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Elmélet és gyakorlat
A cím jelenleg több szempontból is aktuális, szóval 

egy kicsit öszvér köszöntő lesz így a félév elejére, de 
remélem, elnézitek nekem.

De kezdjük az elején: köszöntök mindenkit az 
idei félévfolyam indulásánál, amely során komoly 
változások fognak bekövetkezni: a háttérben már 
zajlik a főszerkesztőváltás előkészítése, így a félév 
során biztosan komolyabb változásokra lehet számí-
tani – legalábbis az újsággal kapcsolatban.

Ennek okait jelenleg nem kívánom részletezni, sőt 
búcsúzkodni sem szeretnék nagyon, erre majd más alka-
lommal kerítünk sort, viszont remekül lehet átvezetni 
róla a címben szereplő témára: az elmélet (vagy a tervek) nem mindig felelnek 
meg a valóságnak. Jelen esetben az én számításaimat rendesen keresztülhúzta 
valami (amit nem nevezünk nevén – egye fene, az elméleti fizika).

Egyébként – ha már itt tartunk – az elméleti fizika sokkal távolabb áll 
tőlem, mint kísérleti „testvére” (tudom, ezzel nincs mindenki így), nyilván ez 
is közrejátszott a jelen helyzet kialakulásában. És ezt is most csak azért említem 
meg, mert ismét szép példája az elmélet és gyakorlat szembenállásának – még 
akkor is, ha jó esetben ugyanazt a folyamatot írják le két különböző módon.

Persze ideális esetben az elmélet és a valóság fedik egymást – még akkor is, ha 
ennek bizonyítására 101 évet kell várni. Igen, valószínűleg már hallottátok (töb-
bek között ezért nem készülünk róla egész oldalas cikkel), hogy sikerült igazolni 
Einstein relativitás-elméletének utolsó jóslatát, a gravitációs hullámok létezését.

Elég sok időre volt szükség hozzá, de valószínűleg nem a fizikusok lus-
tasága volt az oka: ha utánaolvastok a mérés megvalósításához szükséges 
eszköznek, láthatjátok, hogy bár a műszer nem kimondottan bonyolult, olyan 
hatalmas pontosságra van szükség, amely vélhetően az elmúlt évtizedekben 
még nem volt elérhető.

Egy biztos: a fizika világa felbolydult, Nobel-díjról meg teljesen új fiziká-
ról beszélnek és új távlatok nyílnak meg a kutatók előtt: én személy szerint 
kíváncsian várom, milyen következményei lesznek a felfedezésnek!

Saáry Ákos 
főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Mobilitás és migráció a régészetben

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészeti Intézete előadás-
sorozatot indított a tavaszi félévben Mobilitás és migráció a 

régészetben címmel. A soron következő alkalommal Vida 
Tivadar Változó kép a késő ókori népvándorlásokról és 

Gulyás Bence Népvándorlások és genetika című pre-
zentációját hallgathatják meg az érdeklődők.

Időpont: 2016. február 24. 18:00
Helyszín: ELTE BTK Régészettudo-

mányi Intézet Könyvtára (1088 
Budapest, Múzeum krt. 4/B)

forrás: http://www.elte.hu

Start-up és innováció-menedzsment műhelymunka

2016. március 1-től újra start-up és innováció-menedzsment 
műhelymunkára várja az érdeklődőket az ELTE. A hét alka-
lomból álló, ingyenes kurzus célja a résztvevők bármely tudo-
mányterületen használható innovációs és vállalkozói ismereteinek 
gyakorlatcentrikus bővítése. Jelentkezési határidő: február 23. 
Az érdeklődők tanácsokat kaphatnak az ötletek menedzseléséhez és a 
sikeres vállalkozás elindításához. Az ismeretek elmélyítését csoport-
munka segíti: a résztvevők az általuk kiválasztott témában építhetik 

fel saját virtuális vállalkozásukat, és ehhez az üzleti világban 
sikeres, tapasztalt mentorok nyújtanak segítséget. Szó lesz 

csoportos együttműködési, valamint személyes hatékony-
ságot fejlesztő technikákról, az ötletek prezentációjáról, 

illetve vállalkozásindítási, gazdasági, szervezeti és 
piaci alapismeretekről is. A pár soros bemutat-

kozó leveleket 2016. február 23-ig várják. 
A  m ű h e l y m u n k a  a z  E LT E ,  a 

BusinessWorks Hungary, a Bergen 
University College partnerségé-

ben, a CEU Business School 
közreműködésével  és 

az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus támogatásá-

val valósul meg.
bővebben: http://www.elte.hu

VII. „Közel, s Távol”  
Konferencia

Az Eötvös Collegium Orien-
talisztika Műhelye immáron 
hetedik alkalommal rendezi 
meg „Közel, s Távol” konferenciá-
ját. Az idei rendezvény fő témája a 
szimbólumok: a háromnapos tanács-
kozáson a résztvevők hat szekció prog-
ramjai közül válogathatnak.
Az Orientalisztika Műhely rendezvényé-
nek célja, hogy az orientalisztikával elhiva-
tottan foglalkozó hallgatóknak lehetőséget 
biztosítson egy, az érdeklődésük középpontjá-
ban álló témában folytatott kutatás eredménye-
inek bemutatására. 
Időpont: 2016. március 3–5.
Helyszín: ELTE Eötvös József Collegium (1118 Buda-
pest, Ménesi út 11–13.)

bővebben: http://www.elte.hu

ELTE Innovatív Hallgatói 
ötletpályázat 2016

Az ELTE RKK Innovációs 
Központja ötletpályázatot hir-

det az ELTE graduális és poszt-
graduális képzésein résztvevő 

hallgatói számára. A pályázat célja 
egy innovatív, saját ötleten alapu-

ló projekt beindításának elősegítése 
anyagi, illetve szakmai támogatás nyúj-

tásával. 
A cél az ELTE hallgatóinak, doktorandu-

szainak elképzeléseit piacképes, illetve a tár-
sadalom számára hasznos megoldássá formál-

ni, származzanak azok bármely tudományterü-
letről. Pályázni a felhívás kritériumainak 

megfelelően átdolgozott TDK-dolgozattal 
vagy PhD-értekezéssel is lehet.

Pályázatok benyújthatók egyéni és cso-
portos formában az ELTE-n aktív hall-
gató vezetésével. A legsikeresebbnek 

ítélt pályaművek egyenként 100.000–
300.000 Ft díjazásban részesülhetnek. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. március 11. 14:00 óra. A pályázatokat 

e-mailben és papíron is be kell nyújtani.
bővebben: http://www.elte.hu

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Ethnic and 
Minority Studies mesterképzése két magyar doku-

mentumfilm vetítésével csatlakozik az LMBT Történeti 
Hónap programsorozat eseményeihez. A második 

alkalmon, 2016. február 24-én a Meleg Férfiak, Hideg 
Diktatúrák című filmet vetítik angol felirattal.

A dokumentumfilm azt mutatja be, hogy 
milyen volt az államszocializmus alatt és 

azt követően meleg férfiként élni Magyar-
országon. A vetítés után beszélgetés 

következik az alkotókkal, szereplőkkel 
és más szakértőkkel. 
Időpont: 2016. február 24. 18:00

Helyszín: ELTE Lágymányosi Cam-
pus (1117 Budapest, Pázmány Péter 

sétány 1/A) 
forrás: http://www.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Új félév, új ösztöndíjak
A második félévi ösztöndíjak bemutatása

A tavaszi félév során több új ösztöndíjra is lehetőségetek van 
pályázni, bár a rendszeres pályázatok a cikk megjelenéséig már lefoly-
nak, de talán értékes információkkal szolgálhatok a következő félévre.

A kezdetek
Szeptemberi megválasztásomkor 

mindenképpen terveztem az ösztön-
díjak felülvizsgálatát, illetve akár új 
pályázatok létrehozását, de korántsem 
gondoltam, hogy rögtön belecsöppenek 
a Hallgatói Követelményrendszer hall-
gatói juttatások részének módosításá-
ba. Ennek módosításával alakult át egy 
kicsit az elmúlt években megszokott 
ösztöndíjrendszer, van olyan pályázat, 
ami már nem kerül meghirdetésre, de új 
lehetőségekkel is bővült a kiírás.

Egyszeri tanulmányi verse-
nyeken és konferenciákon 
való részvétel támogatása

Az egyik legtöbb hallgatót érintő 
kari ösztöndíjpályázat, ami átalakult, 
az az egyszeri tudományos ösztöndíj. 
Ezen a néven ezt megszüntettük, és 
ezentúl Egyszeri tanulmányi versenye-
ken és konferenciákon való részvétel támo-
gatása néven lesz elérhető. Pályázni 
ebben az esetben is az utazási, rész-
vételi és szállás költségekre tudtok.  
Egy félév során maximum 119 000 Ft-ot 
kaphat egy hallgató mint támogatás, 
illetve a költségeket a Kari Ösztöndíj-
bizottság akár 100%-ban támogathatja.

Szakmai ösztöndíj
Teljesen új ösztöndíjunk a szak-

mai ösztöndíj, ami megtalálható mind 
rendszeres, mind egyszeri pályázat 
formátumában. A rendszeres szakmai 
ösztöndíjra azon hallgatók pályáza-
tát várjuk, akik a Kar valamelyik tan-
székén kutatási, illetve demonstrátori 
feladatot látnak el. Továbbá várjuk 
a korrepetáló szervezetek pályáza-
tát is, akik a hallgatóknak ingyenes 
tanulmányi segítséget nyújtanak.  
Az egyszeri szakmai ösztöndíjjal azo-
kat a hallgatókat szeretnénk támogat-
ni, akik a tanterven túlmutató egyszeri 
szakmai feladatot végeznének, illetve 
a szakdolgozatukhoz vagy TDK-mun-
kájukhoz olyan költség merül fel, ami 
nélkül nem lehet elvégezni a kitűzött 

kutatást, ilyen pl.: terepre kijárásnak az 
üzemanyagköltsége vagy különböző 
tanfolyamok elvégzése. Az egyszeri 
pályázat féléves limitje itt 100 000 Ft, és 
lehetőség van a költségek akár 100%-
ának visszanyerésére.

Nyelvvizsga támogatása
Fontos megemlítenem, hogy válto-

zott a nyelvvizsga árának visszatéríté-
se. Ez már nem a rendkívüli szociális 
ösztöndíj keretein belül fog történ-
ni, hanem az előbb említett egyszeri 
szakmai ösztöndíjból. Pályázni csak 
a kimenetelhez szükséges nyelvvizs-
ga összegére lehet, aminek komplex 
B2-es szintűnek kell lennie, ugyanez 
vonatkozik a doktoranduszok második 
nyelvvizsgájára is.

A többi pályázatunk tovább-
ra is megmaradt, csak most már a 
Neptunban minden pályázatnak külön 
kérvénysablonja van, hogy áttekinthe-
tőbb legyen mind számotokra, mind 
számunkra a felület.

Rendszeres szociális támogatás
Így a cikk vége felé szót ejtenék a 

rendszeres szociális támogatásról, habár 
a megjelenéskor már nagyon közel lesz 
a hiánypótlás határideje. November-
ben kiküldtünk egy kérdőívet az őszi 
szoctámmal kapcsolatban, hogy kinek 
mi a véleménye a felületről, mit lehetne 
javítani. Mi több ötleteteket is megfogad-
tuk, és próbáltuk ez alapján elkészíttetni a 
kérvénysablont, a Neptun sajnos megaka-
dályozta a legtöbb módosítás bevezetését. 
De idén már 2 MB volt a felső határa a 
dokumentumok méretének, illetve ígére-
tet kaptunk, hogy a következő pályázási 
időszakban már 15 embert lehet majd 
hozzáadni a kérvénysablonhoz.

Utolsó tanácsként azt javasolnám 
bármilyen pályázat leadása előtt, hogy 
figyelmesen olvassátok el a pályázati 
kiírást, és ha valami nem érthető, akkor 
kérdezzetek.

Balogh Dániel
ösztöndíjakért felelős biztos

osztondij@ttkhok.elte.hu

Személyi segítők
A szorgalmi időszak második 

hetére, akinek lehetősége volt rá, az 
valószínűleg már felvette az összes tár-
gyát, bement az egyetemre és beült az 
épp aktuális órájára. Azt sem tartom 
kizártnak, hogy a legtöbben az előadá-
sok alatt már jegyzeteket is készítettek 
maguknak. Itt most álljuk is meg egy 
pillanatra és nézzük meg ezeket az ese-
ményeket, egy picit más szemszögből. 
A tantárgyfelvétel amúgy sem a leg-
kedveltebb és legegyszerűbb tevékeny-
ség a félév során, így mindenki el tudja 
képzelni azt, hogy akár egy diszlexia 
esetén mennyivel nehezebb is lehet ez. 
A szorgalmi időszak elején még sok 
hallgató bolyong a kampuszon az épp 
aktuális termeket keresve, de egy vak 
hallgatónak az adott terembe eljutás egy 
nagyobb feladatnak csak egy kis részét 
képezi. Ilyen és ehhez hasonló esetek 
miatt vannak és kellenek személyi segí-
tők az egész egyetemen.

Személyi segítőt csak regisztrált hall-
gatók vehetnek igénybe, de segítőnek 
gyakorlatilag bárki jelentkezhet, aki sze-
retne. A személyi segítők mellett érde-
mes még megemlíteni a jegyzetelőket 
is, akik nyilvánvalóan a jegyzetelésben, 
jegyzetkészítésben segítik azon hallgató-
kat, akiknek erre szükségük van.

Az igény minden esetben a regiszt-
rált hallgatóktól jön, mi pedig megpróbá-
lunk a kérésnek megfelelő embert keres-
ni, például a tárgyfelvételben olyasvalaki 
lehet hatékony, aki az adott szakra jár és 
jól eligazodik a mintatantervben.

A feladatok nagyon sokfélék 
lehetnek, továbbá személyi segítőként 
nagyon fontos még a segített hallgató-
val való kapcsolattartás is. Mivel ezek 
bizonyos elkötelezettséggel járnak, 
ennek könnyítésére a Fogyatékosügyi 
Központon keresztül szerződéskötés 
történik az erre vállalkozó hallgatóval.

Általában ezen a téren a félévek 
elején van több segítségre szükség, de 
mindig szívesen várjuk az érdeklődő 
hallgatók jelentkezését. Több emberrel 
is beszéltem már, akik segítők és/vagy 
jegyzetelők voltak, és annyit bizonyo-
san állíthatok, ez egy hálás feladat.

Amennyiben úgy gondolod, szí-
vesen lennél egyszer személyi segítő/
jegyzetelő, bátran keress meg a lenti 
e-mail címen vagy fogadóóráim alatt.

Seres Ákos
esélyegyenlőségi biztos

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu

Elnöki köszöntő
Dékánválasztás előtt a Kar

Lassan négy éve már, hogy Surján Péter dékán úr megválasztásra 
került a Természettudományi Kar vezetésére 2012. március 21-én, 
és lassan elérkezik az idő, amikor ismét arról kell dönteni, hogy ki 
legyen Karunk dékánja az előttünk álló időszakban.

2015. november 18-án szavazott 
a Kar legfőbb döntéshozó testülete, a 
Kari Tanács a dékáni pályázat kiírá-
sáról, ugyanis a jelenleg hivatalban 
lévő dékán megbízatása hamarosan 
lejár. A folyamat mostanra 
igen előrehaladott állapot-
ba került, ugyanis a pályá-
zatok leadási határideje 
lejárt. Egyetlen pályázat 
érkezett Dr. Surján Péter-
től, a jelenlegi dékántól. 
Március 9-én fog a jelölt 
személyesen bemutat-
kozni a Kari Professzori 
Tanács, a Kari Tanács és a 
TTK HÖK Választmányá-
nak összevont ülésén. Ezt követően 
március 16-án fog összeülni megint a 
Kari Tanács, hogy döntés születhes-
sen a dékán személyéről.

Nem csak a Karunk néz válto-
zások elé. Sokan talán már hallottak 
arról, hogy a tavalyi profiltisztítás 
hívószóval illetett intézkedést köve-
tően a felsőoktatásban érintettek 
nekiláttak az úgynevezett képzési és 
kimeneti követelmények újragondo-
lásának. Ezek hivatottak rendezni azt 
a kérdést, hogy mégis miféle tudás-
anyag és kompetenciák birtokában 
lehet egy hallgató, ha a szóban forgó 
képzést elvégezte vagy egyáltalán 
milyen előismeretek esetén felvéte-
lizhet oda. A Karunk által gondozott 
alapszakokhoz tartozó képzési és 
kimeneti követelmények új terveze-
tét a TTK Hallgatói Önkormányzat 
is véleményezte. Radikális változ-
tatásról nem tudunk beszámolni.  
A mesterszakokhoz tartozó anyagok 
áttekintése pedig jelenleg is folya-
matban van.

Ezek a változások elsők között 
fogják érinteni azokat, akik pont a 
napokban adják le felvételi jelent-
kezésüket. Ahogy az lenni szokott, 
ezt az eseményt megelőzi jó néhány 
olyan program, ahol a középiskolá-
soknak lehetőségük van egy kicsit 

megismerkedni az egyetemi lég-
körrel és kérdezősködni azokról a 
szakokról, amik felkeltették kíván-
csiságukat. Az ilyen rendezvények 
reprezentatív darabja például az 

Educatio kiállítás, ahol 
szerencsére idén is sok 
érdeklődőnek tudtunk 
felvi lágosítást  adni  a 
nálunk folyó képzésekről. 
Ennél is nagyobb öröm, 
hogy az érdeklődés és a 
lelkesedés a kari Nyílt 
Napig sem hagyott alább, 
ahol az oktatók előadásai 
mellett a látogatók megis-
merkedhettek a kampusz-

szal, a természettudományos szak-
kollégiumokkal vagy általánosabban 
az ELTE kollégiumaival is. Ha már 
szóba kerültek a kollégiumok, érde-
mes egy kevés szót róluk is ejteni, 
hiszen a kollégiumok háza táján is 
változások köszönthetnek be.

Január 4-én a kancellár levélben 
jelezte, hogy a Kollégiumi Szolgál-
tató Központnak új vezetője lett, 
Babos János személyében, aki 
Seifert Tibort váltotta ebben 
a tisztségben. Az új veze-
tő hamar bele is fogott 
a kollégiumi rendszer 
átalakításába. Február 
1-jén ülésezett az ELTE 
HÖK valamennyi kari 
részönkormányzatának ösztöndíjak-
kal foglalkozó tisztségviselője. Ezen 
az ülésen szó esett az úgynevezett lak-
hatási támogatás felosztásáról. Ez a 
keret kollégiumi férőhelybérlésre, kol-
légiumi fejlesztésre, illetve a szociális 
támogatás keretének növelésére for-
dítható. Az eddigi gyakorlat szerint a 
támogatás 50%-a fordítódott ez utóbbi 
jogcímre. A Kollégiumi Szolgáltató 
Központ azzal a kéréssel fordult az 
ELTE HÖK-höz, hogy ez a felosztás 
erre az évre változzon 70-30%-ra az 
előbbiek javára. Mit is jelent mindez? 
Több pénz jutna kollégiumi felújításra  

és valamivel kevesebb a szociá-
lis ösztöndíjakra, de mégis miért?  
Úgy néz ki, teljes felújításnak néz elébe 
a Nagytétényi úti Kollégium, amely 
beruházás a KCSSK-hoz hasonló szín-
vonalat és modernitást hozhat. Ez a 
folyamat a tervezés szakaszában van, 
de 2017 végéig akár be is fejeződhet. 
Miután a szociális ügyekkel foglalkozó 
tisztségviselők alaposan megvitatták a 
lehetőségeket, az ELTE HÖK Elnöksé-
ge – amelynek magam is tagja vagyok –,  
a felújítás ilyesfajta anyagi támogatása 
mellett döntött. Reméljük, ez az áldo-
zat hamar kifizetődik.

Találkoztam már olyan plety-
kákkal, miszerint megszűnt a Tudo-
mánytörténet és Tudományfilozófia 
Tanszék. Sajnos, ahogy az elég gyak-
ran lenni szokott, a pletykáknak van 
azért köze a valósághoz. Január 28-án 
kiküldésre került az új Kari Szerve-
zeti és Működési Szabályzat terveze-
te, amelyet előreláthatóan a február 
17-i Kari Tanács fog tárgyalni. Ennek 
egyik, hallgatókat érintő aspektusáról 
szeretnék egy kis tájékoztatást adni. 
A Tudománytörténet és Tudomány-
filozófia Tanszék mint közvetlenül a 
dékán felügyelete alá tartozó szerve-
zeti egység a jelen formájában meg-
szűnne a tervezet szerint. Ilyenkor 
természetesen adódik az az egysze-
rű kérdés, hogy miért, de a válasz az 
esetek elenyésző részében hasonlóan 
egyszerű. A megszűnése mellett szól 
például, hogy a Tanszéken dolgozó 

személyek száma elérte a 
nullát. Amint a Tanszék 
megszűnéséről az első 

hírek felröppentek – és 
miután meggyőződ-
tünk arról, hogy nem 

nélkülözik a megalapozottságot –, a 
Hallgatói Önkormányzat jelezte, hogy 
mindenképpen szeretné, ha a Tanszék 
által gondozott kurzusok hallgatására 
a jövőben is lenne lehetőség. Miután 
a Hallgatói Önkormányzaton belül is 
több ízben tárgyaltuk a kérdést, szor-
galmaztuk mi is a tudománytörténet 
és tudományfilozófia Karon betöltött 
szerepének távlati víziójáról való 
közös gondolkodást.

A Kari Tanács következő ülésé-
nek egyik napirendi pontja pontosan 
ennek a közös gondolkodásnak lesz 
szentelve.

Hoksza Zsolt
elnök

elnok@ttkhok.elte.hu
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Adjunktusi és egyetemi tanári kinevezések

Az ELTE TTK Kari Tanácsa a vizsgaidőszak alatt, január 20-án is 
ülésezett. Elsősorban személyi kérdésekről esett szó. A részleteket 
az alábbiakban olvashatjátok.

Az ülést Surján Péter dékán úr az 
előző Kari Tanács óta történt változá-
sok bejelentésével kezdte. A Professzori 
Tanács a januári ülésén Böddi Béla egye-
temi tanárt választotta meg új elnöké-
ül. Kutrovácz Gábor adjunktust Király 
Andrea adjunktus váltja a dékáni felügye-
let alatt álló egységek képviseletében.  
A DÖK-választások eredménytelenek 
voltak, így a márciusra tervezett válasz-
tásokig a Doktorandusz Önkormányzat 
két képviselője tanácskozási joggal vesz 
részt a Kari Tanács munkájában.

A Személyi kérdések között a Tanács 
egyhangúlag támogatta titkos szavazá-
son Gerencsér Balázs határozott idő-
re történő részmunkaidős adjunktusi 
kinevezését,  a Matematikai Intézethez 
a Valószínűségelmélet és Statisztika 
Tanszékre.

Az egyetemi tanári pályázatok 
támogatása hat esetben szintén egyhan-
gúlag történt 25 igen mellett. Így Bajtay  

Zsuzsanna (Biológiai Intézet, Immu-
nológiai Tanszék); Csordás András 
(Fizikai Intézet, Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszék); Lichtenberger János 
(Földrajz- és Földtudományi Intézet, 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszék); 
Mészáros Róbert (Kémiai Intézet, 
Fizikai Kémiai Tanszék); ifj. Böröczky 
Károly (Matematikai Intézet, Geomet-
riai Tanszék) és Sziklai Péter (Mate-
matikai Intézet, Számítógéptudományi 
Tanszék) esetében is. A Fizikai Inté-
zet, Biológiai Fizika Tanszékre két – az 
Intézeti Tanács által alkalmasnak talált 
– jelölt volt. Horváth Gábor 8 igen, 
11 nem és 6 érvénytelen szavazatot, 
míg Meszéna Géza 21 igen, 1 nem és 3 
érvénytelen szavazatot kapott.

Ezt követően a Kari Tanács egy-
hangúlag elfogadta a 2015/2016. tanév 
II. félévi üléstervét.

A Bejelentések napirendi pontban 
örömmel hallhattuk, hogy 2015. dec-

ember 4-én hat ELTE-s oktató, köztük 
Bajtay Zsuzsanna egyetemi docens (Bio-
lógiai Intézet) és Tarczay György egyete-
mi docens (Kémiai Intézet) vehette át az 
MTA doktora cím megszerzéséről szóló 
oklevelet a Magyar Tudományos Aka-
démia Dísztermében. Valamint, hogy az 
ELTE Tudományos Tanácsa 2015 őszén 
hagyományteremtő szándékkal pályáza-
tot írt ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elis-
merés és a vele járó pénzjutalom elnye-
résére negyven évesnél fiatalabb kutatók 
számára. A TTK-ról 4 oktató részesült a 
kitüntetésben: Erőss Anita (Általános és 
Alkalmazott Földtani Tanszék), Nógrádi 
Dániel (Elméleti Fizika Tanszék), Hargi-
tai Rita (Állatrendszertani és Ökológiai 
Tanszék) és Herczeg Gábor (Állatrend-
szertani és Ökológiai Tanszék).

Szomorú bejelentések is beárnyé-
kolták az év első ülését. 2016. janu-
ár 12-én, 74. életévében elhunyt Láng 
Ferenc professor emeritus, a TTK egy-
kori dékánja, a Növényélettani Tan-
szék korábbi vezetője. 2015. december 
26-án elhunyt a Meteorológiai Tanszék 
docense, Matyasovszky István. Fájda-
lommal emlékezünk oktatóinkról.

A következő Kari Tanács 2016. feb-
ruár 17-én lesz.

Lukács Károly
Kari Tanács hallgatói tag

lukacsk@caesar.elte.hu

Farsangi sport
Avagy soha ne add fel!

A tél múló, de a sport és a sportos életmód titkainak tudása iránti 
vágyunk nem hagy alább egykönnyen! Remélem, kedves Olvasó, téged 
sem törtek meg a vizsgák, vagy kerültél depresszióba az iskolakezdés 
alkalmából a sok sikeres vizsga után felszabadult endorfinok miatt. 
Az egészséges táplálkozásról is beszélnünk kell, hiszen gyanítom, a 
vizsgák alatt nem volt mindig időd odafigyelni magadra :) 

Body&mind
Az egészséges táplálkozás került a 

fókuszba az ELTE Aerobik+ program fél-
évindító előadásán. Új kezdeményezés-
sel vette kezdetét a tavaszi szemeszter: 
az ELTE Aerobik és klubunk munkatár-
sai rekreációs programokkal, érdekes 
előadásokkal és közösségépítő esemé-
nyekkel kívánnak egy kis „pluszt” adni 
az edzések mellé. Február 3-án minden 
érdeklődő szempár Kálmán Terézre és 
a Négy alapvető táplálkozási hiba – avagy az 
egészséges táplálkozás négy sarokköve címet 
viselő témájára szegeződött. A regisztrá-
ciós hét pangásához képest sokan meg-
jelentek a Hilton-teremben: a 40 perces 
előadást az ő kérdéseik, valamint az est 
során elkészített személyes étrendelemzé-
seik tették interaktívvá. Az ELTE Aerobik+ 
frontemberének köszönhetően interneten 
is elérhető az első foglalkozás diasora.

A tudatos életvitelt követően a 
szellem és a lélek felfrissülése felé veszi 
az irányt a programsorozat: az ELTE 
Aerobik Body&mind Est arra is választ 
ad, hogyan lássatok neki új energiákkal 
a következő tanulós-dolgos félévnek. 
(Folytatás február 18-án, részletekért 
keresd az ELTE Aerobik Body&mind est 
Facebook-eseményt...)

ELTE BEAC Sportinfók
Gyorskorcsolya
Megismételte magát a sporttörté-

nelem: matematika szakos hallgatónk, 
Burján Csaba és társai idén is ezüst-
érmet szereztek a rövidpályás gyors-
korcsolyázók Európa-bajnokságán.  
A Világkupa sanghaji nyitóállomásán 
aratott győzelem okán jó formában érke-
zett a szocsi kontinensviadalra a Knoch 
Viktor, Liu Shaolin Sándor, 
Liu Shaoang, Burján Csa-
ba alkotta négyesfogatunk.  
A nemzetközi szövetség (ISU) 
honlapjának beszámolója 
szerint fiaink az 5000 méte-
res döntő jelentős részében 

fej-fej melletti küzdelmet vívtak a végső 
győztes hollandokkal, valamint a hazai 
közönség előtt nagyot bukó oroszokkal. 
Kvartettünk jól kalkulált, ezzel az ered-
ménnyel a dobogó második fokára állt 
fel – akárcsak a majdnem napra ponto-
san egy évvel ezelőtti dordrechti Eb-n.

Jóga
Februártól folytatódnak a népsze-

rű jógaórák! A nagy érdeklődésre való 
tekintettel idén már heti három alkalom-
mal és egy új jógastílussal, a vinyasa flow 
jógával várjuk a jelentkezőket. Váltsd 
meg február 12-ig a 10 alkalmas bérleted 
gerincjógára, vagy vinyasa flow jógafog-
lalkozásra! Akik szellemileg és lelkileg 
is felfrissülésre vágynak, ők február idu-
sától heti rendszerességgel látogassák a 
BEAC Sportcsarnok 4. lépcsőfeljáró 1. 
emeletén található Tükrös termet.

Cycling
Még vannak szabad helyek a 

február 15-én kezdődő cycling edzé-
sekre! Szorgalmi időszakban sem 
szeretnél mozgás nélkül maradni? 
A hallgatók körében nagy népszerű-
ségnek örvendő ELTE Cycling fiatal, 
lelkes csapata mindenkit sok szere-
tettel vár, aki bele szeretne kóstolni a 
beltéri tekerés világába. Az év mind 
a négy évszakában új bérletet válthat-
tok, így nem maradtok mozgás nél-
kül a vizsgaidőszakban sem. Egy-egy 
évszakbérlet 10 alkalomra jogosít fel 
titeket, heti egy alkalommal, a sze-
zon elején kiválasztott időpontban.  
Az edzések költségtérítését legké-
sőbb az első edzés előtt rendezni kell. 
Akár korán kelő típus vagy, akár az 
esti edzésre szavazol, biztos, hogy 
találsz megfelelő időpontot:

A csoportok telítettségét a folyamato-
san frissülő táblázatban találjátok (a táblá-
zatot keressétek a www.beac.hu oldalon).

Részvételi díj:
• ELTE hallgatóknak, oktatóknak, 

dolgozóknak, erasmusosoknak és 
Alumniknak 7000 Ft (csak Neptun 
kóddal), 

• külsősöknek 9500 Ft.
A bérletek megvásárolhatók iroda-

időben, hétköznap 8:30–16:30 között a 
BEAC irodában (I. lépcsőház, II. eme-
let). A szabad helyeket mutató táblázat 
a lenti linken és a facebook oldalunkon 
érhető el. Természetesen szezon köz-
ben is lehet csatlakozni!

ELTE TTK Sportinfók
Korcsolya
Ha szerettek korizni, figyeljétek a 

facebookot, mert beindultak a szakterü-
leti agyak és azon gondolkodnak, hogy 
miképp lehetne megmozgatni titeket, 
és bizony nem árulok el nagy titkot, ha 
elmondom, a korcsolyázás jutott az eszük-
be. Hogy hol? És mikor? Na, azt majd 
elmondjuk később itt, meg persze online 
is! De az lényeges, hogy készüljetek, mert 
bár a tél és a jó korcsolyapályaszezon 
elmúlóban van, mi még meg fogunk tite-
ket korcsolyáztatni!

XXX. 5vös 5km
Már most keresünk embereket, 

akik érzik magukban az erőt, hogy a 
pálya másik – talán nehezebb – olda-
lán szálljanak szembe az elemekkel és a 
mindenséggel! Ha TE ilyen vagy, azaz 
szívesen lennél a pályán terelőember 
avagy regisztrációs/ruhatáras, akkor írj 
a sportbiz@ttkhok.elte.hu címre. Sok új 
tervünk van, de ahhoz sok jó, dolgos, 
ügyes ember is szükséges! És hogy mért 
most? Mert a jó munkához meg idő kell. 

Sportbiztosi tisztség
És bizony végére marad a feke-

televes, a 2016-os képviselő-választá-
son nem fogok már újraindulni mint 
sportbiztos, így keresem lelkes és sport-
szerető utódomat! Kreativitás előny, de 
ha esetleg nem vagy (él)sportoló, az 
sem hátrány! Ha érdekel, jelentkezz 
minél előbb a sportbiz@ttkhok.elte.hu 
e-mail címen, hogy az első 5vös 5km-t  
együtt tudjuk szervezni, valamint most 

még a pályázási időszak 
szépségeibe is könnyeb-
ben betekintést nyer-
hetsz.

Székely Gellért
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

Időpont Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
08:00–09:00 Niki
16:00–17:00 Móni
17:00–18:00 Móni Móni
18:00–19:00 Eszti Zsolt Zsolt
19:00–20:00 Eszti Zsolt Krisz Zsolt

Plakátkommandó!
A Hallgatói Önkormányzatot renge-

teg megkeresés éri, melyek többsége az 
online elérhetőségeken történik. Ennek 
ellenére továbbra is jelentős számú ember 
kér meg minket arra, hogy a plakátjaik 
kihelyezésével segítsük őket.

Naponta 4-5 újfajta plakát kerül 
hozzánk, így ha nem létezne plakátolási 
szabályzat, nagyjából egy hét alatt kezel-
hetetlenné válna a helyzet, és a Hallga-
tói Iroda helyét egy színes papírtenger 
venné át, az irodavezetőnknek pedig 
talán csak a feje látszana ki. Biztosan 
van jelen sorok olvasói között is olyan, 
aki szokott plakátot hozni, így hát nem 
tartom haszontalannak ezúton is felhívni 
a figyelmeteket arra, hogy az Önkor-
mányzat egy új, szigorúbb plakátolási 
szabályzatot léptetett életbe.

A plakátokat csak az Északi Hallga-
tói Irodában vesszük át (Északi Tömb 
0.75-ös terem) nyitvatartási időben, 
a Déli Tömbben semmi esetben sem.  
A méret-mennyiség arány a következő-

képpen alakul: A5-ös és A4-es méretű 
plakátból maximum hatot, A3-asból 
négyet, A2-esből pedig kettőt adhattok 
le. A plakátfelületek végessége miatt 
a plakátok kihelyezése az alábbi sor-
rendben történik:

1. Az ELTE, a Lágymányosi Cam-
puson lévő Karok és a Karokon 
működő Hallgatói Önkormány-
zatok hírei.

2. Az előbbiekhez kötődő szerveze-
tek (alapítványok, egyesületek, 
cégek, diákszervezetek) hírei.

3. Munkalehetőségek, tudományos 
programok, tanfolyamok.

4. Kulturális programok, 
tanfolyamok.

5. Egyéb hirdetések.
A plakátok maximum 

két hétig maradnak kint, annak 
függvényében, hogy a fentebbi listá-
ban nagyobb prioritást kapott plaká-
tok kihelyezése mennyi helyet kíván. 
Amennyiben valaki állandó hirdetést 
szeretne kihelyezni, úgy újabb plakátok 
behozatala szükséges.

Politikai pártokhoz, vallási cso-
portokhoz köthető plakátok, illetve a 
Karokon ingyenes megfelelővel ren-
delkező korrepetálások plakátjai nem 
kerülnek kihelyezésre! Amennyiben 
valaki saját maga helyez ki plakátot, 
anélkül, hogy arra azelőtt pecsétet rak-
tunk volna, a plakátot (legtöbb eset-
ben) még aznap eltávolítjuk!

Kérlek, jegyezzétek meg ezt a pár 
egyszerű szabályt, így ti sem fogtok 
behozni (n+1)! számú plakátot feles-
legesen, illetve az irodában lévőknek 
sem kell legalább ugyanannyiszor 
elmondani őket. Ha az itt olvasottak 

meghozták a kedved ahhoz, hogy 
részt vegyél a kimondottan 
izgalmas plakátolási munká-
ban, vagy akár egyéb kom-

munikációs feladatokban, ne 
habozz írni! Heti egy óra sza-

badidő már csodákra képes…
Sikeres félévet kívánok!

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

kommeh@ttkhok.elte.hu
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Interjú Interjú8 9Attraktorból Xtractor
Egy magyar tévéműsor elkészítésének viszontagságai

Magyarósi Csaba és Mesterházi Dávid neve ismerősen cseng? Nem? Pedig komoly eredményt 
sikerült elérniük a tévés piacon. Ők voltak az első magyarok, akik saját sorozatot forgathattak a Discovery 
Channelnek 2014-ben, amely korábbi webes sorozatuk, az Attraktor alapján készült. A sok-sok küzdelem és 
bürokratikus akadály ellenére a fiúk hamarosan már a 2. évadot mutathatják be.

Anno az Indexnél mikor és hogy kez-
dődött az Attraktor-saga?

Csaba: Dávid volt a főnök, a tech-tud 
rovat vezetője. Jött egy bazi nagy repü-
lőgép Magyarországra, az Antonov-225-
ös. Dávid felkért, hogy írjak egy cikket 
ebből. Mondtam, hogy van egy kis házi 
videókamerám, mi lenne, ha csinálnék 
egy egész videós anyagot? Dávidot is 
nagyon érdekelte az egész repülőgépes 
téma, mondta, hogy ő is jönne velem.

Két héttel korábban a Jehova Tanúi 
gyűlésén voltam nagyriportot készíteni, 
gondoltam, arra nem jönne. De sejtettem, 
hogy az Antonov eléri az ingerküszöbét. 
Sokan megnézték utána a videót, és ked-
vet kaptunk ahhoz, hogy ezt a videós for-
mátumot próbálgassuk. 2006-ban viszont 
még nem volt ez olyan elterjedt.

Dávid: Nem sokkal előtte indult 
az általános videórovat az Indexen, 
ami aztán gyorsan ki is nőtte magát. 
Tulajdonképpen az eleje óta ott voltunk 
ebben a dologban.

Honnan jött az érdeklődés? Tanulmá-
nyok, gyerekkor?

D: Általános iskolás koromban 
ragasztható repülőgépmaketteket 
gyűjtögettem, amiket apró darabokról 
kellett összerakni.

Cs: Én meg számítógépeket szerel-
gettem szét és össze. És én is modellez-
gettem. De egyszerűen csak érdekelnek 
minket a kütyük és a gépek. 

D: Anno az Indexnél még más 
rovatoknál is dolgoztunk, majd ahogy 
átgravitáltunk a Tech-tudomány rovat-
ba, egyre többet csak azzal foglalkoz-
tunk. Szervesen fejlődött a kapcsola-
tunk a technológiai rovattal. 

Feszített volt a munka?

D: Dehogy! Teljesen hobbiból, gya-
korlatilag mellékállásban csináltuk ezt 
az Indexnél.

Cs: Senki nem várta el tőlünk, hogy 
videókat gyártsunk. Ha találtunk egy jó 
témát, és arra szottyant kedvünk, akkor 
megcsináltuk. Csak a felvett anyagokon 
való munka volt feszített, egyébként 

halál laza dolgunk volt ahhoz képest, 
ami most van. Az utolsó pár hónapot 
nem kívánom senkinek.

Ki keresett meg titeket a Discoverytől?

D: Először azzal kapcsolatban 
kerestek meg minket, hogy a saját műso-
raikat úgy népszerűsítsék, hogy az Att-
raktor előtt jelenjen meg azok promója. 
Ehhez még sok közünk nem volt, de jól 
esett. Ebből lement egy széria.

Cs: Amikor a diszkósok második 
szériát rendeltek volna, akkor tovább-
szőttük a beszélgetést, hogy mi lenne, ha 
nem csak reklámoznának, hanem az Att-
raktor saját műsort kapna a Discoveryn, 
ha már online ennyire nézett? Mi voltunk 
a proaktívak, mi kezdeményeztünk.

D: Mivel a budapesti irodájuk 
viszonylag kevés jogosítvánnyal rendel-
kezik, ezért gyakorlatilag a Google segít-
ségével kerestünk illetékest, aki a regioná-
lis vezetője lehet a Discoverynek.

Cs: Két keresztnevünk volt kiindu-
lásként, akikről egy budapesti discoverys 
tárgyaláson hallottunk. Miután a Google 
segítségével megtaláltuk, hogy kik van-
nak pozícióban, írtunk nekik magunkról, 
az eddigi tárgyalásainkról. Hogy érdek-
lődés van, de egy tapodtat sem léptünk 
előre, mit szólnátok a műsorunkhoz?  
A válaszuk az volt, hogy akkor hallottak 
először rólunk, de nagyon érdekesnek 
hangzanak az elképzeléseink. Küldtünk 
nekik egy pilot-videót. Ők meg küldtek 
egy szerződést. Onnantól kezdve a londo-
ni és varsói központtal mindig olajozottan 
mentek a dolgok.

D: Persze a szerződés végigtárgya-
lása hónapokig tartott. De a lényeg a 
legelején eldőlt. A regionális vezető 
meg is írta… amikor még csak linkeket 
küldtünk… mit is írt…?

Cs: Kémia van köztünk. Jó nézni 
minket.

D: Good to watch, igen. Ezt írta. 
Nyilván rajta múlt minden, így meg-
kaptuk a zöld jelzést. Ez volt a döntő. 
A kémia pedig hozzátartozik a műsor-
hoz: tudunk egymásra reagálni, tud-
juk, mit fog mondani a másik, mi jár 

a fejében, mikor kell kivárni a poénját. 
Rengeteg helyzetben jön ez jól.

Mik az eddigi tapasztalataitok, vissza-
jelzések az első discoverys Attraktor évad-
dal kapcsolatban?

Cs: Az első évad nagyon sok 
tapasztalattal gazdagította az életünket. 
Az Index nagy lehetőséget látott ebben 
és hatalmas projektet fújt a discoverys 
évadnak, az addigi esetlensége miatt 
szerethető, kétszemélyes projektből. 
Régen én meglátogattam a helyszínt, 
lejegyzeteltem a tudnivalókat, az 
alapján csináltunk egy forgatóköny-
vet, utána felvettük a műsort, amit én 
megvágtam. Egy egész stábot kaptunk, 
csomóan lettünk, és az adás felvétele is 
elkezdett úgy működni, mint egy tévés 
adásé. Amiben viszont mi nem éreztük 
jól magunkat. Céloztunk rá, hogy ki 
fogjuk ölni a műsorból azt, ami miatt 
eddig jó volt, ha minden felvétel ked-
véért minden egyes jelenetet százszor 
le kell járni, újra felvenni stb...

D: Lejártuk, elmondtuk, felvették, 
még egyszer, harmadszor, tízszer.  
A tizedik, ami már hibátlanra sikerült, 
szerintünk az lett a legrosszabb verzió 
az összes közül.

Cs: Menet közben is éreztük a 
problémákat, amit jeleztünk az Index-
nek. Látszott, hogy az improvizálós, 
dumálgatós, GoPrós jelenetek pont 
azért lettek jók, mert nem kellett húsz-
szor lejárni a jelenetet, és jól is éreztük 
magunkat.

Majd lement az eső évad. A foly-
tatás kérdéses volt, a netre viszont 
már nem vihettük vissza. Nagyon jó 
nézettségeink voltak a tematikus csa-
tornák körében, ahhoz képest, hogy 
nulla promója volt az Attraktornak a 
tévében. Sokan még most sem tudják, 
hogy tavaly voltunk a Discoveryn.

D: Médiában dolgozó, magas pozí-
ciójú emberek se.

Cs: Már korábban tudtuk, hogy ha 
lesz második évad, akkor azt semmi-
képpen sem akarjuk olyan keretek közé 
szorítani, mint az elsőt. Szerettük volna, 

hogy a brand visszakerüljön hozzánk, 
mert mi találtuk ki. Olyannak szeretnénk 
a második évadot, ami szerintünk jó.  
De nem sikerült az Indexszel megegyez-
ni a további közös munkáról. A brandet 
nem kaptuk meg, kénytelenek voltunk 
megváltoztatni a nevünket, ami emlékez-
tet a régi nevünkre, de pont annyira, hogy 
ne perelhessenek minket. Ezért lettünk 
Xtractor. Mindent visszavettünk a saját 
irányításunk alá. Nincsenek agyon lejárt, 
százszor felvett jelenetek, és sokkal jobban 
megírt forgatókönyvvel dolgozunk, mint 
valaha. De teljesen szabad utat adtunk 
magunknak. Visszatértünk az alapokhoz: 
sokkal kisebb stábbal, sokkal jobb lett a 
végeredmény.

D: Gyakorlatilag úgy készül az új 
évad, mint a régi, kezdetleges webes 
epizódok. Idén azt látjuk – ami nagyon 
meglepett –, hogy a műsorunk sokkal fel-
szabadultabb és élvezhetőbb. Bár a saját 
munkánkat nehéz megítélni.

Cs: Tavaly tudtuk, hogy rossz.
D: Ha valaki csak a 2014-es évad lát-

tán alkotna rólunk véleményt, az nem 
biztos, hogy egyértelműen pozitív lenne.

Cs: A második évadnál eredetileg 
azt terveztük, hogy két téma lesz egy 
24 perces adásban.

D: Mert azt gondoltuk, hogy nem 
tudjuk kitölteni az időt, és a Discoverytől 
is azt jelezték nekünk, hogy ott ez az 
általános gyakorlat. De felvettük az első 
adást, elkezdtük feldolgozni, 
de Csaba akárhogy vágta, 
nem tudta 12 percre rövidíte-
ni. És azt gondoltuk, kár lenne 
kihagyni a jó rötyögős, spon-
tán, érdekes, vicces részeket. 
Így nem lesz fél adás.

Cs: De lehet, hogy még-
is. Elhoztam a vágóképe-
ket, azt a 150 gigabájtnyit. 
Habár sokat segített a pon-
tosan 19 000 karakteres forgatókönyv  
– 12 000 leírva + 7 000 karakter ökörkö-
dés, minden kontroll nélkül. De pont a 
sok ökörködéssel kezdett egyre nagyob-
bá nőni a műsor, egészen 21 percig.  
Lehet, hogy a hiányzó három percet 
viszont nem adja ki a meglévő vágóképes 
anyag. De majd meglátjuk.

D: Szóval gyakorlatilag minden 
elemében más lesz a második évad.

Cs: Közelebb lesz az online soro-
zathoz.

D: Sokkal pörgősebb lesz… Már 
nem egy olyan helyzetünk volt ősszel, 
hogy egészen extrémen rövid időnk 
volt forgatni.

Cs: 2 óra helyett 8 perc. Egy üres 
repülőgépen. Indulás előtt 8 perccel 
engedtek fel, majd jöttek az utasok.  
És jó lett a vége!

D: Korábbi forgatásokon is tapasz-
taltuk – ami az adáson nem feltétlenül 
látszik –, hogy nagyon alaposan meg-
tervezett jelenetet nagyon 
extrém körülmények között 
forgattunk. Vacogva, hóvi-
harban kellett egy nagyon 
hosszú szöveget felmonda-
nunk. De ez is jól mutatja, 
hogy mi ketten elég zökke-
nőmentesen tudunk együtt 
dolgozni. Sokat le tudunk 
darálni, amit persze alaposan 
meg kell vágni.

Cs: Ehhez hozzátartozik, hogy mi 
is hibázunk, de nem félünk belerakni a 
második évadba. Tavaly nagyon steril 
műsor került adásba, idén sok spontán 
és vicces jelenet lesz.

D: Régen, amikor még a webes 
sorozatnál professzionális vágók dol-
goztak alánk, pont azt kellett nekik 
mindig elmagyarázni: ha kiveszik eze-
ket a vicces, de értelmetlen jeleneteket, 
akkor kevésbé lesz élvezhető az adás. 
Állandóan vívjuk ezt a harcot.

/Ekkor Dávid karja törött volt./ 
Akkor a törött karod is annak az eredmé-
nye, hogy eltértetek a forgatókönyvtől?

D: Ez egy banális sze-
rencsétlenség. Még nem 
mondhatjuk el a történteket, 
csak sejtelmesen. Leestem 
egy katonai teherautóról. 
Ami sajnos elég magas.

Cs: De „kommandós” 
volt, végigcsinálta a napot. 
Nem is gondoltuk először, 
hogy csonttörés. A röntgen-
felvételt kérem a vágáshoz. ;)

D: Az új röntgenfelvételen már lát-
szódik a csavar is.

Mennyire gondoljátok tudományos-
nak a műsorotokat?

Cs: Inkább fogalmazzunk úgy, hogy 
szeretjük a különböző történelmi, techni-
kai infókat. Szeretünk ezekről beszélni, és 
sok infót adunk át.

D: Vannak a valódi szakemberek, 
és vannak a laikusok. Mi valahol a kettő 
között vagyunk. Erre a műsorban mi is 
szoktunk utalni. Volt már olyan, hogy 
azt mondták nekünk, hogy nem tudják 
elmagyarázni a szerelők, hogy éppen mit 
csinálnak, mit babrálnak. Ha valamiről 

viszont többet tudunk, mint az átlagem-
ber, az azért van, mert az érdekel minket, 
és a műsorba készítjük. Nem azért szere-
pelünk sokat, mert szeretjük mutogatni a 
fejünket, hanem azért, mert ha egy felkért 
szakértővel beszélgetünk, abból általá-
ban nem lehet jó műsort csinálni, mert 

nagyon hosszan és bonyo-
lultan beszél a dolgokról. 
Mi viszont elő tudjuk adni 
azokat a témákat úgy, hogy 
a néző azt megértse.

Cs: Infotainment. Erre 
találták ki ezt a kifejezést. 
A Paksi Atomerőműben is 
6-7 órán keresztül tartott, 
míg egyenként elmagyaráz-
ták mindennek a működé-

sét. De amint elmagyarázták nekem, 
hogy pontosan hol és mi történik, abból 
meg tudtam írni a forgatókönyvet úgy, 
hogy 20 másodpercben elmondhassam 
a műsorban, hogy az nekem is érthető 
és érdekes és pontos legyen.

D: Nem is működhetne másképpen.

Mit nyertetek a discoverys lehetőséggel?

Cs: Hülyére dolgozhatjuk magun-
kat. Mással nem hasonlítható össze. 
Több melónk van ezzel a 10 résszel, 
mint az azt megelőző 80-nal.

D: Nem úgy kell elképzelni, hogy 
egy billenős Kamazzal hozták ide a pénzt 
a házunk elé, hogy költsük el a műsorra. 
Ennél szofisztikáltabb a helyzet. Nehéz 
dolgunk volt azzal is, hogy az első évad 
kommunikációja nem volt az igazi.  
A presztízs már megvan, kvázi szintet 
léptünk azzal, hogy mi a Discoveryre 
kerültünk. Közben a rajongóink rendsze-
resen érdeklődtek, hogy hol és mikor lát-
hatnak minket. De a fiatalok nem tudnak 
mit kezdeni azzal, hogy egy műsornak 
a tévében konkrét időpontja van. És az 
ismétlésnek is. Nagyon nehéz dolog volt 
a netes nézőket átcsábítani.

Cs: Ami forrásunk van, azt beleöl-
jük abba, hogy jó műsort készítsünk. 
Úgy gondoltuk, hogy az első évad 
nem úgy sikerült, ahogy kellett volna.  
Nem is a pénz vagy a nézettség az 
elsődleges hozadéka a discoverys 
szereplésünknek, hanem a jó érzés, 
hogy csinálhattunk újabb 10 adást. Ha 
ezután is lesz még folytatás, az szuper, 
ha nem, az sem baj. Akkor is nyugod-
tan hátradőlhetünk, és elmondhatjuk, 
hogy csináltunk újabb 10 Xtractor részt 
önállóan, amikre büszkék vagyunk, és 
amit ki merünk tenni az ablakba.

Tóth Fábián



Csatlakozz a szerkesztőséghez!

Az egyetemi élet során elkerülhetetlen, hogy valamilyen szinten megtanuljuk kifejezni 

magunkat, tudjuk, hogyan kell kutatást végezni, anyagot gyűjteni egy beadandóhoz vagy 

akár a diplomamunkához. Nagyon fontos szempont az is, hogy megtanuld az aktuális témát 

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

hogy az írás csapongóvá, felületessé válna. Ha nincs még gyakorlatod ebben, csatlakozz 

hozzánk cikkíróként, ahol a téged érdeklő témáról írhatsz, ráadásul egy gyakorlott csapat 

segít abban, hogy legközelebb még jobb teljesítményt nyújthass.

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

különböző tudományos kutatásokat mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeál-

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

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

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

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

jelentkezz nálunk olvasószerkesztőnek!

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

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

ez az üzenet neked is szól!

Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, keress meg személyesen (fogadóóra: kedd 12:15–13:45, Déli Hali – D 00.732) 

vagy e-mailben (foszerkeszto@ttkhok.elte.hu), bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.

Remélem, hamarosan találkozunk!
Saáry Ákos 

a Tétékás Nyúz főszerkesztője
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Tudósítás Tudósítás12 13Hulladék Akadémia
A te kukádban mi van?

Mi köti össze Maszada bukását, a Cloaca Maximát és a Gyehen-
nát a gólyalábbal, illetve a Múzeum körút és Kossuth Lajos utca 
sarkával? Nemcsak erre a kérdésre kaphatunk választ a Déli tömb 
aulájában, hanem a saját kukánk tartalmára is rácsodálkozhatunk, 
miközben segítünk szétválogatni a szemetet vagy tésztaszűrővel 
vizsgáljuk a spanyol riviéra homokját.

A Hulladék Akadémia az ÖKO-Pack 
Kft. kezdeményezése, melyet az OKTF 
– Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igaz-
gatóság és a kiállítássorozat első állo-
másán az ELTE és az EKSz támogat. 
Oktató-nevelő és figyelemfelkeltő célja 
van a rendezvénynek, hiszen minden 
megvásárolt termék sorsa fölött ren-
delkezhetünk: a maradékot szelektál-
juk vagy sem. Ha szelektáljuk, új életet 
adunk neki, akár újratöltve, újraformál-
va, kicsinosítva tehet mást boldoggá. Ha 
nem szelektáljuk, akkor azt az évente 
két Gellért-hegynyi kupacot növeljük, 
amely vagy hulladéklerakókba kerül, 
vagy rosszabb esetben az ártéri erdők-
be, óceánokba, ahol erdőtüzeket és élő-
lények pusztulását okozza.

Bezzeg régen? Sajnos nem. „Szók-
ratészről, a görög filozófusról feljegyezték, 
hogy amikor kilátogatott az athéni piacra, 
és elnézte az ott sürgölődő árusokat, elé-
gedetten sóhajtott fel: »Mennyi mindenre 
nincs szükségem!«” – áll a kiállítás nyi-
tóplakátján. A Gyehenna nem másról, 
mint a Jeruzsálem szomszédságában 
lévő folyamatosan égő szemétlerakóról 
kapta a nevét. Pokoli lehetett. Maszada 
erődjének vesztét okozta a nyugati oldal-
ra rendszeresen kiszórt szemét, mert a 
törmelékhalmazon egyszerűen felsétál-
tak a várba a római katonák. 1372-ben 
Párizsban rendeletben kötelezték a lako-
sokat, hogy mielőtt kiöntik az ablakból a 
szennyet az utcára, egy hangos kiáltással 
figyelmeztessék az arra járókat. Ebből a 
korból származik a gólyaláb is, melynek 
segítségével a járókelők nem gázoltak 
bokáig a szennyben. Ez védelmet nyúj-
tott a fertőzések ellen. A Múzeum körút 
és a Kossuth utca sarka pedig az első 
köztéri kukáról nevezetes 1909-ből. Aki 
kíváncsi a Cloaca Maxima történetére 
is, február 19-ig elolvashatja a kiállítás 
helyszínén.

És mi lesz a jövőben? Magyarorszá-
gon is meghonosodik a lakossági kom-
posztálás, és remélhetőleg nő a szelektív 

lerakók száma. Egyelőre még csak a fehér 
üveget tudjuk itthon újrahasznosítani, a 
színeset külföldre szállítják, de remélhe-
tőleg ez is változni fog. A világban köze-
legni látszik az idő, mikor olcsóbb lesz a 
hulladékkupacokból kinyerni a műanyag 
palackokat és ezekből olajat előállítani, 
mint újabb földi készleteket felkutatni.

A megnyitón beszélt Szalay Péter, 
az ELTE tudományos rektorhelyettese, 
aki kiemelte a pedagógusképzés fon-
tosságát és az egyetem épületeinek 
közelgő energiahatékonnyá-tételét. 
Kiemelte az Egyetemisták a Környezet-
tudatos Szemléletért programot, mely 
felbecsülhetetlen segítséget jelent a sze-
métgazdálkodásban. Nagyon is kézzel 
fogható ez a segítség, hiszen a kollé-
giumi szelektív gyűjtőakció keretén 
belül már 4 millió forintot spóroltak 
az egyetemnek a szemétszállításon. 
Szalay Péter mondanivalóját az isme-
retszerzés fontosságával zárta és abbéli 
reményével, hogy a jövő nemzedékre 
élhető világot hagyunk hátra, melyben 
fontos szerepet játszik az egyetemünk 
falai közt működő civil szervezet.

V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi 
Minisztérium környezetügyért, agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért felelős 
államtitkára Prótagoraszt idézve kijelen-
tette, hogy az embernek nemcsak azért 
kell felelősséget vállalni, amit megtesz, 
hanem azért is, amit nem. Kiemelte, hogy 
az EU-hoz való csatlakozás feltétele volt 
az illegális szemétlerakók megszüntetése, 
így a sokáig minden település határában 
megszokott szemétkupacokat felszá-
molták. Kijelentette, hogy mára nincsen 
egyetlen védelem nélküli szemétlerakó 
sem, soknak pedig rekultivációja zajlik. 
Az új rendeletek és törvények arra ösztön-
zik a lakosságot, hogy szelektíven gyűjt-
senek, amit kisebb háztartási kukákkal is 
támogatnak. Kiemelte az újrahasznosítás, 
újragondolás és a használt tárgyak, ruhák 
továbbadásának jelentőségét is, amely az 
előző évtizedekben szokás volt.

Búsi Lajos, az Országos Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Igazgatóság mb. főigaz-
gató-helyettese megvilágította, hogy 
miért kakas a Hulladék Akadémia emb-
lémája. Egyrészt a szemétdomb miatt 
adja magát az állat, másrészt egyfaj-
ta célként áll elénk. A cél az, hogy ne 
maradjon tere a kakasnak a szemétben 
turkálni. Kiemelte azt is, hogy nem 
elég a törvényi háttér, nagyon fontos a 
civil összefogás, a civil segítség.

Mudra Viktória, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Együtt a Kör-
nyezettudatos Szemléletért önkéntes 
intézményi fenntarthatósági program 
vezetője zárta a megnyitót. A hulladék-
reform keretében megfogalmazták a 
„nulla hulladék” célt, a jövőben részt 
vesznek az azonos nevű nemzetközi 
mozgalomban és informális képzéseket 
is terveznek. Az EKSz-ben sok önkéntes 
hallgató és dolgozó is részt vesz, hiszen 
Viktória szerint is az alulról szerveződő, 
fölülről támogatott rendszerek működ-
nek a leghatékonyabban. A belső moti-
váció legalább olyannyira fontos, mint 
az egyetem támogatása, és jelen esetben 
mindkettő teljesül. „Te magad légy a vál-
tozás, amit a világban látni akarsz!” – zárta 
Gandhi-idézettel a megnyitót.

Végül Hankó Gergely, az ÖKO-
Pack Kft. PR és marketing vezetője, a 
kiállítás projektvezetője beszélt a Kft. 
tevékenységeiről. A nyilatkozatok 
és a konferenciák is fontosak, 
de a legmeghatározóbb a Tisza 
hulladékmentesítése és egy 
védett ártéri erdő megtisztítá-
sa volt. A tudatos fogyasztásra 
hívta fel a figyelmet, valamint 
arra, hogy az ELTE Karrieriro-
dájával közösen a hulladékgazdál-
kodáshoz kapcsolódó karriertervezési 
tanácsadást is lehetővé tesznek.

Ferenc Kata
ferenc.kata@nyuz.elte.hu

A fluorkémia bűvöletében
Izgalmas reakciók, meglepő történetek

2016. február 11-én az ELTE TTK Alkímia ma elnevezésű, évek 
óta sikeresen futó, elsősorban középiskolásoknak szóló programso-
rozatának keretében tartott előadást az ELTE Kémia Intézetének 
Szerves Kémia Tanszékén dolgozó oktatója, Rábai József.
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Az előadásra ellátogató érdeklő-
dők hallhattak meglepő reakciókról 
és néhány szerves kémiával, azon 
belül is halogénezett szerves vegyü-
letekkel foglalkozó tudós, kutató 
életéből tudománytörténeti szem-
pontból fontos, jelentős és érdekes 
történetet, anekdotát, mintegy ezzel 
is színesebbé téve az előadást.

A Tanár úr az előadásának kez-
detén néhány mondatban általáno-
san bemutatta választott tudomány-
területét, majd beszélt a fluor tulaj-
donságairól. A fluor zöldessárga 
színű, halogének közé tartozó gáz, 
a legnagyobb elektonegativitással 
rendelkező elem, mely rendkí -
vül reakcióképes, a periódusos 
rendszer legtöbb elemével reagál 
– még egyes nemesgázokkal is, 
ez a nemesgázfluorkémia. Xenon-
nal alkotott vegyületei ismertek  
(pl. :  XeF4,  XeF6) .  Előfordulását 
tekintve a földkéregben található 
meg. Legfontosabb ásványai a fluo-
rit (CaF2), a fluorapatit (Ca5(PO4)3F) 
és a kriolit (Na3AlF6). Sokáig szá-
mos vegyész szeretett volna előállí-
tani elemi fluort, azonban ez először 
Henri Moissannak sikerült 1886-ban 
elektrolízissel, aki halála előtt nem 
sokkal 1906-ban megkapta a kémiai 
Nobel-díjat.

Rábai Tanár úr az elő-
adásának első részét a 

tudománytörténetnek 
szentelte, ahol szá-

mos tudós neve elhangozott. A tel-
jesség igénye nélkül, többek között 
Borodin, Markovnyikov, Mengye-
lejev, Hildebrand és Simons nevét is 
hallhatták az érdeklődők. Borodinról 
érdemes megemlíteni, hogy a kémia, a 
vegyészet mellett zenével is foglalko-
zott, zeneszerző volt. Markovnyikov 
és Mengyelejev nevét már az általá-
nos- és középiskolás diákok is isme-
rik a Markovnyikov-szabály és a 
Megyelejev-féle periódusos rendszer 
révén, mindkét orosz tudós munká-
jának jelentősége megkérdőjelezhe-
tetlen a kémia területén. A magyar 
kutatók közül Oláh Györgyről és  
Pavláth Attiláról esett szó. Mind-
két, nemzetközi szinten is elismert 
magyar tudós kutatómunkáját 
hazánkban, Magyarországon kezd-
ték meg, majd külföldön folytatták. 
Mindketten a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen diplomáztak, ahol 
vegyészmérnöki oklevelet szereztek. 
Az 1950-es évektől máig aktív és ter-
mékeny kutatómunka jellemzi őket. 
A hazai fluorkémia egy laboratóri-
umként berendezett erkélyen szüle-
tett meg, azonban Oláh és Pavláth 
elszánt és igen eredményes munká-
ját bizonyítja, hogy számos tudomá-
nyos cikket (szám szerint 19 darabot) 
publikáltak a témában. Oláh György 
1994-ben Nobel-díjat kapott. Míg 
Pavláth Attila munkáját az American 
Institute of Chemistry Pioneer of the 
Year kitüntetéssel díjazta 1998-ban 

a fluorkémia területén végzett 
eredményeiért.

Az előadás második felében 
érdekes reakciókat villantott fel 
az előadó, amelyek mind a flu-
orozott szerves vegyületek 
témaköréhez voltak kap-
csolhatóak. Ilyen volt pél-
dául az is, miért lehetséges, 
hogy míg a trifluoretanol 

(CF3CH2OH) gőzeinek belé-
legzése részegséget okoz, addig 

a fluoretanol (CFH2CH2OH) mérgező, 
halált okoz.

Az Alkímia ma előadásait hagyo-
mányosan mindig érdekes kísérletek-
kel zárják, ez most sem történhetett 
volna másképp. A kísérleteket Hege-
düs Kristóf mutatta be, aki jelenleg 
az ELTE vegyész mesterszakán tanul, 
valamint Rábai József hallgatója.  
A bemutatott kísérletek a halogének 
témaköréhez kapcsolódtak. A halo-
gének a legerősebb oxidáló hatással 
rendelkező elemek, az élő szerveze-
teket roncsolják, továbbá mérgező 
hatásúak. Számos kísérlet kapcsoló-
dott a klórhoz, ezenkívül bemutatás-
ra került még néhány, jóddal, illetve 
brómmal végrehajtható kísérlet is.

Az előadássorozat következő 
programja 2016. február 26-án lesz, 
amelyet Péter László tart majd Belbecs 
és külcsín, avagy mit tesz egy fém felületé-
vel a kémiai megmunkálás? címmel.

Az ELTE Kémia Intézet prog-
ramajánlatában szerepelnek még 
a Róka András által bemutatásra 
kerülő Észbontó és Észbontogató című 
programsorozatok is, amelyek soron 
következő előadásai 2016. február 
19. és február 26., ahol szintén szere-
tettel várják az érdeklődő általános- 
és középiskolás diákokat.

Zs
medveczky.zsofia@nyuz.elte.hu
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Az élethez szükséges ,,aminok’’ nyomában

Manapság egyre több embert foglalkoztat saját egészségének 
megőrzése, javítása. A jó testi és szellemi közérzet érdekében oda kell 
figyelni arra, hogy a szervezet megkapja a szükséges tápanyagokat. 

A tél beálltával szervezetünk 
vitamin- és ásványianyag-szint-
je sokkal alacsonyabb. Ez abból is 
következhet, hogy nem megfelelő 
minőségű és mennyiségű tápanyagot 
fogyasztunk. Persze számos külső 
tényező is befolyásolja a mechaniz-
must, ilyen például a stressz (gon-
doljunk csak magunkra vizsgaidő-
szak idején).

A vitaminok és az ásványi anya-
gok az emberi egészség szempontjá-
ból létfontosságú anyagok. Nélkülük  
a szervezet nem tud tökéletesen 
működni, így könnyen kialakulhat-
nak bizonyos hiánybetegségek.

Az ember táplálékának feltétle-
nül tartalmaznia kell vitaminokat, 
mert nélkülük a szervezet nem képes 
a zavartalan működésre, így képte-
len lesz ellenállni a betegségeknek. 
Már i.e. 4. században némely orvos, 
köztük Hippokratész is tisztában 
volt azzal, hogy egyes betegségek 
bizonyos ételek fogyasztásával elke-
rülhetők. A C-vitamin hiánya példá-
ul hosszú távon skorbut kialakulásá-
hoz vezet. A D- és a K-vitamin egye-
dülállóak, mivel ezeket a szervezet 
maga nem képes előállítani.

A XX. század során sikerült elő-
ször a tudósoknak ételből izolálni 
vitaminokat és szerkezetüket megha-
tározni. Megállapították, hogy ezek 
szerves vegyületek. Ma több mint 
tíz ilyen szerves vegyület ismert, s 
ezek mindegyike megtalálható éte-
lekben és italokban. A vitaminokat 
első kimutatásukkor az ábécé betűi-
vel azonosították, kémiai összetéte-
lük megállapítása után pedig kémi-
ai, ún. besorolási nevet adtak nekik 
(a C-vitamin másik neve például az 
aszkorbinsav). Természetesen ezen a 
területen is vannak kivételek: a B-vi-
tamin nem egyetlen vitamint, hanem 
egy egész vitamincsoportot jelöl.

A vitaminok alapvetően két nagy 
csoportra oszthatók. Az egyik csoport-
ba tartoznak a vízben oldódók, ame-
lyek a vizelettel gyorsan kiürülnek a 

szervezetből, ezért rendszeres pótlá-
sukra van szükség. A C-vitamin és a 
B-vitamin-csoport tagjai mind ebbe a 
kategóriába sorolhatók. A másik nagy 
csoportot a zsírban oldódó vitaminok, 
az A-, D-, E- és K-vitamin alkotják, 
amelyek hónapokig vagy akár évekig 
is megőrződhetnek a szervezet zsír-
szöveteiben.

Egyes vitaminok és ásványi 
anyagok segítik egymás felszívó-
dását. Ha például a C-vitaminnal 
együtt vasat tartalmazó ételeket 
fogyasztunk, akkor ez az ásványi 
anyag sokkal könnyebben szívódik 
fel a szervezetünkben. Ugyanez a 
helyzet a D-vitamint és a kalciumot 
egyaránt tartalmazó táplálék eseté-
ben. Megfigyelték, hogy ha a B-vita-
min-csoport tagjai együtt kerülnek 
be a szervezetbe, az segíti az egyes 
vitaminok felszívódását, míg az A-, 
C- és E-vitamin a szelén szervezet-
be jutását könnyítik meg. A szerve-
zetünk sokkal könnyebben fogadja 
be az A-vitamint és a béta-karotint, 
ha azokat valamilyen olajjal vagy 
zsiradékkal együtt fogyasztjuk.  
A cink felszívódását 
is nagyban segíti, ha 
ugyanazzal az étellel 
fehérjét is veszünk 
magunkhoz.

Bizonyos ese-
tekben a vitaminok 
és ásványi anyagok 
felszívódását jelen-
tősen csökkentik 
egyes gyógyszerek. 
Például a D-, E- és 
K-vitamin esetében a 
koleszterinszintet befo-
lyásoló kolesztiramin sze-
dése jár bizonyítottan ilyen 
hatással. Az emésztési zavart enyhítő 
antocidok az A-vitamin, a szorongás 
kezelésére alkalmazott imipramin 
és amitriptilin a B2-vitamin felszí-
vódását gátolják, míg a riboflavin 
(B2-vitamin) és az antibiotikumok a 
Parkinson-kór tüneteit enyhítő l-do-

paminnal együtt szedve a niacin táp-
értékét csökkentik.

Az A-vitaminra a szervezetnek 
elsősorban egy pigment, a rodopszin 
előállításához van szüksége, amely 
a látáshoz nélkülözhetetlen. Ezért is 
szokták az A-vitamint a ,,látás zálogá-
nak’’ is nevezni. De fontos szerepe van 
az ajkak és a tüdő nedvesen tartásában, 
a szövetek és sejtek megfelelő növeke-
désében, az erős csontozat kifejlődésé-
ben és az egészséges bőr megőrzésé-
ben. Szerepe van a szervezet immun-
rendszerének megfelelő működésében 
is, elősegítve a baktériumok, vírusok 
és élősködők okozta vírusfertőzések 
leküzdését. Az A-vitamin kevés olaj-
jal vagy zsiradékkel együtt fogyasztva 
szívódik fel a legkönnyebben.

A tiaminnak is nevezett B1-vita-
min a gerincvelő és az agy közötti ide-
gi jelátvitelért felelős, de azoknak az 
enzimeknek a működéséhez is elen-
gedhetetlen, amelyek révén a szerve-
zet a szénhidrátokból energiát termel.  
A szervezet keveset raktároz belőle, 
ezért szükség van a rendszeres bevitelre.  
A narancsban és más citrusfélékben 
bőven található C-vitamin, illetve cit-
romsav megakadályozza a tiamin bom-
lását. A B-vitamin-csoport tagjai álta-
lában gyorsítják egymás felszívódását.

A B6-vitamin a szervezetben az 
izom- és más szövetek felépítéséhez és 
karbantartásához szükséges fehérjék 
képzésében és lebontásában, valamint 
enzimek előállításához is nélkülözhe-
tetlen. Szerepe van a nemi hormonok 
egyensúlyban tartásában, továbbá 
az egészséges bőr, az idegrendszer 

kiegyensúlyozott működése és a fer-
tőzések leküzdéséhez nélkülözhe-

tetlen antitestek 
termelésében. 
A B6-vitamin 
a vér vörös 
festékanya-
ga, az oxigént 

szállító hemog-
lobin előállításá-

ban is részt vesz.  
A B-vitamin-csoport 

többi tagja mellett a 
magnézium és a cink jelenléte 

is segíti a felszívódását.
A következő (online!) lapszámban 

olvashattok a B-vitamin-csoport többi 
tagjáról, hiszen akkor fog megjelenni a 
cikk második része.

Varga Roberta
varga.roberta@nyuz.elte.hu

A génjeinkben van – vagy mégsem?
Betekintő az epigenetikai öröklődésbe

Különböző környezeti hatások dinamikusan változtatják minden állat viselkedési, szociális, élettani 
vagy épp hormonális paramétereit. Az ilyen változások egy része képes öröklődni generációk közt, így 
a komplex viselkedési mintázatok, a függőségre való hajlam vagy akár a kognitív képességek is örök-
letesen változhatnak, a genetikai információ következetes módosulása nélkül. Hogyan adható tovább 
egy megváltozott tulajdonság, függetlenül a DNS bázissorrendjétől?

Rágcsálókban a születés utáni 
rövid időszakban vagy serdülőkor-
ban különböző krónikus vagy akut 
stresszhatásoknak kitett egyedek 
megváltozott szociális tulajdonságokat 
mutattak felnőttkorukra, melyek több 
generáción át öröklődtek, a későbbi 
generációk stressz-kitettsége nélkül is. 
Ilyen állatok utódai rosszabb teljesít-
ményt nyújtottak különböző tanulási 
folyamatokat vizsgáló viselkedéstesz-
teken is, és a vonatkozó agyterületeken 
is ezekkel korreláló sejtélettani változá-
sokat lehetett megfigyelni.

Vemhes  á l la tokba jut tatot t 
különböző vegyszerek (jellegzetesen 
a hormonrendszert befolyásoló hatá-
súak) szintén képesek voltak örök-
letes változásokat okozni a későbbi 
generációk viselkedésében. Így pél-
dául magzati korban vinclozolinnak 
(gyakori gombaölőszer mezőgazda-
sági használatban) kitett patkányok 
stressz-érzékenysége felnőttkoruk-
ban, és még saját utódaikban is meg-
nőtt. Nőstény patkányoknak serdü-
lőkorban krónikusan adagolt morfin 
pedig növelte utódaik érzékenységét 
a morfin fájdalomcsillapító hatására. 
Egerekben, a párzások előtt alkohol-
permet adagolásának következté-

ben az utódok alkoholfogyasztása 
csökkent, és nőtt az alkohol 
szorongáscsökkentő hatá-
sára való érzékenységük. 

Ezek a kísérletek azt mutat-
ják, hogy a megfelelő körül-

mények közt kialakuló válasz-
folyamatok az utódok 
rátermettségét javít-
ják, mivel a későbbiek 

folyamán segítik a káros 
drogfüggőség elkerülését.

E m b e r e k b e n 
az ilyen viselke-

désbeli válto-
zások öröklé-

sének módja 
természetesen 

bonyolultabb, komplex társadalmi 
berendezkedésünk miatt. Az emberi 
nem-genetikai öröklődés egyik leg-
gyakrabban emlegetett példája, mely 
inkább élettani változásokat mutat 
be, az 1944-45-ben Hollandiában fel-
lépő nagy éhínség esete. Az azokban 
az években teherbe eső anyák mag-
zati éhezésen átesett gyermekei fel-
nőttkorukban – miután visszatértek 
a normál, vagy akár bőségesebb táp-
lálkozással járó életmódra – rendre 
könnyebben elhíztak, glükóz-intole-
ranciában vagy épp koronaér-beteg-
ségekben szenvedtek.

Hogyan lehet megváltoztatni a 
génkifejeződési mintázatot egy kör-
nyezeti hatás következtében úgy, 
hogy az örökletesen megmaradjon 
a következő generációban, a kivál-
tó ok folyamatos jelenléte nélkül is?  
Az e mögött rejlő folyamatok megérté-
séhez örökítőanyagunkat a saját maga 
molekuláris valójában kell látnunk: 
egy hosszú polimer-lánc, gyöngy-
sorként hiszton fehérjekomplexekre 
fűzve. Maga a DNS és a hisztonok 
is átmehetnek olyan kémiai válto-
zásokon, melyek szerkezetüket csak 
felszínesen érintik, de a különböző 
DNS-kötő enzimek DNS-hez való 
kapcsolódását gátolhatják.

Az egyik ilyen folyamat a DNS 
alkotóelemeinek metilcsoportokkal 
való ellátása, vagyis a DNS-metiláció. 
A sűrűn metilált DNS-szakaszokra az 
odakötő enzimek (például amelyek 
az átírást végzik és fehérjetermelés-
hez vezetnek) kevésbé hajlamosak 
kapcsolódni, így ezekről a szakaszok-
ról a génkifejeződés gátolt. Amikor 
szabályozó régiókban történik ilyen, 
gének összehangolt gátlása vagy gát-
lásfeloldása válik lehetővé. A DNS 
metilálását és a metilcsoportok eltávo-
lítását arra „szakosodott” enzimcsalá-
dok végzik, melyeket a külső hatások 
által kiváltott, sejten belüli jelátviteli 
folyamatok szabályoznak, így köthető 

össze az örökletes molekuláris min-
tázat az egyed külső környezetével.  
A már említett példák közül az alkohol 
és a vinclozolin hatásai bizonyítottan 
összefüggnek a DNS metiláltságának 
változásaival, pontosan meghatáro-
zott génszakaszokon.

Egy másik lehetőség a génakti-
vitás mintázatának befolyásolására 
a DNS-t stabilizáló hiszton fehérjék 
bizonyos aminosavainak metil- vagy 
acetilcsoportokkal való ellátása. Ezzel 
a fehérjék lazábban kötik a DNS-t, 
ami így jobban hozzáférhetővé válik 
a hozzá kapcsolódó egyéb enzimek 
számára. Ennek egyik példája a szü-
letés utáni korai időszakban stressz-
nek való kitettség, amely a felnőtt állat 
ivarsejtjeiben, fejlődéstanilag fontos 
jelzőanyagok szabályozó génszaka-
szaiban változtatja meg a hisztonok 
metilációs mintázatát, és okoz visel-
kedésbeli elváltozásokat az utódok-
ban. Ehhez hasonlóan, a korai éhezés 
is hiszton-módosításokkal jár, amit 
generációkon átívelő élettani változá-
sok kísérnek.

A különböző környezeti hatá-
sokra megfigyelt molekuláris és 
magartásbeli változások következetes 
együttes megjelenése generációkon 
keresztül erősen utal az örökletesség-
re, azonban önmagában nem jelent 
direkt kapcsolatot a két jelenség közt. 
Az ilyen ok-okozati viszony bebizo-
nyítása egyáltalán nem is olyan egy-
szerű feladat, különösen a jelenleg és 
a közelmúltban is elterjedt modellpa-
radigmák esetében. Az új generációs 
DNS-szekvenálási eljárások, valamint 
a génmódosítás fejlődése azonban 
újabb és újabb eszközöket adnak a 
témával foglalkozó kutatók kezébe, 
hogy egyre finomabb képet lehessen 
alkotni az öröklődés eme különleges, 
de igen fontos és általánosan elterjedt 
lehetőségeiről.

Ignácz Attila
ignacz.attila@nyuz.elte.hu
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Egy hétvégi napon meglátogattuk 

a barátnőmmel a NASA által is támo-
gatott, Magyarországra érkezett híres 
kiállítást. Amikor megérkeztünk, kicsit 
vészjósló volt a negyed órával beenge-
dés előtt összegyűlt hatalmas tömeg a 
ruhatárnál és a bejáratnál, sok-sok kis-
iskolás és nagy családok. Az előzetes 
jegyvásárlásnál felhívták a figyelmet 
arra, hogy a beléptetéshez szükséges az 
előre vásárolt jegy kinyomtatása (mert a 
kapu az azon lévő vonalkód leolvasása 
után nyílt), ennek ellenére minden ötö-
dik ember az okostelefonjáról próbálta 
a képet leolvastatni. Nem tudom, mi 
lett a sorsuk, de a sort egy jó darabig 
feltartották. Ez nem a kiállítás hibája, az 
emberek bizonyítottak ismét.

Maga a kiállítás számomra érdekes-
nek bizonyult. A tárlat végigkalauzolja a 
látogatót a rakétatechnológia első próbál-
kozásaitól a híres űrhajósokon keresztül 
a modern űrsiklókig, érintve az űrtech-
nológia régi és új vívmányait és a min-
dennapi életet az űrben. Az első felére 
mondhatjuk, hogy történelmi áttekintés, a 
kiállított tárgyak inkább az űrtechnika és 
a világűr felfedezésének történelme iránt 
komolyabban érdeklődőknek lehetnek 
érdekesek. Itt a barátnőm kezdett leadni 
kezdeti lelkesedéséből, ő inkább érkezett 
gyermeki szemmel, aki nagy csodákat 
kíván látni a világűrből és az űrhajósok-
ról. A kiállítás második fele azonban neki 
kedvezett, itt megtekinthető volt holdjá-
ró, űrhajók élethű nagyságra rekonstru-
ált belseje, sőt a nemzetközi űrállomás 
bizonyos részeit is bejárhattuk (de csak 
a rekonstrukción). A tárlat végén a büfé/
dühöngő részhez érkeztünk, ahol esélyem 
sem volt kiélni tízéves énem, mert a valódi 
tízévesek kilométeres sorokban kanya-
rogtak a különböző űrhajó, antigravitáció 
és stresszteszt szimulátorok előtt. Itt volt 
szabadon szkafander is (nem üvegvit-
rinben), amivel lehetett fényképezkedni, 
ezzel kellett beérnem.

Kicsit tehát mindketten csalódot-
tan távoztunk, ennek ellenére azonban 
mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik az 
űrtudományok és a felfedezések iránt, 
hogy látogasson el, mert összességében 
egy jó élmény volt. Kellően informatív 
és látványos, mindenképp egy jó sza-
badidős program pároknak vagy cso-
portoknak is. De a tömegnyomorra való 
tekintettel, tanulj a hibánkból és inkább 
hétköznapra válts jegyet!

Égerházi Bálint

Legendás fotók
Kiállítás Steve McCurry világhírű fényképeiből

Steve McCurry neve első hallásra nem feltétlenül cseng isme-
rősen az átlagember számára. Ha viszont hozzátesszük, hogy ő az 
Afgán lány néven emlegetett, egész világsajtót bejáró fénykép készí-
tője, egészen biztosan asszociálunk valamire, még annak ellenére is, 
hogy a híres felvétel 1984-ben készült. 

Az igéző zöld szemű lány portréja a 
National Geographic 1985. júniusi cím-
lapján jelent meg, egy csapásra híressé 
téve ezzel McCurryt, aki az azóta eltelt 
több mint három évtizedben a kortárs 
fotóművészet egyik vezető alakjává 
vált. Az ő fényképeiből nyílik impozáns 
kiállítás február 25-én a Műcsarnokban 
(1146 Budapest, Dózsa György út 37. 
Kamaraterem). A rendezvény megnyi-
tója február 24-én, szerdán 16 órakor 
veszi kezdetét a helyszínen, amelyen 
többek között maga a művész is részt 
vesz. Ezt azért tartja 
kiemelten fontosnak, 
mert bár a világon már 
számos városban nyílt 
kiállítás a munkásságá-
ból, Budapesten ezidáig 
még nem volt ehhez fog-
ható esemény. 

Steve McCurry élet-
útja rendkívüli mennyisé-
gű kalandban bővelkedik, 
talán ezért is ilyen sokszí-
nű és magával ragadó az 
életműve. Philadelphiái-
ban született, tanulmánm-
yait a Pennsylvaniai Álla-
mi Egyetem film szakán végezte, majd 
egy helyi újságnál kezdett dolgozni. Ezu-
tán több éven át szabadúszóként tevé-
kenykedett. Ebben az időszakban kezdte 
minimális felszereléssel körbeutazni a 
világ országait, hogy elkészíthesse a lélek 
mélyére hatoló felvételeit. Útját Indiában 
kezdte, melyet egészen eldugott zugokig 
bejárt. Majd Pakisztán határán átjutva 
Afganisztán volt a következő állomása, 
ahol testközelből figyelte és örökítette 
meg az éppen zajló afgán-szovjet hábo-
rút. Neki köszönhetünk számos olyan 
felvételt, amely az ő bátorsága és kíván-
csisága nélkül a nyugati civil emberek 
számára máskülönben elérhetetlen lenne. 

Ekkor készült méltán leghíresebb 
képe, az Afgán lány. McCurry egy afgán 
menekülttáborban készítette a fényké-
pet Guláról, akinek tekintete az egész  

világot magával ragadta és azóta a mene-
kültek jelképévé vált. A kép készítésekor 
Gula 12 éves volt, életében akkor készült 
róla először fotó. A lányt McCurry 2002-
ben újra felkereste és lefotózta, és azt is 
elújságolta neki, mekkora médiaszenzá-
ció lett a fiatalkori fényképéből. 

Ezután a fotóművész számtalan 
ázsiai és afrikai országban megfordult. 
Fotográfiájának középpontjában első-
sorban konfliktusok által sújtott, nehéz 
helyzetben lévő területek állnak, ahol 
egy pillantás valóban többet ér min-

den szónál. Elsősorban 
embereket szeret fény-
képezni, megörökítve 
eltűnőben lévő kultúrák 
ősi hagyományait, illet-
ve a világ eltérő pont-
jain élők mindennapi 
szokásait. Nekünk, a 
fejlett nyugati kultúrá-
ban élőknek ezért lehet-
nek különösen meg-
döbbentőek McCurry 
felvételei, néhol talán 
ijesztőek és/vagy kicsit 
hatásvadászak is, de 
mindenképpen elgon-

dolkodtatók. Nem csoda tehát, hogy 
szinte minden díjjal kitüntették már, 
amelyet fotóművész megkaphat. Büsz-
kélkedhet Robert Capa-díjjal, Nemzet-
közi Sajtófotó Díjjal, de a World Press 
Photo versenyen is nyert már több 
fődíjat is.

A kiállításhoz majd egy pódiumbe-
szélgetés is kapcsolódik a fotográfussal: 
február 25-én, csütörtökön 17 órakor a 
Műcsarnok előadótermében Schild 
Tamás magyar fotóművész lesz McCurry 
beszélgetőpartnere. A belépés aznapi 
kiállítási jeggyel lehetséges, a részvételhez 
előzetes regisztráció szükséges, amelyet 
a mucsarnok@mucsarnok.hu e-mail címen 
lehet megtenni. A tárlaton mintegy 60 
kép lesz megtekinthető 2016. április 3-ig. 

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

Csillagpor
Mi hullik az égből?

Igen, kedves olvasó, jól látod, megint egy Gaiman-történetről 
olvashatsz. De olyan régen írtam már, talán nincs belőle elegetek.  
És különben is, ez még csak a negyedik cikkem (ha valakit érdekelne 
a többi, a Nyúz archívumában megtalálja az Elveszett próféciák-ról, a 
Coraline-ról, és az Óceán az út végén-ről íródott kritikámat is).

A Csillagpor egy igazi mese. Na jó, 
Gaiman minden regénye mese. Oké, 
ismét korrigálnom kell: azok, amelye-
ket olvastam.

Azért – be kell vallanunk magunk-
nak – olyan mesék ezek, amelyeket 
nem olvasnánk fel gyermekeinknek 
este elalvás előtt, mert sokkal több fel-
nőtteknek szóló tartalom van benne, 
mint amit egy ártatlan tündérmesétől 
elvárna az ember. De pont ez adja azt 
az utánozhatatlan hangulatot, ami az 
összes regényben jelen van, és amiért én 
személy szerint ennyire kedvelem őket.

No de térjünk vissza a Csillagpor-
ra: ebben a mesében a valóság és a 
képzelet nemcsak keveredik egymás-
sal, hanem fizikailag el is különül, de 
mindkettő jelen van.

Ez az állításom talán egy kis 
magyarázatra szorul: gyakran olvasha-
tunk képzeletbeli világokban játszódó 
történeteket (A Tűz és Jég dala, A Gyűrűk 

Ura), ugyanígy láthatjuk, hogy a való-
ság és a képzelet összemosódik (hogy a 
témánál maradjunk, például a Coraline 
esetében), sőt arra is sok példa van, 
hogy az általánosan ismert valóság 
„mögött” van egy, csak a beavatottak 
számára hozzáférhető világ (például 
a Harry Potter vagy a Sosehol világa). 
A Csillagpor-ban a valóság és mesevi-

lág határa fizikailag megjelenik: egy 
(pontosabban A) Fal választja el őket 
egymástól egy rét közepén, amelyen 
egy hasadék van. Ennek két oldalán 
folyamatosan őrök állnak, hogy meg-
akadályozzák a fiatal – vagy idősebb, 
de kalandvágyó – emberek átjutását a 
túloldalra.

Ez alól csak egy nap és egy éjszaka 
jelent kivételt minden évben, ilyenkor 
a Fal túloldalán vásárt tartanak, ami-
kor a halandók is vehetnek maguknak 
mágikus tárgyakat, varázsigéket.

Persze a történet nem a vásár-
ról szól, éppen csak itt kezdődik.  
Főszereplőnk, Tristran Thorn a regény 
elején még meg sem született, ám rövid 
bevezetés után már a hős szerelmes 
kalandjait követhetjük figyelemmel. 
Tristran egy könnyelmű ígéretet köve-
tően keveredik végeláthatatlan (na 
jó, nem, igazából a könyv elég rövid) 
kalandokba, miszerint elhozza élete 
szerelmének azt a csillagot, amely ket-
tejük szeme láttára hullott le az égből.

Ezzel veszi kezdetét az a különös 
utazás, amelyben a legtöbb halandó-
nak soha nem lehet része, hősünk útja 
boszorkányok, beszélő fák, varázslé-
nyek, villámvadászok és sok furcsa 
lény között vezet, izgalmasabbnál 
izgalmasabb kalandok közepette.

És, bár mint mondtam, a könyv 
nem hosszú, ha úgy érzed, nincs elég 
időd olvasgatni, akkor...

Csillagpor
...nézd meg a filmet helyette! Mert az 

is van ám, bár szerintem nem olyan kie-
melkedő, mint a fentebb taglalt könyv.

Már én is többször foglalkoztam 
az adaptációkkal (és remake-ekkel), 
de ismét belefutottam a témába, saj-
nálom. Röviden: egy adaptáció (vagy 
remake) akkor  lesz jó (szerintem), ha 
nem pontosan ugyanazt nyújtja, mint 
a forrásanyag (bár ebben az esetben 
véleményem szerint inkább megen-
gedhető az egyezés, mint egy film 
újraforgatása esetén), ugyanakkor 
nem tartalmaz indokolatlan, és főleg 
az eredeti szellemiségével szembe-
menő módosításokat.

A Csillagpor  valahol a kettő 
között van. A könyvhöz képest meg-
lehetősen sok változtatást tartalmaz, 
némelyik szinte érthetetlen, mások 
viszont sokkal látványosabb meg-
oldások, mint amit olvashattunk. 

Utóbbira jó példa a végső összecsa-
pás a főhős és a főgonosz között: a 
könyvből ez teljesen kimaradt, míg 
a filmben hosszú és látványos jelene-
tet kapunk. Ugyanakkor több olyan 
változtatás is került a forgatókönyv-
be, ami sokkal izgalmasabb lehetett 
volna az eredeti történet szerint (pél-
dául az utazás a babilongyertyával). 
Emellett én az égi kalózhajó módo-
sítását sem tudom hová tenni, bár 
jó humorforrás a filmben, szóval ez 
bőven megbocsátható.

A film alapvetően sokkal mesé-
sebb, és bár vannak benne söté-
tebb elemek, mégis lényegesen 
„gyerekbarátabb”. Ennek ellenére – 
pont a módosítások miatt – én aján-
lom megtekintésre, bár ha egy kicsi-

vel több időtök van, a könyv olvasása 
véleményem szerint sokkal nagyobb 
élményt jelent.

Zárásként beszéljünk egy picit 
a szereplőkről: a főszereplő férfiú 
(Charlie Cox) szerintem nem egy 
színészlegenda, de a többiek (Claire 
Danes, Michelle Pfeiffer és Robert 
De Niro) hozzák az elvárható szin-
tet, így összességében a színészekre 
nincs panaszom. A mellékszereplő-
ként feltűnő kisebb nevekkel sincs 
semmi gond, a vizuális effektek pedig 
teljesen rendben vannak, ahogy egy 
fantasytől el is várható.

Összességében elmondható, hogy 
a filmet is a történet viszi a hátán, ami 
azonban – szerintem – egyáltalán nem 
probléma, sőt...

Saáry Ákos 
saary.akos@nyuz.elte.hu

STARDUST (amerikai fantasy-kalandfilm, 
2007, 127 perc)
Pontszám: 8/10
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Sudoku
Sziasztok! Új félév, lassan beindulnak az előadások, a közöttük 

lévő szüneteket pedig muszáj kitölteni valamivel, és nem lehet mindig 
enni. Ezért a szokásosnál több sudokuval készültünk nektek.

A szabályokat talán nem kell ismertetnem, megfejtésként a szürkével 
kiemelt számok közül szeretnénk megkapni hármat a rejtveny@nyuz.elte.hu 
e-mail címre, ha csokit szeretnétek nyerni. Jó szórakozást!

Ákos 
saary.akos@nyuz.elte.hu

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

Mondok egy...
Utak az ökofilozófiához: „E. T. A. 

Hoffmann: német alkoholista és író.”
Lányi András

Fenntartható energiagazdálkodás: 
- „Van még valami, amit nem mondtam?” 
- „Milyen lesz a vizsga?” - „Patakokban 
fog folyni a vér!”

Munkácsy Béla

Bevezetés az ásvány- és kőzettan-
ba: „Ha valamit váltunk, akkor az van is. 
Tehát paradigma van.”

Harangi Szabolcs

Matematika 1: „És egy per piszok-
nagy az mennyivel egyenlő?”

Mezei István

Küldj be te is Mondok egy...-et!
A Mondok egy... a Tétékás Nyúz méltatlanul hanyagolt rovata, amely az elmúlt 

félévfolyamok során kikopott az újságból. Ha a te oktatóidnak is vannak szelle-
mes megjegyzései, jegyezd le őket, és küldd be nekünk a mondokegy@nyuz.elte.hu  
e-mail címre!

Természetesen megháláljuk a fáradozást: öt beküldött idézetért egy kis 
zacskó gumicukrot adunk ajándékba (miután azok megjelentek az újságban)! 
Ezeket persze nem kell egyszerre beküldeni, mindent iktatunk, és ha számí-
tásaink szerint valaki elérte a limitet, azt e-mailben értesítjük, hogy átveheti a 
nyereményét! Várjuk leveleiteket, mosolyogjunk együtt az aranyköpéseken!

Általános földtani alapismeretek: 
„Igen, kagylóra hasonlít, de nevezzük 
inkább Brachiopodának!”

Pálfy József

Csillagászat: „A Napnak kakukktojás 
alakja van.”

Tóth L. Viktor

Fizika: Mechanika és hőtan: „Az id. 
gáz nem idős, hanem ideális!”

Vető Balázs

Geotermika és radiometrikus kor-
meghatározás: Számolás közepén:  
„…jó lesz… vagy máshol rontom el…”

Lenkey László

Aljas nyolcas
Avagy Tarantino legújabb zseniális műve

Ki szeretne olyan filmet nézni, ami három órán keresztül tart, 
gyakorlatilag két helyszínen játszódik és csupán 12 szereplő jelenik 
meg benne? Nem hangzik nagyon izgalmasnak, de azt kell, hogy 
mondjam, én egy pillanatig sem unatkoztam!

A vizsgaidőszakban úgy gondoltam, 
hogy már igazán megérdemlek egy kis 
jutalmat a sikeres vizsgák végett. Ezért 
határoztam el, hogy elmegyek moziba 
egy szintén vizsgaidőszaktól szenvedő 
barátommal. A filmeket böngészve szin-
te egyértelmű volt, hogy az Aljas nyol-
cas-t nézzük meg, de kicsit tartottam tőle, 
hiszen 3 óra az 3 óra. Ha magát a filmet 
nem is nézzük, azért a menühöz tartozó 
kóla is megteszi ennyi idő alatt a hatá-
sát. Végül rábeszéltük egymást, hogy 
jó lesz, nem kell aggódni, a Tarantino-
filmek nem szoktak csalódást okozni.  
És ez így is történt, ami több szempontból 
is érdekes lehet. A kietlen Wyomingban 
játszódik a történet, hóvihar idején.  
A külső erők néhány idegent arra kény-
szerítenek, hogy a közel s távol egyet-
len menedéket nyújtó épületben – egy 
rőfösboltban – egy fedél alatt legyenek, 
amíg lecsendesedik az idő. Kevés sze-
replő, minimális helyszín, de az előleges 
bizalmat megadtuk.

A film zenéi szuperek, de hát mi mást 
vártam volna, hiszen Ennio Morricone 
munkáját dicséri. Különösképpen az is 
tetszett, hogy nem kellet extra, agyonmó-
dosított digitális látványt készíteni ahhoz, 

hogy érdekes legyen egy ilyen hosszú 
film. Nem voltak benne meztelen nők, 
sem drog vagy más ezekhez hasonló, 
„nézőt mágnesező” dolgok. Ennek okai 
többek között azok, hogy a karakterek 
szuperek, a színészi játék páratlan és a 
párbeszédek kiválóak. Vér azért termé-
szetesen folyik – mégiscsak egy western –,  
de nem olyan borzasztó módon, inkább 
nevetségesen undorítóan jelenik meg. 
Fekete humorban bővelkedik a mű, de 
finomkodásban nem igazán. Az egyetlen 
női főszereplő – akit kötél általi halálra 
ítéltek – arca a film során egyre durváb-
ban néz ki, nem igazán bántak vele kesz-
tyűs kézzel. A monoklit orrtörés követte, 
majd mindenféle kosz és mocsok, amik 
nem tűntek el róla a cselekmény során. 
Így nem nézett ki igazán finom úrhölgy-
nek, enyhén fogalmazva.

Röviden a történet: a hóviharban 
egy postakocsin utazik John Ruth fejva-
dász, becenevén a hóhér (eredeti nyelven 
hangman), mert akit ő elkap, annak lóg-
nia kell. Ő viszi Daisyt az igazságszol-
gáltatás színe elé – hogy lógjon. Útjuk 
közben kényszerűségből még csatlako-
zik hozzájuk Major Marquis Warren, a 
színesbőrű fejvadász (abban az időben, 
mikor még mély ellentétek voltak észak 
és dél között) és Chris Mannix, az új she-
riff. A menedéket jelentő rőfösboltba érve 
gyanús körülmények és újabb idegenek 
várják őket, és ami ilyenkor elő szokott 
fordulni, bekövetkezik: érdekellentét, 
konfliktus, gyanúsítgatás, bizalmatlan-
ság. Meg persze a Tarantino-filmekhez 
híven folyik a vér, mint egy becsületes 
kocsmában a csapolt sör.

Mindenképpen ajánlom, hogy ere-
deti nyelven nézzétek meg, mert megér 
egy misét, ahogy a színészek eljátsszák 
a szerepeiket, egyszerűen zseniális, ezt 
nem lehet egykönnyen reprodukálni 
egy szinkronszínésznek. Sokat ne igya-
tok előtte/közben, mert 3 óra az 3 óra!  
De mindenképpen megéri megnézni – 
a kritikusok szerint is, hiszen rengeteg 
jelölést kapott: Golden Globe, BAFTA- és 
Oscar-díj-jelölést, amiből a legjobb filmze-
ne Golden Globe-díját meg is kapta!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

THE HATEFUL EIGHT  (amerikai western, 
krimi, dráma, 2015, 187 perc)
Rendező: Quentin Tarantino
Forgatókönyv: Quentin Tarantino
Szereplők: Samuel L. Jackson (Major Marquis 
Warren), Kurt Russell (John Ruth), Jennifer 
Jason Leigh (Daisy Domergue)
Pontszám: 10/9

Scream Queens
Kétféle ember létezik: aki szereti a 

horrort, és aki nem. Ezt a horrorsorozatot 
viszont az utóbbi kategóriába esőknek is 
bátran ajánlom, mert annyira elvicceli, 
eltúlozza és nevetségessé teszi az ijeszt-
getést, hogy nem lehet komolyan venni. 
Inkább a slasher kategóriába sorolják az 
interneten talált vélemények alapján.

A történet egy 20 évvel korábbi 
kitekintéssel kezdődik. Egy egyetemi 
ház, a kappa kappa tau buliján szü-
letést halál követ, vitatandó körülmé-
nyek között, ami rögtön megadja az 
alapkonfliktust. Ezután rögtön a jelen-
be térünk, ahol a ház lakóit egy soro-
zatgyilkos tizedeli valamilyen okkal, 
aminek kétségtelenül köze van ahhoz a 

bizonyos két évtizeddel ezelőtt történt 
partihoz. A κκτ tagjai kivétel nélkül 
elkényeztetett, gazdag és hiú lányok 
elnökükkel, Chanellel az élen. /Extra 
érdekesség, hogy az őt játszó színész, 
Emma Roberts bemutatta egy esti 
beszélgetős műsorban, hogy hogyan 
kell tökéletes ribi fejet vágni. Akit érde-
kel, keressen rá interneten, hogy töké-
letesítse ezt a nézését. :D/

További konfliktus alapja, hogy év 
elején a dékán kényszeríti a ház lakóit, 
hogy minden jelentkezőt vegyenek fel 
magukhoz, így felborítva az „ősi ren-
det”. Aztán feltűnik a vörös ördög, aki 
minden epizódban gyilkol a lányok 
közül és elindulnak a találgatások, egy-
másra mutogatás és nyomozás, hogy 
vajon kit rejt a maszk.

A karakterek igen érdekesek, bár 
inkább mondhatóak nagyon beteg-
nek és elborultnak. Egyik kedvencem 
a gyertyás lány, akinek szenvedélye 
mindenféle gyertya vásárlása, és még 
egy vlogot is vezet erről. A másik zse-
niális alak, aki egy percre sem esik ki a 
szerepéből, a fekete női biztonsági őr. 
Attól lesz annyira jó, hogy már-már 
idegesítő a karaktere.

Lány nézőknek érdekes lehet az is, 
hogy trendi, csinos ruhákba bújtatták a 
szereplőket, abszolút a mai divat jele-
nik meg minden epizódban.

Az első évad már megtekinthető, 
és érkezik a második is, úgyhogy én 
már tűkön ülve várom, mi lesz!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu
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Az Alapítvány története
Az Alapítványt az ELTE TTK HÖK alapította 1990. november 

20-án, ezzel az ország egyik legrégibb civil szervezete. Célunk a 
hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatá-
sa. Feladatköreink: szociális- és tudományos tevékenységek, kuta-
tás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvéde-
lem, kulturális tevékenységek, illetve a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának segítése.

Tevékenységünk
A Déli épület alagsorában továbbra is üzemeltetjük nyomtató- 

szalonunkat. Az egyetem hallgatóinak életét szakdolgozatkötési 
lehetőséggel próbáljuk megkönnyíteni a kritikus időszakban. Érett-
ségi előkészítőinken több száz középiskolás felkészülését biztosít-
juk különböző tárgyakból.

Együttműködést alakítottunk ki a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületével is, illetve számos szociálisan hátrányos helyzetű 
diákot támogatunk tanulmányaiban. Számukra kedvezményt 
biztosítunk az érettségi előkészítő tanfolyamunkon való rész-
vételhez.

Tavaszi terveink között szerepel egyetemistákat célzó kép-
zések indítása, informatikai (adatbáziskezelés, programozás) és 
elsősegélytanfolyam jogosítvány szerzéshez.

Örömmel látjuk, hogy lecserélésre kerültek az egykor általunk 
elhelyezett szelektív kukák, épp ezért most más fronton kívánunk 
új lendületet adni a kampuszfejlesztésnek.

Terveink
Évek óta támogatjuk a karon műkö-

dő mentorrendszert. Az elmúlt években 
a mentorok képzései az Alapítvány által 
nyújtott segítséggel kerültek megrende-
zésre. Már a rendszer indulása óta, azaz 
egy évtizede kivesszük részünket a men-
torrendszerrel kapcsolatos feladatokból. 
Szeretnénk idén is hozzájárulni a mentori 
munka sikerességéhez!

Szakos és kari, ismeretterjesztő és szó-
rakoztató rendezvényeken hagyomány-
szerűen segítünk a szervezésben, az eset-
leges hiányzó anyagi fedezetet biztosítva.

Hogyan tudsz segíteni?
Egyre nagyobb szükségünk van olyan 

önkéntesekre, akik szabadidejük egy részé-
ben segítenek. Ha megtetszett egy ötletünk 
és szívesen kivennéd a részed a megvaló-
sításából, vagy valamilyen más javaslatod 
van, keress bennünket bátran!

Másrészt támogathatod adód 1%-ával 
tevékenységünket, hogy még többet való-
síthassunk meg és még jobbá tehessük az 
egyetemen eltöltött éveket.

Adószámunk: 19652595-2-43


