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Idozavarban - második rész
A múlt héten már elkezdtük boncolgatni a témát, amit 

jómagam ezen a héten a saját bőrömön is tapasztaltam 
– valószínűleg több sorstársammal egyetemben. ZH-k, 
beadandók hada, közben a vizsgákra is kéne tanulni las-
san, itt van két újság (a Nyúz mellett a Kollázs magazin szer-
kesztésébe is besegítettem a héten), emellett pedig aludni, 
enni, na meg persze ajándékokat is kéne venni, az órákra 
is érdemes bejárni, és mikor fogok egyáltalán élni…?

A kellően hosszú bevezetés elsősorban nem azt a 
célt szolgálta, hogy kiváltsa a „szegény kedves főszer-
kesztő” álláspontot az olvasóból (ettől nekem sajnos nem 
lesz könnyebb), ugyanakkor jól érzékelteti, hogyan érzi 
magát egy egységsugarú (ha szabad így fogalmaznom) egyetemista a napokban.

Persze mennyivel egyszerűbb lenne, ha szabadon rendelkeznénk az időnkkel: 
megduplázhatnánk, esetleg megtriplázhatnánk azt. Az idő manipulálása rengeteg 
sci-fi és fantasy témája, legyen szó annak megállításáról vagy a „benne történő” 
utazásról. A megállítást – tudományos megközelítésben – el is vethetjük, hiszen 
elég gyorsan beláthatjuk, hogy ez rengeteg problémát vet fel. Mi mozoghat ebben 
az esetben? Hat a gravitáció? Milyen hatással lehetünk a környezetünkre úgy, hogy 
közben az nem hat ránk (például, megmozdulnak-e a levegő molekulái, ha arrébb 
akarok menni vagy egyszerűen levegőt vennék)? További kérdésekről és válaszok-
ról szívesen értekezek bárkivel személyesen vagy e-mailben, keressetek bátran!

Szóval megállítani nem tudjuk. Utazhatunk benne? Erre szerintem az egyik leg-
nagyszerűbb és leginkább ellentmondásmentes koncepció a Harry Potter-féle időnyerő 
által is felvázolt koncepció. Ezen elképzelés szerint minden idősík párhuzamosan zajlik, 
s mi, időutazók csupán „egymás után éljük végig”, figyeljük meg ugyanazt az idősávot 
anélkül, hogy az eredetileg tapasztalt folyamatra bármilyen hatásunk lehetne, ez egyéb-
ként elengedhetetlen a paradoxonok elkerülése érdekében (a klasszikus „megölhetem-e 
saját magamat mielőtt visszamennék elkövetni e cselekedetet, de akkor hogyan viszem véghez 
mindezt, ha nem vagyok ott hogy megtegyem?” probléma).

Az időutazás (szerintem, én legalábbis szegényes fizikai tudás birtokában, 
parasztlogikával ezt a két verziót tartom elképzelhetőnek a maguk buktatóival 

együtt) másik típusa, miszerint egy múltba történő utazással bele tudunk 
nyúlni a jövőbe ugyan, megváltoztathatunk dolgokat, de alternatív idő-
vonalat hozunk létre, így saját jelenünkbe (ahonnan eljöttünk) nem térhe-
tünk vissza, jelen probléma – az időhiány – megoldására nem használható 
(e gondolat kifejtését hely (és idő) hiányában inkább most kihagynám), 
így egyelőre ejtsük a témát. Amennyiben valaki beszélgetne a témáról, 
szívesen állok rendelkezésre, esetleg a jövőben egy komolyabb terjedelmű 
(szigorúan filozófiai jellegű, esetleg egy kis fizikával megspékelt) cikket is 
összehozhatnánk – akár közösen! Várom a jelentkezőket! :)

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez cikkíró-
ként, olvasó- vagy tördelőszerkesztő-

ként, grafikusként! (Semmilyen előkép-
zettség nem szükséges.) Jelentkezz a 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu e-mail címen 
vagy keress meg fogadóórámon ked-

denként 12 és 14 óra között a Déli Hali-
ban (D 00.732), hogy megbeszélhessük 

a részleteket! Szeretettel várlak!

A fény és a 
véletlenek fizikája

2015. december 17-én 
folytatódik Az atomoktól 
a csillagokig fizikai ismeret-
terjesztő sorozat: a követ-
kező előadást Kiss Tamás, 
az MTA Wigner Fizikai Kuta-
tóközpont Szilárdtestfizikai és 
Optikai Intézetének tudományos 
főmunkatársa tartja Mit tanít nekünk 
a fény az igazi véletlenekről? címmel.
Sokáig úgy tartották, ha valaki kezdet-
ben ismeri egy fizikai rendszer legkisebb 
részleteit is, akkor ezek alapján elvileg pon-
tosan ki tudja számítani a rendszer viselke-
dését a későbbiekben. A véletlen eszerint tehát 
csak azért lép fel, mert nem minden mennyiséget 
ismerünk pontosan, esetleg a számításaink pon-
tossága hagy kívánnivalót maga után. Néhány 
apró jel azonban már ebben a fizikai világkép-
ben is utalt arra, hogy a teljes determinizmus 
nehezen tartható. A kvantummechanika 
később aztán gyökeres szemléletváltásra 
kényszerítette a fizikusokat. A determi-
nisztikus hullámegyenletet ugyanis 
egy beépített valószínűségi egyen-
let, a Born-szabály egészíti ki.

Időpont: 2015. december 17. 
17:00
Helyszín: ELTE TTK Eöt-
vös-terem (1117 Buda-
pest, Pázmány Péter 
sétány 1/A 0.83)
forrás:
http://www.elte.hu

„Csak megoldottam néhány feladatot”

2015. november 25-én rendezték meg az idei Nagy Diák IQ-teszt döntőjét, melyen ezúttal is ELTE-s diák lett 
a legintelligensebb fiú. Bán Róbert, az IK informatikus hallgatója 19 perc 30 másodperc alatt oldotta meg 

a feladatokat. A versenyre való felkészülésről, a teszt menetéről és pályaválasztásáról is kérdeztük.

Miért jelentkeztél a Nagy Diák IQ-tesztre? Korábban is részt vettél már hasonló versenyeken?

A verseny első fordulója egy online kitölthető IQ-teszt, melyről aztán a kitöltés után e-mailben küldik 
az eredményt. Akik ezen elérték a maximális pontszámot, azokat meghívták a második fordu-

lóba, ahol egy nemzetközi IQ-tesztet töltöttünk ki. Eredetileg csak azért jelentkeztem, hogy 
ezt kitölthessem. Miután kijavították és megtudtam, hogy mehetek a döntőre, még sokat 

gondolkoztam, hogy elmenjek-e. Hasonló versenyen még sohasem voltam.

Ha éppen nem az egyetemi tanulmányaiddal foglalkozol, akkor mivel töltöd 
szívesen az időd?

Szeretek olvasni és filmeket nézni. Kedvenc műfajom a sci-fi, de 
szívesen olvasok krimiket, kalandregényeket. Régebben zon-

goráztam, de mostanában már nem jut túl sok időm rá.

A teljes interjú a http://www.elte.hu oldalon olvasható.

Assziriológiai 
műhelyszeminárium

A BTK Asszirológiai 
és Hebraisztikai Tan-

székének műhelyszemi-
náriumán 2015. december 

16-án Zólyomi Gábor tan-
székvezető egyetemi docens 

tart előadást A sumer kopula 
archaikus alakváltozata, avagy a 

modern leíró nyelvészet hasznáról az 
assziriológiában címmel.

Időpont: 2015. december 16. 14:00
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4/F épület II. em. 233-as 
terem)

forrás: http://www.elte.hu

Adventi hangverseny

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar olasz 
tanszéki kórusa, a La Caffettiera Stioppeta 

koncertet ad 2015. december 12-én a Budai 
Kapucinus Templomban. A műsoron 

középkori karácsonyi énekek szere-
pelnek. Vezényel Murányi Márta, 

orgonán közreműködik Szablics 
Karolin és Kovács Nándor.  

A belépés díjtalan.

Időpont: 2015. december 12. 
19:00

Helyszín: Budai Kapu-
cinus Templom (1011 

Budapest, Fő utca 32.)
forrás:

http://www.elte.hu

Kérdezz az ELTE rektorától!

Az elte.hu hamarosan évér-
tékelő videó-interjút készít  

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár-
ral, amelyben az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem vezetőjét Dr. Jegyes-Tóth 
Kriszta kommunikációs igazgató a 2015-ös 

esztendő eredményeinek bemutatásán túl az 
Egyetem jövőjére vonatkozó tervekről, elképzelé-

sekről is kérdezi.
Ha neked is van témajavaslatod, kérdésed, küldd el, hogy 

az interjú előzetes szerkesztése során figyelembe vehessék!  
Hozzászólásod beküldheted aláírva vagy anonim módon is, az alábbi 

linkre kattintva.
Dr. Mezey Barna rektor úrral legutóbb 2014-es újraválasztása után készült 

interjú az elte.hu-n, amely ide kattintva olvasható.
forrás: http://www.elte.hu
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Korrepetálások a TTK-n

Így, a vizsgaidőszak közeledtével a legtöbbünkben felmerül a „bárcsak jobban figyeltem volna 
órán” gondolat, és egyre gyakrabban olvassuk facebookon a „te ezt érted?” kezdetű gondolatokat egy 
egy beadandó kapcsán, vagy zh előtt. Szerencsére azonban nem vagytok magatokra utalva: a legtöbb 
szakterület szervez korrepetálásokat a problémásabb tárgyakból, most ezekről szedtük össze a legfon-
tosabb tudnivalókat.

FÓKA 
Fizika Oktatás az Alapoktól

Úgy érzed, csapkodnak feletted a 
„fizika hullámai”, hirtelen mély vízben 
találtad magad és a remény is elhomá-
lyosodott? Nem tudod, miként teljesí-
ted majd a számodra kirótt követelmé-
nyeket a fizikás tárgyadból? Akkor jó 
helyen jársz, hiszen itt a megoldásról 
olvashatsz!

A Magyar Fizikushallgatók Egye-
sületének ELTE Helyi Bizottsága ingye-
nesen, igény szerint szervez rendszeres 
korrepetálást. Ugyan főképp fizikával 
foglalkozunk, de a hozzá szükséges 
matek ismereteket is elsajátíthatod az 
óráinkon. Ne engedd, hogy az operáto-
rok vagy az indexek összezavarjanak, 
vagy ha „csak ki kell integrálni”, akkor 
azt tényleg könnyeden, nyugodtan 
tudd tenni. Ebben is nagyon szívesen 
segítünk!

Fontos tudnivaló, 
hogy a célközönségbe 
nem csak a fizika sza-
kos hallgatók tartoznak. 
Nem zárunk ki egy fizi-
ka iránt érdeklődőt sem, 
jöjjön akár bármelyik ter-
mészettudományi szak-
ról. A múltban többször 
szerveztünk már kimon-
dottan más szakterület-
nek korrepetálást és ezen 
a jövőben sem szeretnénk 
változtatni. Sőt, minél 
szorosabb együttműködés elérése a 
hosszú távú célunk. 

A fizika nem csak a képletek-
ről, levezetésekről és ezek bármiféle 
kombinációjáról szól, semmiképp se 
így tekints rá! Ez csak az eszköztár a 
minket körülvevő világ jelenségeinek 
megfogalmazásához. A fizikai inter-
pretáció, a valóság és a modell közötti 
kapcsolat létesítése elengedhetetlen.  
A fizikához „szükséges” szemléletmó-
dot is megpróbáljuk a lehetőségeknek 
megfelelően átadni.

Ne feledd, elérhetsz minket az ehb-
fokakoord@mafihe.hu e-mail címen, a követ-
kező linken http://www.fb.com/elte.foka/, 
vagy személyesen is akár (előzetes 
egyeztetést követően) a Mafihe irodá-
ban (É 2.106). Bátran keress fel min-
ket minél előbb, ha úgy érzed, tudunk 
segíteni!

Biricz András
Fóka-koordinátor

ehb-fokakoord@mafihe.hu

GEKKO 
Földrajz- és Földtudományi 
korrepetálások

A Földrajz- és Földtudományi 
szakterületnek úgymond a négyes met-
rója volt a korrepetálás, mivel nagyon 
régóta terveztük a bevezetését, mégis 
eddig valamiért mindig elmaradt, de 

idén végre megpróbál-
kozhattunk az elindí-
tásával. Mindkét szak, 
mindkét tudományág 
rendkívül szerteágazó, 
így akinek van érzéke 
valamely részterülethez, 
könnyen lehet, hogy 
attól még más tárgyakból 
több felkészítést igényel.  
Ezt igyekszünk segíteni 
a magunk módján, létre-
hozva a szakterületen a 
hallgatók korrepetálási 
rendszerét, a GEKKO-t, 

ami a földrajzos és földtudós, „geo” 
kezdetű tudományágakkal foglalkozó 
hallgatókat segíti. A hallgatók nagy 
része sokszor vágyik rá, hogy közös-
ségben tanuljon, közösen találják meg 
a problémás kérdésekre a választ.  
A rendszer az őszi szünet óta működik, 
célunk, hogy hosszú távon is fennma-
radjon. A különórákon egyéni magya-
rázattal, akár speciálisan a számonké-
résekre felkészítve, hallgatói szemlé-
lettel igyekszünk átadni a szükséges 
tudást, kis csoportoknak. Amennyiben 

van más érdeklődő, őket is szívesen 
várjuk, hátha érdekes ismeretekkel 
szolgálhatnak számukra az általunk 
olykor nehéznek megélt tananyagok.

Első körben szeretnénk a legin-
kább vízválasztó, buktatós tárgyakra 
koncentrálni, ilyen pl. a Fizika, Talaj-
tan, Területi egyenlőtlenségi mutatók, 
valamint egyéb kritériumtárgyak.  
A korrepetitorok a legjobb tudású, jeles 
érdemjegyet szerző hallgatók közül 
kerülnek ki, hogy a tudást megfelelő 
módon tudják átadni. Akik már részt 
vettek a felzárkóztatáson, túlnyomó 
többségben pozitívan számoltak be 
róla, és hasznosnak találták, a taná-
rok is értékelik a kezdeményezést.  
A tárgyakat a hallgatók igényeihez 
szeretnénk igazítani, így ha van olyan 
tárgy, amiből nagy szükségét érzitek a 
plusz felkészítésnek, jelezzétek felénk, 
és mi segítünk. Jelenleg a koordiná-
tor a földrajzos részen Sipos Réka, a 
földtudományi részen Varga Fanni.  
Aki felkészítést vállalna, azok jelentke-
zését is várjuk, nagyon jó tapasztalat-
szerzési lehetőség mindazok számára, 
akiket érdekel a tanítás valamilyen 
formája (tanári szakosok is jöhetnek), 
vagy egy csoport koordinálása, esetleg 
a saját ismereteit frissítené fel újra.

A földrajz- és földtudományok 
a minket körülvevő világgal, mint 
egy koherens egésszel foglalkoznak, 
sokszor egy-egy aspektust rendkívül 
részletesen tárgyalva. Mindenkinek 
ajánljuk az ismeretei bővítését, hiszen 
az igazán jó szakember átfogó és szé-
les ismeretei vannak nemcsak a saját 
szakterületén, de a hozzá kapcsolódó 
egyéb részeken is. Ha bármi kérdésed 
van, elérsz minket a gekko@ttkhok.elte.hu  
e-mail címen, valamint hamarosan fris-
sülni fog a szakterületi honlapon is a 
rendszer leírása.

Réthy Miklós András
Földrajz- és Földtudományi Szakte-

rületi Koordinátor
foldutdszk@ttkhok.elte.hu

Küldöttgyűlési beszámoló
2015 utolsó ülése

A Hallgatói Önkormányzat háza táján december eleje környé-
kén sűrűn váltották egymást a különböző ülések. Előbb november 
végén, majd december elején is ülésezett a TTK HÖK Küldöttgyű-
lése, ez utóbbi alkalommal azért, hogy a tisztségviselők beszámol-
hassanak október közepe óta végzett munkájukról és megvitathas-
sunk néhány, a hallgatókat érintő kérdést.

December 1-jén tartott ülés már a 
napirendi pontok tárgyalásánál meg-
lepetéseket tartogatott, ugyanis érke-
zett egy javaslat, hogy az Alapszabály 
módosítása kerüljön le most az ülés 
napirendjéről, annak ellenére, hogy 
egy héttel korábban rendkívüli ülé-
sen beszéltünk át jó néhány fontosabb 
pontot. Ennek apropójául az szolgált, 
hogy mostani elfogadás esetén is csak a 
februári szenátusi ülésre kerülhetne be 
az Alapszabály módosítása, de addig 
ki lehetne még használni az időt egyes 
pontok részletesebb átbeszélésére.  
Így a tényleges módosítás a 2016-ban 
ránk váró első feladatok egyike lesz.

Ezt követte a Bejelentések napi-
rendi pont, amikor Hoksza Zsolt, az 
ELTE TTK HÖK elnöke tájékoztat-
ta a Küldöttgyűlést több, a Hallga-
tói Önkormányzatot érintő ügyről.  
Nemcsak a TTK HÖK berkein belül, 
hanem egyetemi szinten is aktuális 
téma most az alapszabály-módosítás, 
ugyanis a legutóbbi, novemberi EHÖK 
(a részönkormányzatokat magába 
foglaló Egyetemi HÖK) Küldöttgyű-
lés is módosított Alapszabályt. Ezek 
a változások többnyire technikai jelle-
gűek voltak, de például az ÁJK HÖK 
évfolyam-képviseletére való tekintet-
tel kérte, hogy a többi karon tavasszal 
tartandó, egységes képviselőválasztá-
sokkal szemben, náluk ősszel kerül-
jön sor erre. A Hallgatói Önkormány-
zat szavazott delegáltakról a Tanár-
képzési Központ testületeibe, illetve 
munkabizottságaiba. A Tanárképzési 
és Tanár-továbbképzési Tanácsban 
Sudár Mariann, a Tanárképzési Köz-
pont Egyeztető Testületében Hoksza 
Zsolt elnök fogja képviselni a TTK-s 
tanárszakos hallgatókat. Mivel az ősz 
folyamán érkeztek be másodfokú fel-
lebbezési kérelmek Kiss Edinához, az 
EHÖK elnökéhez, így különösen sür-
gető volt a Fellebbviteli Testület felál-
lítása, amely ilyen esetekben hivatott 

eljárni az ELTE Szervezeti és Működési  
szabályzata alapján.

Hoksza Zsolt azzal folytatta a 
bejelentéseket, hogy jelezte, a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény abszolu-
tóriumra vonatkozó módosítása miatt 
a képzési terveken változtatni kellett, 
ugyanis a szakdolgozatért járó kreditek 
immár nem számíthatók be az abszolu-
tórium megszerzésébe. Ez annyit tesz, 
hogy nem lehetet 170 kreditre végbi-
zonyítványt szerezni, ha 10 kredites 
a szakdolgozat. Ezt kiküszöbölendő, 
szakdolgozati szemináriumok lesznek 
minden szakon meghirdetve, amelyek 
kreditértéke ki fogja váltani a szakdol-
gozatért járó krediteket. A legutóbbi Kari 
Tanács megszavazott egy előterjesztést 
a Honorácior Státusz Karunkon való 
bevezetéséről. Ez egy tehetséggondozási 
forma, amelynek lényege, hogy a legte-
hetségesebb hallgatóknak lehetőséget 
nyújt, hogy jóval több kreditet elvégez-
zenek térítésmentesen, mint amennyit 
kredittúlfutás nélkül megtehetnének. 
Hoksza Zsolt arról is tájékoztatta a 
képviselőket, hogy tavasszal lejár  
Dr. Surján Péter dékán úr 
mandátuma, így dékánvá-
lasztásra fog sor kerülni. 
Ennek előkészítésére a 
Kari Tanács egy bizott-
ságot választott, amely-
nek tagjai: Dr. Michaletzky György,  
Dr. Tichy Géza és a TTK HÖK elnöke.

Szó volt továbbá a közelmúltban 
megvalósult Gólyabálról és arról, hogy 
annak megszervezése során az Egyetem 
rendkívül segítőkész hozzáállást tanú-
sított és különösebb problémák nélkül 
zajlott le a rendezvény. Az elnöki beje-
lentések utolsó pontjaként a TTK HÖK 
költségvetése került elő. A gólyatábo-
rok költései rendeződni látszanak, és a 
számok ismeretében elmondható, hogy 
rendkívül drágák voltak a táborok.  
A TTK HÖK költségvetésének jelentős 
részét felemésztették ezek a rendezvé-

nyek, aminek okai jobbára a szervezési 
konstrukcióból fakadnak. Az Egyetem-
nek a szállás és az étkezés után repre-
zentációs adót kellett fizetnie, amely 
igen magas adókulccsal rendelkezik, 
emellett a részvételi díjakat is – miután 
a gólyatáborok szervezését az Egye-
tem nem tekinti alaptevékenységének 
– ismét csak adó terheli. Ehhez még 
társult a Gólyabál kiadása, amellyel a 
TTK HÖK bőven kimerítette költség-
vetési tartalékait. A részletekről Hoksza 
Zsolt és Horváth Tamás is bővebb  
felvilágosítást tud adni.

A Bejelentéseket követő, második 
napirendi pont, a Beszámolók voltak. 
Az Alapszabály előírja, hogy a tiszt-
ségviselőknek munkájukról minden 
rendes küldöttgyűlési ülésen be kell 
számolniuk, amelyre ezen alkalommal 
került sor. Ezt írásban tették, azonban 
érkezett egy-két beszámolóhoz szóbeli 
kiegészítés is, illetve ha ahhoz voltak 
kérdések – márpedig sokszor voltak – 
akkor az azokra adott válaszok is segí-
tettek árnyalni a képet a tisztségviselők 
elmúlt másfél hónapos munkájáról. 
Horváth Tamás gazdasági elnökhelyet-
tes szintén jelezte a költségvetéssel 
kapcsolatos problémákat és azt, hogy 
nem kíván újraindulni a tisztségben és 
vár szeretettel minden hallgatót, aki 
érdeklődik a tisztség iránt. Rádl Attila  
tanulmányi elnökhelyettes pedig a 
januárban esedékes TTK Nyílt Napra 
és az Educatio kiállításra várja a lelkes 
önkéntes jelentkezőket, akik örömmel 

segítenének a programok 
lebonyolításában. Fricz 
Gergely külügyi biztos 

beszámolt a Külügyi 
Börzéről, illetve igye-
kezett megválaszolni 

a hozzá intézett képviselői kérdé-
seket. Miután minden tisztségviselő 
beszámolóját átbeszéltük szavazásra 
került sor, amelynek eredményekép-
pen egyedül Józsa Kornél Ellenőrző 
Bizottsági tag beszámolóját nem fogad-
ta el a Küldöttgyűlés.

Az eredmények kihirdetése után 
Hoksza Zsolt lezárta a nagyjából kétórás,  
rekord rövid ülést és sikeres vizsgaidő-
szakot kívánt mindenkinek.

Németh László
küldöttgyűlési képviselő

nemeth.laszlo@ttkhok.elte.hu
és

Hoksza Zsolt
elnök

elnok@ttkhok.elte.hu
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Kémia Korrepetálás

A kémia szakterületen a tárgyakkal 
kapcsolatok korrepetálásokat a KéKó 
szervezi. A rövidítés régi, és már több 
cifrábbnál cifrább variáció is napvi-
lágot látott, hogy hon-
nan eredhet, de talán 
maradjunk a hivatalos 
feloldásnál, a Kémia 
Korrepetálásnál. 

A KéKó a követ-
kező rendszerben 
működik: az intézet 
oktatói összeállítottak 
a szakterület kérésé-
re összetett beugró-
teszteket, amelyeket 
a KéKó-ba korrepe-
titorként jelentkező 
hallgatóknak ki kell tölteniük. Ezeken 
az amúgy sem könnyű teszteken a 
jelentkezőknek 70%-ot el kell érniük, 
ha hallgatótársaikat a KéKó színeiben 
szeretnék oktatni. Ez a mi kis minő-
ségbiztosításunk. Az így összeálló, kis 
összetételváltozásokkal, de általában 
7-8 fővel üzemelő korrepetitori gárda 
várja a jelentkezőket. 

A KéKó-hoz a keko@chem.elte.hu 
címen, vagy a facebook oldalunkon tud-
tok fordulni. Utóbbin megtekinthetitek 
az eleve meghirdetett órákat, amihez 
bátran csatlakozhattok. Ha nem talál-
tok olyan témájú foglalkozást, amiben 
nektek lenne szükségetek segítségre, 
kikereshetitek az oktatók közül, hogy 
ki az, aki az adott téma oktatására kva-
lifikált, és rögtön írhattok nekik, vagy a 
fentebb említett központi címre. Az órát 
megbeszélni, azaz a helyét, időpontját, 
és témáját – hiszen a cél, hogy nektek 
a legtöbbet segítsen az egész – közvet-
lenül az oktatóval tudjátok, aki majd 
ténylegesen meg is tartja. 

A korrepetálások ingyenesek, ez 
szigorú szabály, amihez mi és a többi 
korrepetitori csapata is tartja magát.  
A oktatókat legjobban jutalmazni azzal 
tudjátok, ha kitöltitek az értékelő tesz-
teket, hiszen a kedves szavak jól esnek, 
ha pedig van még miben fejlődnünk, 
az is jó megtudni. Ennek elérhetősé-
gét az egyszerűség kedvéért most nem 
másoljuk be ide.

Egy szó mint száz, ha bármi gond 
van a kémiával, forduljatok hozzánk 
bátran!

Koncz Benedek
KéKó koordinátor

keko@chem.elte.hu

MASZAT 
Matematika Szakosok Társasága

„Az egyetlen maszat, amitől vilá-
gossá válnak a dolgok” – állítja mottónk, 
és ehhez híven állunk rendelkezésre 
mindenkinek. Bemutatkozik nektek a 

MASZAT, a matema-
tikus diákok által szer-
vezett korrepetálás.

Október elején 
indultunk neki rende-
sen ennek a félévnek is. 
Örülünk (vagy inkább 
nem kéne?), hogy egy-
re többen látogattok 
minket. Ezt inkább a 
kommunikáció haté-
konyságának köszön-
jük, és nem az anyag 
nehezedésének.

Heti két szokásos alkalmunk van: 
kedden 14–16, illetve csütörtökön 
12–14. Ezekre előzetes bejelentkezés 
nélkül is jöhet bárki. Emellett viszont 
jobban szeretjük, ha előre írtok e-mailt 
arról, milyen témakörből szeretnétek 
okosodni, és ezzel garantálni is tud-
juk korrepetitoraink felkészültségét. 
Mindkét alkalom a Matematikai Múze-
umban van, ami viszonylag könnyen 
megközelíthető, valamint alkalmas 
hely az órákhoz. A Matematikai Múze-
um az Északi épületben, a kémia por-
tánál, az első emeleten, közvetlenül a 
bejárat felett található.

Igen sok csoportot szolgál ki a 
MASZAT. Rendelkezésre állunk kri-
tériumdolgozat-felkészítésekhez, 
alapvetően a matematika alapképzés-
re járóknak. Természetesen segítünk, 

ha kell, a többi TTK-s gólyának is, de 
úgy gondoljuk, az a leghatékonyabb, 
ha mindenki a saját szakterülete által 
szervezett kritérium-felkészítést láto-
gatja, hiszen ők a kompetens szemé-
lyek, ők tudnak felkészíteni speciá-
lisan arra az írásbelire. Matematikai 
témájú tantárgyakkal kapcsolatban 
válasszatok minket, főként példá-
ul integrál- és differenciálszámítás 
a nagy „mumus”, más szakokról, 
TTK-n belül is, de a BME-ről is jöttek 
már hozzánk diákok.

A matematika alapszakosoknak a 
másod- és harmadéves tárgyakban is 
segítünk, viszont javarészt a korrepeti-
toraink is ebből a halmazból kerülnek 
ki. Célunk több mesterszakos invitá-
lása (vagy a most tanítók megtartása), 
hogy szélesítsük rendszerünket.

Gárdánk most már több főt szám-
lál, mint tavaly, mintegy 9 ember vesz 
részt a MASZAT munkájában. Ezek 
közül öten rendszeresen ott vannak a 
heti alkalmakon, míg akiknek ilyenkor 
órájuk van, vagy külön kapacitásuk, 
azok a hétközi korrepetálást vállal-
ják el. Mi főleg egyéni korrepetálással 
foglalkozunk, a munkánk 90%-a sze-
mélyes, egyéni magyarázaton alap-
szik. Kisebb csoportokat is szoktunk 
korrepetálni, viszont nagyobbakra 
még nem volt példa.

Köszönjük, ha igénybe vettetek 
már, nálunk senki nem marad segít-
ség nélkül! Kérlek, terjesszétek ezt a 
lehetőséget, hogy minél több emberhez 
eljusson, és nekik is segítsünk.

A koordinátori tisztséget másfél 
éve Antal Ádám tölti be a félév végéig. 

Keressétek a mindenkori koordinátort 
a hivatali e-mail címen, ha úgy érzed, 
korrepetálásra van szükséged (illetve 
minden óhaj, sóhajjal)!

Antal Ádám 
MASZAT koordinátor
maszat@ttkhok.elte.hu

RuBiSCo 
Biológia korrepetálások

Idén bontotta szárnyait a RuBiSCo, 
azaz a Rutinos Biológia Szakterületi 
Korrepetálások. A 2013-ban létrejött 
kezdeményezés még akkor hamar a 
süllyesztőbe került, mivel aktív hallga-
tók hiányában sajnos nem volt érdek-
lődés. 2015 nyarán viszont összegyűlt 
néhány lelkes, biológia szakos hallga-
tó, hogy segítsen a társainak. Jelenleg 6 
fő végez folyamatosan felkészítéseket, 
de egy-egy óra megtartására már több 
szakterületről is jelentkeztek.

2015 első félévében az alábbi tár-
gyakból folyik folyamatosan korre-
petálás:

• Állatszervezettan (Jezsó Bálint)
• Bevezetés a biokémiába (Tóth Lili)
• Biológia kritérium (Téglás Bence)
• Informatika (Fetter Dávid)
• Növényszervezettan
 (Bethlendy Boglárka)
• Sejtbiológia (Ignácz Attila).

További információkat találhattok 
a http://biosz.elte.hu/rubisco oldalon.

Az órákat olyan hallgatók tartják, 
akik jó eredménnyel zárták a vizs-
gájukat az adott tárgyból, és eléggé 
elhivatottnak érzik magukat, hogy 
megpróbálják megértetni másokkal az 
anyagot. Fontos kiemelni, hogy mint 
minden más karon lévő korrepetációs 
csoport, a RuBiSCo is ingyenes!

Hogyan is zajlik egy korrepe-
táció?! Amint értesülünk arról, hogy 
egyes tárgyakból a felkészülés prob-
lémás, igyekszünk minél hamarabb 
cselekedni. Természetesen arra törek-
szünk, hogy minél több hallgatóhoz 
eljusson a segítség, így igyekszünk 
alkalmazkodni mások órarendjéhez. 
Ha több embernek is megfelel egy 
időpont, akkor nagyobb csoportok-
ban felzárkóztatunk, ha kevesebben 
érnek rá, akkor akár egyenként is 
próbálunk segíteni magánórákkal.  
Az alkalmak hossza változó (örülünk,  

ha konkrét kérdésekkel fordultok 
hozzánk, mivel így hatékonyabban 
tudunk segíteni). Az oktatókkal is 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, 
hogy minden lényeges információt át 
tudjunk nektek adni.

Ha szükséged van valamilyen 
tárgyból segítségre, amely nincs fel-
sorolva, akkor is nyugodtan keress 
meg minket,  biztosan találunk 
valakit, aki szívesen korrepetálna.  
Mi sem jobb bizonyíték erre, mint-
hogy volt már korrepetálás növény-
tan, matematika, fizika és külön 
deriválás témakörből is. Bízz ben-
nünk, nem fogod megbánni. Bármely 
tárgyból lenne szükséged segítségre, 
írj a rubisco@ttkhok.elte.hu címre, és 
rövidesen már a felzárkóztató órán 
fogod találni magad.

Te is korrepetálnál valamiből és 
felkeltette a cikk az érdeklődésed? 
Még nem hallottál a biológia korre-
petálásról? Nem látsz egy tárgyat 
feltüntetve, amiből penge vagy? 
Jelentkezz korrepetitornak a fentebb 
említett címen, vagy a biosz.elte.hu 
weboldalon egy űrlap kitöltésével. 
Egy rövid elbeszélgetés után akár te 
lehetsz a következő, aki már a jövő 
héten felkészítést tart.

Fetter Dávid
RuBiScoordinátor

rubisco@ttkhok.elte.hu

Tanári Télapó
Idén harmadik alkalommal 

került megrendezésre a Tanári Télapó.  
2013-ban az akkor újonnan indult 
osztatlan TTK-s tanárszakosoknak 
rendezték először az oktatók, hogy 
a hallgatókkal közösen eltöltsenek 
egy délutánt, kötetlen beszélgetéssel. 
Majd egy évvel később Weiszburg 
Tamás tanár úr korábbi kérésének 
eleget téve – hogy a szervezést majd a 
hallgatók vigyék tovább – átvállaltuk 
ezt a feladatot. Az eseménynek a hely-
színt a Déli épületben lévő Ásványtár 
adja, melynek biztosítását ezúton is 
nagyon szépen köszönjük. Az ásvá-
nyok között hangulatos megvilágí-
tásban igyekeztünk előkarácsonyi 
hangulatot teremteni.

Az eredeti elgondolásokat követ-
tük idén is: először egy párperces éne-
kes-zenés műsort láthattunk, melyet 
a karon tanuló hallgatók állítottak 
össze (a kórus tagjai: Döbröczönyi 

Szintia, Gordos Emese, Görzsöny 
Balázs, Jurasits Júlia, Lukács Már-
ton, Magyari Dóra, Nagy Katalin, 
Nasinszky Virág, Sárdy Katalin, 
Szabó Márton, Szlezák Zsófia).  
A műsor több pontja is magával raga-
dó volt, és családias hangulatot köl-
csönzött az estének. Természetesen 
a fellépők is készültek egy kis meg-
lepetéssel a résztvevőknek, melyről 
még a szervezők sem tudtak: egy dalt 
írtak át, a tanári szakok sokféleségét 
felhasználva, melyet itt a Nyúz-ban is 
olvashattok.

 Talán sikerült egy kis meghitt-
séget csenni ebbe a ZH-kkal teli idő-
szakba. Ezt követően egy közös dal 
eléneklésével még a Télapó is ellá-
togatott, aki minden résztvevőnek 
hozott egy jelképes ajándékot az idei 
találkozás emlékére. Ezután jó volt 
látni, ahogy a hallgatók és oktatók 
kisebb-nagyobb csoportokba verőd-
ve felszabadultan beszélgetnek,  
viccelődnek.

Azt gondolom, hogy idén is sike-
rült az előző éveket felülmúlni, mind 
hangulatban, mind a résztvevők számá-
ban. Reméljük, hogy mindenki jól érezte 
magát, és jövőre is találkozunk!

Sudár Mariann
tanárképzésért felelős koordinátor

tanarszk@ttkhok.elte.hu

The lion sleeps tonight 
(átírt változat)

Halkan ébredj, csak csendben kérlek,
A diák alszik már.

Integrálni meg deriválni,
Úgy is rég tud már.

A víííí a vizsgán engedd át
A víííí a vizsgán engedd át

Fel ne ébreszd, ha alszik, kérlek,
A kávé sem hat már

Álmaimban nem más, mint a
Dezoxiribonukleinsav.....jár

Az úúúúúúv-n már tényleg engedd át!
Az úúúúúúv-n már tényleg engedd át!
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A génmódosítás új kora

2015. december 2-án 18 órakor az Élő adás sorozat keretei között Varga 
Máté, az ELTE Genetika Tanszékének biológusa tartott előadást CRISPR 
– A genomszerkesztés forradalma, előnyök és kockázatok címmel.

A bakteriofág baktériumot fertőzni 
képes vírus. 1915-ben Frederick Twort 
fedezte fel a fágokat mint baktériumtá-
madó lényeket, majd Felix d’Herelle írta 
le őket organizmusként.

Előadónk elsőként érdekességek 
ismertetésével hívta fel a figyelmet a 
fágok fontosságára. Kb. 100 millióra 
becsülik a fág fajok számát (viszonyítás-
képp: a gerincesekét 60 ezerre, a rovarokét 
kb. milliós nagyságrendűre). Minden pil-
lanatban 1030 prokariótára 1031 bakteriofág 
jut, tehát egy nagyságrenddel nagyobb 
számban delegálják magukat, mint azok a 
fajok, amelyekből élnek. Szemléltetésnek: 
ez az adott pillanatban 1 milliárd ton-
na tömeget, és ha egymás mögé tesszük 
őket, 130 millió fényév hosszú struktú-
rát jelent (125 nanométeres átlagmérettel 
számolva). Az ökoszisztémában betöltött 
hatalmas jelentőségük miatt, illetve felfe-
dezésük 100. évfordulója kapcsán 2015-öt 
a fág évének kiáltották ki.

Rengeteg kutatás és felfedezés kap-
csolódik a bakteriofágokhoz, melyekre 
a CRISPR/Cas technológia kidolgozói 
támaszkodni tudtak. Először (2012-
ben) Jennifer Doudna és Emmanuelle 
Charpentier publikált a Science-ben a 
CRISPR-rendszerről. Majd 2013-ban Feng 
Zhang és George Church már a lehetsé-
ges felhasználásról írt.

A CRISPR/Cas-rendszer
Ahogy az előadó kifejtette, ez nem 

más, mint egy baktériumok „immun-
rendszerét” kölcsönvevő, helyspecifikus 
DNS-hasítást végző rendszer. A baktéri-
umok számos stratégiát alkalmazhatnak 
a vírusok ellen: felszíni tapadást, DNS-be 
jutást, bakteriofágok összeszerelődését 
gátolhatják. Az immunizálás fázisában 
a bejutott virális DNS-ből a Cas enzim 
egy „spacert” gyárt, melyet beépít a 
saját örökítőanyagába, hogy az esetleges 
következő támadáskor védekezni tudjon. 
Ez a CRISPR-régió, amely rövidítés az 
angol „clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats” kifejezésből 
ered, vagyis ezek ismétlődő struktúrák a 
genomban. Immunválasz esetén a rend-

szer aktiválódik, és a Cas-fehérjék tönk-
reteszik a bejutott fág DNS-t.

Ennek másik része a DNS-hibajaví-
tó mechanizmus a baktériumban, mely 
lehetővé teszi a DNS-törés azonnali javí-
tódását. Ez történhet homológ rekombi-
nációval, ami egy nagyon jól kihasználha-
tó folyamat. A homológ párba a kutatók 
beültetik a bevinni kívánt DNS-szakaszt, 
melyet a sejt rekombináció révén az 
örökítőanyagba épít.

Varga Máté egy újabb érdekességre 
hívta fel a figyelmünket: amikor fordul 
a kocka. Létezik olyan baktérium (Vibrio 
cholerae), melynek nincsen CRISPR-
rendszere, helyette egy ún. PLE elem 
segíti a védekezésben. Az őt támadó 
fág azonban hordoz CRISPR-kazettát, 
mellyel kihasítja a PLE-szakaszt. Ennek 
egy jövőbeli kihasználása lehet egy 
rekombináns fág CRISPR szekvenciával, 
mely antibiotikum-rezisztenciát hordoz. 
Ezzel védekezni lehetne a rezisztens bak-
tériumok ellen, így hatékonyabbak lehet-
nének a gyógyszeres kezelések.

Tehát egy CRISPR-technológiával 
létrehozott fág lehet a megoldás a növek-
vő antibiotikum-rezisztencia ellen.

Lehetséges felhasználások
Ezzel a technikával minden élőlény 

genomjába benyúlhatunk, így rengeteg 
alkalmazása és használata lehet. Ezek 
közül az előadó csak néhányat emelt ki.

Fehérjekódoló génjeinknek nagyjából 
20%-a esszenciális, vagyis nélkülözhetet-
len a fennmaradáshoz. A rákos sejteknek 
is vannak esszenciális génjeik, ezek közül 
van, ami átfed az egészséges testi sejtek 
génjeivel és van, ami specifikus. Ezeket a 
specifikus géneket kiütve, vagyis a rákos 
sejt életfeltételeit megszüntetve egy lehet-
séges gyógymód alakítható ki. A prob-
léma ott lehet, hogy a daganatos sejtek 
nem egyformák, minden egyes esetben 
külön vizsgálatokat és génkiütést kéne 
végrehajtani.

Genomeditálás alapú terápiáknál 
már ütközhetünk etikai akadályokba, 
melyre az előadó is felhívta a figyelmet. 
Ilyen terápia lehet a HIV-vírus recepto-

rának, vagy egy káros mutáció génjének 
kiütése őssejtben, és annak visszaültetése 
a szervezetbe. Itt a sejt osztódni kezd, a 
beteg pedig meggyógyul.

A dizájner bébik hajnala is bekö-
szönthet. Az eddigi példákban felnőtt 
ember sejtjeinek génmódosításairól volt 
szó, ami elég komoly beavatkozás, és 
ennek megfelelően beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek. Azonban ennél is 
nagyobb etikai problémát okozhat, mikor 
humán embrió génmódosításán kísérle-
teznek. Ugyanis a zigóta módosításával 
az összes testi sejtben megjelenik a válto-
zás, ami örökíthetővé válik.

Disznó eredetű xenotranszplantációs 
kísérletekben egyre több immunválaszt 
kiváltó gént ütnek ki, mellyel egyre elér-
hetőbb lesz állati szervek transzplantálá-
sa. Egy kísérleti pávián 2,5 évig élt átülte-
tett sertésszívvel.

Próbálkoznak kihalt fajok újraélesz-
tésének megoldásával is. Nagyon mesz-
sze van még, hogy ez sikeres legyen, és 
persze nem egy Jurassic cityt kell elkép-
zelni. Az elefántok genomja közeli a 
mammutokéhoz, ezért a mégis különbö-
ző gének kiütésével kísérleteznek.  Eddig 
a Church-kutatócsoportnak sikerült in 
vitro sejteket „mammutosítani”.

Gene drive, vagyis önző gén beülte-
tése. Ez a gén aktívan másol: felismeri azt 
a kromoszómát, amin nincs rajta és rámá-
solja magát. Így gyorsan elterjeszthető 
lesz egy tulajdonság, ami hosszútávon 
fontos lehet. Pl. szúnyogba maláriaellenes 
gén beültetésével gyorsan csökkenthető 
lenne egy adott területen a megbetegedé-
sek száma. De ez veszélyeket is rejt, nem 
tudjuk, mik lehetnek ennek a hatásai az 
ökológiai egyensúlyra.

A „meddig GMO a GMO” kérdést 
is pedzegette az előadó. Erről többet egy 
korábbi cikkben olvashattok. (Tétékás 
Nyúz 5007 50. félévfolyam 7. szám 16-17. 
oldal: Varga Máté és a GMO)

Varga Máté előadása végén kijelen-
tette: a CRISPR-rendszer működik, de 
így „kibújt a gene a palackból”. Olyan 
változásokat hozhat az egyed és az ökoló-
gia szintjén is, amire nem biztos, hogy fel 
vagyunk készülve, vagy irányítani tud-
nánk, így lehet, hogy nem kéne használ-
nunk. Ez ügyben már zajlanak konferen-
ciák, hogy egységes szabályrendszert dol-
gozzanak ki a CRISPR felhasználására. 
Bár kérdés, hogy ez a szabályrendszer a 
nagyvállalatok érdekeit képviseli-e majd, 
vagy etikus és az ökoszisztéma egyensú-
lyát képviselő elvekre épül-e.

Pacsuta Johanna

Tara Oceans
Mérföldkő az óceánkutatásban

A Francia Intézet 13. Környezetvédelmi Hónapja eseménysoro-
zatának egyik állomása a Tara Oceans expedíciót bemutató kiállítás, 
beszélgetés és előadás volt. A Tara három év alatt bejárta a világ óce-
ánjait, miközben mintavételezés és a minták folyamatos vizsgálata 
zajlott a vitorlás fedélzetének modern laborjaiban.

Lionel Guidi, az expedícióban 
három hónapon keresztül részt vevő 
kutató hangsúlyozta, hogy a Francia 
Le Centre National de la Recherche 
Scientifique (Nemzeti Tudományos 
Kutatóközpont) által támogatott mun-
kájukkal alapot szerettek volna terem-
teni a modern óceánkutatás számára.  
A világ óceánjainak 50 pontjáról 
gyűjtöttek 334 db egyliteres vízmin-
tát, amelynek tartalmát méret szerint 
frakcionálták, így vizsgálhattak víru-
sokat és medúzákat egyaránt. A kuta-
tók megfigyeléseikhez mikroszkópot 
és szekvenátorokat használtak, vagyis 
a talált géneket rögtön konkrét orga-
nizmusokhoz kötötték. A talált min-
tákat lefagyasztották, ezekkel további 
kísérleteket és megfigyeléseket fognak 
végezni, miután sikerül tenyésztésbe 
vonni őket.

A talált és megszekvenált, nagy-
részt ismeretlen fajokból származó 
35 000 genom könyvtárba rendezését 
az EMBL nagy teljesítményű számí-
tógépei végezték. Közel 40 millió gént 
azonosítottak bioinformatikai módsze-
rekkel, melyek a vártnál is nagyobb 
diverzitást mutatnak az óceáni lebegő 
élőlények körében. Az eddig ismert 
közel 11 000 eukarióta mellé továb-
bi nagyjából 139 000 fajt fedeztek föl, 
melyekhez nem volt hasonló sem az 
adatbázisokban. Ez azt feltételezi, hogy 
ezeket eddig még soha nem vonták 

tenyésztésbe és soha nem vizsgálták. 
Mi több, a talált minták harmada nem 
tartozik egyik eddig ismert szupercso-
porthoz (kládhoz) sem.

A kutatók szekvenciaelemzéseket 
is végeztek, melyek alapján kialakí-
tott predikcióikat aztán összevetették 
a megfigyelésekkel, például hogy egy 
endoszimbionta-szerű genommal ren-
delkező prokarióta valóban gazdasejt-
ben található-e meg. Igyekeztek model-
lezni az organizmusok közti kapcsolato-
kat, és azt találták, hogy leggyakoribbak 
a parazita kapcsolatok. A minták alap-
ján a fotoszintetizáló szervezetek „faj-
száma” a legalacsonyabb, sokkal gya-
koribbak az egymással valamilyen köl-
csönhatásban lévő predátor, szimbionta 
vagy parazita szervezetek variációi.  
A kölcsönhatások széles skálán változ-
nak, a negatív-pozitív parazitálástól a 
pozitív-pozitív mutualista kapcsolatig 
igen sok átmenet képzelhető el, és ez az, 
ami meghatározza a fajok lehetőségeit, 
sokkal inkább, mint az erőforrásokért 
való versengés. Hogy ebben a kérdés-
ben mennyire torzít a mintavételezés 
és a vizsgálatok módszertana, azt nem 
tudjuk. Az biztos, hogy ez alapján nem 
szabad messzemenő következtetést 
levonni az óceánok ökoszisztémáját 
meghatározó dinamikus és strukturális 
viszonyokról.

Minden helyszín mintáit ellátták 
olyan geo-bio-fizikai paraméterekkel, 

mint vízhőmérséklet, sókoncentráció, 
pH, tápanyag-ellátottság, vagy a minta 
begyűjtésének vízmélysége. Ezek alap-
ján azt találták, hogy azokban a mély-
ségekben, amelyeket még éppen elér 
a napsütés, a leginkább meghatározó 
faktor a hőmérséklet volt. „Általában jel-
lemző, hogy különböző hőmérsékletű vizek-
ben eltérő fajszerkezetet látunk” – mondta 
Peer Bork, az EMBL munkatársa.

Kimutatták, hogy az Indiai-óce-
án és a Csendes-óceán déli része 
közt éles határvonalat húz a Fokföld-
nél megfigyelhető erőteljes áramlás.  
A víz örvénylése összekeveri és lehűti 
a planktonok környezetét, amit csak 
nagyon kevés egyed képes átvészelni és 
így eljutni a szomszédos óceánba. A víru-
sok eloszlása is különleges. Meglepően  
kevésféle vírust találtak az óceánokban, 
ám ezek együttes előfordulása, „kok-
télja” igen változatos, ami arra enged 
következtetni, hogy csak néhány helyen 
keletkeznek vírusok és onnan terjednek 
szét különféle irányokba.

A munka elsődleges célja, hogy 
a klímaváltozással kapcsolatos vizs-
gálatokhoz adjon egy globális alapot, 
melyhez a későbbi klímakutatások 
eredményeit viszonyítani lehet. Termé-
szetesen nemcsak a klímakutatóknak 
ad alapot, hanem az óceán még nagy-
részt ismeretlen, de a szén és egyéb ele-
mek körforgásában elengedhetetlenül 
fontos szerepet játszó élővilágának, 
ökoszisztémájának térképezéséhez 
is jó kiindulási pontot biztosít a Tara 
Oceans expedíció adatbázisa.

Az esemény során az óceánok 
szénkörforgásban betöltött szerepét 
is megemlítette Lionel Guidi. Röviden  
bemutatta, hogy az óceán felsőbb 
rétegei egyensúlyban vannak a 
víz fölötti levegőréteggel, már ami 
a szén-dioxid mennyiségét illeti.  
Lejjebb, a mélyebb rétegekben azon-
ban, elhullott szervezetek formájá-
ban a szén kilép a körforgásból, ezért 
tekinthetjük az óceánokat talán a leg-
komolyabb szénnyelő egységeknek. 
Figyelnünk kell az óceánjainkra, meg 
kell ismernünk őket, hiszen ők 
képezik a természet legna-
gyobb „háttérhatalmát”!

A Tara hajó Párizsban 
várja a látogatókat, ha vala-
kinek lehetősége adódik 
megnézni, semmiképp se 
hagyja ki!

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

http://nyuz.elte.hu/wp-content/uploads/sites/6/2015/5007/#p=16
http://nyuz.elte.hu/wp-content/uploads/sites/6/2015/5007/#p=16
http://nyuz.elte.hu/wp-content/uploads/sites/6/2015/5007/#p=16
mailto:ferenc.kata%40nyuz.elte.hu?subject=
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Nejlonzacskómentes Afrika

A műanyag környezeti és gazdasági hatásairól tudomásunk van, 
azt igyekszünk minél környezetkímélőbb megoldásokkal visszaszo-
rítani. Szerencsére egyre többen szortírozzuk a szelektív hulladékot 
és megannyi szervezet indít időszakosan gyűjtőakciókat a hulladé-
kok felszámolására.

Minden év július 3-án kerül sor a 
Nemzetközi Nejlonzacskómentes Nap 
megrendezésére. Európában is több-
ször indult útjára a kezdeményezés, 
aminek célja, hogy felhívja a figyelmet 
a műanyag zacskók káros környezeti 
és gazdasági hatásaira, és szorgalmaz-
za azok környezetkímélőbb cseréjére 
irányuló törekvések elősegítését, meg-
valósulását. Ezt az újrahasznosított 
zacskók vagy a papírtáskák használata 
nagyban segíti.

A karácsony közeledtével számos 
bevásárlókörutat teszünk, ami alatt 
rengeteg zacskót kérünk és haszná-
lunk el. A PET-palackok gyűjtésére, 
újrahasznosítására és az ebből adódó 
hulladék felszámolására  ugyanolyan 
fontos a globális törekvés, amit jól 
mutat az „ehető víz”, az „iható könyv” 
– lásd előző lapszámokban – projektek 
is, csakúgy, mint a palackok használa-
tának újraértelmezése során megszüle-
tett világítás alkalmazása is.

A harmadik világ országaiban a 
tapasztalat azt mutatta, hogy vége-
láthatatlan a felhalmozott szemét. 
Az emberek nem tudnak mit kezde-
ni a  termékek csomagolóanyagaival, 
ugyanakkor sok program, tevékenység 
indult útjára, ami a környezet megóvá-
sára és egy élhetőbb világ megteremté-
sére hivatott megoldást találni.

Afrika országai közül Ruanda volt 
az, aki kijelenthette 2008-ban, hogy 
műanyagmentes. A kontinens egyik 
legtisztább államává vált a műanyag-
gyártás és -használat tilalmának követ-
keztében.

Mit is jelent ez?
Egy kormányrendelet értelmében 

az ország területéről ki kell tiltani a 
nejlonzacskók használatát, annak gyár-
tását és importálását. Nem meglepő 
így az a tény, hogy aki az országba 
szeretne beutazni, azt körültekintően 
megvizsgálják műanyag zacskó után 
kutatva, mert abban az esetben, ha ren-

delkezik vele, azt elveszik és helyette 
papír- vagy vászontáskát kap.

A szigorításnak, így a tilalom 
bevezetésének egyik alapvető oka a 
környezet megóvása volt.

Ruanda egy kis ország, ami mező-
gazdaságból tartja fenn magát – sok 
termőfölddel és állatállománnyal ren-
delkezik. A földművelést és 
állattartást azonban egyre 
inkább megnehezítet-
te, amikor a sokadik 
műanyagzacskó lep-
te el a földterülete-
ket, a fákon lógtak 
és eldugaszolták a 
csatornarendszert 
is. Ebből adódóan 
vezette be a kor-
mány a nejlonzacskó 
tiltását, ami ugyanakkor 
egy nagyobb projekt részét 
képezi. Ez a Vision 2020 terve-
zet, aminek fő célja a ruandai környezet-
védelem fejlesztése, a mezőgazdaság és 
állattenyésztés modernizálása, ami által 
Ruanda – a világ egyik legkevésbé fejlett 
országa – célul tűzte ki, hogy a közepe-
sen fejlett országok nevei között méltán 
helyet kapjon.

A rendeletet nagyon komolyan 
veszik és az állam keményen fellép a nej-
lonzacskók használata ellen. Ez abban is 
megnyilvánul, hogy a tiltás következté-
ben megjelent a nejlonzacskócsempészet 
a területen. A kormány a műanyagcsem-
pészeket pénzbírsággal és/vagy szabad-
ságvesztéssel bünteti, ahol a pénzbírság 
összege elérheti a 600 eurót is, míg a bör-
tönbüntetés a 12 hónapnyi időtartamot. 
Ezt figyelembevéve az utca emberének is 
óvatosnak kell lennie, mert ha meglátnak 
a kezében egy zacskót, ami műanyagból 
van, azonnal pénzbírsággal büntetik, ami 
150 dollárjába is kerülhet.

A törvény egyelőre jól működik, 
de ezekkel a kihívásokkal nap mint 
nap kell szembesülnie a kormány és az 
utca emberének.

Ha nincsen nejlon, akkor mi 
van helyette?

Papír. Ruandában három papír-
gyártó üzem is működik, és a műanya-
got papírra váltották fel. A korábbi 
nejlongyártó üzemek pedig adóked-
vezményt kaptak, hogy ezzel is előse-
gítsék az átállást a zacskók újrahaszno-
sításának termelésére, amiből például 
az egyik üzem rovarhálókat készít.

Az országban nem ez az egyetlen 
törekvés a környezetvédelem jegyében. 
Kelet-Afrika Svájcának is nevezik, mivel 
gyakorlatilag a közösségi munkák hazá-
jának számít. Az ország szemétdomb-
jainak felszámolása az ún. umuganda 
rendszernek köszönhető. Ez közösségi 
munkát jelent egy közös cél elérésében, 
amikor a családok, barátok, szomszédok 
összegyűlnek és együtt oldanak meg egy 

közös feladatot, illetve segítik 
egymást. Ebben a prog-

ramban minden, 18 és 
65 év közötti mun-

kaképes személy 
köteles részt venni.  
A közös munka 
minden hónap 
utolsó szombatjára 
van időzítve, reggel 

8 órakor kezdenek és 
mintegy 3 órás együt-

tes tevékenység veszi 
kezdetét. A munkavégzés 

kiterjed a szemétszedésre, az 
épületek javítására, a lakóterületek kör-
nyékének tisztán tartására. A közösen 
végzett munka a lakosság közel 80%-át 
érinti. Az egyes felmérések statisztikái 
kimutatták, hogy évek alatt több millió 
ember részvételével zajlott az umuganda.  
A rendelet értelmében az állam környe-
zeti és infrastrukturális szempontból szá-
mos eredményt tud felmutatni: faültetvé-
nyek létrehozása, erózió elleni védekezés, 
utak, egészségi központok létesültek, 
illetve új iskolák, hidak épültek.

Céljuk, hogy az ország környezet-
védelmi programjai más afrikai orszá-
gokba is elérjenek, és hamarosan ezek a 
területek is részt vállaljanak a globális 
környezettudatosság elősegítésében.

Láthatjuk, hogy ebben az afrikai 
országban sok a törekvés egy jobb és 
élhetőbb környezetért. A bevezetett 
rendszerek jól mutatják, hogy a szegény-
ség mellett, minimális anyagi ráfordítás-
sal, de egy közösség munkájával meny-
nyit lehet tenni a közös érdekekért.

Richter Ancsa
richter.aniko@nyuz.elte.hu

Nyakig a vízben
Eltűnő szigetek

Mindannyian ismerjük a klímaváltozás következményeit, köztük 
a tengerszint emelkedését, és hogy ennek következményeként víz alá 
kerülhet például Anglia vagy Hollandia. Azonban vannak olyan kevés-
sé ismert helyek a világon, amelyek a legkevésbé tehetnek a globális 
felmelegedésről, mégis az ő életüket lehetetleníti el annak hatása.

A tengerszint-emelkedés a klíma-
változással együtt járó egyik legna-
gyobb fenyegetés. A melegedő éghaj-
lat hatására növekszik az óceánok 
vizének térfogata, gyorsabban olvad-
nak a gleccserek, illetve a sarkvidé-
kek bizonyos területeinek jégtakarói. 
Becslések szerint a grönlandi jég teljes 
elolvadása 7 méteres, míg az antarkti-
szi jégtömegé 70 méteres tengerszint-
emelkedést eredményezne.

Az IPCC 2013-as jelentése alap-
ján a XIX. század végére a szintemel-
kedés – az 1985-2005-ös szinthez 
képest – 26-82 centiméter közötti 
lehet. A becslés azonban a visszacsa-
tolási folyamatok miatt nehéz. Ilyen 
például, hogy ahogyan melegszik az 
időjárás, úgy nő a párolgás mértéke. 
Az óceánokból elpárolgó víz az álta-
lános légköri mozgásoknak megfe-
lelően az Antarktiszon hó alakjában 
esik le, így ez a vízmennyiség nem 
kerül vissza a tengerekbe.

Jelenleg évi 3-8 milliméterrel emel-
kedik a világtenger szintje, ami azon-
ban gyorsabb is lehet, ha nem sikerül 
mérsékelni az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. Ez az érték, bár kicsinek 
tűnik, mégis már kézzelfogható gondo-
kat okoz szerte a világon.

Erre szolgál ijesztő példaként a 
Carteret-szigetek esete. A Pápua Új-
Guineához tartozó szigetcsoport egy 
30 kilométeres átmérőjű, öt nagyobb 
tagból álló, 0,6 km² területű atoll, 
melynek legnagyobb tengerszint 
feletti magassága 1,5 méter volt, 
ugyanis ez az érték egyre csökken. 
A szigeteket Philip Carteret fedez-
te fel 1767-ben, 1896-ban pedig egy 
helyi bennszülött asszony, Emma 
Coe „királynő” vásárolta meg mind-
össze négy fejszéért és 5 kg dohá-
nyért. A főnökasszony hamar fel-
virágoztatta a kis földi édent, ám 
az általános felmelegedés hatására 
folyamatosan emelkedő tengerszint 
egyre nagyobb fejtörést okozott az 

ott élőknek A lakosok évtizedeken 
át védőgátak építésével és mang-
roveerdők telepítésével próbáltak 
védekezni, ám mindhiába. A magas 
dagályok folyamatosan otthonokat 
sodortak el, terméseket tettek tönkre 
és ellehetetlenítették az édesvíz-ellá-
tást. A reménytelen harc eredmé-
nyeképpen 2003. november 25-én a 
Pápua Új-Guineai kormány elren-
delte a szigetek teljes kiürítését. 
Ezerötszáz őslakosnak kellett volna 
elhagynia lakhelyét, azonban 2007-
ben elfogyott az erre szánt összeg, 
így néhány család még mindig kény-
telen a szigeteken élni. Ez az első 
eset, amikor egy teljes népcsoportot 
kellett kitelepíteni a globális felme-
legedés következményeként.

Hasonló sorsra fog jutni az 
Egyenlítő mentén elhelyezkedő Kiri-
bati Köztársaság. A szigetcsoport 33 
kisebb-nagyobb tagból áll, amelyből 
jelenleg 21 lakott, azonban a szige-
tek mindegyike legfeljebb néhány 
méterrel emelkedik a tengerszint fölé.  
1999-ben két szigetet már eltűnt-
nek nyilvánítottak, és most is töb-
bet fenyeget az a veszély, hogy vég-
leg víz alá kerül, így Kiribati több 
mint 100 000-es lakossága kénytelen 
egyre kisebb és kisebb helyre szo-
rulni. Kiribati szigetei körül évente  
1,2 centimétert emelkedik a tenger-
szint, ez a világátlag négyszerese, így 
a helyieknek hasonló problémákkal 
– édesvízhiány, megszűnő otthonok, 
tönkremenő termések – kell megküz-
deniük, mint a Carteret-szigetek ese-
tében. A kutatók ugyan az évszázad 
végére teszik annak a veszélynek a 
realizálódását, hogy a többi kis szi-
get is víz alá kerül, a pesszimistább 
becslések mindössze 20-30 évet jósol-
nak. Éppen ezért 2014 nyarán Kiribati 
megvásárolt egy 20 négyzetkilomé-
ternyi területet a Fidzsi-szigetekhez 
tartozó Vanua Levu szigeten, ahol 
jelenleg még csak a terület mezőgaz-

dasági termelésre való előkészítése 
zajlik. Így Kiribati lehet az első állam, 
amelynek teljes lakossága arrébb köl-
tözik, méghozzá 2000 km-rel. Mindez 
annak ellenére történik, hogy Kiribati 
egy főre jutó üvegházgáz-kibocsátása 
mindössze 7%-a a világátlagnak.

Kiribati lakói voltak azok, akik 
a világon először a klímaváltozás 
következményei miatt kértek mene-
dékkérelmet. Ezeket a kérelmeket 
azonban eddig sorra elutasították, 
ám a klímaügyek miatt menekül-
tekké válók politikai elismerése 
sokat változhat majd a közeljövő-
ben, ugyanis hamar annyira sokan 
lesznek, hogy nem lehet majd őket 
figyelmen kívül hagyni. Becslések 
szerint a klímaváltozás miatt ottho-
nukat elhagyni kényszerülők száma 
2050-re elérheti a 700 milliót.

Nemcsak szigetek, hanem már 
kikötővárosok is érzékelik a prob-
lémákat, sőt még a NASA is bajban 
van. Ugyanis az amerikai űrkutatási 
ügynökség hét nagyobb központja 
közül öt fekszik partközelben, ezek ki 
vannak téve az egyre emelkedő ten-
gerszint jelentette veszélynek. Köz-
tük van például az ikonikus Hold-
küldetések űrhajóinak indítóállomá-
sa, a floridai Kennedy Space Center, 
vagy a virginiai Wallops Flight 
Facility, ahol 1945-ös megnyitása óta 
16 ezer rakétát lőttek fel, és közben 
23 centimétert emelkedett a vízszint.  
A NASA ezért a víz közelében fek-
vő épületeket folyamatosan bontja és 
újjáépíti beljebb, a szárazföldön.

Talán elcsépeltnek hat, azonban 
még mindig nem tapasztalható vál-
tozás a világ hozzáállásában, így 
továbbra is aktuális az alábbi meg-
állapítás: ha nem figyelünk a környe-
zetünkre, nem változtatunk jelenlegi 
hozzáállásunkon, akkor nagy bajban 
leszünk a közeljövőben.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu
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Zene, divat, tárgy és a hat díj

Lapzártánk után, vasárnap érkeznek meg a Nobel-díj nyertesei a 
díjátadásra Stockholmba. A Nobel Múzeum ennek kapcsán művé-
szeket kért fel, hogy az idei témákat megformálják. A rendhagyó 
kiállításon a díjak interpretációi mellett a díjazottak egy-egy repre-
zentatív tárgya is helyet kap majd.

A Nobel Múzeum legfontosabb fel-
adata a Nobel-díjazottak eredményei-
nek közel hozása a laikus közönséghez. 
Rendszeresen kisebb-nagyobb csopor-
tokat fogad, minden életkorból – leg-
utóbbi ott jártamkor húsz huszonéves 
társaságában voltam, ezúttal pedig egy 
óvodás csoport érkezett jelenlétemben 
a felnőtt és nyugdíjas „átlaglátogató-
kon” felül.

A múzeum maga kis helyet foglal 
el, egy szobát Alfred Nobel életének és 
a dinamit révén megszerzett vagyoná-
ról rendelkező végakaratának szentel-
tek, egy még kisebbet a kreatív gyerek-
kornak. Létezik egy, a díjazottakról és 
az eredményeikről szóló rövidfilmeket 
folyamatosan játszó zug, valamint egy 
bemélyedés, ahova néhány „Nobel-
tárgyat” helyeztek el. A Nobel-shopon 
és éttermen kívüli maradék terület egy 
nagy tér, néhány kisebb részre bontva.

Belépéskor a hat díj táblája fogad, 
általában általános leírást mutatva, de 
a különleges héten az idei díjazottakról 
lehet olvasni. Beljebb minden díj rövid 
összefoglalóját lehet interaktív táblákon 
kikeresni, valamint a plafonon köröz-
nek a mindenkori díjazottak képei és 
önéletrajzai. Ami viszont igazán érde-
kes, az csak ezután következik.

A Nobel Creations egy különle-
ges projekt, amelynek keretén belül 
zeneszerzők, divattervezők és szob-
rászok interpretálták az idei díjakat. 
„Egy olyan egyesítő, központi gondolatot 
szerettünk volna találni, amely összefogja a 
díjakat” – kezdte a kiállítás megnyitóját 
Olov Amelin, a múzeum igazgatója. 
– „Úgy éreztük, hogy  a kreativitás éppen 
ez a dolog. A kreativitás mint alkotó folya-
mat köti össze a tudomány és humanizmus 
különböző területeit, és ugyanez egyesíti a 
művészetet is.”

A stockholmi művészeti intézmé-
nyek hallgatói a bejelentést követően 
kezdtek dolgozni benyomásaik, érzé-
seik és egy-egy „szakterületi tudo-
mányos koordinátor” által elmondot-

tak alapján. „Hogy hangzik a DNS?” 
– tette fel magának a kérdést Haukur 
Hannes Reynisson, a svéd Royal Coll-
ege of Music hallgatója. „Mit jelent a 
béke nekünk, akik békés országban élünk?  
A béke csupán a félelem hiánya?” – fej-
tegette Haukur hallgatótársa, Hanna 
Bylund, a Nobel-békedíj interpretálója.

A kiállítás szervezői és a képzőmű-
vészek is egyetértenek abban, hogy a 
szövegek, bár nagy szerepük van a díjak 
megértésében, sokszor nehezen értel-
mezhetőek és sokszor riasztóak. Ezzel 
szemben a művészet felkelti az érdeklő-
dést a látogatóban, személyes kapcsola-
tot alakít ki az adott témához és előfor-
dul, hogy sokkal gyorsabban megértjük 
belőle egy adott eredmény jelentőségét, 
mint olvasás révén tennénk.

És hogy mi az eredmény? Félig 
összerakott arany színű puzzle-ruha, 
sok egyforma-de-toldozva-foldozva-
mégis-más bögre, vagy ősi kínai csésze 
bescannelt és sorozatgyártott másolatai, 
a NeuTrio előadásában hallható „where 
the oscillation takes place” (ahol az 
oszcilláció megtörténik), vagy egyedi 
énekhangok, melyek a szemed közé 
dobják: „wealth is my health, health is 
my wealth” (az egészséged a gazdag-
ságod, a gazdagságod az egészséged)!  
És még sok más, amiért ha nem is Stock-
holmba, de a http://www.nobelmuseum.
se/sv/utstallningar/nobel-
creations-resande honlap-
ra mindenképp érdemes 
ellátogatni!

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

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

Arctalan tömeg
Amikor villamoson utazom, gyak-

ran körbenézek unalmamban vagy 
szórakozottságomban, hogy mégis kik 
vannak velem egy járművön, mit csi-
nálnak éppen. Egy kissé negatívnak 
tartom, hogy az utasok kb. 30-40%-a a 
telefonját bújja. Igazából konkrét oko-
kat nem tudok felsorolni, hogy miért 
lenne ördögtől való dolog, mert azért 
én is van, hogy ránézek, de valamiért 
egy kicsit lehangoló tud lenni a lát-
vány. Mintha egy drog lenne, muszáj 
folyton csetelni vagy a facebookot pör-
getni, és véletlenül sem gondolkozni, 
kinézni az ablakon, vagy neadjisten 
beszélgetni.

Általában reggelente nem szok-
tam az utasokat „lesni”, mert olyankor 
még túl kómás vagyok, vagy olyan 
heringparti van, hogy az előttem levő 
sapkáján túl már úgy sem látok. Ilyen-
kor hangolódom az aznapi teendők-
re, vagy próbálok elintézni pár dolgot 
(e-mailt olvasni, jegyzetet átfutni stb), 
amit a reggeli készülődésből átemel-
tem az utazás idejére, hogy annyival 
is tovább alhassak (mert az a 10 perc 
szundi életmentő lehet).

Az egyik reggel szintén ezen a 
vonalon haladtam. Felszálltam, majd 
miután véget ért a néma örvendezé-
sem, hogy továbbjutottam az ajtón túl 
és egy remek kis állóhelyet találtam, 
gyorsan az olvasnivalómba temetkez-
tem. Már tíz perce utaztam és köze-
ledtem a Petőfi hídhoz, így elkezd-
tem az ajtó felé orientálódni. Ekkor 
néztem fel először. És megdöbben-
ve láttam, hogy egész úton az egyik 
ismerősömmel közvetlenül szemben 
álltam, kb. 40 cm volt közöttünk.  
És mindketten a telefont nyomkod-
tuk. Annyira sokkolt ez a tény – és 
kicsit el is szégyelltem magamat, hogy 
én is a „sötét oldalra” kerültem –,  
hogy alig bírtam értelmesen beszélni 
vele. Azóta nem is mobiloztam villa-
moson, de minden nap megcsodálom 
a megunhatatlan, gyönyörű látképet, 
ami a Petőfi hídon átmenve tárul a 
szemem elé.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

A Csárdáskirálynő
100 évvel ezelőtt, 1915-ben mutat-

ták be Kálmán Imre nagysikerű ope-
rettjét először Bécsben, majd annak 
ellenére, hogy dúlt az első világhábo-
rú szerte Európában, mindenütt nagy 
sikerrel.

Az operettet az operánál sokkal 
könnyedebb műfajként szokás aposzt-
rofálni. Ez sok szempontból megállja 
a helyét, de talán éppen ezért nagyon 
komoly kihívás az operettet jól, szín-
vonalasan bemutatni: a művészeknek 
egyszerre kell énekesként és prózai 
színészként is kiválóan teljesíteni.  
A szerepükből adódóan szerintem 
sokan könnyen esnek át a ló túlolda-
lára, és energikus, hatásos produkció 
helyett túlzottan harsánynak, ripacs-
kodásnak hat az előadásuk. A rendezés 
szempontjából sem könnyű eltalálni 
a keskeny határvonalat a drámai és a 
szórakoztató között.

Az operett jellemzően egyszerű 
történettel, de nagy, gyakran kissé túl-
áradó érzelmekkel dolgozik, nem kivé-
tel a Csárdáskirálynő sem. Egy arisztok-
rata fiatalember beleszeret a pesti Orfe-
um tehetséges, fiatal énekesnőjébe, a 
szülők azonban mindent megtesznek, 
hogy véget vessenek a botrányosnak 
ítélt kapcsolatnak. Ebbéli igyekezetü-
ket és a fiatalok csetlés-botlását termé-
szetesen félreértések, könnyes búcsúk, 
nagy egymásra találások és lelepleződő 
családi titkok kísérik. Mit szépítsünk; 
egy-két ötletes fordulattól eltekintve 
ezekből a történetekből tizenkettő egy 
tucat, a Csárdáskirálynő-t mégis 100 
éve játsszák nagy sikerrel, betétdalait 
pedig mindenki ismeri, még ha nem is 
tudja, honnan valók.

Az Operettszínház előadásáról 
vegyes érzelmekkel jöttem haza. Az első 
felvonás meglehetősen vontatott volt, 
a Szilviát alakító Fischl Mónika sajnos 
nagyon túljátszotta a szerepét, és sok 

esetben a rendezést sem találtam külö-
nösebben jónak, ugyanakkor a mellék-
szereplők között többen is voltak, akik 
kiváló alakítást nyújtottak. A fiatal színé-
szek közül Kékkovács Marát és Kerényi 
Miklós Mátét emelném ki, akik reme-
kül elkapták azt a bohókás hangulatot, 
amit az általuk megformált Stázi-Bóni 
páros visz a darabba. Az idősebb szí-
nészek közül többeket is kiemelhetnék 
(egyébként ezek a szerepek bár kevésbé 
tűnnek jelentősnek, egy-egy izgalmas 
jellemvonásukkal talán több lehetősé-
get tartogatnak a színészi bravúroknak), 
de úgy gondolom, mindannyiuk közül 
kitűnt az Anhilte hercegnét, avagy a hír-
hedt Vörös Hildát játszó Kállay Bori.  
Nem kérdéses, hogy ebben az előadásban 
ő volt az igazi Csárdáskirálynő. Leginkább  
az ő érdeme, hogy mindent összevet-
ve azt hiszem, mégiscsak érdemes volt 
rászánni egy estét a darabra.

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

PaintCocktail
Ecset és bor

Ha szeretnél egy kreatív programot és még alkotni is van kedved, 
a barátokkal vagy ismerősökkel töltenél el egy kis időt jó hangulat-
ban koktélozás közben, akkor jelentkezz be egy PaintCocktailra, 
ami egy új társasági esemény itthon.

Az idei év márciusában Európá-
ban először nálunk indult útjára – az 
amúgy Amerikában igen népszerű 
programot itthon is terjesztve – egy 
kreatív programsorozat, egy szórako-
zási lehetőség néhány pohár itallal, 
baráti társasággal vagy anélkül.

Egy elvárásoktól mentes festés 
koktélozás közben, vagy fordítva.  
A lényeg pedig, hogy ellazulj és abban 
az élményben legyen részed, hogy fes-
teni bárki tud!

Előképzettség és gyakorlat nem 
kell hozzá, hogy részt vegyél a progra-
mon, mert egy profi instruktor irányítja 
a kétórás közös festőkurzust. Ő lesz 
az, aki ecsetvonásról ecsetvonásra fog 
segíteni téged, hogyan alkosd meg a 
festményedet. Az eszközöket biztosít-
ják; ami pontosan ecsetből, egy vászon-
ból, egy kötényből és festékből áll.

A kurzusoknak mindig más a témá-
juk, amiről a honlapjukon előre tudsz 
informálódni, és pontosan megtudni, 

mikor milyen festmény alapján, milyen 
instruktorral és hol tudsz majd festeni.

A kép festése lépésenként történik, 
amit az instruktor irányít. Az előre meg-
adott festmény a minta, amit gyakorla-
tilag le kell másolnod a saját festővász-
nadra, de ahányan vagytok, annyifajta 
alkotás fog születni ugyanazon minta 
alapján. A társaság általában 10-25 fős, 
és ennek megfelelően alakul a hely-
szín is, így minden alkalommal más-
hol kap helyet az esemény. Általában  
kávézók, éttermek, galériák adnak 
helyet a szabadidős programnak.

Zártkörű rendezvény, de privát kéré-
seket is teljesítenek, akár csapatépítő tré-
ningről legyen szó, vagy egy leánybúcsú-
ról. Ebben az esetben a megrendelő igé-
nyeinek megfelelően változik a helyszín 
és maga a szolgáltatás is. Lehet zenével, 
de további étel- és italkínálattal színesíteni 
a programot, amivel a költségek arányo-
san növekednek természetesen. 

Felemelő érzés lehet, amikor a kez-
deti „Hogyan is kezdjek hozzá” bizony-
talanságból egyre határozottabb ecset-
vonások követik egymást a vásznon, 
ami mellé szorgosan kortyolgatod az 
újratöltött pohárkádból mondjuk a bort. 
A lazultabb állapotban biztosabb vagy 
a sikerben és nem is érdekel, hogyan 
fogsz csupán négyféle színből – fekete, 
piros, kék, fehér – egy vászon nagyságú 
festményt megfesteni, amit ha elkészítet-
tél, haza is vihetsz, hogy azonnal meg 
is mutasd mindenkinek. Aztán rájössz, 
hogy benned tulajdonképpen egy Picas-
so veszett el, csak nem tudtál róla.

Kissé húzósnak találom a közel 
bruttó 10 ezer forintos árat két óráért, 
még akkor is, ha biztosítva vannak 
az eszközök, és az árban szerepel két 
pohár ital is. A mindennapi ritmusból 
jó ötlet lehet kicsit kiszakadni és átadni 
magunkat egy kreatív programnak, de 
egy kicsivel több pénzt kell rászánni, 
mint amennyit gondolnánk.

Richter Ancsa
richter.aniko@nyuz.elte.hu
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Gyufarejtvény megfejtések

Nyereményjáték
Beküldési határidő: a megjele-
néstől számított egy héten belül 
(következő hét szerda 12:00).
Kérlek, tartsátok ezt 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.

Heti nyerteseink...
...nincsenek, mert senki nem küldte be 

a gyufarejtvények megfejtéseit :(

Egy kapcsolat szabályai
Ezen a héten egy olyan sorozatot 

ajánlok nektek, melynek meglepő-
en a magyarra fordított címe sokkal 
ráillőbb, mint az eredeti. Angolul így 
hangzik: Rules of engagement (körülbe-
lül ezt jelenti: a jegyesség szabályai), 
viszont a lényegét jobban megragadja 
a magyar cím, mivel egy házaspár, egy 
friss jegyespár, és egy örök agglegény 
életét mutatja be, és azt, hogyan éli 
meg mindenki a maga párkapcsolatát/
párkapcsolatait. Ezt a szituációs komé-
diát igényes sorozatkedvelő baráta-
im ajánlották nekem, mert okos, jó a 
humora, nem az a tipikus kínomban 
már csak nevetek kategória. Audrey 
és Jeff 12 éve házasok, jól összeszokott 
páros, de mint minden kapcsolatban, 
nekik is vannak összezördüléseik, 
súrlódásaik, melyeket szeretettel és 

odafigyeléssel mindig sikerül meg-
oldaniuk. Kedvenc karakterem Jeff 
a maga érzelemmentes (néha azért 
láthatjuk szeretetteljes oldalát, mikor 
a feleségével kettesben van) és smu-
cig jellemével. Képzeld el a helyze-
tet, – amikor valami vicceset mon-
dasz fapofával, aztán két másodperc 
múlva nevetésben kitörve elárulod, 
hogy csak vicceltél. Na, ő is ezt teszi, 
csak utána nem nevet, hanem kijelenti, 
hogy ő tényleg komolyan gondolta. És 
tényleg. Jennifer és Adam segítségével 
láthatjuk, milyenek a frissebb kapcso-
latok, hiszen még csak 7 hónapja van-

nak együtt a sorozat kezdetén, amikor 
eljegyzik egymást és összeköltöznek. 
Jeffék mindig nevetnek rajtuk, hogy 
még milyen kis aranyosak, azt hiszik, 
hogy minden szép és tökéletes, de lesz 
ez még így se. Az örök szingli Russel 
pedig mind a négyükön nevet, nem 
érti, hogyan kötelezhetik el magukat 
egy életre. Élvezi az életet, és minden 
héten új (általában fiatal és butácska) 
barátnője van. Természetesen ötük 
között is nagyon sok vicces szituáció 
és bonyodalom alakul ki, a favoritom, 
amikor egymással szurkálódnak és 
beszólogatnak. 

Még csak az első évadot láttam 
(egy rész 20 perces, gyorsan le lehet 
pörgetni), de biztos hogy folytatom, 
és szerencsémre már 7 évad készült 
belőle.

Resch Borbála
resch.borbala@nyuz.elte.hu

(A) 1. feladat (A) 2. feladat (B) 1. feladat (B) 2. feladat 

Keresd a különbséget!
Sziasztok! Az online számra tekintettel egy egyszerű kis különbségkeresést 

találtam ki. A két kép között összesen 10 eltérést kell megtalálnotok, és azok 
helyét vagy típusát megírni a rejtveny@nyuz.elte.hu címre, hogy néhány zacskó 
gumicukorral gazdagodhassatok.

A korábbi – csak online megjelent – lapszámban lévő gyufarejtvényre sajnos 
nem érkezett egyetlen megoldás sem. Ha nem tetszenek ezek a típusú feladatok, 
akkor jelezzétek és igyekezni fogok újabb rejtvényeket kitalálni a számotokra. 
Ha esetleg túl nehéznek találtátok őket, akkor a megoldásaikat az oldal alján 
megnézhetitek.

Az eddigi tapasztalataink alapján – mint az a fenti bekezdésből is kiderül – az 
online lapszámok nem sok megfejtőt szoktak vonzani, így ha bekülditek a meg-
fejtést, szinte biztosan nyerni fogtok! Különbségek keresésére fel!

Fetti
fetter.david@nyuz.elte.hu

Hogyan élhetsz, ha nincs múltad?
Memento

A címben megfogalmazott kérdést szerintem jó lenne kicsit bőveb-
ben kifejteni azoknak, akik nem ismerik a filmet: természetesen min-
denkinek van múltja, csak van, aki nem emlékszik rá. A Memento 
főszereplője is ilyen: fejsérülése óta egyáltalán nem emlékszik arra, mi 
történt vele azóta. Pár perc után egyszerűen törlődik minden.

A koncepció alapvetően szerin-
tem nem tűnik túl izgalmasnak külső 
szemlélő számára, hiszen aki filmet 
néz, az jó esetben emlékszik az elejére. 
Azonban a Memento esetében erre nem 
alapozhatunk: hogy átérezzük a fősze-
replő helyzetét, a történetet visszafelé 
láthatjuk jelenetenként: először a vég-
kifejletet, tele ismeretlen szereplőkkel, 
mindenféle indoklás nélkül.

Aztán jön egy fekete-fehér narratí-
va, egy időben előrefelé haladó telefon-
beszélgetés, amelyből információhoz 
juthatunk arról, mi történt főszerep-
lőnkkel, ezt megint (közvetlenül az 
előző előtti) jelenet következik, majd 
megint a narratíva jön. Az ilyen módon 
felépített film hatása pontosan azt éri 
el, hogy soha nem tudunk többet, mint 
a főszereplőnk – leszámítva, hogy mi 
látjuk a jövőt, tudjuk, mivé fut ki ez az 
egész. Be kell vallanom, nem sokszor 
találkoztam még filmben ilyen hihetet-
lenül zseniális ötlettel.

Főszereplőnk, Leonard – mint már 
említettem – egy fejsérülés következté-
ben semmire sem emlékszik, ami azóta 
történt vele. Ez önmagában nem lenne 
még annyira izgalmas, hogy majd két 
órán keresztül lekösse a figyelmünket, 
viszont Leonard nemcsak ücsörög egy 
szobában a családja körében, hanem 
megpróbálja megtalálni felesége gyil-
kosát és bosszút állni érte. Mondanom 
sem kell, hogy állapota ebben egyálta-
lán nincs a segítségére.

Elsőre talán lehetetlennek tűnik a 
vállalkozás, azonban főszereplőnknek 
bejáratott módszere van: tetoválások-
kal, polaroid képekkel és azokra írt 
információkkal emlékezteti magát a 

megismert emberekre, megszerzett 
információkra. Azt bizonyára rajtam 
kívül többen is érzik, hogy ez bizony 
nagyon könnyen manipulálható 
„emlékeket” szül, de más megoldás 
nem lévén, Leonard ezzel dolgozik.

A cselekmény persze alaposan 
igénybe veszi az agyat, folyamatosan a 
főszereplővel együtt pörgünk mi is azon, 
vajon éppen mi történik, erre az egyik 
kedvenc példám az, amikor egy üldözős 
jelenetbe csöppenünk, és főszereplőnk 
remekül narrálja az eseményeket: „Mit 
csinálok? Futok. *észreveszi a vele párhu-
zamosan futó alakot* Á, megvan! Bizto-
san őt üldözöm. *A köztük lévő akadály 
végén a másik futó megáll és felemeli 
a fegyverét, majd céloz. Leonard abban 
a pillanatban irányt vált és fedezékbe 
húzódik.* Nem. Ő üldöz engem.”

Az biztos, hogy számomra megha-
tározó élményt nyújtott ez az alkotás, 
hiába, Nolan még mindig Nolan (igen, 
a Sötét lovag trilógia, az Eredet és a Csil-
lagok között rendezőjéről van szó), bár 
talán helyesebb lenne a „már akkor is 
Nolan volt” kifejezést használni, hiszen 
mindhárom fent említett kasszasikernél 
korábbi művéről van szó. Bátran ajánlom 
mindenkinek, aki kicsit kevésbé szeretné 
kikapcsolni az agyát szórakozás közben, 
mint egy átlagos akciófilm esetén.

Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu

MEMENTO (színes és fekete-fehér, amerikai 
thriller, 113 perc, 2000)
Pontszám: 9/10
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