valamint a 
Jelentésfelügyelet című kiállítások 
önállóan is értelmezhetőek, azon-
ban csak együtt érthetőek meg.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Szeretnéd nyomtatásban látni saját íráso-
dat? Küldd el a negyeshatos@nyuz.elte.hu-ra  
„Négyeshatos” tárgyú levélhez csatolva, 
1700-2000 karakter terjedelemben, és a 
következő számok egyikébe bekerülhet!

Made by You
Egy alkotóműhely, amely előtted is nyitva áll

Ha kicsit függetlenítenéd magad a mindennapi zajos világtól, 
és kipróbálnál valami érdekeset, kreatívat, csapatépítő tréningen 
ötletelsz, vagy szülinapi ünneplésre keresel csupán jó helyet, esetleg 
nincsen ötleted még karácsonyra, menj be a Made by You-ba!

Az alkotóműhelyt pár évvel ezelőtt 
fedeztem fel, amikor a Királyi Pál utcá-
ban sétáltam. Emlékszem, amikor meg-
láttam az ablakokon keresztül a sok 
jókedvű embert, bekukucskáltam, hogy 
mi is történik itt. A falakon színes, ötle-
tesen megfestett csempék voltak, és sok-
sok ecset, festéktubus, bögre és tálka, 
amelyek egymás mellett sorakoztak a 
polcokon. Aztán figyeltem, ahogyan az 
emberek kerámiákat festenek. Lélegzet-
elállítóan szépeket és különlegeseket. 
Rátapadtam az ablakra, és csak bámul-
tam befelé. Miután felmértem a terepet 
kintről, bemerészkedtem.

Kedves hang fogadott, és a kíván-
csiskodó kérdéseimre választ adott.  
Úgy döntöttem, maradok, és lepakol-
tam a motyómat. Egy rövid ismerte-
tés után kiválasztottam, hogy milyen 
kerámiaformát szeretnék megfesteni 
úgy, ahogyan azt én elképzelem. Előre 
elkészült tárgyak közül tudsz választa-
ni, amelyeket rengetegféleképpen meg-
festhetsz. Van itt bögre, fakanáltartó, 
csempe, fiókgomb, váza, kutyatál, kis 
tányér, nagy tányér, só- és borsszóró, 
szappanadagoló, fali tábla és megany-
nyi minden más. Egy nagy kaspóból  

választottam ecsetet, töltöttem vizet egy 
tálkába, kiválasztottam magamnak a 
festékeket, és leültem egy asztalkához.  
A formára előre megrajzoltam a mintát 
– ez nem feltétlenül szükséges –, és reme-
gő kézzel kezdtem bele egy számomra 
ismeretlen műfajba, a kerámiafestésbe.  
Egyre jobban elmélyültem a munkában, 
és csak úgy elrepült három óra a művész-
kedéssel. Most már tudom, hogy csak 
merni kell elkezdeni. Aznap egy kis fod-
ros szélű tálkát rajzoltam meg és kezdtem 
el megfesteni, amit kifúrattam a végén, 
mert a terveim szerint lámpaburaként 
szeretném viszontlátni otthon.

Miután készen vagy az alkotásod-
dal, ki kell égetni, amit egy nagy kemen-
cével valósítanak meg. Aznap nem 
tudod hazavinni a kerámiád, hanem 

rendszerint két-három nap múlva – 
karácsonyi szezonban négy-öt nap is 
lehet –, amikor már kiégették és kihűlt.  
Az égetés ezer fokon történik, amivel biz-
tosítják, hogy az általad készített kerámia 
minőségi legyen, a mosogatásnak, súro-
lásnak, mikrónak, jéghideg és tűzforró 
folyadékoknak is ellenálljon. Az alko-
tómunka közben folyamatosan kérdez-
hetsz, ha elakadsz, vagy nem vagy biztos 
valamiben, és inkább megkérdeznéd.  
Hogy a hangulat még jobb legyen, meg-
vendégelnek limonádéval, de ihatsz 
kávét, teát, vagy aprósüteményt is maj-
szolhatsz közben. Amikor visszamész 
felvenni az elkészült alkotásodat, akkor 
már szép fényes kerámiát vihetsz haza, 
amit te készítettél, és rácsodálkozol, 
hogy hihetetlen, de ezt én csináltam!

Nemcsak kerámiákat festhetsz, 
hanem egyéb foglalkozások is vannak 
meghatározott időpontokban, ame-
lyekre előzetesen be kell jelentkezned. 
Ilyenek az üvegékszer-készítő tanfo-
lyamok, az agyagos foglalkozások, de 
tűzzománckészítést is tartanak.

Itthon egyelőre csak két helyen 
találod meg a Made by you-t: az egyik 
üzletük Budán, a másik Pesten van.

Kerámiát festeni a hét minden nap-
ján tudsz itt, mindig rendelkezésedre 
állnak. Sok segítséget kapsz, és még 
tanácsokkal is ellátnak, ha szeretnéd. 
Nekem nagyon tetszik, sokszor térek 
vissza alkotni valamit magamnak csak 
úgy, vagy mert ajándékba szeretném 
azt adni.

Richter Ancsa
richter.aniko@nyuz.elte.hu

A jég
Természettudományos fejjel sok 

science fiction megmosolyogtató, az 
érdekes csúsztatásokkal tele a padlás, és 
a nagyon tudományosnak szánt magya-
rázatokon is könnyű fogást találni, ha 
egy picit is konyítunk a témához.

Akad azonban egy-két alkalom, 
amikor igenis jól használják a tudo-
mányt ilyen helyzetekben, illetve 
szerintem az is megbocsátható, ha 
a mű készítésekor még nem volt a 
tudományos világnak egyértelmű 
álláspontja arról, hogy mi is a meg-
oldás az adott kérdésben.

Ez utóbbi helyzet érvényes heti cik-
künk témájára, A jégre is. Szorokin műve 
egy trilógia nyitódarabja, amelyből 
eddig csak az elsőhöz volt szerencsém,  

de remélem, idővel eljutok odáig, hogy 
a többit is elolvashassam.

Az alapkoncepció érdekes, nem 
is nagyon lehet róla spoilermentesen 
beszélni, és szerintem jelen esetben 
nagyon sokat számít, hogy semmit 
ne tudjunk a történetből, így most 
annyit sem mondanék, mint általában.  
Legyen elég, hogy a javarészt Orosz-
országban játszódó történet szoro-
san kapcsolódik a Tunguz-esemény-
hez (a cím a meteor jegére utal).  
Ezt a jeget arra használják, hogy... nem, 
tényleg muszáj abbahagynom, olvassá-
tok el, rövid kis könyv.

A történet négy különálló részre 
bomlik. Az elsőben rengeteg (8-10) sze-
replő különálló történetét követhetjük 
figyelemmel, látszólag egymástól teljesen 
függetlenül, csak azt tudjuk, hogy a velük 

történtek kísértetiesen hasonlítanak egy-
másra. Végül, amikor a rész végén össze-
futnak a szálak – VÁGÁS –, és már egy 
teljesen másik helyen, másik időben és 
teljesen más stílusban találjuk magunkat.

A második történet leíró stílusa 
szöges ellentétben áll az első rész tény-
szerű szárazságával. Kevésbé meghök-
kentő, ugyanakkor ez a regény magya-
rázó része, itt értjük meg igazán, mi 
történt az első oldalakon. De aztán...

Igen, elérkezünk az utolsó két rész-
hez, amelyek az előzőeknél lényegesen 
rövidebbek, a történetnek hirtelen vége 
szakad, és gyakorlatilag az olvasóra 
van bízva, hogy kitalálja, hogyan is 
zárult mindez. Vagy talán a folytatás 
ad válaszokat? Derítsük ki együtt!

Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu
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Beküldési határidő: a megjelenéstől számított egy héten 
belül (következő hét szerda 12:00). Kérlek benneteket, ezt 
a határidőt tartsátok tiszteletben!
A nyertesek gumicukraikat az Északi Hallgatói Irodában 
(É 0.75) nyitvatartási időben vehetik át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban látta a nevét 
az újságban. Gratulálunk!

Heti nyerteseink
Nagy Izabella
Markó Ábel

Virág Szabolcs

Múlt heti nyerteseink
Farkas Dóra

Zvekán Fanni

Grafilogika
Sziasztok! Az e heti számban egy különlegességet hoztam 

nektek. A megszokott grafilogikától eltérően egy picit más szabá-
lyokkal rendelkezikugyanis ezúttal nem csak egy, hanem öt színt 
kell használnotok. Ha azonos színek vannak egymás mellett, 
akkor a szokásos módon szünetet kell hagynotok, azonban ha 
eltérő színek számait látjátok, nem feltétlenül van köztük üres 
négyzet. Az öt szín értelemszerűen a világosbarna, sötétbarna, 
piros, zöld, és természetesen a fekete lesz, a kis négyzetek háttere 
mutatja, mikor melyiket kell használnotok. Nem lesz egyszerű, 
de bízom benne, hogy meg tudjátok fejteni! Megoldásaitokat a 
rejtveny@nyuz.elte.hu címre várjuk. Mi van a képen?

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu
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Mondok egy...
Fejezetek a világ regionális földtanából: 

„– Mennyi időm van még?” „– Egy perc.” 
„– Jó, akkor nekiállunk a következő témának…”

Császár Géza

Fizika: Mechanika és hőtan: „Most lát-
ni fognak élőben egy differenciálegyenlet-
megoldást, úgyhogy a gyengébb idegzetűek 
esetleg takarják el a szemüket!”

Vető Balázs

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba: 
„Csak az a mérés nem hibás, amit nem 
végeznek el!”

Weiszburg Tamás

Matematika 1.: „Kicsit morbid a példa, 
de nagyon jó!”

Mezei István

Utak az ökofilozófiához: „A kant-i uni-
verzális én egy elvont életidegen marhaság.”

Lányi András

Piacgazdaságtan: „Sok mindenről 
tudok beszélni, egy interdiszciplináris csa-
vargó vagyok.”

Forman Balázs

Csillagászat: „Ma olyan súlyos dol-
gok is lesznek, amelyeket néhányan úgy 
neveznek, hogy túl van a szellemi képes-
ségük határán… De hát azért vagyunk 
az egyetemen, hogy ezeket a határokat 
kijjebb toljuk!”

Tóth L. Viktor

Zselévár és hamburgereső
Derült égből fasírt

Mit ér az élet vicces találmányok és finom ebédek nélkül? Ez a 
kérdés nem csak bennünk, tétékásokban fogalmazódik meg, hanem 
bizony Flintet is ez foglalkoztatja, ami nem is csoda, hiszen egy halá-
szattal foglalkozó városban nő fel, ahol az emberek nem ismerik a 
változatosságot. Hal reggel, hal délben és hal este.

Flint, a fiatal zseni, mások sze-
rint őrült feltaláló, unja a halevést. 
Ez motiválja arra, hogy előrukkol-
jon az évszázad találmányával: a 
flötszömdöförrel. A város lakói érthe-
tő módon aggódnak a tinédzser talál-
mányai miatt, mivel nem egy korábbi 
újítása romba döntötte az otthonukat. 
A flötszömdöför egy ügyes kis szerke-
zet, amely az esőt finomabbnál fino-
mabb ételekké alakítja át. De sajnos 
Flint elfelejti a feltalálás legfontosabb 
szabályát: tesztelést. Olyan eszközt 
nem szabad éles helyzetben használ-
ni, amit nem teszteltünk laboratóri-
umi körülmények között. A feltaláló 
súlyos árat fizet ezért a tévedéséért: 
a környéket elönti a puding-áradás, a 
forgalmat ketchup-tornádó nehezíti, 
és a környéken népbetegséggé válik a 
gyomorrontás.

A filmet a Sony Pictures Animation  
készítette egy 1978-as film adaptáció-
jaként. A Nagyon vadon vagy a Vigyáz, 

kész, szörf! című film után kicsit fél-
ve ültem a képernyő elé, de minden 
aggodalmam alaptalannak bizonyult. 
A film története nem hétköznapi, a 
készítők animációs filmhez illő-
en morális tanulságokkal látják el, 
valamint az emberi természet hibáit 
úgy hangsúlyozza, hogy mind gye-
rekek, mind pedig felnőttek számára 
élvezhető a film. Az ember telhetet-
lenségét igen szemléletesen mutatja 
meg: amikor a városlakók rájönnek, 
hogy milyen csodás a flötszömdöför, 
elkezdenek rendelni, de olyan meny-
nyiségben, amelyet nem képesek 
megenni, a várost ellepik a hambur-
gerek és húsgolyók. Így ismertetik 
meg a nézőkkel, hogy milyen súlyos 
következményekkel járhat az, ha 
többet veszünk el, mint amennyire 
szükségünk van. A történet nemcsak 
hogy érthető kicsik és nagyok számá-
ra is, hanem elképesztően aktuális.  
Azoknál a jeleneteknél, amikor Flint a 

csupa szemöldök édesapjával beszél, 
lelki szemeim előtt megjelenik a kép, 
amikor apukámnak magyarázom, 
hogy az érintőképernyős telefon 
képernyőjét nem kell olyan erővel 
nyomni, hogy belefehéredjenek az 
ujjpercei.

Ebben a filmben egy igazi abszurd 
történettel van dolgunk, amely sze-
replői nem groteszk lények, hanem 
különböző személyiséggel rendelkező 
emberi figurák. Inkább a humor domi-
nál a filmben, mint a mély érzelmek, 
így kiválóan alkalmas esős vasárnap 
délutánokra is. A film szerelmi szá-
la aranyos, a többi karakter közötti 
barátságokat és ellentéteket is bemu-
tatja anélkül, hogy butuskának állíta-
ná be a nézőket. 

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 
(színes, amerikai animációs film, 100 perc, 2009) 
Pontszám: 7/10

Dokik
A Dokik című amerikai szituációs 

komédia sorozat 2001-ben debütált.  
A cím azt sugallja, hogy egy újabb kór-
házas sorozatról van szó, de szerencsé-
re ez nem áll be a sorba. A részek nin-
csenek tele értelmetlenül összerakott 
orvosi szakszavakkal, és nem történ-
nek drámai dolgok minden epizódban. 
Ezek helyett az unalmas és a Vészhely-
zet óta lejárt klisék helyett rengeteg 
abszurd helyzetet és humort kapunk. 
A főszereplő J.D., a fura, érzelmes 
rezidens, aki saját képzelete és a való 
világ között él. J.D. folyton képzelődik, 
ami rengetegszer kellemetlen helyze-
tekbe hozza, mivel az arcára is kiül, 
hogy éppen máshol jár. Ez a kedves de 
nagyon abszurd orvos teljesen való-
ságszerű. A jelleme árnyalt, az évadok 
alatt egy jószívű, apakomplexusos és 
szeretetre éhes fiatalt látunk, akinek a 

munkája a hivatása, de ennek ellenére 
sem maradéktalanul boldog. Nehezen 
találja meg a szerelmet, és mások elis-
merésétől függ. A mindennapos tra-
gédiák pedig évek után is megviselik 
a fiatal orvost. Talán éppen azért válik 
mindenki számára oly szimpatikussá 
a főszereplő, mert pozitív és negatív 
tulajdonságait is részletesen bemu-
tatják a sorozatban. De nem egyedül 
Zach Braff viszi a hátán a sorozatot: 

a mellékszereplők is árnyaltak és vic-
cesek, csak éppen más jellemvonásuk 
van irreálisan felerősítve. Talán a legér-
dekesebb szereplő a Mindenes. Nehéz 
megfogalmazni, hogy ki is vagy mi is 
ő. Az igazi nevét, múltját, jelenét és 
jövőjét nem ismerjük. Nem tudjuk, 
hogy abból, amit mond, mi igaz, és mi 
nem. Sőt abban sem lehetünk bizto-
sak, hogy egyáltalán szerződésben áll 
a kórházzal.

Ezt a sorozatot méltatlanul ha- 
nyagolják és annak ellenére, hogy 
az utolsó évad egy nagy melléfogás 
volt, mindenkinek tudom ajánlani. 
Az érzelmesebbek láthatnak szerelmi 
szálat, nem is egyet, mindeközben a 
humoros részeket meg-megszakítja 
egy-egy  tragédia, amelyet így még 
jobban átérezhetünk. Egy dolgot 
jegyezzetek meg: Hooch egy őrült!

Czauner Borbála
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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