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A kémia mérőeszközei a 
XXI. században

Az Alkímia ma kémiai isme-
retterjesztő sorozat követke-
ző, 2016. március 10-i alkalmán 
Pajkossy Tamás, az MTA TTK 
Anyag- és Környezetkémiai Intéze-
tének munkatársa tart előadást Hogyan 
mérünk hőmérsékletet, nyomást, tömeget 
manapság? címmel.
Az alkimisták még nem mértek fizikai 
mennyiségeket – a mérleg, a hőmérő és a 
nyomásmérő rendszeres használata modern, 
pár száz éves szokás a kémiai laboratóriumi 
és ipari gyakorlatban. A mai vegyészek sokféle 
mennyiséget szoktak mérni, de a leggyakrabban 
a címben felsoroltakat: hőmérsékletet, nyomást, és 
tömeget (súlyt). Az utóbbi pár évtizedben az ilyen 
célú klasszikus eszközöket (a higanyos hőmérőt és a 
nyomásmérőt, a mechanikus mérleget) szinte teljesen 
kiszorították az elektronikus eszközök. Az előadás 
ízelítőt nyújt az új mérőeszközök nyújtotta lehető-
ségekről.
Időpont: 2016. március 10. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös előadó (1117 Buda-
pest, Pázmány Péter sétány 1/A 0.83)

forrás: http://www.elte.hu
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Iskolapélda

Az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar Neve-

léstudományi Tanszé-
kének, valamint az MPT 

Ifjúsági Körnek Winkler 
Márta lesz a vendége 2016. 

március 4-én: a rendezvény 
során levetítik a róla szóló,  

Iskolapélda című filmet, melyet 
kerekasztal-beszélgetés követ a film 

szereplőivel és alkotóival.
Akik kicsit is kíváncsiak az iskola világá-

ra – nem is szólva a benne dolgozókról –,  
úgy ismerhetik Winkler Mártát mint az 

első alternatív iskola megalapítóját: egy 
olyan pedagógust, aki a tanítványait minde-

nekelőtt örömmel, nagy szeretettel, elhivatott-
sággal és nem kaloda-, hanem fészekszellemben 

nevelte. Munkája során folyamatosan kísérlete-
zett, újabb és újabb módszereket próbált ki, 

forradalmasította az iskoláról való gondol-
kodást; tanítványok és szülők százai emlé-

keznek rá meghatározó élményükként. 
Az 1979-ben készült Iskolapélda című 

dokumentumfilmben Péterffy And-
rás a nagyközönségnek a nevelő 

és a gyerekek kapcsolódásának 
sajátos légkörét kívánta meg-

mutatni.
Időpont: 2016. március 4. 17:00

Helyszín: ELTE TÓK 
(1126 Budapest, Kiss 

János altábornagy u. 
40. 123. terem)

forrás:
http://www.elte.hu

Tudományos diáknap a Radnótiban

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 2016. március 5-én tudományos diáknapot szervez 
Azért a víz az úr! címmel. A rendezvényen meghívott előadók, valamint az iskola tanárai és 

diákjai tartanak prezentációkat, emellett az érdeklődők megtekinthetik a Víz, víz, víz  
című pályázatra érkezett alkotásokból rendezett fotókiállítást is.

A diáknap nyitóelőadását Recski András matematikus, a BME Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Informá-

cióelméleti Tanszékének egyetemi tanára tartja A víz matemati-
kája. Arkhimédész, Leonardo, Newton és sokan mások címmel. 

A résztvevők ezenkívül többek között irodalmi, kémiai, 
művelődéstörténeti, meteorológiai, fizikai és gaz-

daságtörténeti előadásokat is meghallgathatnak, 
melyek központi témája a víz.

Időpont: 2016. március 5. 10:00
Helyszín:  ELTE Radnóti Miklós  

Gyakorló Általános Iskola és Gim-
názium (1146 Budapest, Cházár 

András u. 10.)
forrás: http://www.elte.hu

HR kitekintő – merre tovább a diploma után?

Az ELTE TáTK survey statisztika mesterképzése 2016. március 10-én 
„HR-kitekintő napra” várja az érdeklődőket. A program célja, hogy meg-
ismertesse az érdeklődő hallgatókkal az üzleti élet szereplőinek egy részét, 
valamint bemutassa az elhelyezkedési lehetőségeket és a felmerülő elváráso-
kat. A meghívottak hazai piackutatók, Big Data-cégek és a velük együttműködő 
HR-cégek képviselői.
Program
16:00: Németh Renáta szakigazgató köszöntője
16:05: A piackutató szervezetek elvárásai – Kobelrausch György (Ikelosz)
16:30: HR elvárások a Big Data cégek körében – Buda Szabolcs
16:55: Kérdések az előadókhoz
17:20: Szünet
17:30: Kerekasztal – Milyen képességeket, készségeket keresnek, várnak el a pályakezdő 
statisztikusoktól/adatelemzőktől az üzleti szféra képviselői?
Időpont: 2016. március 10. 16:00–18:30
Helyszín: ELTE TáTK Kari Tanácsterem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 0.100C)

forrás: http://www.elte.hu
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Búcsú
Amikor egy szakasz lezárul az ember életében, érde-

mes végiggondolni, mi az, amit elértünk. Mi működött 
és mi nem, hol lehetett volna jobban elvégezni az adott 
munkát. Lássuk ezt az elmúlt másfél évre vetítve.

2014. szeptember 3-án bíztak meg a főszerkesztői tiszt-
ség betöltésével; ekkor egyáltalán nem voltam biztos ben-
ne, hogy alkalmas leszek erre a feladatra. Mivel az újság 
nem dőlt össze kártyavárként a vezetésem alatt, minden 
héten megjelent minden lapszám (az apróbb nehézsé-
gek ellenére) és félévenként is tudtuk tartani a kitűzött  
13 újságot, így nagy baj nem volt. Pusztán a számok alap-
ján, minden a legnagyobb rendben ment.

Ha egy kicsit a felszín alá nézünk, akkor sem volt komoly probléma. Megítélésem 
szerint jól működtem együtt a HÖK többi részével, amit a visszajelzések is igazolnak. 
„Munkatársaim” véleménye szerint jó volt velem együtt dolgozni, nem lógtam el a 
munkát, olyan sokat dolgoztam az irodában, hogy elnyertem „A HÖK sztahanovistája” 
címet az első évem lezárásakor. Persze ezt nem biztos, hogy sikerként kell elkönyvelni.

Azt, hogy az újság fejlődött-e az irányításom alatt, már nehezebb megítélni. 
Azt el kell ismernem, hogy sok innovatív újítást nem hozott a printben megjelent 
lap, bár több új rovat is megszületett az elmúlt időszakban, megújult a Plusz-
Mínusz, nagyobb lett a rejtvényfajták változatossága (ez egyébként szintén vegyes 
fogadtatásra talált).

A felszín alatt azonban sok változás zajlott. Stabilabb alapokra kerültek a 
szerkesztések, lényegesen kevesebb hiba kerül nyomtatásba, mint korábban jel-
lemző volt (bár elismerem, hogy ezen még mindig lehetne javítani), elkészült a 
saját honlapunk, amely először csak archívumként funkcionált, majd szép lassan 
átvette a hirdetési felületet a HÖK honlapjáról.

Persze sok tervem volt, amit nem sikerült megvalósítani. Ezek közül a leg-
fájóbb pont a jubileumi gyűlés és különszám elmaradása volt az 50. félévfolyam 
alkalmából a korábbi főszerkesztőkkel. Sokkal hallgatóközelibbé és interak-
tívabbá szerettem volna tenni a lapszámokat, ami csak mérsékelten sikerült: 
a rejtvényeket talán hajszálnyival többen fejtik, mint korábban, egy-egy adag 
Mondokegy is érkezik, de a Négyeshatost például nem sikerült olyan hallgatói 
rovattá visszaállítani, mint pár évvel ezelőtt volt.

Végezetül muszáj ejtenem pár szót az utódomról is: ha minden a terv szerint 
halad, a következő lapszámtól új főszerkesztője lesz az újságnak, aki tele van új 
tervekkel és megvalósításra váró ötletekkel. Remélem ez a lelkesedése a későbbi-
ekben is megmarad. Én mindenesetre minden jót kívánok neki, és remélem még 
jobbá teszi a számomra olyan kedves Tétékás Nyúz-t.

Végül pedig nincs más hátra, mint Csokonai mintájára véglegesen elbúcsúz-
nom: HÖK! Egyetem! Újság! / Isten véletek!

Saáry Ákos
főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Hallgatói közélet Hallgatói közélet4 5Tanszékmegszüntetés és közelgő dékánválasztás
Beszámoló az ELTE TTK Kari Tanácsának január 20-i üléséről

A legutóbbi Kari Tanácson a megszokott személyi kérdéseken túl foglalkoztunk a Hallgatói Önkor-
mányzat által kért napirendi pontban a Tudománytörténeti és Tudományfilózófia Tanszék sorsával, az új 
Szervezeti és Működési Renddel, a Hallgatói Önkormányzat módosított alapszabályával, az Intézmény-
fejlesztési Tervvel, valamint a dékánválasztás is szóba került. Ez utóbbi kapcsán legfontosabb információ, 
hogy a dékánjelölt bemutatkozására 2016. március 9-én, szerdán 16 órakor a Konferencia teremben kerül sor.

Az ülés ismét örömteli eseménnyel 
vehette kezdetét: Dékán úr a Természet-
tudományi Kar Nevesített Emlékérmét 
adományozta Bognár Jánosné nyugal-
mazott adjunktusnak és Tasnádi Péter 
nyugalmazott egyetemi tanárnak.

Ezt követően az ülésen az Intéz-
ményfejlesztési Tervvel foglalkoztunk. 
Karunk tanácsát megtisztelte jelen-
létével Dr. Orosz Éva, az oktatási és 
tanulmányi ügyek rektorhelyettese, aki 
kimerítő alapossággal kifejtette meglá-
tásait a dokumentummal kapcsolatban.  
Egyik leghangsúlyosabb észrevétele 
szerint jelenleg nincs eszköz a hallga-
tók egyetemi képzés során végbement 
kompetencia fejlődését mérni. A testület 
megjegyzések hozzáfűzésével támogat-
ta a szenátusi előterjesztésként elénk 
került anyagot. A megjegyzésekben töb-
bek közt szerepel, hogy „A lemorzso-
lódás az alapszakokon és a természet-
tudományos tanárszakokon jelenleg 
fontos minőségvédelmi eszköz.”

Személyi kérdések között a tanács 
támogatta Méhes Előd részfoglalko-
zású adjunktusi kinevezését a Fizikai 
Intézethez (Biológiai Fizika Tanszék), 
valamint Zilahi Gyula tanársegédi 
kinevezését, helyettesként a Fizikai 
Intézethez (Anyagfizikai Tanszék).

Majd docensi pályázatok kiírására 
került sor, a Biológiai Intézet Élettani és 
Neurobiológiai Tanszékére, a Földrajz- 
és Földtudományi Intézet Őslénytani 
Tanszékére valamint a Földrajz- és Föld-
tudományi Intézet Általános és Alkal-
mazott Földtani Tanszékére. A Kari 
Tanács címzetes egyetemi docensi cím 
adományozását javasolta Dr. Vásárhelyi  
Tamás részére. Változott bizonyos 
szakfelelősök személye is. Földtudo-
mány alapszakon Dr. Bartholy Judit 
egyetemi tanár, földrajz alapszakon  
Dr. Nagy Balázs egyetemi docens, 
geográfus mesterszakon Dr. Karátson 
Dávid egyetemi tanár, vegyész mester-
szakon Dr. Rohonczy János egyetemi 
docens lett az új szakfelelős.

A Kar az ősszel nekilátott elkészíteni 
az új Szervezeti és Működési Szabályza-
tát, amelyet szintén most tárgyalt a Kari 
Tanács. Ebben a tervezetben már nem 
szerepelt a Tudománytörténet- és Tudo-
mányfilozófia Tanszék mint szervezeti 
egység, ezért a Hallgatói Önkormányzat 
kérte – a tudományfilozófia kari jövőjé-
ről való gondolkodás első lépéseként – 
egy erről szóló napirendi pont felvételét.
Érdemes tisztázni, hogy egy, látszólag 
hallgatókat nem érintő szervezeti kérdés-
ben miért mozdult meg a HÖK. Karunk 
körülbelül 4000 hallgatójából jött össze 
a tanszék által meghirdetett kurzusokra 
944 tárgyfelvétel. A hallgatói igényen túl 
az ülésen persze felmerültek egyéb elvi 
szempontok is. A tanszék megszűnése 
azért vált elkerülhetetlenné, mert mun-
katárs nélkül maradt. Dékán úr többször 
hangsúlyozta, hogy a tanszék kiürese-
désének pusztán financiális okai voltak, 
és nem irányul arra egyetempolitikai 
törekvés, hogy az ilyen jellegű képzések 
és ismeretek elérhetetlenné válljanak 
a TTK-s hallgatók számára. Ám, hogy 
ezek miként lesznek biztosítva a jövőben, 
azzal csak áprilisban fog a kari vezetés 
érdemben foglalkozni. Továbbá az SzMR 
tárgyalása során Dékán úr arra is ígéretet 
tett, hogy az SzMR-hez írandó vezetői 
összefoglalójában a Szenátus felé is kom-
munikálja, hogy a tanszék megszűnése 
nem a tudománytörténet és tudomány-
filozófia Karon történő oktatásának és 
művelésének kiszorítására irányul, okai 
pusztán pénzügyi és technikai jellegűek.

A Kari Szervezeti Működési Rend 
tervezetéhez az előzetesen beküldött 
vélemények mellett helyben is születtek 
módosító javaslatok. Ennek fényében 
Turányi Tamás igazgató úr javaslatá-
nak megfelelően az Intézeti Tanácsok 
maguk tehetnek javaslatot saját ügy-
rendjükre. Inzelt György és Márialigeti 
Károly tanár urak javaslata értelmében a 
határozott időre foglalkoztatott kutatók 
egy képviselője is tanácskozási joggal 
vehet részt az IT-ken. Páfia Zsolt tanár 

úr kezdeményezésére a karon működő 
Érdekegyeztető Tanács – amely a köz-
alkalmazottak és a munkáltatójuk közt 
hivatott közvetíteni – kétoldalú testület-
ként lett definiálva.

Kilencedik napirendi pontként a 
Hallgatói Önkormányzat Alapszabá-
lyának módosítása került terítékre.  
Ez a módosítás nem hozott jelentős tar-
talmi változásokat, a módosítási javasla-
tok többségére a kodifikációs hibák javí-
tásán túl a jogszabályokhoz, a HÖOK 
Választási Kódexéhez, illetve az ELTE 
HÖK Alapszabály megfelelő, a TTK 
HÖK-re is vonatkozó rendelkezéseihez 
illesztés végett volt szükség.

Sajnos a szomorú bejelentések 
ezt az ülést sem kerülték el, elhunyt  
Szegedi Nándor, a Földrajz- és Földtu-
dományi Intézet Regionális Tudományi 
Tanszékének nyugdíjas munkatársa, 
valamint a Fizikai Intézet két nyugal-
mazott oktatója, Főzi István egyetemi 
docens és Skrapits Lajos adjunktus.

Örömteli bejelentésként egy igazán 
nagy sajtónyilvánosságnak örvendő 
sikert jelenthetett be Dékán úr, a Laser 
Interferometer Gravitational-wave 
Observatory (LIGO) összeütköző feke-
te lyukakból érkezett gravitációs hullá-
mokat észlelt. A felfedezésben magyar 
kutatók, köztük Frei Zsolt, az ELTE TTK 
Atomfizikai Tanszék tanszékvezető pro-
fesszorának kutatócsoportja is részt vett.

További hír volt, hogy felállt az ELTE 
Konzisztóriuma, tagjai: Mezey Barna rek-
tor úr, Scheuer Gyula kancellár úr, ifj. 
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. bio-
technológia üzletágának vezetője, Szapáry  
György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki 
főtanácsadója, és végül de nem utolsó 
sorban Mészáros Csaba, az Evopro Kft. 
ügyvezető igazgatója aki volt szíves az 
Educatio idejére a TTK-s Nyílt Nap reklá-
mozása céljából rendelkezésünkre bocsá-
tani egy MODULO elektromos buszt.

Lukács Károly
Kari Tanács hallgatói tag

lukacsk@caesar.elte.hu

Eötvös Konferencia 2016
17. éve a tudomány szolgálatában

Az ELTE Eötvös József Collegium idén 17. alkalommal, április 
22-e és 24-e között rendezi meg az Eötvös Konferenciát. A rendez-
vény három napja alatt a színvonalas előadások mellett lehetőség 
lesz a diákok által szervezett programokon, mint az Open Mic fel-
olvasóesten való részvételre is.

A konferencia a bölcsészet-, a tár-
sadalom- és a természettudományok, 
valamint az informatika területe iránt 
elkötelezett alapszakos és mesterszakos 
egyetemi hallgatók előadásait várja 18 
különböző szekcióba, amelyek a követ-
kezőek: Biológia – Kémia, Az Eötvös 
Collegium története, Tudóstanár-képzés 
a Collegiumban, Földrajz – Földtudo-
mány, Filozófia, Geopolitika, Informati-
ka, Irodalomelmélet, Klasszika-filológia, 
Magyar irodalom, Matematika – Fizika, 
Modern nyelvek irodalma, Művészettör-
ténet, Nyelvtudomány, Orientalisztika, 
Színháztudomány, Társadalomtudomá-
nyi és Történelem szekció.

Az Eötvös Konferencia 17 éves 
múltja során számos elismerésben 
részesült. A 2011-es, 2012-es és 
2014-es évben elnyerte az ELTE-n 
az Év Tudományos Rendezvénye 
díjat. Évről évre 100-120 fő tisztel 
meg minket bizalmával és ad elő 
saját kutatási területéből. A három-
napos konferencia állandó elemei 
közé tartoznak a hallgatói előadá-
sokon kívül a plenáris előadások, 

a collegisták által szervezett esti prog-
ramok, mint az Open mic felolvasóest 
vagy a bográcsozás és a teaház, vala-
mint idén kerekasztal-beszélgetéssel 
is bővül a kínálat. A felolvasóesten 
gyakorta megjelennek nálunk a kor-
társ magyar irodalom fiatal, szárnyait 
próbálgató, neves íróegyéniségei is.

Hogy miért jó jelentkezni? A bekül-
dött absztraktokat neves egyetemi okta-
tók lektorálják, tehát minden előadásnak 
át kell mennie egy szűrőn, amely által 
hasznos tanácsokat, útmutatást kaphat 
kutatása további folytatásához. Az elő-
adások anyagát lehetőség van Adsumus 

című, évente megjelenő kötetünkben 
publikálni, tehát a konferencia nemcsak 
előadási lehetőséget biztosít, hanem egy-
egy publikációval is bővítheti a jelent-
kezők megjelent közleményeinek szá-
mát. A konferencia légköre barátságos, 
közvetlen, ahol az előadások alatt és a 
szekciók közötti szünetekben is gondo-
latébresztő párbeszédek alakulhatnak 
ki a hallgatók és az oktatók között, ami 
szintén segíti a szakmai fejlődést, vala-
mint a saját kutatási területünkön tevé-
kenykedő szakemberekkel való kapcso-
latfelvétel és -tartás is lehetővé válik.

A konferencián való részvétel 
mind előadóként, mind a hallga-
tóságban természetesen ingyenes.  
Az előadni kívánók számára a 
jelentkezési határidő 2016. március 
13. éjfél, amelyhez egy jelentkezési 
lapot kell kitölteni. Részletekről a 
http://ek.eotvos.elte.hu/ek/ek17 oldalon 
olvashattok. 

Hantó Réka
PhD-hallgató, ELTE BTK,
Eötvös József Collegium, 

Magyar műhely

Hallgatói kérdőív
Minden ember életében eljönnek 

olyan pillanatok, amikor a „hogyan 
tovább?”, „jó az, amit csinálok?” típusú 
kérdések dübörögnek a fejében. Ilyen 
esetekben szoktunk önértékelést tarta-
ni, s ami talán még fontosabb: kikérni 
olyanok véleményét, akikről tudjuk, 
hogy őszintén fognak válaszolni.

Nincs ez másképp a szervezetek-
kel sem, a Hallgatói Önkormányzat 
életében pedig mostanában érlelődik 
az új ciklus kezdete: március 7-én 
hivatalosan is elindul a képviselő- és 
az elnökválasztás jelöltállítási része, 
mellyel megteremtődik az új Küldött-
gyűlés alapja.

A megújulás idejében mindig érde-
mes lefektetni azokat az alapelveket, 

irányokat, amelyek mentén működni 
tudunk. Nyilvánvaló, hogy a hallgató-
ság által választott képviselők – nevük-
nek megfelelően – azért vannak, hogy 
továbbadják a szakterületük vélemé-
nyét, időnként azonban mégis úgy 
érezzük, jobb, ha lehetőséget adunk 
arra nektek, hogy egyénileg is kifejt-
hessétek a munkánkról alkotott véle-
ményeteket.

A kérdőív alapvetően két részből 
áll: egy közös és egy egyéni oldalból. 
A közös oldal legtöbb kérdése kötelező 
jelleggel kitöltendő és feleletválasztós. 
Itt általánosan értékelheted, hogy meny-
nyire vagyunk sikeresek a különböző 
tevékenységeinkben. A második oldal 
kérdései közül egy sem kötelező, ezek 
az egyes tisztségviselők által összeál-
lított, a saját területükhöz kapcsolódó 

kérdések. Ha még nem találkoztál a kér-
dőívvel (amin nagyon csodálkoznék, de 
persze sohasem lehet tudni), akkor a 
TTK HÖK Facebook-oldalán vagy hon-
lapján azonnal megtalálhatod.

Azzal, hogy kitöltitek a kérdőívet, 
a mi munkánkat segítitek, ezt pedig 
szeretnénk honorálni. A TTK Hallga-
tói Alapítvány, mely rengeteg módon 
segíti a Hallgatói Önkormányzatot, 
megkeresésünkre több nyereményt is 
felajánlott, például ELTE-s pulóvere-
ket, pólókat, esernyőt stb.

Arra szeretnénk kérni titeket, 
hogy konstruktív kritikát fogalmazza-
tok meg, hiszen azzal tudunk kezdeni 
valamit és akkor tudunk előrelépni.

Török Mátyás
kommunikációs elnökhelyettes

kommeh@ttkhok.elte.hu

mailto:lukacsk%40caesar.elte.hu%0D?subject=
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Hallgatói közélet Sport6 7Nem belügy
Külügyes információk

Ha érdekel, hogy hogyan segíthetsz külföldi hallgatóknak kül-
ügyi mentorként, esetleg pályáznál akár az Erasmus+, akár a Campus 
Mundi programba, netalán valami másra vágysz, és önkénteskedni 
szeretnél, akkor ez a cikk mindenképpen a hasznodra válhat.

Ha az egyetemi külügyről kellene 
beszélni, azt hiszem, két felé bontanám 
a témát.

Az egyik legyen a külügyi mentor-
kodás. Erre kisebb a ráhatásom, mivel 
már nem a HÖK közvetlen feladatköre 
a beérkező hallgatókat irányítani. Miért 
is? A feladatot immár az ESN (Europe-
an Student Network) látja el. Miben 
is áll a munkájuk? A szervezet felel 
a – többek között a mi egyetemünk-
re is érkező – külföldi hallgatók meg-
segítéséért. Kik a tagjai? Ti. Bármely 
egyetemi hallgató jelentkezhet külügyi 
mentornak, ami abból áll, hogy egy 
jelentkezési lapot ki kell tölteni, majd 
egy könnyed beszélgetés következik, 
ahol tesztelik a nyelvtudást és a ráter-
mettséget. Ha mindezen átestél, jöhet 
a felkészítés, ami pár bevonó tábort 
jelent, ahol elmondják a számodra 
legszükségesebb információkat. A fel-
készülést általában egy rövid, vicces 
vizsga zárja.

Ha már külügyi mentor lettél, 
akkor feladatod lesz a beérkező hall-
gatók segítése. Mit jelent ez? Amikor 
eldőlt, hogy kit kapsz mentoráltnak, 
felveszed vele a kapcsolatot. Ezt köve-

tően egyeztetitek, mikor érkezik, hol 
fog lakni, milyen órái lesznek, mikor. 
Személyes „neptunja” leszel egy időre. 
Ha nincs még szállása, te is beszállsz a 
keresésbe. Amikor megérkezik, akkor 
pedig mindig elérhető leszel, amikor 
hív, hogy baj van. Nincs kifogás, csak 
segítség.

De miért is éri meg ez neked? 
Először is, mert jót teszel, megköny-
nyíted egy idegen országba, más nyel-
veket beszélő emberek közé érkező 
hallgató mindennapi életét. Ezenfe-
lül, mélyítheted nyelvtudásod, élet-
re szóló barátságokat köthetsz. Ééés, 
igen jár pluszpont érte az Erasmus+ 
tanulmányi vagy szakmai gyakorlati 
pályázatnál.

A másik oldalról pedig az egyetemi 
pályázatokról szeretnék röviden szót 
ejteni. A témát egy Háború és béke hosz-
szúságú cikkben tudnám részletesen 
kifejteni, de most talán a három legfon-
tosabb pályázatról ejtenék szót.

Jelenleg is zajlik az Erasmus+ 
pályázati időszaka. Március 10-ig tud-
tok még jelentkezni részképzésre vagy 
szakmai gyakorlatra. Bővebb informá-
cióért keressétek a TTK HÖK honlap-
ját, vagy http://www.elte.hu/erasmus/ 
hallgmob honlapot. Ez utóbbiról tud-
játok letölteni a szükséges dokumen-
tumokat is.

Párhuzamosan az Erasmusszal 
indult a Campus Mundi is, ami az egy-
kori Campus Hungary pályázat utódja. 
Itt is külföldi részképzésre, rövid tanul-
mányútra, vagy szakmai gyakorlatra 
pályázhattok. Részletek itt: http://www.
tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi.

A harmadik egy kevéssé ismert 
pályázati forma, de annál fontosabb. 
Mostanság hirdetik meg a legtöbb EVS 
(European Voluntary Service, azaz 
Európai Önkéntes Szolgálat) projek-
tet, melyekkel pár héttől kezdve akár 
egy éven át tartó önkéntesi szolgálatot 
láttok el. A projekt célja, hogy olyan 
helyeken is kipróbálhasd magad, ame-
lyek eddig idegenek voltak számod-
ra. Légy önkéntes Finnországban egy 
állatfarmon, vagy tölts el egy évet Spa-
nyolországban gyerekekre vigyázva.  
A projektek kereséséhez egy jó kiindu-
lópont a Messzelátó egyesület honlap-
ja: http://messzelato.hu/evs.

Ha pedig bármi egyéb is érdekel, 
keress engem a lenti e-mail címen vagy 
Facebookon. A TTK HÖK honlapján, a 
Külügy fülön számos egyéb ösztöndíj, 
vagy külföldi pályázat is megtalálható.

Fricz Gergely
külügyi biztos

kulbiz@ttkhok.elte.hu

Környezettudományi  
SzaCs ülés

Bár amolyan igazi télhez jó ideje 
nem volt szerencsénk, szakterületünk 
mégis mély téli álomba szenderült. 
Egészen idáig.

Az ébredezés első lépése volt a 
2016. 02. 23-án kedden tartott Környe-
zettudományi Szakterületi Csoport 
ülés, amelynek előzetesen kiküldött 
napirendi pontjai a következők voltak: 
Bejelentések, Képviselő választás, Sza-
kos programok, Kötetlen beszélgetés a 
szakterületről és Egyebek. Nem titkolt 
célunk volt, hogy a régi motorosok 
mellett szép számmal megjelent első-
éveseket kicsit beavassuk a Hallgatói 

Önkormányzat életbe. Ebben segítsé-
günkre volt Török Mátyás kommuni-
kációs elnökhelyettes. Sajnos az érdek-
képviseletünk jelenleg nem túl ütős, de 
az előadás közben az arcokat figyelve 
arra merek következtetni, hogy ez vál-
tozhat az elkövetkezendőkben.

Mindenképpen biztató továbbá, 
hogy idén is ugyanannyian jelentkeztek 
mentornak, mint tavaly. Kétség sem fér-
het hozzá, hogy mindegyikükből lelkiis-
meretes, jól felkészült mentor válik majd.

A legfontosabb téma az ülésen a 
szakterület felélénkítése volt. Rengeteg  
felvetés érkezett, már-már az okoz 
fejtörést, melyikkel nyissuk a sort.  
Valószínűleg időben legközelebb 
egy szakterületi kirándulás várható, 
amely nem az egyedüli lesz az elkö-

vetkezendő időkben. Esett szó üzem-
látogatásokról is, különösen nagy 
az érdeklődés a Paksi Atomerőmű 
iránt, de biztosan nem fog kimarad-
ni az események közül egy-egy közeli 
hulladékfeldolgozó vagy víztisztító 
szakos szintű megtekintése.

Környezettudományi szakterü-
let lévén szükségét érezzük annak, 
hogy ismét naprakész, aktív szervezet 
legyen a Környezettudományi Klub, 
ezen ügy kapcsán is formálódó tervek 
és célok vannak.

Az a bizonyos mag csírázásnak 
indult. Igyekszünk odafigyelni rá, 
hogy erős gyökeret növesszen, s majd 
a szezon végére bőséges termést tud-
hassunk a magunkénak.

Pánczél Balázs

Tavaszi sport
A tél múló, a sportkedv nem!

Ez a jó az elmúló években… hogy ez sosem változik! Szerencsére 
tényleg nem, ugyanis az ELTE, a BEAC és szeretett városunk, Buda-
pest továbbra sem hagy minket lehetőségek nélkül.

Dunai Regatta – május 7-8.
„Amely idén is hatalmas lendülettel 

indítja a fesztiválszezont Budapest szí-
vében.

Mozogj, bulizz és szurkolj az év sport-
fesztiválján! Tölts el egy fantasztikus napot 
a város egyik legszebb partszakaszán, amit 
a forgalomtól elzárva különleges progra-
mokkal töltünk meg!

A Duna habjain látványos vízi ver-
senyeket követhetsz, a rakpartot szur-
kolótáborok és cheerleaderek özönlik el!  
A Műegyetem előtt extrém sportok, koncer-
tek és pörgős bulik várnak rád!

A Harvard és a Princeton tavalyi rész-
vétele után idén még magasabbra tesszük a 
lécet! Részletek hamarosan…

A Dunai Regatta szervezője idén is az 
Antall József Tudásközpont.”

Ez a regatta promószövege. Mit is  
takar mindez? Azt, hogy gyere, ülj 
velünk egy hajóba, szurkolj a partról 
a Cheer-lányainkkal végig a rakpart 
mellet az ELTE hajóért, mert a tavalyi 
szereplés nem sikerült a legjobban, s 
kárpótolni szeretnénk mindenkit, aki 
akkor keményen küzdött a jobb helye-
zés reményében. Tehát még egyszer, 
ha kajakos, kenus, evezős vagy sár-
kányhajós vagy, gyere, GYERE, mert 
kellesz nekünk!

#csakazELTE

Idén is BEAC Sportpályázat!
Vízi sportnapok, túrák és tanár-

diák mérkőzések szervezésére hirdet 
pályázatot az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem sportegyesülete, a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, 
azaz a BEAC a 2015/16-os tanév tava-
szi félévére. A pályázat célja, hogy 

forrást biztosítson az ELTE kari, 
intézeti dolgozói, hallgatói számára 
szabadidős és sportprogramok meg-
szervezésére. A pályázat keretében 
tudományos diákköri, intézeti, tan-
széki sportnapokra, tanár-diák mér-
kőzésekre és egyéb szabadidős prog-
ramokra lehet pályázni, melyek az 
ELTE sporttelepein, az ELTE-BEAC 
szervezésében valósulnak meg.

A pályázat kiírá-
sában együttmű-
ködő partner az 
Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzat, az 
ELTE Felsőoktatá-
si Dolgozók Szak-
szervezete és az ELTE 
SPORT Kft.

A teljes pályázati kiírást és az űrla-
pot itt olvashatod: http://www.beac.hu.

Fiziqs Korcsolyázás – február 25.
Egy nagylétszámú szakterületi kor-

csolyázásnak indult, de végül sajnos csak 
kevesen jöttek el, azonban akik így tet-
tek, szuperül érezték magukat! A Marc-
zibányi jég még nyitva van, így aki még 
szeretne csatlakozni az év valószínűleg 
utolsó korcsolyás eseményére, az eljöhet 
csütörtökön, március 3-án a következő 
fiziqs korcsolyázásra. Nem kell félni, 
ha nem tudsz még korizni, megta-
nítunk, ha nem vagy jég- avagy 
korcsolyabiztos, akkor is gyere, 
mert segítünk, és jövőre már 
simán fog menni! Ha meg korcsolyázás-
imádó vagy, akkor kell kétszer mondani, 
hogy van pálya este tízig és szinte üres 
csütörtökönként?!

#gyereKorizni

5vös 5km – május 5.
A XXX. 5vös 5km szervezéséhez 

még mindig embert keresünk, aki sze-
retne majd segíteni vagy van ötlete, 
hogy mivel dobhatjuk fel ezt a törté-
nelmi eseményt!

Fe l te t t  szándékunk továb -
bá, hogy elérjük az 1000 indulót, 
ebben kedves Olvasó mind eljöve-
teleddel, mind promotálással tudsz 

nekünk segíteni. Lehetőségeink 
szerint szeretnénk kiosztani az 
ÖtszörösÖrökösÖtvösÖtösÖkörKör 
o k l e ve l e k e t  a  l e g a l á b b  ö t 
ötvösötöt teljesítő futóknak, 
mely egyelőre a legnagyobb kap-

ható kitüntetés a verseny történe-
tében. Talán említenem sem kell a 
lobogó, ősz hajú fizikus oktatót, Hor-
váth Ákost, az egyik alapító atyát, 
akinek lassan meglesz a huszon-
ötödik ötvösötje, s így egy új díjat 
léptetünk majd életbe, az Ötször-
ÖtszörösÖrökösÖtvösÖtösÖkörKör 
oklevelet.

#5vös5km #GYEREJÓLESZ

Sportbiztos, ELTE TTK 
Sportbiztosként 

továbbra is keresem 
lelkes, sportszerető, 

kreatív utódo-
mat, aki szeret-
né ezt a tiszt-

séget megtölteni mindenféle 
vicces és jó sporteseménnyel, aki 

kicsit keményebb, mint az átlag, bírja 
a kritikát és álmaiban mindig sport-
eseményeket szervez. Ha vannak ötle-
teid és szeretnéd magad kipróbálni, ne 
habozz felkeresni engem akár a foga-
dóórámban – melynek helyét és idejét a  
http://www.ttkhok.elte.hu oldalon talál-
hatod –, akár az egyetem területén 
bármikor (ha megtalálsz). Ezenkívül 
írhatsz nekem e-mailben az aláírásban 
olvasható címre, minden ötletet szíve-
sen fogadok!

Székely Gellért
sportbiztos

sportbiz@ttkhok.elte.hu

http://www.elte.hu/erasmus/%0Ahallgmob
http://www.elte.hu/erasmus/%0Ahallgmob
http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
http://messzelato.hu/evs
mailto:kulbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://www.beac.hu
http://www.ttkhok.elte.hu
mailto:sportbiz%40ttkhok.elte.hu?subject=
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Interjú Interjú8 9Közeleg a dékánválasztás
Interjú Surján Péterrel

Talán a mostani – változásokkal és nélkülözésekkel terhelt – időszak különösen nehéz Karunk 
számára és ahogy a legtöbb szervezet esetén, úgy a TTK számára is szükségszerű időről-időre 
megállni, és elgondolkodni, merre tovább. Karunk életében újfent elérkezett egy ilyen pillanat, 
amikor is dékánt kell választani. Az alábbiakban az egyetlen pályázóval, Dr. Surján Péterrel 
beszélgettünk az elképzeléseiről.

Tanár úr immár 2012. óta a Karunk 
dékánja, de lehet, hogy sokan ennél többet 
nem is tudnak Önről. Mesélne röviden 
magáról és pályájáról?

Viszont sokan tudnak: korábban 5 
éven át vezettem a Bolyai Kollégiumot 
és közel ennyi ideig a Kémiai Intézetet. 

Ami a pályámat illeti, gyógyszer-
gyárban kezdem dolgozni 1978-ban (a 
Chinoinban) kutató fizikusként. Abban 
az évben végeztem, és máig is köszö-
nettel gondolok vissza mestereimre, 
különösen Gnädig Péterre és Kertész 
Miklósra, akik végzős fizikus hallgató-
ként az elméleti kémia felé irányítottak. 
Ez a tudományterület nekem bevált, 
mert itt egyszerre találkozik az ember 
a filozófiai súlyú elvi problémákkal 
és a mindennapi (gyakran számító-
gépes jellegű) kutatási feladatokkal.  
Az ipari munkahely akkor eltűrte, 
hogy a gyári munkával párhuzamo-
san fizetés és alkalmazás nélkül az 
MTA Kémiai Kutatóintézetében ven-
dégkutatóként dolgozhassam. Itt élet-
re szóló tudományos tapasztalatra (és 
nem utolsósorban életre szóló szakmai 
barátságra) tettem szert Mayer István 
kutatóprofesszorral is. Mintegy 10 év 
telt el így, közben egy kanadai postdoc-
sággal, mígnem meghívást kaptam a 
BME Fizikai Intézetébe. Ennek nagyon 
megörültem, mert alapkutatási érdek-
lődésem akkortájt kezdett konfliktusba 
kerülni a Chinoin rendszerváltáshoz 
közeledő piaci orientációjával. Azután, 
1989-ben, egy ELTE-s professzor kollé-
gánk sajnálatos korai halálesete miatt 
megürült álláshelyre visszahívtak az 
alma materbe. Ez főként Szalay Péter 
és Fogarasi Géza professzoroknak volt 
köszönhető, és én valóban megkö-
szönöm nekik ezt: igen nagy élmény 
volt számomra a kissé izolált kutató-
intézeti/kutatócsoporti lét után igazi 
felsőoktatási környezetben dolgozni. 
Az ELTE-re már docensként érkeztem, 
és a jelenleg bírálat alatt álló dékáni 
pályázatomban ezt a fajta tudományos 

karriert tekintem ideálisnak – nem a 
diploma után azonnal elvállalt örökös 
tanársegédi állást.

Azóta közel 30 év telt el, és ezen idő 
alatt csak köszönetet tudok mondani az 
ELTE-nek, hogy tudományos karriere-
met itt bontakoztathattam ki. A megelő-
ző 10 évet is beszámítva, írtam vagy 180 
tudományos publikációt. Némelyik talán 
fontos is, mindenesetre meglehetősen 
idézett. De még fontosabb, hogy korábbi 
tanítványaim közül többen dolgoznak a 
világ vezető kutatóhelyein (ezen belül az 
ELTE-n sajnos csak egy). A tanítás szá-
momra igen fontos: alapvetően amit én 
kaptam a mestereimtől, azt adom tovább, 
talán egy hangyányit hozzátéve.

Ön szerint miben áll általában egy 
egyetem feladata?

Attól függ, milyen egyetem. Az ELTE  
„tudományegyetem”. Ez azt jelenti, hogy 
itt nem lehet feltenni a kérdést: „oktatás 
vagy kutatás”? Mert ez itt értelmetlen. 
Ugyanis a kettő ugyanaz: a tudomány 
művelésére és (főleg a tanárszakokon) 
átadására tanítunk.

Van egy fontos dolog, amit szeretek 
hangsúlyozni. Hogy az elmúlt évszá-
zadokban a tudomány mérhetetlen 

mennyiségű ismeretanyagot halmozott 
fel. Mi lesz ennek a tudásnak a sorsa? 
Elenyészik, vagy alvó állapotba húzódik, 
mint a művelt arab világ tudása sokáig, 
vagy sikerül átörökítenünk a következő 
generációk számára? Ez utóbbit tekin-
tem a tudományegyetemek legfonto-
sabb feladatának a XXI. században.

A másik kulcskérdés a tudomány, 
az alapkutatás és a praktikus hasznot 
hozó fejlesztő kutatás viszonya. Ez az 
Egyetem feladatait is érinti. Vannak, akik 
az alapkutatást elefántcsonttoronyba 
való húzódással azonosítják. Azt hiszem, 
súlyosan tévednek. Nem veszik észre, 
hogy a technikai civilizáció szinte min-
den praktikus áldása olyan tudományos 
eredményekre épít, amik a megszüle-
tésük pillanatában teljesen öncélúnak 
tűntek. A példákat az orvosi NMR-től a 
röntgen gépen át a Boole-algebráig vég 
nélkül lehetne sorolni.

Dékáni beszámolójában olvashattuk, 
hogy az elmúlt időszak nem volt túlzottan 
kedvező a Karnak a költségvetési megszo-
rítások következtében. Ennek tükrében 
hogyan értékelné az elmúlt időszakot és a 
Kar jelenlegi helyzetét?

Hát nem jól. A költségvetési prob-
lémák, ha csökkennek vagy elmúlnak 
is, hosszan tartó károsodást okoz-
nak a humánerőforrás tekintetében.  
Az elvesztett (kilépett vagy akár fel 
nem vett) munkatársak hiányán túl 
komoly probléma és rettenetes 
veszély a meglévő kollégák csaló-
dottsága, hitvesztése, pesszimiz-
musának növekedése. És még 
nagyobb veszély az egymásra 
mutogatás, a bűnbakkeresés

A Karon folyó oktatás mely 
területein látja a legnagyobb hiá-
nyosságokat, illetve problémákat?

Meggyőződésem, hogy 
oktatásunkon sok korszerű-
síteni való van. Ez elé számos 
akadály tornyosul:

• igazán professzionális, korsze-
rű oktatást csak annak befogadására 
alkalmas hallgatóság számára lehet 
megvalósítani

• anyagi források szükségesek
• az oktatóknak át kell érezniük, 

hogy nem az elvégzett oktatási munka 
mennyisége alapján értékeljük őket, 
és nem ez alapján futhatnak be egye-
temi karriert, hanem a minőség és a 
tudományosság, a tudományra való 
nevelés révén

• mindezeket átérezve, át kell tér-
nünk egy mennyiségileg kevesebb, 
minőségileg emelkedettebb, a hallga-
tóktól több önálló munkát követelő 
oktatási formára.

A pályázatában említést tesz a mes-
terszakok angol nyelven történő meghir-
detésének lehetőségéről. Mesélne erről az 
elképzeléséről?

Sok kiváló oktatónk és több hall-
gató üdvözölné ezt. Más európai 
egyetemek is bevezették. Én is támo-
gatom, de megvannak a kérdéseim és 
a fenntartásaim is. Most egy új mes-
terszak, a biotechnológia indításán 
gondolkozunk éppen, talán ez lehetne 
az első fecske.

A legutóbbi hasonló interjú alkalmá-
val is szóba került az osztatlan tanárképzés 
bevezetése, amely mostanra valósággá is 
vált. Hogyan értékeli ezt a változást? Hogy 
látja jelenleg a tanárképzés helyzetét?

Ez a képzés nagy siker. Hirtelen 
megjelentek a tanárszakos hallgatók 
Lágymányoson – korábban mutató-
ba láttunk csak belőlük egyet-egyet.  
Ez nemzeti sorskérdés. A bölcsészet-

tudományi területen kevésbé szen-
vedték meg az osztott tanárképzést, 
de ott is látványos az előrelépés. 
Nálunk – és az informatikán – viszont 
egészen alapvető.  Persze sokat segít 
a hiányszakokon elnyerhető ösztöndíj 
is, de talán az is számít, hogy már az 
elsőéves hallgató is tudja, hogy mond-
juk „mat-fizes tanár leszek”. Nem sza-
bad elfelejteni azonban, hogy igen sok 
gond megmaradt: a tanárképzés is 
szenved attól az általános problémá-
tól, hogy a középiskolai ismeretek hiá-
nya akadályozza az egyetemi szintű 
tudás megszerzését.

Az elmúlt időszakban számos változás 
következett be a felsőoktatás jogi környeze-
tében, kezdve a kancellári rendszer beveze-
tésétől, a konzisztórium létrehozásán át a 
doktori képzés átstrukturálásáig. Hogyan 
értékeli azt a változást, amit a kancellári 
rendszer hozott?

A kancellári rendszer értékelése 
biztosan túlmutat ezen írás keretein. 
Nekünk az ELTE-n szerencsénk van, 
mert megtaláltuk a hangot a kancel-
lárral és ő is velünk. Tudunk együtt 
küzdeni az Egyetemért. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy magának a rendszer-
nek ne lennének gyermekbetegségei 
vagy akár alaphibái. De azt se felejtsük 
el, hogy a régi (nem kancellári) rend-
szernek is voltak. De most, mintegy 
egy év múltán még mindig átmeneti 
stádiumban vagyunk, tehát nem tudok 
végérvényes kijelentéseket tenni.

Mi a helyzet a doktori képzéssel, amely 
a pályázatában is egy hangsúlyos résznek 
érződött. Milyen várakozásokkal tekint a 
beköszöntő változások elé?

Megvallom, néhány kollégámmal 
ellentétben én pozitív várakozással 

tekintek. Biztos, hogy lesznek tran-
ziens problémák: ma még nem 

tudjuk például, hogy mikép-
pen él átmenetileg egymás 

mellett a régi és az új dok-
tori képzés. Azt minden-

képpen jónak tartom, 
hogy nem három, 
hanem négy év a kép-
zés ideje. Ez a doktori 
iskolákat működtető 
karok anyagi hely-
zetén is segíteni fog 
valamennyit, de a 
diákoknak is jobb. 
Nem magyar ötlet a 

félidős vizsga, sokkal 

jobb, mint a doktori szigorlat rendsze-
re, másutt is sikerrel alkalmazzák. Idő-
ben el lehet dönteni, hogy esélyes-e a 
doktorandusz a PhD fokozatra. Csak 
azt kell elérnünk, hogy ne valami 
dedós vizsgarendszert alakítsunk ki, 
hanem olyat, ami figyelembe veszi az 
első két év kutatási eredményeit is. 
További feladat, hogy a doktorandu-
szoknak még a mostaninál is több ide-
je maradjon a kutatásra. Valamennyi 
oktatási feladat nem árt, sőt használ, 
de ne legyen túl sok.

A „visszafizetés” kérdésével kap-
csolatban sok félreértésről hallottam. 
Fontos tudni, hogy a doktoranduszo-
kat nem terheli visszafizetési köte-
lezettség. Az Egyetemet sajnos igen, 
ha 5 év múltán sem kerül benyúj-
tásra disszertáció. Ez természete-
sen csak az állami ösztöndíjasokra 
vonatkozik, és a két utolsó év nor-
matíváját követelheti vissza az állam.  
Sajnos ez az állami ösztöndíjas dok-
toranduszok témavezetőinek felelős-
ségét hangsúlyozza.

Az új rendszerhez alkalmazkodva 
el tudom képzelni azt, a más európai 
országokban (pl. Franciaország) alkal-
mazott gyakorlatot, hogy a doktorje-
lölt disszertációjának nem a végleges 
formáját nyújtja be bírálatra, hanem a 
bírálók véleményét figyelembe véve 
véglegesíti a művet, amit azután a 
témavezető ellenőriz.

Számos igen neves külföldi egyetem 
nyit az ingyenes online kurzusok felé.  
Mi a véleménye erről a jelenségről?

Nincs kialakult véleményem.  
Mindent meg kell fontolni, ami segíti a 
hallgatókat és az érdeklődőket a tudás 
megszerzésében, de vannak persze 
fontos hagyományok is. 

Az ELTE előszeretettel él azzal a mot-
tóval, hogy „a tudás közössége”. A hallga-
tóknak milyen szerepet tulajdonít ebben a 
közösségben?

Kicsit túl általános ez a mottó, 
sokan sokféle módon érthetik. Én job-
ban szeretem a konkrétabb jelmonda-
tokat. Egy azonban biztos: az egye-
temi kutatás, oktatás legfőbb célja a 
hallgatók tudásszintjének növelése, 
és ahogy fentebb hangsúlyoztam: a 
félelmetes mennyiségű összegyűj-
tött tudásanyag átadása a következő 
generáció számára.

Hoksza Zsolt
elnok@ttkhok.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőséghez!

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

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

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

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

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

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

mutatnak be. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen összeállítása a Word képességeit általában meghaladja. Ha érdekel egy komolyabb 

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

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

hajlamosak folyamatosan kijavítani barátaik elgépeléseit, helyesírási és nyelvtani hibáit. Ha magadra ismertél, jelentkezz nálunk 

olvasószerkesztőnek!

Természetesen, ha úgy érzed, mérhetetlen 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

Ha a filmek megszállottja vagy és szeretsz közösségi formában mozizni, majd átbeszélni Sellei Iván szakfordító, szaklektor, megbízott egyetemi oktató közreműködésével a látottakat, nálunk van a helyed!Légy részese egy most alakuló csapatnak!

ELTE Origó Nyelvi Centrum
FILMKLUB

Nyitó film: Az ítélet eladó
Ez a kezdeményezés többről szól, mint egy film megtekintése. Mi angol nyelven, magyar felirattal vetítünk, hiszen nyelvi centrum lévén fontos számunkra a résztvevők nyelvi fejlődése.Mivel a filmek adják magukat a beszélgetéshez, a vetítés után a véleménycsere magyarul folyna, ami igény esetén „dúsítható” angol tartalommal is.Amit nyújtunk a zsíros kenyéren és forró teán kívül:Napokkal a vetítés előtt a jelentkezők kapnak egy filmmel kapcsolatos angol nyelvű háttéranyagot, melyben többek között:

•szó esik a film készítőiről, a színészekről és a film műfajáról,•lesz angol–magyar szószedet a filmben előforduló fontosabb szavakról és kifejezésekről, •lesz továbbá egy angol nyelvű szöveg a film témájáról, történelmi és/vagy kulturális hátteréről
Idegen nyelvű filmélmény, eszmecsere és angolszókincs bővítés egyszerre! 

A részvétel ingyenes.
Az első filmvetítés időpontja: 2016. március 10. 18 órától

Helyszíne: ELTE Origó Nyelvi Centrum 1082 Budapest, Baross u. 62. fölszinti díszterem

Regisztráció

Pályázz!
A TTK HÖK pályázatot hirdet

• környezettudományi szakterületi koordinátor
• matematika szakterületi koordinátor
• tudományos biztos
• rendezvényszervező biztos
• gazdasági elnökhelyettes
• ellenőrző bizottság tagja
• a Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnöke
• a Hallgatói Alapítvány kuratóriumi titkára

tisztségekre. Ha érdekel, vagy esetleg bármely másik tisztség, akkor keresd meg az Önkor-mányzat elnökét vagy tisztségviselőink egyikét valamely elérhetőségükön (ezeket meg-találod a http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok oldalon). Pályázni a http://ttkhok.elte.hu/palyazat  felületen keresztül tudsz!

mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:foszerkeszto%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://ttkhok.elte.hu/tisztsegviselok
http://ttkhok.elte.hu/palyazat
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Tudósítás Tudósítás12 13Keresztmetszet az Emírségekről
További gondolatok a Földrajzos Klub  
félévindító előadásáról

A Földrajzos Klub hagyománynak számító szerdai előadásainak 
keretében február 17-én az ELTE TTK két kiváló docense, Mari Lász-
ló és Telbisz Tamás tartottak beszámolót az Emírségekben tett útjuk-
ról. A cikk első részét az előző lapszám 13. oldalán olvashatjátok el.

Miután Telbisz Tamás tanár úr 
egy kicsit közelebbről is megismerte-
tett bennünket Abu-Dzabi városával és 
a Rab-el-Háli sivataggal, átadta a szót 
kollégájának, Mari László tanár úrnak, 
aki elkalauzolt minket Dubajba, vala-
mint az Ománi-hegység északi részére.

Dubaj
Dubaj városa Abu-Dzabihoz 

hasonlóan az azonos nevű emírség 
fővárosa, ám vele ellentétben egy 
cseppet sem próbál szerénykedni.  
Az Egyesült Arab Emírségek legnépe-
sebb városa, és egyben a Föld leggyor-
sabban fejlődő metropolisza. A város 
az 1990-es évek óta páratlan változáson 
és gazdasági fejlődésen ment keresztül, 
a beruházások és az ide áramló tőke 
mennyisége az egész világ számára 
ismertté tette.

Dubaj eleinte a gyöngyhalászat-
ról volt híres, majd az 1960-as évektől 
az olajkitermelés jelentette a legfőbb 
bevételi forrást a helyiek számára.  
A jelentős szénhidrogénkészletek elle-
nére azonban mégis a szolgáltatások 
teszik ki a bevételek 84%-át. A váltást 
az öbölháború hozta 1991-ben, ugyanis 
a háborús konfliktust követő olajár-
robbanás miatt Dubaj jobbnak látta, ha 
áttelepül a biztosabb pénzt jelentő ter-
cier szektorra. Ma már csupán a 6%-át 
adja a költségvetésnek a kőolaj és a 
földgáz kitermelése.

A városkép Dubajban is igencsak 
sokszínű. A jelenben a gigantikus 
méretű toronyházak uralta high-tech 
környezet számít általánosnak, ahol 
van egy talpalatnyi hely, oda rögvest 
építenek valami lenyűgözőt, csillogót, 
pompázatosat, legyen az egy luxus-
szálloda vagy csak egy sokadik iro-
daépület. Ám az átlagossal Dubaj 
sosem elégszik meg. Az első extrém 
beruházás a Pálma-sziget volt, ame-
lyet 2001-ben kezdtek építeni a Per-
zsa-öböl vizére. A mesterséges, pálma 

alakú sziget egy hármas szigetcsoport 
tagja, habár a projekt ma sincs teljesen 
kész, a már meglévő részein luxusvil-
lák, luxusszállodák foglalnak helyet, 
elképesztően impozáns kivitelezésben. 
Ezt az építkezést hosszas kutatómunka 
és mérnöki tervezés előzte meg, ma 
is naponta több alkalommal precíziós 
GPS-készülékekkel mérik a maximális 
biztonság fenntartásának érdekében, 
hogy történt-e valahol elmozdulás.

Természetesen, ha Dubaj, akkor 
Burdzs-al-Arab. A Pálma-sziget struk-
túrájához hasonló mesterséges szi-
geten áll a vízben, és 321 méterével a 
világ legmagasabb szállodája, valamint 
a világ legelső hétcsillagos szállodája 
is. Különleges, vitorlás alakú kialakí-
tása Dubaj jelképévé tette. Ami pedig 
még mindenképpen az extrém épít-
kezések listájára írandó, az a Burdzs 
Kalifa, vagy más néven Kalifa-torony. 
A belváros éke jelenleg a világ legma-
gasabb épülete a maga 828 méteré-
vel. Természetesen egy ilyen magas 
épületnél számos probléma felmerül. 
Érdekesség (és valahol megmosolyog-
tatóan ellentmondásos) például, hogy 
a Burdzs Kalifából a szennyvizet teher-
autóval szállítják el, mert egész egy-
szerűen mindenfajta vezeték szétrob-
banna, ha valaki egyszer csak lehúzná 
a WC-t 700 méteres magasságban a 
párszázadik emeleten.

A metropolisz jellegen túl az arab 
világ megszokott színterei is megtalál-
hatók Dubajban. A jellegzetes arab pia-
cokon mindent lehet kapni, amit csak 
az ember kigondol, hiszen minden a 
turizmusról, az ide érkezők kiszolgálá-
sáról szól. Az „Óváros” létező fogalom, 
viszont alig 15 éve épült, és csupán 
arra hivatott, hogy bemutassa, milyen 
lehetett Dubaj legősibb része a nagy 
projektek ideje előtt.

A lakosság extrém módon multi-
kulturális. Az arab lakosság mindössze 
15%, ők többnyire nem is dolgoznak, 

csak munkaadók, a fennmaradó részt 
bevándorlók teszik ki, főként indiaiak, 
pakisztániak, afrikaiak, Délkelet-Ázsi-
ából érkezők. Ám ész nélkül nem jöhet 
ide akárki: aki nem dolgozik, vagy 
legalábbis nem tudja, hogy ideérkez-
te után hol fog munkát vállalni, azt 
egyszerűen nem engedik be, még a 
látogatóba érkező családtagokat sem.

Ománi-hegység
A nagyváros után következzen egy 

kis természet! Az Egyesült Arab Emír-
ségek északkeleti részén húzódik a 
Hadzsar- vagy más néven Ománi-hegy-
ség északi része. A főként dolomit-mész-
kő gyűrthegység felszíne igen változa-
tos, a miocén óta pusztul, a hegylábfel-
szín kavicsos hordalékú. A hegység azon 
része, amely az Emírségek területére 
esik, valamivel szárazabb az ománinál, 
az esőzés pedig általában gyors és inten-
zív, villámárvizek formájában hordalé-
kot hoz. Ide indult két előadónk, egy 150 
méteres barlang után kutatva.

Túrájuk során több repedést talál-
tak, amelyet először barlangnak véltek, 
de aztán kiderült, hogy nem az az, amit 
keresnek. Az bizonyossá vált, hogy a 
karsztosodás már az egészen kis volu-
menű időszakos víz, a páralecsapó-
dás hatására is karrformákat alakít ki, 
illetve a mészkő repedésrendszerében 
igenis van víz, néhol akár teraszos 
mezőgazdasági művelésre is lehetősé-
get ad. Hosszas kirándulás után végül 
egy igazinak vélt barlangra is rábuk-
kantak a tanár urak, ahol sajnos külön-
böző oldásos formák, cseppkőlefolyá-
sok, barlangkitöltések akadályozták 
őket a továbbjutásban, annyit azonban 
így is meg tudtak állapítani, hogy a 
barlang nem 150 méteres. Tehát hosszú 
karsztos barlang felfedezése nélkül kel-
lett hazatérniük, de bizonyosan ezernyi 
élménnyel gazdagodva.

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

Kicsi zöld emberkék?
Hol és miként keressünk Földön kívüli életet

Múlt héten csütörtökön egy érdekes és pörgős előadást hallgathat-
tak meg az érdeklődők a Biológia Intézet előadássorozatának, az ÉLŐ 

Adásnak keretein belül. Kereszturi Ákos beszélt nekünk az alcímben 
említett témáról, közérthetően vázolta a lehetséges kutatási 

irányokat a Naprendszeren belül és annak határain túl egyaránt.

Az asztrobiológia a földönkívüli 
élet lehetőségeit kutatja. Könnyen 
belátható, hogy ez meglehetősen 

nagy területet jelent. Egyáltalán mi az 
élet? Jelenleg erre a kérdésre a Gánti 

Tibor által meghatározott kemoton 
modell alapelveit használjuk, magyarán 
egy, a környezetétől elkülönülő, anyag-
cserére és szaporodásra képes szervezetet 
nevezünk élőlénynek.

Könnyen belátható, hogy olyasmit 
nem tudunk keresni, amit nem ismerünk 
(vagy legalább nem sejtjük, hogy milyen 
lehet), így a földönkívüli élet kutatását 
egyből korlátoznunk kell, méghozzá nem 
is kicsit: Földön kívüli, de földihez hason-
ló élet kutatásáról kell beszélnünk.

Miután ezt megemésztettük, figye-
lembe kell vennünk, hogy a földihez 
hasonló életnek milyen feltételei van-
nak. Egy bolygó lakhatóságát rengeteg 
tényező befolyásolja: jelenleg úgy gon-
doljuk, hogy folyékony vizes közegre 
van szükség, lényeges a szerves mole-
kulák megléte, és kell valamilyen ener-
giaforrás a metabolizmushoz. Ezután 
jönnek a további paraméterek: nyomás, 
hőmérséklet, pH… és még sorolhatnánk.  
Na és persze az sem elhanyagolható, 
hogy rengeteg időre is szükség van az 
élet kialakulásához – de vajon mennyi 
ideig marad fent?

A Naprendszeren kívül jelenleg 
olyan bolygókat próbálnak keresni, ame-
lyek a csillagjuk körül az úgynevezett lak-
hatósági zónában keringenek. Ennek bel-
ső határát az elszabadult üvegházhatás 
(mint például a Vénusz esetében), külső 

határát pedig a folyékony víz jelenléte 
szabja meg. Ez a kutatás jelenleg öles 
léptekkel halad előre, napról napra 
fedeznek fel újabb, a fenti kritérium-

nak megfelelő exobolygókat, amelyek 
azonban túl messze vannak ahhoz, hogy 
alaposabban megfigyelhessük őket.

Az előadás ezen pontján áttértünk 
a a Naprendszeren belülre. Az ismert, 
hogy a bolygók nem igazán alkalmasak 
az életre a környezetünkben, de mi a 

helyzet a holdakkal? Az első említésre 
méltó lehetőség az Enceladus (címlapun-
kon), a Szaturnusz egyik holdja, mely 
javarészt jégből áll. Megfigyeléseink alap-
ján elmondhatjuk, hogy megfelelő időkö-
zönként a hold jégpáncélja megrepedezik, 
ilyenkor pedig anyagkilökődés jellemzi. 
A kidobott anyag sós-jeges kristályokból 
és szerves komponensekből áll.

Egy másik potenciális célpont a Titán, 
amely szintén a Szaturnusz körül kering. 
A hold felszínén vízből és ammóniából 
álló óceán található, légkörében pedig 
szerves szmog képződik, melyből a mole-
kulák mannaként hullanak a felszínre. 
Érdekes környezet és jelenlegi elképzelé-
seink szerint akár életnek is adhat otthont, 
bár a hőmérséklet – a földi élet bármely 
formájából kiindulva – nagyon alacsony.

A sort folytatva az Európé követ-
kezik. Ez már a Jupiter körül kering, 
felszínén szintén jég található, hőmér-
sékletét a Jupiter gravitációjából szár-
mazó árapályfűtés emeli, emiatt érde-
mes a figyelemre.

A bolygók közül csak sokat kutatott 
szomszédunk, a Mars érdemel kiemelt 
figyelmet. Mivel ebben az esetben a távol-
ság lényegesen kisebb, a kutatások is sok-
kal előrehaladottabb állapotban vannak.

Napjainkban már elfogadott az 
az elmélet, hogy a Mars korábban 
melegebb és nedvesebb volt, mint ma.  
A korai kutatások víz nyomait keresték 
a vörös bolygón, majd miután sikere-
sen igazolták a meglétét, jelenleg szer-
ves anyag keresése folyik.

Mindenképpen fontos és eldönten-
dő kérdés, hogy globálisan vagy loká-
lisan keressük élet nyomait. Előfordul-
hat ugyanis, hogy egy nagy becsapódás 
annyira felmelegít egy területet, hogy bár 
a bolygó többi részén nem megfelelő a 
hőmérséklet, lokálisan a felszín alatt elég 
meleg van az élet megjelenéséhez, és jég 
alatti tavak alakulhatnak ki.

A mai élet kutatása már fogósabb 
kérdés. Sem a víz mennyisége, sem a 
hőmérséklet nem alkalmas arra, hogy 

a földihez hasonló élet létezhes-
sen ott jelenleg, ráadásul nincsen 
légkör sem, így magas dózisú ioni-
záló sugárzás éri a felszínt, amely 
ráadásul nagyjából 2 méteres mély-
ségig behatol a bolygó testébe is.

Azonban mindez nem kizáró ténye-
ző. Egyes elméletek szerint létezhetnek 
olyan túlélési stratégiák, amelyekkel ilyen 
zord körülmények között is kialakulhat 
valamilyen primitív élet. Ilyen például 
a rövid, aktív életciklus, amely nyaranta 
működhet, azonban itt komoly problé-
mát okoz a nagyon rövid tenyészidőszak, 
de elképzelhető, hogy bizonyos életfor-
mák ezt is meg tudják oldani.

A másik lehetőség a megosztott 
életciklus, amely szerint éjjel „isznak”, 
nappal melegben emésztenek a baktéri-
umszerű élőlények. Az biztosnak tűnik, 
hogy igazán fejlett életforma nem lehet 
jelenleg a bolygó felszínén.

Jelenleg azt kutatják legnagyobb 
erőkkel, hogy található-e DNS a Marson. 
Ha ennek a nyomaira bukkannának, az 
hatalmas lökést adna a kutatásnak, és 
arra is választ adhatna, hogy hason-
lít-e valamelyest a Földön megismert 
molekulákra. A jövőben az Európé is 
komolyabb küldetések célpontjává válik, 
leginkább a jég és az óceánok in situ vizs-
gálata körvonalazódik.

Az előadás végén lehetőségünk 
volt kérdéseket feltenni, és érkeztek is 
érdekes gondolatok. Az egyik ilyen az a 
felvetés volt, hogy a Vénusz légkörében 
létezik egy olyan zóna, ahol a nyomás 
és a hőmérséklet is elég kellemes, ráadá-
sul a felette lévő légkör a sugárzásokat 
is szűri, így elvileg ezen paraméterek 
megengedik az élet kialakulását. Kérdés 
azonban, hogy a szilárd felszín hiánya 
azt hogyan befolyásolja: jelenleg erre a 
kérdésre nem tudunk válaszolni.

Olyan kérdés is érkezett, hogy meny-
nyire elképzelhető, hogy az élet nem 
feltétlenül szén és víz alapú. Előadónk 
elmondta, hogy sokszor vizionalizálnak 
szilícium alapú életet, ám a kutatók véle-
ménye szerint a víz könnyebben cserélhe-
tő le más oldószerre.

Az egyik legutolsó kérdés egy igen 
érdekes problémát tárt fel: mi történne 
itt a Földön, ha életet találnánk valahol? 
Vajon publikussá válna az információ? 
Mi lenne a következő lépés? Kereszturi 
Ákos szerint nincs kialakított protokoll, 
azonban érdekes elgondolkodni rajta… 
tényleg, mi lenne, ha…?

Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu
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Járvány lett a rövidlátásból

Amikor a járvány szót halljuk, olyan betegségek juthatnak eszünk-
be, mint az influenza vagy az ebola. Az viszont komikusnak hathat, 
amikor a kutatók a rövidlátással kapcsolatban emlegetnek járványt. 
Azonban egy új tanulmány szerint, ha a jelenlegi trendek folytatód-
nak, három évtized múlva közel 5 milliárd ember lesz rövidlátó.

Rövidlátás vagy myopia esetén a 
szem fénytörő képessége az egészsé-
gesnél nagyobb, ezért a távoli tárgyak-
ról párhuzamosan beérkező fénysuga-
rak nem a retinán, az éleslátás helyén, 
hanem az előtt metszik egymást, így 
a távoli képek életlenné válnak. A kel-
leténél nagyobb törőképesség oka az, 
hogy a szemgolyó túl hosszú vagy a 
szemlencse és a szaruhártya az egészsé-
gesnél domborúbb. A szem növekedése 
miatt a myopia általában iskoláskorú 
gyerekeknél alakul ki. Érdekesség, hogy 
kutatások alapján a szem törőképessé-
gének is van napi ingadozása. Ugyanis 
a szem hossza a napszaktól függően 
változik, akár 0,25 dioptriás különbsé-
get okozva a reggeli és az esti törőerő 
között. A rövidlátás könnyen korrigál-
ható szemüveggel vagy kontaktlencsé-
vel, azonban a súlyos, -6 dioptria fölötti 
rövidlátás megnöveli olyan szemprob-
lémák kialakulását, mint például a 
szürkehályog vagy a vakság.

A myopia nem újdonság, többek 
között Johannes Kepler is rövidlátó 
volt, aki rá is jött a szem fénytörési 
hibáinak okára, sőt az első szemüve-
get is megtervezte. Azonban az elmúlt 
évtizedben ugrásszerűen megnőtt a 
rövidlátók száma. Az Amerikai Egye-
sült Államokban és Európában az 
elmúlt 50 évben megduplázódott a 
rövidlátók aránya a fiatalok körében. 
Így ma az USA lakosságának közel 
50%-a rövidlátó. De mindez semmi 
olyan ázsiai országokhoz képest, mint 
Szingapúr, Kína, Japán vagy Korea. 
Ezen országok esetében olyan kiugró 
eredmények születtek, miszerint míg 
60 évvel ezelőtt a kínai lakosság mind-
össze 10-20%-a volt rövidlátó, ma a 
tizenévesek és a fiatal felnőttek között 
ez a szám eléri a 90%-ot is. Szöulban 
egészen elképesztő módon a 19 éves 
férfiak 96,5%-a szorul látáskorrekcióra.

Ha a trendek folytatódnak, 2050-re 
a világ népességének fele lesz rövid-
látó, ez akkor közel 5 milliárd embert 

fog érinteni, ötödük pedig a súlyos 
rövidlátó kategóriába fog esni, amely 
komoly egészségügyi következmé-
nyekkel járhat.

A kutatók szerint – ellentétben 
azzal, amit korábban gondoltak – a 
rövidlátásnak nem csak genetikai okai 
vannak, ugyanis ezzel nem lehet eze-
ket a trendeket magyarázni. Tehát kell 
lennie valamilyen környezeti vagy élet-
vitelbeli oknak is. Így a jó hír, hogy 
tudunk tenni valamit a rövidlátás 
kialakulásának megakadályozásáért, a 
rossz viszont az, hogy senki sem biztos 
abban, hogy mit.

Most kivételesen nem az okostele-
fonok és tabletek a fő bűnösök, hiszen 
a rövidlátók számának növekedése 
már ezek elterjedése előtt elkezdődött.  
A kutatók kapcsolatot kerestek a tanu-
lással töltött idő és a rövidlátás között. 
Ennek alátámasztására végeztek egy 
kutatást, amely során Szingapúrban és 
Sydneyben élő ázsiai 6-7 éves gyerekek 
látását hasonlították össze. Mindkét 
csoport esetében a szülők 70%-a volt 
rövidlátó, azonban az Ausztráliában élő 
gyerekeknél ez az arány 3%-os volt, a 
szingapúriak esetén viszont közel 30%. 
Azonban az ausztrál gyerekek több időt 
töltöttek tanulással, leckeírással és olva-
sással, azaz olyan feladatokkal, amelyek 
során közelre kell nézniük. Az egyetlen 
ok, ami a rövidlátás gyakoriságában 
való eltérést okozhatta, az volt, hogy 
a Sydneyben élő gyerekek több időt  

töltöttek a szabadban, körülbelül heten-
te 30 órát, míg a szingapúriak csak 3 órát.  
Micsoda, a napfény jót tesz a szemnek? 
Úgy tűnik, hogy igen. Egy állatkísérlet 
során, amelyben csirkéknél idéztek elő 
rövidlátást, azt találták, hogy annál a 
csoportnál, akiket erős fény alatt tar-
tottak, 60%-kal kisebb volt a rövidlátás 
kialakulásának aránya, mint azoknál, 
akiket hagyományos, laboratóriumi 
lámpák alatt. Ez ráirányította a kuta-
tók figyelmét a dopaminra, amely 
napfény hatására termelődik és többek 
között a látásban is szerepet játszik.  
Ezért dopamingátló anyagot jutattak 
azokba a csirkékbe, amelyeket erős fény 
alatt tartottak, majd azt tapasztalták, 
hogy a fény rövidlátást megelőző hatása 
megszűnt. Ebből arra következtetnek, 
hogy a dopamin napfény hatására kerül 
a szembe. Tehát gyermekkorban a ter-
mészetes nappal-éjszaka ciklus szüksé-
ges ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű 
dopamin kerüljön a szembe és így az 
egészséges szem és látás kialakuljon.  
Ha ez felborul, például azért, mert túl 
sok időt töltünk zárt terekben, félho-
mályban, akkor a szem meghosszabbo-
dik és kialakul a rövidlátás.

A kutatók így azt javasolják, hogy 
naponta legalább 3 órán keresztül tar-
tózkodjunk a szabadban, körülbelül  
10 000 lux megvilágításban. Ez teljes, de 
nem közvetlen napfénynek felel meg, 
tehát például egy fa lombos árnyéká-
ban. Összehasonlításként egy borús 
nap 1000, az átlagos irodai megvilágítás 
pedig mindössze 500 luxot jelent.

Érdekesség, hogy 1904-ben egy 
brit szemész egy könyvében azt írta, 
hogy rövidlátás esetén ajánlott a leve-
gőváltozás, például egy tengeri utazás. 
Tehát több mint 100 évnyi kutatás és 
adatok elemzése után visszatértünk 
oda, amit ösztönösen, mindenféle vizs-
gálat nélkül javasoltak.

Schimek Éva
schimek.eva@nyuz.elte.hu

Chocolate chaud
Comme les oiseaux

Which one can have bigger impact on you: the routine of several 
years or an extreme day or just an extraordinary moment? What is 
your never-to-forget memory? What belongs to you, what makes you 
yourself? What makes you feel alive? I was thinking about these 
questions, but I have no universal answer. Just this.

I’m cycling on the Andrássy boule-
vard. It’s a Friday like any other on 
this mild winter. Nothing special.  
The spring term started in the uni-
versity, our beloved editor in chief is 
about to leave us and I should write an 
English Words about… about… about 
what? And suddenly, as it usually hap-
pens when I really want to think about 
something, I remembered a cabin in 
the Swiss mountains.

It was Saturday. Early in the morn-
ing I left Rhodanie with my amazing 
purple bicycle. The sun was still behind 
the mountains. Soon, I found myself 
between the UNESCO World Heritage 
Lavaux vineyard and the Lac Léman. 
In an hour I passed Chateau de Chillon. 

There are seven pillars of Gothic mould, 
In Chillon’s dungeons deep and old, 

There are seven columns, massy and grey, 
Dim with a dull imprison’d ray, 

A sunbeam which hath lost its way, 
And through the crevice and the cleft 

Of the thick wall is fallen and left; 
Creeping o’er the floor so damp, 

Like a marsh’s meteor lamp: 
And in each pillar there is a ring, 
And in each ring there is a chain; 

That iron is a cankering thing, 
For in these limbs its teeth remain, 

With marks that will not wear away, 
Till I have done with this new day, 
Which now is painful to these eyes, 
Which have not seen the sun so rise 

For years—I cannot count them o’er, 
I lost their long and heavy score 

When my last brother droop’d and died, 
And I lay living by his side.

The feeling of Lord Byron’s beauti-
ful poem rushed through my veins and 
made me shiver. These had been the 
very same walls that had inspired him 
200 years ago.

It took approximately three hours 
to arrive to Martigny. I locked my 
bike and joined the others at the train 
station. We were about to go further. 

Just before noon, we started to climb 
up in a steep slope. Our aim was to 
gain 1000 m in altitude, we planned 
to arrive at 4 pm to a cabin in 2400 
m. It was an amazing day. The sky 
was blue as forget-me-not, the moun-
tains were giants around us and we 
were light-hearted. Time passed, we 
split into smaller groups according to 
our speed. We found some snow and 
played snowball fight while we were 
waiting for the others.

We were supposed to lose energy 
when we were getting closer to 3000 
m in altitude, but the weather was so 
nice, the company was so cheerful and 
everything was so perfect that I haven’t 
even noticed the lower oxygen concen-
tration. I was happy.

When we arrived to the cabin, mild 
rain started to fall. I planned to go run-
ning a bit, so I changed my clothes and 
started to go downhill. I ran for 15 min-
utes, when I arrived to a rope bridge 
high above a glacier. I have a slight 
acrophobia, but I convinced myself 
that it would have been quite embar-
rassing for the builders if the bridge 
had broken under my weight. I was 
halfway when heavy hail started. I hur-
ried across when I realized that the 
weather became worse, so I went back. 
This time my fear was mixed with iro-
ny. I got totally wet, but not the soil 
around the refugee house! It seemed 
that the hail was only for me.

I was famished, and also sleepy.  
I called it a day.

The next morning was humid. 
Light but steady rain was falling. The 
others planned to go home as fast as 
they can, but I decided to go on the 
longer way. After half an hour I’ve 
realized that I didn’t know exactly 
my route, I was soaking wet and I 
was in the middle of nowhere on an 
unknown path. To be honest, I did 
realize it, but I didn’t pay too much 
attention to this fact. When I looked 

around I was in the heart of the Swiss 
mountains – nothing could make me 
sad or nervous. And the faint sun-
beam, that found its way between the 
clouds, agreed with me.

It was no more than two hours 
when I arrived to another hut. I decid-
ed to go in and drink a hot choco-
late, no matter how expensive it was.  
I entered, ordered a chocolat chaud 
and found a vacant table. There were 
two vacant and between them an occu-
pied one. A guy was staring at the door 
– practically at me – next to the middle 
one. I chose the left table, but he asked 
me in French if there is any reason I’m 
having a helmet with me up in the 
mountains. I answered in English that 
I cycled until Martigny.

After three hours of discussion, 
I knew more about him. He partici-
pated in a paragliding competition, 
called flight and hike. It was a four-day 
long competition with the aim to take 
as many km-s as one can – either in the 
air or on the earth. He was waiting for 
the sun – the termites, which can be 
seen by the cloud formation. So it was 
the reason why he stared at the open 
door and why he was really bored, 
free and maybe happy to talk three 
hours with me. He asked me if I could 
wait until his friends arrive, who also 
gave up the competition.

After an hour I tasted my very 
first true Swiss fondue. Nothing is 
better than Swiss cheese. Around me 
there were six or seven young, good-
looking, wealthy Swiss guys, who 
could paraglide four days in row – 
and even more. Like birds. Probably 
we were seven, because two of us sat 
in the trunk as they drove me down to 
Le Chable from where I could hitch-
hike to Martigny. From Martigny I 
cycled 70 km-s to home, which means 
approximately three hours of smil-
ing, as he had asked me if I wanted to 
try paragliding. Next Thursday I was 
up in the sky.

Now I’m home. No Swiss moun-
tains, no young birds flying on the sky, 
and it’s also really hard to find Swiss 
cheese in Budapest. But…

My very chains and I grew friends,  
So much a long communion tends  
To make us what we are:—even I  
Regain’d my freedom with a sigh.

Aquatic warbler
ferenc.kata@nyuz.elte.hu
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Valamelyik nap egy meg nem 

nevezett áruházban sétálgattam a 
polcok között, és megakadt valamin 
a szemem, ami kihozott a sodromból. 
Elkezdtem gondolkodni az akciókon, 
és hirtelen felindulásból elhatároztam 
hogy megírom ezt a cikket, bár jó esély-
lyel nem mondok újat senkinek, de 
én jobban érzem magam tőle. Íme, a 
felelős újságírás klasszikus példája, de 
Négyeshatosba talán belefér.

Szóval, az áruházláncok nem azért 
akcióznak le valamit, hogy az emberek 
olcsóbban hozzájuthassanak, ez termé-
szetes. Általában inkább a forgalom 
növelése a cél, erre pedig jobbnál jobb 
ötleteik vannak a forgalmazóknak.

Már önmagában elég, ha olcsób-
ban adnak valamit, az emberek hajla-
mosabbak pénzt kiadni arra is, amire 
amúgy nincs szükségük. 1500 helyett 
most csak 999 Ft? Vegyünk kettőt, 
pedig igazán egy sem kellene!

Persze van, hogy erre szándékosan 
rá is segítenek: ha többet vásárolsz, 
darabja olcsóbban jön ki, vagy egyet 
ajándékba kapsz. Csábító.

És ezzel elérkeztünk egy olyan terü-
letre, ami már súrolja a pofátlanság hatá-
rát. Például, ha olyan akció van kiírva 
egy tálca (24 db) sörre, hogy az apróbetűt 
elolvasva rájössz, hogy ezzel az összes 
megtakarításod 120 Ft… no comment.

Még viccesebb, amikor egy termék 
ára mondjuk 50 Ft, majd kiírják nagy 
betűvel, hogy AKCIÓ, kettőt egy áráért, 
80 Ft. Persze a csalás csak akkor derül 
ki, ha rendszeresen jársz a boltba, vagy 
gyakran vásárolsz az adott árucikkből.

Ezt követi a vásárlók megtévesz-
tésének klasszikus esete: amikor az 
ár nem, vagy minimálisan csökken, 
viszont az eredeti árat jóval magasabb-
nak írják, mint amin a termék koráb-
ban elérhető volt. Elvileg ez tilos, még-
is gyakran látni ilyesmit.

Ez volt jelen cikk kiváltója: egy 
50%-os árengedménnyel forgalmazott 
termékhez korábban 5 Ft-ért juthatott 
hozzá bárki, jelenleg viszont már 73%-
os csökkentéssel kell 5 Ft-ot kell fizetni 
egy csomagért (az eredeti ár a cédulán 
19 Ft). Most sokkal jobban megéri!

És hogy mi a konklúzió? Ne vegyünk 
meg olyasmit, amire nincs szükségünk 
csak azért, mert most olcsóbb. Duh… én 

szóltam az elején…
Ákos

saary.akos@nyuz.elte.hu

Játékra fel!
Az egyre népszerűbb bárkvíz bemutatása

A Quiznight.hu eseménysorozat lényegében a kocsmai han-
gulatot és az értelmiségi kikapcsolódást ötvözi egy játékban.  
Az angolszász eredetű szórakozás alapvetően bárokban megrende-
zésre kerülő, különbőző tematikájú kérdésekkel bíró kvízek szériája.

Magyarországon Bartha Álmos 
kezdett el először kvízeket szervezni 
Szentendrén több mint 7 éve. A kezdeti 
sikerek után Darvas Gáborral elkezdték 
kiépíteni országos, majd később nemzet-
közi hálózatukat, először Budapesten, 
később Magyarország, Szerbia, Romá-
nia, Ausztria és Németország kisebb-
nagyobb városaiban. Ma 5 országban, 
21 városban és 40 helyszínen lehet velük 
játszani ugyanazzal a kérdéssorral.

A kvízeket, mint már említettem, 
több helyszínen is megrendezik, a mi 
csapatunk a Szomszéd Bárban gyűlik 
össze minden hétfőn este nyolctól, ahol 
Macsek (Veres Dániel) a kvízmester, 
avagy a játékvezető. 
Macsekra azért van 
szükség, hogy levetít-
se a feladványokat, 
ha félreérthető, 
akkor megvitassa 
velünk, vagy eset-
leg a vitás kérdé-
sekben ő a döntőbí-
ró, továbbá a hangu-
latteremtés feladatát 
is magára vállalta.

A Quiznight.hu abban különbözik 
a legtöbb ilyenforma programtól, hogy 
nem egyéniben indulnak a versenyzők, 
hanem csapatokat alkotva mérhetik 
össze a tudásukat. A játékra baráti tár-
saságok jelenkezését várják, 4-6 fő az 
ideális létszám, de ha alkalomadtán 
egy vagy két fővel túllépnék a jelentke-
zők a megadott határt, akkor sincs baj, 
senkit nem zárnak ki a pub elé, viszont 
minimális pontlevonás jár.

A verseny folyamán az tetszett a 
legjobban, hogy nem a triviális és a 
mélyebb szaktudást igénylő kérdések 
váltják egymást, hanem szimplán az 

általános műveltségre kérdez-
nek rá. Ezeken felül vannak 
olyan rejtvények is, amelyek 
szimpla logikai feladványok. 

Mivel minden ember 
kicsit más témában 

mélyed el, emiatt a 
verseny maga nagyon 

kiegyensúlyozott 
és ezáltal gyak-
ran kiélezett is. 
A legnépszerűbb 
témák a történe-

lem, popkultúra, filmtörténet, sport, 
sorozatok/rajzfilmek, irodalom, infor-
matika, gazdaság és természettudomá-
nyok. Szerencsére a mi csapatunkban 
van egy informatikus, egy bölcsész, 
egy társadalomtudós, két természettu-
dományokkal foglalkozó és egy gaz-
dasági területen dolgozó tag, viszont 
így is vannak kérdések, amik csúnyán 
kifognak rajtunk…

A Quiznight.hu nyújtotta reper-
toárt tovább színesítik szezonális kis 
játékok is, mint például a farsangi 
héten való beöltözés, movemberes 
bajuszhordás, halloweeni tökfaragás 
vagy a december hatodiki mikulás-
sapka viselése – ezek mind-mind 
pluszpontokat vagy jelvényeket jelen-
tenek a csapatoknak.

A cikk végén érdemes szót ejteni 
a versenyzőknek járó nyereményekről 
is. Van egy a villámkérdésekért és egy, 
magáért a nagy kvízért járó, a minket 
vendégül látó hely jóvoltából felaján-
lott ajándék – ez általában különböző 
italnyereményeket jelent.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Derszu Uzala
Bár számos kalandregény és útirajz 

szól a Vadnyugatról, sarkvidéki expe-
díciókról vagy más egzotikus tájakról, 
Szibériáról jóval kevesebb. Pedig a  
XX. század elején Szibéria erdőségei 
éppen úgy felfedezésre váró, veszélye-
ket és kalandokat tartogató vidéknek 
számítottak, mint a Déli-sark vagy a 
Himalája, ahol a helyi jellegzetességeket, 
embereket, ösvényeket, természeti jelen-
ségeket nem, vagy csak alig ismerő uta-
zó nem boldogul egykönnyen. 1902-ban  
Vlagyimir Arszenyjev kapitány a szi-
bériai tajgát járja csapatával, hogy cári 
parancsra feltérképezzék és leírják az 
ismeretlen területet. Itt találkoznak a 
gold (vagy nanaj) vadásszal, Derszu 
Uzalával, aki évtizedek óta egyedül él 

a hegyekben, ám a kapitány kérésére 
tapasztalt vezetőként csatlakozik az 
expedícióhoz. Arszenyjev és Derszu 
hamar megkedvelik egymást, később 
életre szóló barátságot kötnek. A városi 
ember szemszögéből nézve Derszu egy-
egy szokása vagy szófordulata talán 
furcsa vagy mulatságos, ugyanakkor a 
kapitány felismeri és őszintén csodálja 
Derszu tudását, emberségét és bölcses-
ségét, hamarosan vakon megbízik a 
különc kis emberben, akinek nemegy-
szer az életét köszönheti. Az expedí-
ció végeztével azonban a két barátnak 
búcsúznia kell, a kapitánynak vissza 
kell térnie a városba, Derszu viszont 
a vadonban akar maradni, ő ott élte le 
az életét, csak ott érzi otthon magát. 
Hat évvel később Arszenyjev ismét úton 
van, és titokban reméli, hogy újra lát-

hatja Derszu Uzalát. Csodával határos 
módon sor kerül a találkozásra...

Arszenyjev 1923-ban megjelent 
könyvében egyrészt izgalmas és tudo-
mányos szempontból is figyelemre 
méltó útleírást közöl a vadonban eltöl-
tött évekről, másrészt méltó emléket 
állít barátjának, és bár könyve elsősor-
ban útirajz, nem pedig kalandregény, a 
szerző kiváló stílusa, lírai tájábrázolása 
és kiváló jellemrajzai azonban nemcsak 
érdekes, de élvezetes olvasmánnyá is 
teszik a visszaemlékezést.

A történetből filmadaptáció is 
készült 1975-ben Akira Kurosawa ren-
dezésében, amely számos díj és kitün-
tetés mellett elnyerte a legjobb külföldi 
filmnek járó Oscar-díjat is.

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

Sosehol
Az utolsó Gaiman tőlem

Ha már a múltkor megemlítettem, hogy régen 
írtam már Neil Gaiman történeteiről nektek, akkor 

most stílusosan ezzel a cikkel szeretném lezárni ezt a 
korszakot. Ha valakinek nem jönnek be ezek a sötétebb stílusú 

mesék, az most nyugodtan lapozzon tovább, a következő oldalon 
egy fejtörőt találhattok.

Bevallom, ezt a kritikát most úgy 
írom, hogy nem tudtam előtte újra elol-
vasni a könyvet, így nincsenek igazán 
friss élményeim vele kapcsolatban. 
Hogy visszajöjjenek az emlékek, egy 
kicsit beletúrtam az internetbe, és az 
egyik kritika alatt a kommentek között 
olyan gyöngyszemre bukkantam a 
főszereplővel kapcsolatban, amit egy-
szerűen nem hagyhatok ki.

De kezdjük az elején. A történet 
főszereplője Richard, éli a tökéletes(en 
egyhangú) életét. Egyik este azonban 
egy bajba jutott lány segítségére siet, 
aminek következtében fenekestül fel-
fordul az élete és egy, számára eddig 
ismeretlen világ tárul fel előtte.

Erre a moly.hu egyik kommentelője, 
egészen pontosan Mrs._Herondale sze-
rint Richard reakciója tökéletesen való-
sághű. „[…] Először hitetlenkedik, majd 
hisztérikusan röhögve még inkább hitetlen-
kedik, aztán haza akar menni, végül pedig 
összeszedve bátorságát beletörődik sorsába, 
és szépen megmenti mindenki életét. […]” 
Hát, tényleg nagyon találó.

Ugyanis ha belegondolunk, hogy 
mi történne, ha velünk közölné valaki 
hirtelen, hogy valójában a patkányok 
nagyobb hatalommal rendelkeznek, 
mint az emberek, hogy a mágia léte-
zik és nálunk sokkal nagyobb hatalmú 
lények is élnek, akkor valószínűleg 
nem intéznénk el egy vállrándítással.

Visszatérve egy kicsit a történetre: 
Londonban játszódik. Pontosabban, 
„Lenti Londonban”, a város alatti város-
ban, ahol a fentről kihullott, elfelejtett, 
elveszített dolgok vannak. És visszajutni 
nem egyszerű (ahogyan azt Richard is 
megtapasztalja).

A történet részletezését itt félbe 
is hagynám, hiszen spoilerek nél-
kül nem sokat lehet lelőni belőle: 
klasszikus mese, vannak rosszak 
és jók, rosszabbak és még jobbak, 

találkozunk néhány apró 
csavarral is, és aki járt 

már Londonban, annak fantasztikus 
meglepetéseket rejthet a metró törté-
netben elfoglalt helye.

Sajnos a szójátékok egy részét nem 
nagyon lehet magyarra átültetni, így 
akinek van rá lehetősége (és megfelelő 
nyelvtudása), mindenképp érdemes ere-
detiben olvasni a regényt (nekem mind-
két változatban volt hozzá szerencsém, 
azért a magyar sem rossz egyáltalán).

A történet egyébként egy BBC-
sorozatnak készült, és csak később lett 
belőle regény. Ahogy Gaiman fogal-
maz: „A Sosehol […] úgy jött létre, hogy 
a BBC felkért egy televíziós sorozat meg-
írására. […] nem tudtam elhessegetni az 
érzést, hogy ami a képernyőre kerül, az nem 
ugyanaz, mint amit a fejemben látok. […] 
Ahányszor kivágtunk egy jelenetet, ahány-
szor kihúztunk egy sort, ahányszor megvál-
tozott valami, csak annyit mondtam: Nem 
gond. Majd beleteszem a regénybe, és ezzel 
visszanyertem a lelki békémet.”

A fenti szereplőgárda sajnos nem 
ebben a sorozatban, viszont egy hatré-
szes, szintén a BBC által készített rádió-
játékban játssza a szereplőket. Ha más 
nem, ezek a nevek (arcok, mert lusta 
vagyok listát írni) azért meggyőzhetik 
a kétkedőket, hogy a könyv bizony 
minőségi alapanyag. Én mindeneset-
re bátran ajánlom mindenkinek, bár 
talán elsőre nem ezt érdemes olvasni 

az írótól (a Csillagpor, a Coraline 
és az Óceán az út végén is rövidebb 
egy kicsit, és azok alapján is el lehet 
dönteni, tetszik-e nekünk ez a stí-
lus). Ettől függetlenül azért szerin-
tem kár kihagyni!

Saáry Ákos
saary.akos@nyuz.elte.hu
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Belszíni fejtés18
Félvilág
Avagy egy igényes magyar film

Ezen a héten egy magyar filmet szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, 
mert nem csak Amerikából jönnek a jó dolgok. Ismerjétek meg Mágnás 
Elza történetét, amit Köbli Norbert forgatókönyvíró valós események 
és rendőrségi feljegyzések alapján zseniálisan írt meg.

Sajnálatos módon számomra kényes 
téma a magyar film, mert eddigi életem 
túlnyomó részében inkább csak az „örök 
klasszikus”, régi hazai filmek tetszettek, 
és már elvből sem néztem meg a frissebb 
munkákat. Ám mostanában találkoztam 
ellenpéldával, így a halvány remény 
sugara kezd áttörni a bennem levő sötét 
felhőkön. A Félvilág-ról már megjelenése 
előtt hallottam, ami felkeltette a figyel-
memet, az előzetes is tetszett és már csak 
utolsó csepp volt a pohárban, hogy valaki 
más is ajánlotta, hogy nézzem meg.

A történet erősen kezdődik: megta-
lálják Elza holttestét egy utazóládában, 
amit a Dunából húztak ki az első világ-
háború előtti években. Innentől kezdve 
jön a sztori felgöngyölítése, hogy ki tette 
ezt és mi lehetett az oka. A jelenet után 
visszalépünk kicsit az időben, amikor 
még igencsak élt és mozgott mindenki. 
A középpontban három nő van, akik 
nagyon különbözőek, mégis valamiért 
hasonlóak. Elza, a luxusban élő szabad-
elvű kurtizán, az ő komornája, Rózsi, 
aki láthatóan kompenzálni akar valamit 

őrült nagy bigottságával és Kató, a fiatal 
és naiv cselédlány. Mindannyian mások, 
mégis ugyanarra vágynak: hogy figyeljen 
rájuk valaki és gondtalanul élhessenek 
kényelemben, boldogságban. De ebben a 
történetben csak a végletek jelennek meg 
opcionális lehetőségként.

Az izgalmas történeten kívül sok 
pozitív dolgot tudok mondani, hogy 
miért ne féljünk magyar filmet nézni. 
Szerintem a lehető legjobb választás 
volt a szerepekre ez a három színésznő, 
a remek alakítás mellett mintha direkt 
erre születtek volna, még az arcuk voná-
sai is abszolút a karaktereikhez illenek.  
Azért egy vállrándítással nem intézem el 
a színészi játékot. Nem is tudom elkép-
zelni, milyen lehetett Kovács Patríciának 
úgy végigcsinálni a forgatást, hogy folya-
matosan ennyire lenéző, felsőbbrendű 
érzéssel átitatott arcot vágjon. Minden 
elismerésem, ezt tényleg remekül csinálta! 
Gryllus Dorkát könnyen tudtam utálni, 
mert tényleg olyan jól átadta az idegesítő 
álszentet. Döbrösi Laura pedig vagy tény-
leg egy naiva, vagy nagyon tehetséges.  

De inkább a másodikra szavaznék, hiszen 
egyrészt színész, másrészt meg-megvil-
lant néha egy fél pillanatra a dögös énje.

A helyszínek és a díszletek nagyon 
tetszettek, szeretem az igényesen kidol-
gozott képeket. Számomra ebben a témá-
ban az angol díszlettervezők jelentik az 
etalont, elég magasra tették a lécet, de 
ennek a stábnak sikerült versenybe száll-
nia. Nekem nem volt csalódás, úgy gon-
dolom, hogy mostanában több magyar 
film készült, amit érdemes megnézni. 
Tegyetek ti is így!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

FÉLVILÁG (magyar dráma, 2015, 88 perc)
Rendező: Szász Attila
Forgatókönyvíró: Köbli Norbert
Szereplők: Kovács Patrícia (Mágnás Elza), 
Gryllus Dorka (Rózsi), Döbrösi Laura (Kató)
Pontszám: 7/10

The Magicians
Biztosan sokan találkoztatok már  

Lew Grossman A varázslók című köny-
vével. Ha nem is olvastátok, láttátok, 
hogy hirdetik a metróban posztereken, 
vagy a könyvesboltokban a bestsellerek 
között is előkelő helyen szerepel. Nekem 
az keltette fel az érdeklődésem a könyv 
iránt, hogy sokan csak a felnőttek Harry 
Pottereként utaltak a történetre.

Az első két kötetet pár nap lefor-
gása alatt elolvastam, a harmadikra 
sajnos még várni kell. Amikor erre 
rájöttem, szomorúan keresgéltem 
az interneten, az után kutatva, hogy 
mikorra várható az utolsó könyv, és 
ekkor bukkantam rá arra, hogy bizony 
van sorozat is. Még nem adják tévében, 
nincs lefordítva, így csak eredeti nyel-
ven, angolul lehet nézni. Magas elvá-
rásaim voltak a könyv után, aminek  

a sorozat első része nem felelt meg. 
Teljesen más élményt, és más hangu-
latot adott, mint amit vártam, ami per-
sze nem von le az értékéből.

A főszereplő, Quentin Coldwater, 
egy depressziós, magának való srác, 
aki inkább él egy álomvilágban, mint a 
valóságban. Ugyan vannak barátai, de 
ők nem értik, miért nem nő fel végre, 
hiszen a legjobb egyetemek tárt kapuk-
kal várják. Quentin az ő nyomásukra 
eldönti, hogy megválik a többiek sze-
rint gyerekes dolgaitól, és továbbtanul. 
Ekkor azonban kiderül, hogy ő nem 

a Yale-re fog menni, hanem a Varázs-
kapuba, ahol a meglepetés kedvéért 
varázslókat képeznek. A dékán azt ígé-
ri neki, hogy innentől nem lesz szük-
sége hangulatjavító gyógyszerekre, 
hiszen a varázslat által teljessé válhat 
az élete, amíg a varázslat nélküli bará-
tai és szülei tovább élhetik majd unal-
mas és eseménytelen életüket. Quentin 
feladva életét megkezdi a tanulmányait 
a Varázskapuban, ahol sokféle izgalom 
vár rá, ám mégsem az a kaland, amiről 
ő álmodott.

A diákok éppen úgy élik min-
dennapjaikat mint mi, itt az ELTE-n. 
Tanulnak, buliznak és szerelmesek 
lesznek, ám fontos különbség, hogy a 
TTK-n, szerencsére, ritkán támadnak 
a diákokra más dimenziókból érkező 
fenevadak.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Kapcsolatkör
Eheti rejtvényünk lényege a kapcsolatkeresés. De nem ám a 90-es évekbeli 

tinifilmeket idéző drámákra gondolok ezalatt, hanem az agytekervényeket meg-
mozgató feladványra. Adott kilenc plusz egy kérdés. Az alap feladatokra adott 
válaszok között van egy kapcsolat, és ez a tizedik kérdésre a válasz. Megoldása-
itokat a rejtveny@nyuz.elte.hu címre várjuk. Jó szórakozást!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

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

Heti nyerteseink
Krendl Eszter

Paulovics Zoltán
Vörös Attila

1. Melyik amerikai elnök képmása szerepel a 2004-es sorozatban 
kiadott ibolyaszínű bankjegyen?

2. Melyik szót nem tudja kimondani, és hogyan ejti a főszereplő lánya 
(Yumi) a Wasabi – mar mint a mustár című filmben?

3. Melyik városban található a világ legtöbb hídja?

4. Angol reggeli része, tojást és sonkát tartalmaz:

5. Törvényoszlopáról híres:

6. Nyughelye az egyetlen épségben maradt fáraósír:

7. Amikor 1856-ban átadták a báltermet, az volt London legnagyobb 
helyisége. Melyik épületre gondoltunk?

8. A világ egyik legnagyobb multimédia tartozékokat forgalmazó 
német cég neve:

9. A Forma-1 történelmének második legsikeresebb pilótája, 1867 ponttal:

10. Kapcsolat:

Színezz, relax!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DghyU0NrZCQs
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