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TARTALOMJEGYZÉK

Az újságok arra hivatottak, hogy az 
olvasók információéhségét enyhít-
sék. Na de mire jó egy egyetemi 
büfé? Célja szintén a hallga-
tók éhségének a csillapítása, 
s további igényeik kiszolgá-
lása. Mégis mit lehet tenni, 
ha monopol helyzete miatt 
ezt csak tessék-lássék mó-
don tartja be?
Sok panaszt hallottam a déli 
büfével kapcsolatban, így vé-
geztem egy kisebb felmérést a 
hallgatók körében. Az alapkérdé-
sem az volt, hogy van-e bármilyen 
problémájuk a déli büfével vagy tökéle-
tesen megfelel nekik így, ahogy van? A megkérdezettek túlnyomó 
többsége, az igencsak számottevő kétharmada mondta azt, hogy 
drága, 11%-nak semmilyen problémája nem volt, 22%-nak pedig 
egyéb kategóriájú gondja volt.
Számos javaslatot hallottam a büfé hiányosságainak javítására vo-
natkozóan: nem kell lejjebb vinni az árakat, inkább legyenek alacso-

nyabb árkategóriájú szendvicsek 
(pl. 110 Ft-os párizsis szendvics), 
lehessen kártyával fizetni, ne 
adják a nap végére megmaradt 
szendvicseket drágábban, ne zár-
jon be olyan korán, reggel a kiírt 
időben nyisson, de kifejezetten 
sokan ajánlották, hogy a büfések 
lehetnének kedvesebbek is.
Összegezve elég elkeserítőnek 
tartom, hogy az ELTE többi bü-
féje közül a déli kiemelkedőnek 
számít, de csak a magas árai te-
kintetében.

Büffenet

László Lívia
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGS-technológia működését bemutató 
fizikai modellek kivitelezésére
A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja olyan működő, interaktív fizikai mo-
dellek létrehozása az EGS-technológia működésének 
és felhasználási lehetőségeinek bemutatására, amelyek 
később oktatási célokra is felhasználhatóak. A díjazott pá-
lyaművek a későbbiekben szerepet kapnak a NER300 euró-
pai uniós programban megvalósuló ,,Dél-alföldi EGS erőmű" 
NER300 Demonstrációs Projekt” kampányában.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA
Olyan működő, interaktív fizikai modellek létrehozása, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy demonstrálják az EGS-technológia 
működését, ezáltal oktatási és népszerűsítő célokra felhasznál-
hatóak legyenek. Az elbírálás elsődleges szempontjai az ötletes-
ség és a jó színvonalú kivitelezés.
Értékelhető pályázatok – azaz működő modell - esetében a felhasz-
nált anyag költsége legfeljebb 10 000 Ft-ig elszámolható, amennyiben 
a pályázók ezt számlával is alátámasztják. Az ennél magasabb költsé-
geket a pályázóknak önállóan kell fedezniük.
KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?
Az EU-FIRE EGS Hungary Kft. által kiírt pályázaton való részvétel feltételei:
az egyéni és csoportos pályázók felsőfokú oktatási intézményekkel 
hallgatói jogviszonyban állnak, a pályázók vállalják, hogy az általuk 
készített pályaműveket a későbbiekben a cég edukációs és szemlélet-
formáló kampányaiban használhassa.
A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A kiíró a három legjobb modellt díjazza. A díjazás a következő:
• 300 000 Ft
• 200 000 Ft
• 100 000 Ft
PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK, ANYAGOK
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat, anyagokat szükséges csatolni:
• fizikai modell
• a fizikai modell működésének rövid leírása
• a pályázó (egyéni és csapatpályázatok) iskolalátogatási igazolása
• kitöltött hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pá-

lyaművet az EU-FIRE EGS Hungary Kft. oktatási és szemléletfor-
máló kampányai során felhasználhatja

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázati anyagokat a pályázati kiírás alapján szükséges dokumentu-
mokkal ellátva személyesen kell benyújtani az EU-FIRE EGS Hungary 
Kft. részére (1143 Budapest, Hungária krt. 83.). A modellek szállításá-
ban a pályázat kiírója segítséget nyújt a pályázóknak.
A pályázat benyújtási határideje: 2016. május 13. 15 óra
teljes pályázati kiírás: eu-fire.hu/pages/palyazat-1.php

Hamarosan kezdődik a 23. Titanic 
Nemzetközi Filmfesztivál

Április 7-én kezdődik Budapest egyik legré-
gebbi és legnagyobb várakozással övezett filmes 

eseménye, a Titanic. A fesztivál 23. kiadásának lá-
togatói 2016. április 7. és 16. között tíz napon át 

nézhetnek díjnyertes nemzetközi és magyar alkotáso-
kat: öt budapesti helyszínen összesen 42 filmet.

A Titanic szervezői a korábbi évekhez hasonlóan a 
versenyprogramon kívül öt szekcióba rendezték az idei 

válogatást: Fesztiválkedvencek, Amerikai függetlenek, 
Ázsiai szelek, A sötét oldal, Filmdokk. Ezeken kívül rö-

vidfilmeket is vetítenek majd a fesztiválon.
A fesztivál záróeseménye kivételesen pénteki napra esik: április 

15-én este adják át a fesztivál díjait az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban. Az eseménysorozat a szombati ismétlő vetítésekkel folytatódik.

A Titanic vetítései és eseményei az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban, a Puskin, Toldi és Sugár moziban, valamint az A38 Hajón lesz-

nek. Jegyek március 28-tól kaphatók a mozik pénztáraiban.
további információk: titanicfilmfest.hu/2016/

I. ELTE-BEAC Kosárlabda Kupa
2016. május 4–5. között rendezik meg az I. ELTE–BEAC Kosárlabda 
Kupát a Tüskecsarnok tornatermében. A rendezvény célja egy olyan 
tornasorozat elindítása, amely évről évre összehozza és megmozgatja 
az ELTE kosárlabdázóit. Örömmel várnak minden kosárlabda-rajongó 
vagy szurkolni vágyó ELTE-s hallgatót, oktatót és dolgozót.
A szervezők 2016. április 27-ig 6-8 fős ELTE-s hallgatókból, oktatók-
ból, és dolgozókból álló csapatok jelentkezését várják a kari, kollégiu-
mi vagy tanári csapatokba, szinttől, nemtől, képességektől függetlenül.
Időpont: 2016. május 4–5.
Helyszín: Tüskecsarnok (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7.)
forrás: beac.hu
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ÖSZTÖNDÍJAS FÓRUM

A tanulmányi ösztöndíj kapcsán meghir-
detett fórum március 17-én (csütörtökön) 
zajlott le. Jelen cikk szemezget a megje-
lent érdeklődők által érintett témakörökből.  
A beszélgetés során a Hallgatói Önkormány-
zat tisztségviselői igyekeztek kifejteni a 
szabályozások adta kereteket, illetve közös 
ötletelés zajlott a jövőbeli célok kijelölésére.
A fórum megnyitását követően a Természet-
tudományi Karon jelenleg működő rendszer 
sajátosságainak ismertetése történt, amely 
keretein belül szó esett az egyedülálló tan-
tárgy alapú számítási módszerről és a pénz-
ügyi keretek alakulásáról. A rövid tájékoz-
tató után a tanulmányi ösztöndíj aktuális 
mechanizmusával kapcsolatos problémák és 
azok lehetséges megoldásainak összegyűjté-
se következett. Kardinális elvi kérdésnek bi-
zonyult, hogy egy ideális teljesítmény alapú 
ösztöndíj esetében megfelelő-e a jogosultak 
összehasonlítása ahelyett, hogy a támogatást 

KONTRA
KONFERENCIA A TANÁRKÉPZÉS RELEVÁNS ALAPJAIRÓL

A hangzatos elnevezés is árulkodik a március 18-19-én megrendezett kon-
ferencia témájáról, mely az első alkalom volt, hogy az osztatlan tanárkép-
zésben érintett egyetemek tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselői, változ-
tatni akaró hallgatói találkozhattak.

A két napra 4 felsőoktatási intézményből, 
az Eszterházy Károly Főiskoláról, a Pé-
csi Tudományegyetemről, a Szegedi Tu-
dományiegyetemről és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemről érkeztek hallgatók, 
hogy közösen megoldásokat találjanak a 
mindenkit érintő problémákra. Főleg az 
osztatlan képzés problémái kerültek elő-
térbe, de szó esett az osztott képzésben 
elcsúszó hallgatókról is.
Az első nap két szekcióban folyt a mun-
ka, Természettudomány-Informatika és 
Bölcsészettudomány-Pedagógia. A rövid 
ismerkedést követően összeszedtük az 
egyes intézményekben lévő problémákat, 
változtatásra váró témákat, illetve, hogy 
szerintünk mi az, ami jól működik, majd 
ezeket prezentálva ismerkedhettünk meg 
egymás képzésével és a Hallgatói Önkor-
mányzatok felépítésével. A nap végén pe-
dig a két szekció egymásnak is bemutatta 
az összegyűjtött és kiemelt problémákat.
A második nap délelőttjén a következő té-
mákat boncolgattunk: alkalmassági vizsga, 
anyanyelvi kritériumtárgy, tanítási gya-

korlatok és a záróvizsga mikéntje. Ezekre 
igyekeztünk megoldási javaslatokat kidol-
gozni, hogyan lenne érdemes csinálni, min 
változtassunk. Délután pedig Kerekasz-
tal-beszélgetéssel folytattuk. Meghívott 
vendégek voltak Gulyás Tibor a HÖOK el-
nöke, Dr. Pintér Mihály, HÖOK felsőok-

tatási tanácsadója, Kiss Edina az ELTE 
HÖK elnöke és a moderátor, Nagy Anett, 
az ELTE HÖK Tanárképzési Referense. 
Téma volt a Klebelsberg Képzési Ösztön-
díj, azon belül sok olyan dolgot érintet-
tünk, amely az utóbbi években a hallgatók  
többségének nem kis problémát okozott, 
ilyen az, hogy a földrajzot átsorolták a ke-
vésbé támogatott kategóriába, az, hogy ho-
gyan lehet a képzés közben megszüntetni 
az ösztöndíj igénylését, illetve arról is szó 
esett, hogy milyen lehetőségeink lesznek a 
ledolgozást illetően.
Beszéltünk még a pedagógustüntetések-
ről és annak szükségességéről, valamint, 
hogy mit tehetünk mi, hallgatók.
Az itt megbeszélt módosítási, változtatá-
si javaslatokat a HÖOK-nak továbbítjuk.
Ha összegeznem kell, a Konferenciát 
egy sikeres hétvégének mondanám, na-
gyon örültem a lehetőségnek, hogy vég-
re beszélhettek az egyetemek egymással, 
és bízom benne, hogy ez a hagyomány 
a jövőben sem szakad meg. Alapvetően 
vándorkonferenciának találtuk ki, így 
kíváncsian várjuk, hogy a jövőben ki 
rendezi majd meg, mert biztos vagyok 
benne, hogy érdemes lesz újra leülni és 
beszélgetni, hogy az osztatlan tanárkép-
zés a lehető legjobb legyen.
Ezen kívül március 31-én, 18:00-kor 
Tanári SzACs-on is beszélünk a Konfe-
renciáról, ha kérdésed van, gyere bátran.

Sudár Mariann
sudar.mariann@ttkhok.elte.hu

elnyerőknek elégséges követelmény legyen 
egy globális minimum feltétel teljesítése.  
A vita során számos érv hangzott el mindkét 
álláspont mellett, azonban a jelenlévők kon-
szenzusa igazolta a jelenlegi verseny alapú 
módszer létjogosultságát annak ellenére is, 
hogy így akár azonos energiabefektetéssel 
eltérő honoráció kapható a különböző évek-
ben. További hiányosságként merült fel a kü-
lönböző szinten végezhető kurzusok eltérő 
értékelése is, hiszen sok esetben előfordul 
az, hogy az emelt szintű tárgy kiváló teljesí-
tése esetén is alacsonyabb marad az összeg, 
mint ugyanazon érdemjegy az alapszintű 
kurzus esetében. Megoldásként felmerült 
ezen tanórák ösztöndíj szempontjából törté-
nő összevonása, azonban ez sem bizonyult 
megfelelőnek, hiszen az eltérő kurzusköve-
telmények és vizsgáztatás miatt nem mérhető 
megfelelően így sem az eredmény. Elsősor-
ban osztatlan tanárképzésben tanulmányokat 
folytatók esetében előforduló jelenség, hogy 
a különböző kurzuskódon futó, de az osztott 

képzésben résztvevőkkel közösen végzett 
tárgyak esetében is elkülönítve történik az 
egyes érdemjegyekre járó összeg számítá-
sa. A probléma kezelése indokolt, és minél 
hamarabb elkezdődik a kurzusok összegyűj-
tése. A jelenleg alkalmazott technika igazo-
lása lehet összességében, hogy a legutóbbi 
Közgyűlésén a Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája nagy többséggel 
határozatot hozott egy ajánlásról, miszerint 
minden felsőoktatási intézmény esetében 
kurzusonként a hallgatók egymáshoz képest 
elért eredményét érdemes figyelembe venni 
az ösztöndíjkeret szétosztásánál.
A résztvevők száma a várthoz képest nagyon 
alacsony volt, ugyanakkor rendkívül hasz-
nos véleményeket és ötleteket ismerhettünk 
meg, amik előrevihetik a további egyezte-
tések során felmerülő változtatási lehetősé-
geket. Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
érdeklődőknek az aktív részvételt!

Rádl Attila
taneh@ttkhok.elte.hu

COUCHSURFING.COM
SHARE YOUR FLAT, SHARE YOUR EXPERIENCES
First all I wanted was a cheap shelter. Next time I was happy to looking 
forward to great conversations. Third time I decided to open my life to new 
people. Now, I am in love with couchsurfing. I have been on couchsurfing 
not more than a year and I already stayed in Switzerland and Sweden and 
hosted people from the Netherlands, Italy and Ukraine.

Couchsurfing.com is a website where you can 
find hosts in different cities and you can also 
share your flat if you want. We share our 35m2 
flat, where people can sleep on mattress in a 
shared room. I can say, it is not a five star ho-
tel. But it seems that people on couchsurfing do 
not expect five star hotels. One of my hosts, a 
girl in Freiburg once was hosted by a wealthy 
guy in a huge house with swimming pool, but 
usually people are fine with a mattress. Couch-
surfing is much rather about get to know peo-
ple from different countries and to visit a place 
with local people, than about comfort.
Probably there are two kinds of people. I am 
sure you have already discussed this top-
ic in language courses, so I will not be long.  
One type of people travels in group, stays in 
hotel, does sightseeing via hop-on-hop-off bus, 
checks every monument, street and building 
indicated in guide books and does not speak 
many languages. The other type is the one who 
hitchhikes with some friends or alone, who 
tents or sleeps in hammock, visits local bars 
they heard about somewhere and because of 
this they use languages, usually more than one. 
The second type fits perfectly into couchsurf-
ing community.
Last week we hosted a Dutch guy, who was 
cycling from Maastricht to Teheran. From 
Germany he followed the Danube, now he 
has probably arrived to the Black Sea. He 
was huge like a proper giant, two meter ten 
tall and twice of my weight. However he did 
not eat us, indeed, he was such a nice person.  
We had a Hungarian handmade beer in Gozs-
du Udvar at night and we spend an afternoon 
in the castle. It was his first time in Budapest 
and he quite liked it, and made me see my 
city in a different way. He was cycling from 
the West towards the East and I felt like we 
are on the edge of two worlds. We still have 
bike lanes, but fragmented and definitely not 
as many as in the Netherlands. We are in the 
same time zone as Western Europe, but if he 
cross the Romanian border, he will find him-
self in GMT+2. I felt like we are a mixture of 
Vienna and Belgrade. Anyway I was proud 
of my city.
He was cycling for the promotion of a new type 
of mental health care.

Cycling to Iran, “Why?" People ask me 
quite often.
For me cycling is the ultimate freedom.  
In closer contact with the local population, the 
culture, the nature you cannot come. You taste  
the country, you smell the nature, you will 
experience the culture and for the people you 
are an easy source of contact to exchange sto-
ries. I always wonder  how approachable you 
are if you are on the bike, people come to you 
and are happy to chat with you.
I am now 17 days on my bike and yesterday I 
arrived in Budapest. I am alone on my bike and 
I love it. In the weeks before I left there was quite 
a lot of attention for my journey, from friends, 
from family, from the media and also from un-
expected angles. That was pretty nice all that 
attention, but I was really looking forward to 
being on my bike, to being on the road again, 
alone. The first two weeks were pretty hard, I 
was not trained well, it was cold, snowing and 
raining. But now the good weather will start.  
I already met a lot of nice people, or via Warm-
showers or via Couchsurfing. In Maastricht I 
also offer a resting place for cyclists, which are 
touring. So I have been lucky to meet a lot of 
people from different cultures last year, a huge 
enrichment and also an inspiration for me to 
experience this journey.
I will jump on my bike again, 5000 km to go…..

Luc Vercauteren
www.maastricht-teheran.nl

But that is not only me who is on couch-
surfing.com, Ákos Babiczky also has some 
experiences.
When I registered to the Couchsurfing web-
site I was preparing for a bigger trip with a 
friend. We heard that there were a site where 
you can find hosts for free which made it 
quite attractive. Back then I did not really 
care about the community and ideology be-
hind the whole thing, the main motivation to 
participate was financial. With this attitude 
it was extremely hard to find a host. Then a 
few years passed and I started to travel more 
(mostly with my girlfriend) around Europe 
and I started to understand the idea behind 
this whole project. I started hosting and surf-
ing more and more, and as the number of my 
references started to grow it became easi-
er to find hosts and more and more people 
started to ask for a place in my flat.
Since then I surfed six countries, includ-
ing Israel where we were hosted for nine 
nights out of ten, in five different cities.  
All of them were great experiences, but Is-
rael was the most interesting, since their 
lifestyle is quite different from ours and CS 
helped to get a real view of the everyday 
life there. Also we got quite useful advice 
(what to visit, where to go, how to go, etc.) 
along the way.
Besides surfing I hosted at least fourteen peo-
ple from at least seven countries in the last 
two years and still counting. I can say that 
I enjoyed the company of all of my surfers.  
I think all of them brought something new to 
my everyday life in Hungary, or we just had a 
few days of fun together in Budapest. Actual-
ly, we are still in touch with many of them and 
we are planning to meet again someday. 

If you feel like joining, go to couchsurfing.com!
Aquatic warbler

mailto:sudar.mariann%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:taneh%40ttkhok.elte.hu?subject=
https://www.couchsurfing.com/
www.maastricht-teheran.nl%0D
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TANÁROTOK ÍRTA

KÖZBOSSZANTÁS
AVAGY A KÖZBESZERZÉS KÁLVÁRIÁJA

Egyetemünk közintézmény, közpénzeket költünk, amikor beszerzünk valamit és annak költése nagy felelősség. 
Nyilván ezért is jutott arra az elhatározásra az Igen Tisztelt Döntéshozó (továbbiakban ITDh), hogy nem engedi 
ám akárhogyan költeni a köz pénzét, hanem a körmére néz azoknak, akiknek ehhez joguk van, és közbeszerzésre 
kötelezi őket. Tekintélyes emberek által összeállított még tekintélyesebb leiratok szerint kell eljárni ki tudja hány, 
a bürokratikus gépezetben szereplő fizetett résztvevőnek, hogy azután ennél is tekintélyesebb idők kivárása után 
a szerencsétlen megrendelő megkapja majdnem azt, amit kért, ha egyáltalán kap valamit… Így válik a közbe-
szerzés a címben jelzett fogalommá.

Ezért született ez a talán műfajilag nyílt 
levélnek is besorolható írás egy nem túl 
jól definiált sze-mélyhez (intézményhez?), 
akit csak a tisztelet feltétlen jeléül ITDh-
nak fogok a továbbiakban is szólítani.
Hogy éppen nekem jutott eszembe – és ép-
pen e lap hasábjain – ezt megírni, az csak 
azért van, mert Egyetemünkön talán a TTK 
a legfelbosszantottabb ebben az ügyben…
Korábbi intézet-igazgatói működésem 
idejéből hadd említsek csak egyetlen 
példát. A Kémiai Intézeti Titkárság dol-
gozóinak részére 5 darab nyomtató-má-
soló-szkenner hibrid eszközt vásároltunk 
2-3 éve. Ugye, követve ITDh bölcs sza-
bályait ahelyett, hogy némi internetes 
piackutatás után pár nap alatt beszerez-
tük volna az eszközöket, annak rendje 
és módja szerint kiválasztottuk a ránk 
kénysze-rített közbeszerzési listáról a 
Hewlett-Packard eszközöket, és elindult 
a folyamat. Nagyon kellemes ára volt az 
eszközöknek. Követhetetlen dolgok zaj-
lottak a távolban, egyszer talán még egy 

üzenet is jött jó pár hónap múlva – ami-
kor az ember már kétségbeesetten azt kí-
vánja, hogy mindegy, mi, csak jöjjön már 
végre valami –, hogy nem nagyon tudnák 
azt szállítani, amit megrendeltünk, de a 
szerződésük alapján joguk van azzal ana-
lóg más eszközt küldeni. Csodálkoztam, 
hogy egy HP csak úgy kifogyott? Talán 
még rá is bólintottam, mert hát mi egye-
bet tudtam volna tenni. Összesen mintegy 
8 hónapnyi várakozás után – amikor már 
minden titkársági dolgozó kilométerpénzt 
köve-telhetett volna a másolások miat-
ti állandó rohangálásért – meg is jöttek 
a gépek. Hát, tényleg nem azok, ami-
ket rendeltünk, hanem OKI márkanevű 
nyomtatók. Rendben. Megnéztem az áru-
kat a neten, azt láttam, hogy tényleg, ezek 
is annyiba kerülnek, mint a HP-eszközök. 
Csakhogy utána megnéztem a neten az ál-
talunk eredetileg kért HP-eszközök árait 
is. Nahát! Azok kétszer annyiba kerültek! 
A képlet világos: a cég beajánlja a drá-
ga eszközt olcsón, ezzel megnyeri a köz-

beszerzési eljárást, majd amikor tényleg 
rendel valaki abból, küld helyette másik 
olcsót, azt hazudva, hogy az annyit ér, 
mint a drága, ami – micsoda véletlen – ép-
pen kifogyott. Hogy ez tényleg valószínű, 
az is bizonyítja, hogy megnéztem a gépek 
beérkezésének napján a közbeszerzési 
honlapon az általunk rendelt HP nyom-
tatókat, és ott voltak, ugyanúgy féláron 
(mondhatni: OKI áron). Megkérdeztem, 
hogy ez hogy lehet, mégsem fogyott 
el a HP? Akkor miért küldtek OKI-t?  
Jaj, hangzott a válasz – hát arra nincs idő, 
hogy gyakran frissítsék a közbeszerzési 
honlapon a terméklistát… Bizonyára nem 
elég rá 8 hónap, és a közbeszerzési felár 
se fedezi a honlapfrissítő kolléga áldo-
zatos munkáját. Szóval ez rávilágít arra, 
hogy a cím talán nem is kellően erőteljes 
kifejezés erre a folyamatra.
Mindazonáltal úgy gondolom, hogy a 
közbeszerzés maga nem ördögtől való 
gondolat, amikor valaki valóban nagy 
mennyiségű közpénz elköltésére van fel-

hatalmazva. De csak akkor, ha az illető a 
nagy értékű beszerzésekről ténylegesen 
maga dönt, maga határozza el azt, hogy 
arra szükség van, nemcsak formális en-
gedélyezője sok-sok független vásárlást 
kezdeményező szándékának.
Mert azért el ne felejtsük, hogy a közbe-
szerzés bevezetésének eredeti szándéka 
– ugye, így van, kedves ITDh? – a kor-
rupció megakadályozása, megelőzése. 
Csakhogy, mindig az korrumpálható, aki 
a beszerzésről az első döntést meghozza, 
aki azt kezdeményezi.
Így például a Kémai Intézetet (is) érin-
tő vegyszerbeszerzésekben igen sok a 
szereplő, de ezeket a megrendeléseket 
ELTE-szinten egybe számítják, és jön ki 
emiatt messze a közbeszerzési értékha-
tárt meghaladó éves kontingens.
Pedig nem hiszem, hogy egy szép napsüté-
ses reggelen maga a Rektor úr ébredne azzal 
az ellenállhatatlan késztetéssel, hogy azon-
nal rendeljen 5 gramm (±)-α-metil-(4-tetra-
zolilfenil)-glicint, és mellé, de feltétlenül, 
50 gramm ammónium-titanil-szulfát-penta-
hidrátot. Bizonyára a két rendelés közül az 
egyik egy jobb sorsra érdemes biokémikus 
kolléga vágya, a másikat pedig egy hason-
ló sorsú szervetlen kémikus szeretné, akik 
talán azt se tudják egymásról, hogy létez-
nek… Valószínűleg e kol-légák évente költ-
hetnek maximum néhány százezer forintot 

vegyszerre, és rendeljenek bárkitől is, nem 
hinném, hogy a cég képviselője jövőbeli 
vásárlások reményében, mondjuk, luxusu-
tazással kedveskedne nekik karácsonyra.
Ha viszont egybeszámítják a vegyszer-
rendeléseket ELTE-szinten pusztán azért, 
mert az ELTE-nek egyetlen bankszám-
laszáma van az Államkincstárnál, ami 
fölött a Rektor diszponál – és innentől 
mindegy, hogy vegyszerről vagy valami 
másról beszélünk – akkor a közbeszerzé-
si határt így jócskán meghaladó összeg 
miatt lehet, hogy korrupciós nyomás alá 
kerül az az illető, aki az ELTE részéről 
a közbeszerzésért versenyzőkkel tárgyal. 
Mert őt már érdemes megkörnyékezni! 
(Nem állítom persze, hogy ez meg is tör-
ténik, de a helyzetteremtés világos.) Így 
lesz az eredetileg korrupciót megelő-ző 
szándékból a korrupciónak megágyazó 
eljárásrend… Pusztán egy mérhetetlenül 
ostoba egybeszámítási szabálytól.
Ez tehát egy olyan része a szabályrend-
szernek, amelynek feloldása már nagyon 
nagyban csökkentené a megrendelő kol-
légák adrenalinszintjét.
De a probléma azért általánosabban is je-
lentkezik. Mert mekkora is a közbeszer-
zési értékhatár? Kedves ITDh, évi hány 
milliótól nem bízol bennünk? És, egyál-
talán, miért nem bízol bennünk?
Ugyanis, kérdem én, ha pl. egy egyetemi 

tanár, aki számos helyen megmérettetett, 
számos akadályt átugrott azért, hogy 
egyetemi tanár lehessen, és megannyi 
testület, bizottság (nem feledve magát 
az Államelnököt!) állásfoglalása alapján 
megkapta a besorolást, hogy ilyen minő-
ségben dolgozhasson, ugyan miért nem 
bíznak benne annyira, hogy megengedjék 
neki, hogy uram bocsá’, ha szüksége van 
egy új PC-re, akkor elugorjon mondjuk a 
legközelebbi Media Markt-ba és vegyen 
egyet? Miért kell már nevetségesen kis 
értékű vásárlások esetén is szemlesütve 
tűrnie közbeszerzési szakértők, pénzügyi 
ellenjegyzők és auditorok kekeckedéseit, 
ahelyett, hogy elég lenne a szava, hogy 
igen, erre az eszközre, szolgáltatásra ezt 
a pénzt rá lehet szánni, mert én, X.Y. 
egyetemi tanár úgy ítélem. És itt válik 
a folyamat bosszantáson túl nyúló meg-
aláztatássá.
Kedves ITDh! Remélem, eljutnak hoz-
zád e gondolatok, és belátod, hogy a 
jelenlegi közbeszerzési szabályokon vál-
toztatni szükséges. Mert ha ez nem törté-
nik meg, akkor a közbeszerzés marad az, 
ami ma is: az oktatók, kutatók munkáját 
ellehetetlenítő, az eredeti célját tekintve 
totálisan a visszájára fordult, aljas, cini-
kus közbosszantás…

Homonnay Zoltán
egyetemi tanár

...MINDIG AZ KORRUMPÁLHATÓ, 
AKI A BESZERZÉSRŐL AZ ELSŐ 
DÖNTÉST MEGHOZZA, AKI AZT 
KEZDEMÉNYEZI

„

„



8. 9.

INTERJÚ

JÉG A SIVATAGBAN?
ATACAMA EXPEDÍCIÓ – 1. RÉSZ

Január végén nagy kalandba vágott bele: a harmadik Atacama Expedíció-
val az Andokba utazott, hogy ott a sivatag és a tundra sajátos összeolvadását 
vizsgálja. Az ELTE-n végzett Ignéczi Ádám geográfus egy tévés interjú és 
egy fényképes élménybeszámoló között a Nyúznak is mesélt tapasztalatairól.

Hogyan érzed magad most, hogy vége az 
expedíciónak?

Ilyenkor feltöltődik az ember, csak élmények-
kel, nem energiával. Fáradt vagyok, de elé-
gedett. Az élményeimet még rendszereznem 
kell, amiben sokat fog segíteni, hogy van egy 
csomó képünk, és csomó videót is csináltunk.

Ugorjunk vissza a kezdetekhez: honnan ju-
tottál el idáig?

Egy Pest és Szolnok közötti faluból, Far-
mosról jöttem. Ott is jártam iskolába, utána 
pedig négyéves gimibe mentem Szolnokra, 
a Verseghybe. Ott volt egy nagyon szuper 
földrajz-történelem tanárom, és vele „rá-
mozdultunk” a földrajzra, OKTV, diákolim-
pia stb. A földrajz mellett fizika fakultációra 
jártam, úgy éreztem, hogy a reál irányban 
van több potenciál. Úgyhogy földtudo-
mányra jöttem az ELTE-re, többek között 
azért, mert itt volt a legtöbb szakirány.
Az első év fele körül láttam, hogy a klíma-
változás egy jó „forró” téma, ezzel érdemes 
foglalkozni. Nekem ennek a földrajzos 
megközelítése tetszett leginkább, úgyhogy 
földrajzra szakosodtam. Nagy Balázzsal 
már az első év alatt „összeakadtam”, és 
odamentem hozzá, hogy engem érdekel-
nek az eljegesedett területek, csináljunk 

egy TDK-t. Olyan jól sikerült ez az anyag, 
hogy meg lehetett írni angolul, publikálni 
lehetett, el lehetett vinni egy konferenciára. 
Utána pedig jött a diplomamunka az egy-
kori kárpáti eljegesedésekről, itt már terepi 
munkát is végeztem. Az Atacama Expedí-
ció egyébként már 2012-ben elindult, és 
már hallgató koromban nagyon tetszett.
Aztán a doktoriban szerettem volna vala-
mi kurrens dologgal foglalkozni, ami az 
eljegesedésekhez köthető, és most zajlik, 
az ember szeme előtt. Ezt elsősorban kül-
földön lehet, mert Magyarországon nagyon 
kevesen foglalkoznak eljegesedésekkel. 
Angliában például nagyon erősek a sark-
vidéki kutatások, ezért elkezdtem oda íro-
gatni, hogy „engem ez nagyon érdekelne, 
nincs valami?” Végül úgy hozta a szeren-
cse, hogy Sheffieldbe kerültem, és ott most 
Grönlanddal foglalkozom.

Hogyan sikerült bekerülnöd az expedícióba?

Az expedíció mindig négyfős. Nagy Balázs 
mint A Földgömb főszerkesztője és mint föld-
rajztudós, a tudományos oldalért felel. Heiling  
Zsolt, A Földgömb kiadója a szervezésért 
felel, az anyagi hátteret és a médiamegjele-
néseket „trombitálja össze”. A finanszírozás  
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Ala-
pítványon keresztül megy, magánszemélyek, 

cégek, szponzorok segítenek pénzzel vagy 
felszereléssel. Zsolt egyébként villamosmér-
nök, ami tök jó, mert a helyszínen csomó 
kütyünk van. Balázzsal ők az állandó tagok, 
ők irányítják az egészet. Van még kettő hely, 
mert praktikusan négyen férünk be egy te-
repjáróba. Ilyen egyszerű dolgok döntik el az 
egészet. Korábban Mari László és Nemer-
kényi Zsombor volt a két másik tag, gondo-
lom, Balázsék először őket kérték meg. Most 
egyikük sem tudott jönni. Nem mindenki tud 
elszakadni egy hónapra, akár a munkája, akár 
a családja miatt. Ennél a harmadik expedíci-
ónál mindenképp akartak egy profi fotóst-vi-
deóst-operatőrt, aki rögzíti és dokumentálja az 
egészet, és Kálló Péterre esett a választás.
Eddig mindig három kutató plusz Zsolt al-
kotta a csapatot, most is kellett volna Balázs 
mellé még valaki, aki „szakmabeli”, és vágja 
a tudományos részt. Miután kimentem Angli-
ába, Balázzsal továbbra is együtt dolgoztam, 
és előző februárban küldött egy e-mailt, hogy 
elkezdték szervezni a harmadik Ojos-kört, 
van-e kedvem menni? (Az Atacama-sivatag-
ból kiemelkedő, 6893 méteres Ojos del Sala-
do a Föld legmagasabb vulkánja – a szerk.) 
Mondtam, hogy hogyne volna! Így kezdő-
dött… Nyugat-Európában nem fogják olyan 
szigorúan a doktoranduszokat, mint itt, ezért 
nekem van időm. Arra is, hogy elmenjek, és 
arra is, hogy utána részt vegyek a cikkírásban. 
Én viszont korábban nem voltam ilyen maga-
san, 3500 méter fölé még nem mentem. Ez ki-
csit lutri volt, nem lehet tudni, hogy az ember 
tud-e majd alkalmazkodni a magassághoz.

Ezek szerint nemcsak lelkileg, hanem fizika-
ilag is jól fel kellett készülnöd a „kirucca-
násra”.

Nem kell bonyolult dolgokra gondolni. Tavaly  
februárban jött az e-mail, hogy egyálta-
lán lesz, de akkor még se pénz, se semmi.  
Szeptember-októberre lettek meg a repülő-
jegyek, én is akkor kezdtem el beszerezni 
a felszerelésemet. A szponzoroktól kaptunk 
ezt-azt, például hálózsákot, de egy csomó 
személyes dolgot, aláöltözetet, bakancsot be 
kellett szerezni. A fizikai felkészülést tavaly 
tavasszal kezdtem el, de „csak” futottam, 
egy héten kétszer-háromszor 5-6 kilométert, 
hogy az állóképességem rendben legyen. 
Az, hogy izomzatilag hogyan áll az ember, 
az majdnem mindegy. Úgyis le fog fogyni, 
mert egyrészt keveset eszik az ember, más-
részt a szervezete nagyon sok kalóriát éget 
és sok vizet is veszt. Balázsék vádlija mond-
juk a felére zsugorodott! Itt egyébként nem 
volt szükség különösebb hegymászótudásra, 
mert ez egy trekking-csúcs.

Hogyan bírtátok a magaslati levegőt?

A magasság nagyon sok mindent megnehezí-
tett. Gyakorlatilag mindent, mert mindenhez 
kell oxigén. Az embereken kívül például a ge-
nerátor és az autó működéséhez is kell oxigén. 
Azonban 5850 méteren, a legfelső tábor szint-
jén, ahol a legtöbbet tartózkodtunk, körülbelül 
40%-kal kevesebb oxigén van, a csúcson pedig 
nagyjából a fele. Ez már az a szint, ami tény-
leg megterheli az ember szervezetét. Ilyenkor 
étvágytalan, nincs kedve semmihez, legin-
kább az influenza tüneteihez lehet hasonlítani.  
Amikor korábban 2-3000 méteren túrázgattam, 
mindig babos, energiadús kajákat ettem. Fönt 
szintén ettem ilyeneket, és rosszul lettem tőlük. 
Valószínűleg nem tudtam megemészteni.
Amikor már akklimatizálódtál, akkor már nem 
olyan rossz. De az első pár napban zúgott és 
fájt a fejünk, szédültünk, nem volt erőnk.  
Végig nagyon lassúak voltunk, és folyamatos 
légszomjunk volt. A légszomj nyugalmi álla-
potban is előfordulhat: ül az ember hátradől-
ve, és minden átmenet nélkül elkezd lihegni.  
Ez két hét után már rohadt idegesítő, és még 
idegesítőbb, amikor alvás közben történik.
Nekem később elmúlt a fejfájásom, de tovább-
ra sem volt energiám. Például amikor a meteo-
rológiai energetikai állomást leszereltük, akkor 
a műszereket beraktuk egy dobozba. A doboz 
körülbelül 10 kilót nyomott, azt kellett visz-
szavinni a 100-150 méterre levő konténerbe. 
Az már az utolsó előtti nap volt, addigra már 
végképp elfáradtam. A 150 métert a 10 kilós 
dobozzal négy részletben teljesítettem… 

Miféle konténer az, amit említettél?

Több ilyen is van ott a környéken. A ’80-as 
években 6000 méter körül, az argentin-chilei 
határon lezuhant egy katonai helikopter, a leg-
felső konténert annak a mentésére húzták fel. 
De van egy pici konténer például 5000 méte-
ren, az Atacama-táborban is. Kutatók csak mi 
voltunk ott, általában hegymászócsoportok 
járnak arra, akik otthagynak a konténerekben 

ezt-azt, ami már nem kell nekik. Ennek kö-
szönhető, hogy egyszer megsóztam a teámat. 
Már éjjel megfőztem, beraktam a termoszba, 
és reggelre pont olyan hőmérsékletű volt, hogy 
kellemesen tudtam inni. Azt hittem, hogy amit 
a hegymászók otthagytak, az cukor, olyan nagy 
kristályos volt. Hát, tengeri só volt… (nevet)

Sok gondot okozott az extrém időjárás?

Igen, bár erre jobban fel lehet készülni. Nagy a 
hőingás, és elég nagy a különbség az árnyék és 
a napsütéses rész között. Erős és gyors a kisu-
gárzás, tehát ha lemegy a nap, akkor tíz percen 
belül legalább 5-6°C-ot esik a hőmérséklet. 
Napközben nem volt kifejezetten hideg, akár 
0°C-nál melegebb is lehetett. Sokat számított 
például, hogy milyen színű ruhában voltunk… 
Éjjel azért lement -20°C környékére, de vit-
tünk magunkkal mínusz harmincas hálózsákot.  
Sátorban aludtunk, azt még be is leheltük, úgy-
hogy ott nem nagyon ment -10°C alá a hőmér-
séklet. Azon az éjjelen, amikor a leghidegebb 
volt, szintén beleheltük a sátrat, de nagyon 
gyorsan ráfagyott. A szél fújta a sátrat, lerázta, 
és arra ébredtem, hogy szállingózik vissza az 
arcomra a dér… (nevet)
A szél általában délutánra támad fel, este fúj, és 
éjjel marad abba. Nagyon száraz a levegő, és ez 
nagyon megviseli a nyálkahártyákat, az orrot, 
szájat, torkot eléggé kikészíti, emiatt elment a 
hangunk. Bereked az ember, nem tud ordibálni, 
kedve és levegője sincs hozzá, ezért ha fúj egy 
kis szél, az már pont elég, hogy ne értse a másik 
ember szavát. A szél által szállított por és a szá-
raz levegő miatt reggel gyakran arra ébredtünk, 
hogy vérzett az orrunk… A táborunknál, majd-
nem 6000 m-en 3%-os relatív páratartalmat is 
mértünk. Ott szinte érzed, hogy a környezet 
kiszippantja a vizet a testedből, úgyhogy azt 
pótolni kell.

Mire irányultak a kutatásaitok?

Alapvetően az a cél, hogy megismerjük a 
permafroszt tulajdonságait azon a környéken.  

Az Atacama-sivatag, amely a Föld legszára-
zabb területe, a tengerszinttől majdnem 7000 
méterig tart, és a felső részét Puna de Atacamá-
nak hívják. Mi azért hívjuk ezt az expedíciót 
Atacama Expedíciónak, mert a Puna de Ata-
cama vagy a Száraz-Andok neve nem mond 
sokat Magyarországon, viszont az Atacama-si-
vatagot mindenki ismeri. Mi annak a legmaga-
sabb részén dolgozunk, tulajdonképpen 4000 
méter felett, és azon belül is az 5-6000 méteres 
zóna a legérdekesebb számunkra. Ez egy szá-
raz, hiperarid, sivatagi környezet, nagyon ke-
vés vízzel. Elképesztően erős a párolgás, amely 
akár az ezerszerese is lehet a csapadéknak.  
A felszínen csak néhány sós tó van, amely első-
sorban a felszín alól kapja az utánpótlását.
Az 5000 méteres zónától felfelé már van va-
lamennyi csapadék, amely hó formájában 
hullik. A felszínen jég nincs, csak a hóból ki-
alakult penitenteszek (csonthótűk – a szerk.). 
A lehullott hó mennyisége nem elég nagy, az 
olvadás és a szublimáció viszont nagyon erős, 
így hó hosszabb távon nem tud felhalmozódni 
a felszínen, azaz gleccserek sem képződhetnek.  
Itt nagy területek vannak 6000 méter felett, 
máshol ilyen magasságban már bőven jégfedés 
van. Itt viszont nem, itt van a legmagasabban a 
hóhatár a Földön. Egy felszakadozott hóborí-
tást kell elképzelni, amely a szél által a mélye-
désekbe hordott hóból áll. Már az elmúlt négy 
év alatt is látszódott a hó és a penitenteszek 
mennyiségén, hogy a csapadék mennyisége 
erősen ingadozó. Tehát a hóolvadék nem meg-
bízható vízforrás egy bánya vagy egy település 
számára.
Mi van még? Láttunk gleccsernyomokat, mo-
rénákat, sőt a felszínen nagyon kis mennyiség-
ben olyan jeget is, amely gleccsermaradvány 
lehet. Tehát korábban több víz volt ezen a te-
rületen, ami arról árulkodik, hogy itt is voltak 
klímaingadozások. Vettünk pár mintát a moré-
nákból lumineszcens vizsgálatokra, hogy meg-
tudjuk a gleccserek korát.
Az a lényegi kérdés, hogy a felszín alatti jéggel 
mi a helyzet, mennyi van, milyen magasság-
nál kezdődik, milyen irányban és sebesség-
gel változik a határa. Az elásott hőmérsékleti 
adatgyűjtőkkel megállapítható, hogy az adott 
helyen egyáltalán lehet-e jég. Mintavétellel, 
leásással és geofizikai mérésekkel pedig látni 
lehet, hogy az üledék tartalmaz-e vizet. Ezek az 
adatok sok mindent elárulnak arról, hogy mi-
lyen periodicitással történik a fagyás-olvadás, 
milyen vastag az aktív réteg, és mennyi vizet 
szolgáltat.

(Következő, április 6-án megjelenő szá-
munkban folytatjuk!)

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu
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TÜKRÖM, TÜKRÖM…
A TÜKÖRNEURONOK MINT A TANULÁS ÉS ÉRTELMEZÉS ESZKÖZEI

Az ezredforduló körül megjelent néhány olyan publikáció, amely egészen új megvilágításba helyezte a motoros tanulás 
addig kialakított képét. Az azóta is élénken vitatott tükörneuron-rendszer egyszerű és elegáns magyarázatot kínál a külön-
böző mozgások megfigyeléssel és utánzással történő megértésére, megtanulására. Miben áll a „majmolás” idegi háttere?

Az első munkák során sikerült kimutatni olyan 
idegsejtek populációit emlősökben, melyek 
bizonyos mozgások érzékelésekor és végrehaj-
tásakor egyaránt fokozott aktivitást mutatnak.
A tükörneuronok működésének, természe-
tének kutatásakor kiderült, hogy ezek a ma-
jom agykéreg néhány jól körülhatárolható 
részében találhatók, ahol az ottani sejtek 
néhány százalékát teszik ki. Funkcionálisan 
különböző csoportokra oszthatók, melyek 
egy-egy mozgásmintára szelektíven vá-
laszolnak. Ebben hasonlítanak a látásfel-
dolgozó rendszer egyes részeihez, ám egy 
tükörneuron a rá jellemző mozgás érzékelé-
sére és végrehajtására egyaránt reagál.
Az egyik gyakori kísérleti paradigma, hogy a kí-
sérletben részt vevő majom vagy ember megfi-
gyeli, ahogy a kísérletvezető bizonyos tárgyakat 
megfog vagy a szájához emel. A tükörneuronok  
csoportja nem mutat fokozott aktivitást pusztán 
egy-egy eszköz vagy étel láttán, sem pedig a 
mozgás eszköz nélküli „üres” látványára, ha-
nem csak a tényleges mozdulat megfigyelése-
kor vagy végrehajtásakor.

Az elképzelés szerint, amikor valaki megfigyeli 
egy másik személy tevékenységét, az nemcsak 
a látás feldolgozásán keresztül tudatosul, ha-
nem bizonyos tükörneuronok közvetítésével, a 
saját motoros rendszerével szimulálja a meg-
figyelt mozdulatokat. Ezzel a továbbiakban az 
adott mozdulatokhoz saját magában kapcsoló-
dó szándékokat, érzéseket, célokat a megfigyelt 
személyhez is hozzárendeli. A megfigyelő  
agyában tehát azok a folyamatok játszódnak 
le, amik akkor is, mikor ő maga tervezi meg 
ugyanazt a mozgást. Ily módon pedig beleél-
heti magát a megfigyelt személy helyzetébe, és 
predikciót adhat a továbbiakra nézve is.
Ezekből következik, hogy a nagy pontos-
ságú mozgásszelektivitás, és annak pontos 
közvetítése a megfelelő állomásokra, alap-
feltételek a rendszer működésében, és a 
legapróbb „huzalozási” hibák is rontják az 
értelmezési képességeket. Az elmélet egyes 
pontjainak bizonyítása egyáltalán nem 
könnyű feladat, a meglévő és egyre-másra 
megjelenő új kísérleti módszerek a sértés 
határát súroló vitákat váltanak ki, még a 

legtöbbet idézett folyóira-
tokban is. Amennyiben még-
is igaz a tükörneuronok sze-
repe, a mozgató rendszernek 
az eddig gondoltnál sokkal 
nagyobb jelentőség juthat a 
kognitív folyamatokban.
Hogy a tükörneuronok pon-
tosan mit is továbbítanak a 
mozdulatok megfigyeléséből, 
amivel a másik személy tevé-
kenysége megérthető, annak 
kiderítéséhez majmokból áll-
nak rendelkezésre elektrofi-
ziológiai kísérletsorozatok. 
Ezek során az állatok külön-
böző működésű fogókkal 
fogtak meg élelmet, miután a 
kísérletvezető megmutatta ne-
kik a használatot.
Az eredmények azt mutat-
ták, hogy a tükörneuronok a 
tisztán mozgató neuronokhoz 
hasonló kimenetet adnak, és 
„beszédük” tárgya szerint két-
felé oszthatók. A különbség, 
hogy az egyik sejtcsoport csak 

szigorúan megegyező célú mozdulatsorokra 
reagál (fogóval megfogni valamit), a másik-
nak elég, ha csak a mozdulat távolabbi célja 
egyezik (fogóval vagy puszta kézzel megfogni 
valamit). Közös bennük, hogy a mozgás szán-
dékát, célját kódolják, vagyis nem pusztán az 
izmok összehúzódásának sorrendjét, hanem a 
cél megvalósulásának egyes elemeit. Így pél-
dául, a fogóval való fogáskor a művelet azonos 
fázisaiban azonos sejtpopulációk aktivitása fo-
kozódik, akár fordított, akár egyenesen műkö-
dő fogóval végzik.
További kísérletek rámutattak a tükör-
neuronok funkcionális jelentőségére is: 
amikor a majmok csak egy papírszakadást 
hallottak, vagy látták a kísérletvezetőt, 
amint egy fal mögé nyúl egy tárgyért, a 
megfigyelt agyterületeik a vizuális infor-
máció hiányában is képesek voltak ugyan-
olyan aktivitással működni, mint amikor 
látják a teljes folyamatot. Továbbá, az 
ilyen hiányos ingerek esetén is megfigyel-
hetők voltak bennük az adott mozgás meg-
tervezésekor is mérhető agyi működések, 
valószínűleg a prediktált eseményeket is 
szimulálva értették meg a hiányosan meg-
figyelt mozdulatsort, ami pusztán a vizu-
ális ingerek „klasszikus” feldolgozásával 
nem lett volna lehetséges.
A rendelkezésre álló, közvetlen bizonyí-
tékoknak tekintett eredmények majmok-
ból vagy egyéb emlősökből származnak. 
Az állatokon elvégezhető invazív kísérleti 
technikák nem alkalmazhatók emberen, így 
a humán tükörneuron-rendszerről lényege-
sen pontatlanabb információk érhetőek el.  
Az emberkísérletek persze igyekeznek ki-
kerülni a térbeli és időbeli felbontás elég-
telenségét, és közvetett bizonyítékokkal 
szolgálni, amik azonban gyakran kevéssé 
meggyőzőek. Annyi bizonyos, hogy ha egy-
általán létezik emberi tükörneuron-rend-
szer, az sokkal szétszórtabban helyezkedhet 
el, mint a majmok agyában, működése pe-
dig talán az övékénél is komplexebb.
Amíg azonban nem lehet élő, mozgó em-
berben egy-egy sejt aktivitását mérni, addig 
még a tükörneuron-rendszer létezése is vita 
tárgya marad.

Ignácz Attila
ignacz.attila@nyuz.elte.hu
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2016. március 14-18. között zajlott az Agykutatás hete elnevezésű nemzetközi 
rendezvénysorozat, mely mind az érdeklődők, mind a szakmabeliek számára 
izgalmas, érdekes és új ismeretekkel szolgált. Az esemény hazai rendezvényeit 
március 17-18-án tartották, melynek idén az ELTE Déli tömbje adott otthont, 
a szervezők sokszínű és változatos programmal készültek a látogatók számára.

A résztvevők kipróbálhatták a Viselkedés-
tudományok Játszóházát, tárlatvezetésen 
vehettek részt a Biológiai Múzeumban, 
vagy akár meghallgathatták az idegtudo-
mányokkal foglalkozó kutatók előadásait 
az emberi agyról, a viselkedésről és ezek 
kapcsolatáról.
A rendezvény ismeretterjesztő előadásaira 
március 18-án került sor. A programot Ma-
darász Emília nyitotta meg. Rövid beszédé-
ben elmondta, hogy ennek a két napnak az 
egyik célkitűzése az, hogy a nem szakmai 
közönség számára bemutassa és közelebb 
hozza a nemzetközi szinten is elismert a 
magyar idegtudomány eredményeit.
Ezen a péntek délutánon négy előadást hall-
hattunk, négy különböző szemszögből ismer-
hettük meg a hazai agykutatás eredményeit, 
kutatásait. Az első előadó Dobolyi Árpád volt, 
az ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszéké-
nek munkatársa, aki a viselkedés agyi szerve-
ződéséről beszélt. Az ismeretterjesztő előadás 

kezdetén röviden bemutatta a viselkedéssel 
foglalkozó tudományterületeket: a társadalom-
tudományokat, az orvostudományt és a bioló-
giai tudományokat, ahová tartozik a magatar-
tástudomány, a szociobiológia, a genetika, az 
etológia és a neurobiológia tudományterülete. 
Előadásában beszélt arról is, mitől függ az, 
hogyan viselkedünk egy adott inger hatására. 
A választ egyszerűnek gondoljuk, alapvető-
en a motiváció szabja meg, de a képességek 
is befolyásolják. A motivációnak több típusát 
különböztetjük meg. Az alapmotivációk közé 
tartoznak a fizikai szükségletek. A magasabb 
szintű motivációk közé soroljuk az érzelmeket, 
amik között is megkülönböztetjük az alapérzel-
meket. Mindezeket jól szemlélteti humaniszti-
kus megközelítésből az ún. Maslow-piramis.  
A hallgatóságban számos kérdés fogalmazó-
dott meg: mit is tudunk az emberi viselkedés-
ről és megérthető-e az agy működése. Nos, a 
viselkedés kisebb részekre, úgynevezett visel-
kedési egységekre bontható, s a legegyszerűbb 
viselkedés a reflex-válasz.
A következő, s a korábbitól szemléletben 
erősen eltérő előadást Oláh Katalin (ELTE 
PPK – MTA TTK KPI) pszichológus tartotta, 
aki arról beszélt, hogyan történik a csoportok 
szerveződésének megértése kisgyermekkor-
ban, hogyan alakul ki a gyermekek fejében a 
csoporthoz tartozás gondolata, vajon mi lehet 
születésük pillanatában a fejükben. A fő témát 
az úgynevezett „naiv szociológia”, a társas 
kategorizáció adta, azaz annak a megértése, 
hogy az emberek csoportokba szerveződ-
nek, vagyis kialakul a „mi” és „ők” fogalma.  
Általában azt szeretjük, aki hozzánk tartozik, 
ezt nevezzük saját csoport preferanciának.  
Felnőttként azonban már bármilyen jelzés 
alapján képesek vagyunk kategorizálni…  
A szociálpszichológia területén ismert a „Big 
Three” fogalma, ami a nem, a kor és a rassz 
hármasát jelenti. Számos kutató több kísérlet-
tel is vizsgálta a rassz fontosságát elsősorban 
3-7 éves gyermekeknél, azonban az ilyen korú 
gyermekek már számos tapasztalattal rendel-
keznek a világról. Megfogalmazódik a kér-
dés, mi lehet még esetlegesen a kategorizáció 
alapja, illetve a célja, vajon milyen evolúciós 
előnyökkel jár. Nos, annyi elmondható, hogy 

az ember csoportban él, és fontos számára a 
csoportviszonyok megértése. Az emberi agy, 
elme fontos képessége a kategorizáció. A már 
korábban megszerzett tudásunkat általánosít-
hatjuk, így olyan információkkal is rendelkez-
hetünk különböző dolgokról, amikkel azelőtt 
még sohasem találkoztunk. A felnőttkori ka-
tegorizáció azonban már rugalmas, az embe-
rek sokféleképpen szerveződnek csoportba, 
s egy ember több csoportnak is a tagja lehet, 
akár egyszerre is.
A délután harmadik előadását könnyed stí-
lusban Bárdos György (ELTE PPK) tartotta, 
aki az emberi viselkedés és magatartás közötti 
különbségekről beszélt. Rávilágított arra, mi 
az alapja az emberi és állati megkülönböz-
tetésnek. A viselkedés, mint olyan része az 
evolúciónak, tehát ez is a szelekció tárgya.  
A továbbiakban vizsgálta az evolúció és a kul-
túra kapcsolatát. Rámutatott arra, hogy a bio-
lógiai evolúció és a kulturális fejlődés között 
időben jelentős különbség van, gondoljunk 
csak az elmúlt száz évre.
Az utolsó előadást Topál József, az MTA TTK 
KPI kutatója tartotta Jó csoki a Facebook? 
főcímmel. Bemutatta korunk megszaladási 
jelenségeit, melyek egyike a kontrollvesztett 
táplálkozás, aminek következménye a soka-
kat érintő elhízás. Az evolúció során az édes 
íz minőség-indikátor szerepet töltött be, ma 
azonban sokan kontrollálatlan mennyiségben 
fogyasztanak cukrot, túlfogyasztás, majd el-
hízás következik be. Másik tipikus megszala-
dási jelenség a tudatmódosító szerek (alkohol, 
drog) használata. A pszichoaktív szerek hasz-
nálata a szerekhez való egyre könnyebb hozzá-
férhetőség miatt megnőtt, mindez a kulturális 
evolúció terméke. Az előadás végén a címhez 
is kapcsolódva bemutatásra került korunk 
legnagyobb megszaladási jelensége: a kont-
rollvesztett kommunikáció (gondoljunk csak 
a Facebookra). Napjainkra a kommunikáció 
tér és időbeli korlátai eltűntek, a kommuni-
káció elszabadult. Fontos, hogy megismerjük 
a folyamatok működését, az általuk kínált le-
hetőségeket, és mindezeket tudva és ismerve 
felelősségteljesen kell felhasználnunk.

Zs
medveczky.zsofia@nyuz.elte.hu
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FANTOMOK
HOL VOLT, HOL NEM VOLT VÉGTAGOK ÉS TÁRSAIK
Mindenki tudja, mi is az a fantomvégtag. A „fantom” a neurológiai szóhasználatban egy hónapokkal vagy 
évekkel korábban elvesztett testrész állandóan kísértő képét vagy emlékét jelenti. Egy furcsa szindróma, 
mely hozzávetőlegesen az esetek felében súlyos klinikai problémát okoz. Bár a fantomokat már az ókorban 
is ismerték, és leírásuk, beható vizsgálatuk a polgárháború idejéből Silas Weir Mitchell amerikai neuro-
lógus nevéhez fűződik, gyógyítása napjainkig nyitott kérdés maradt.

SILAS WEIR MITCHELL FELFEDI 
A FANTOM KILÉTÉT
Az amerikai polgárháború alatt végezte kutatá-
sait Weir Mitchell neurológus, melyek külön-
böző fajta fantomokat mutatnak be: lehetnek 
egészen valószínűtlenek is, melyeket „szen-
zoros szellemeknek” hívott, és vannak valósá-
gosak, melyek közül sok szörnyű fájdalommal 
jár, míg a többi ártalmatlan, illetve lehetséges, 
hogy a fantom fotográfiai pontosságú mása az 
„eredeti” végtagnak vagy groteszk rövidülés-
ben, illetve torzításban jelenhet meg.
Mitchell egyértelműen utal arra is, hogy 
az efféle „testképzavarokat” – a termi-
nust csaknem ötven évvel később vezette 
be Henry Head – számtalan központi 
vagy perifériás tényező befolyásolhatja.
A központiak közül a teljesség igénye nél-
kül a szenzoros érzőkérget, elsősorban a 
parietális lebenyek stimulálását, illetve 
károsodását tartotta jelentősnek, míg a pe-
rifériás tényezők közül a következőket: az 
idegtörzs állapota, vagy neuróma, idegkáro-
sodás, idegblokk, vagy idegstimuláció, ren-
dellenességek a gerincvelői ideggyökökben 
vagy a gerincvelő érzékelőpályáiban.
SZEMEZGETÉSEK OLIVER SACKS 
„ORVOSI ANEKDOTÁIBÓL”
Dr. Oliver Sacks, brit származású, ameri-
kai neurológust, pszichiátert elsősorban a 
perifériás tényezők érdekelték a gerincve-

lő érzőpályáiban. Eseteit rendkívül rövi-
den publikálta a British Medical Journal 
Clinical Curio című rovatában.
A Fantomujj c. anekdotaszerű írásában 
Sacks egy tengerészről mesél, akit csak-
nem negyven éven keresztül kísértett 
levágott mutatóujját helyettesítő, alkal-
matlankodó fantomujj, mely ugyanolyan 
mereven állt, mint a baleset elszenve-
désekor az eredeti. Habár tudta, hogy 
képtelenség, a tengerész, valahányszor 
az arcához nyúlt, félt, hogy a fantomujj 
kiszúrja a szemét, majd a bosszantó ujjat 
kiváltva, súlyos érzészavart okozó dia-
betikus neuropátiája alakult ki. Sajnos 
köztudott tény, hogy valamely központi 
idegrendszert befolyásoló tényező, pél-
dául egy érzészavart okozó agyvérzés 
képes „meggyógyítani” egy fantomot.
Szintén a British Medical Journal ha-
sábjaiban Testhelyzetfantomok címen je-
lent meg egy rövid publikáció. A leírás 
Charles D. esetét eleveníti meg, akit 
labirintuszavarokra gyanakodva küldtek 
Dr. Oliver Sacks-hoz, sorozatos esései, 
botladozásai, szédülése miatt. A beteg 
hosszas faggatása után kiderült, hogy 
panaszai nem szédüléssel hozhatók ösz-
szefüggésbe, hanem szüntelenül változó 
testhelyzet-illúziók vibrálásával, vagyis 
a padlót először távolabbinak, majd kö-

zelebbinek érzékelte, majd az hirtelen 
megdőlt, megingott, majd újra billent 
– ahogyan Charles mondta: „mint egy 
hajó a háborgó tengeren”. Ennek követ-
keztében ő is imbolyogni kezdett, hacsak 
le nem nézett a lábára. A látvány segí-
tette lábai a padlóhoz viszonyított valódi 
helyzetének felmérésében, bár sokszor 
az érzései kerekedtek felül, így mind a 
lábak, mind a padló helyzetét változtat-
ni látszott. Dr. Sacks hamarosan megál-
lapította, hogy a beteg akut Tabes dor-
salis-ban szenved, melyet a gerincvelő 
hátsószarvi ideggyökerei károsodásának 
következtében egyfajta érzékcsalódás 
kísért, hirtelen váltakozó proprioceptív 
illúziók formájában.
A szifiliszes idegbetegség klasszikus 
végső stádiumában a lábra irányuló 
proprioceptív „vakság” következhet be. 
A következő, Dr. Sacks által felvetett 
kérdés saját élményeit is felidézte, me-
lyeket a Fél lábbal a földön c. könyvé-
ben örökített meg az utókor számára: 
„De találkozott-e már az olvasó olyan, 
a köztes fázisban jelentkező testhelyzet-
fantomokkal és illúziókkal – amelyeket 
egy akut (és visszafordítható) tábeszes 
delírium okoz?”
Az Eltűnt fantomvégtagok nyomában c. 
történetének induló traktusát Dr. Mi-
chael Kremer szavai alkotják: „A fan-
tomvégtag hatalmas érték az amputált 
ember számára. Meggyőződésem, hogy 
egyetlen amputált sem tud nyugodtan 
járni a műlábán, míg az nem épült be a 
testképébe, másként szólva nem egyesült 
a fantommal.” Ezt tudva, egy fantom-
végtag elvesztése súlyos következmé-
nyekkel járhat, így mindent megtettek 
annak visszaszerzése vagy újraélesztése 
érdekében. Weir Mitchell jegyezte fel, 
miként tudtak a kari idegfonat elektro-
mos ingerlésével (farádkezelés) feltá-
masztani egy fantomkezet, melynek hu-
szonöt éve veszett nyoma.
Dr. Sacks egyik páciensének – saját el-
mondása szerint – minden reggel fel 
kellett „ébresztenie” fantomját: először 
a combcsonkot magafelé húzta, majd az 

ötödik-hatodik ütésre a fantom a perifé-
riás ingertől felajzva előugrott. Ekkor a 
beteg képes volt feltenni a műlábát és el-
kezdeni járni.
Dr. Oliver Sacks számos levelet is kapott be-
tegektől ebben a témában, melyek egyikének 
furcsa esetével zárta sorait: a páciens lábának 
nagyujján egy benőtt köröm sok kellemetlen-
séget okozott, amelyet nem kezeltek kellően 
az amputáció előtt, így még évekkel az am-
putáció után is sok kellemetlenséget okozott.
„A FANTOMVÉGTAGOK TEORETI-
KUS MAGYARÁZATA”
Vilayanur S. Ramachandran (1951-), 
a Kaliforniai Egyetem professzora által 
felvetett „újratérképeződési” hipotézis 
nemcsak a fantomvégtagokban kivált-
ható érzetekre, hanem magára a fantom-
végtag-jelenségre is magyarázatot adhat. 
A fantomvégtagok klinikai magyarázata 
még mindig az, hogy az „illúzió” az át-
vágott neurit terminálisok irritációjából 
adódik, a csonkban kialakuló hegszövet 
és „neurómák” miatt. Ennek a magya-
rázatnak a hiányosságaira már Ronald 
Melzack (1929-) rámutatott, ugyanis 
a csonk érzéstelenítése vagy a neuro-
mák sebészi eltávolítása általában nem 
szünteti meg a fantomot, illetve annak 
fájdalmát. Vilayanur S. Ramachandran 
szerint a fantomvégtag tapasztalása ab-
ból adódik, hogy az arc, illetve a csonk-
tól proximális szövet taktilis és proprio-
ceptív inputja mintegy „átveszi” mind a 
szomatoszenzoros, mind a proprioceptív 
térképben a korábban a végtagnak meg-
felelő agyterületet. Ennek megfelelően 
az említett inputok spontán aktivitását 
úgy értelmezi félre az agy, mintha az a 
hiányzó végtagból érkezne, és így ala-
kulhat ki a „fantom”.
Az újratérképezési elmélet nem magya-
rázza azonban a fantomvégtag tapasz-
talásának összes aspektusát, például 
a fantomvégtagok megjelenését olyan 
esetekben, amikor a betegnek kongenitá-
lisan hiányoznak a végtagjai. Egy ilyen 
helyzetben gesztikulálás során, a nem lé-
tező végtagokhoz küldött motoros paran-
csoknak lehet szerepe, melyek kongeni-
tálisan behuzalozottak az agyban.
Mindezek alapján a fantomvégtag tapasz-
talása valószínűleg a három különböző 
forrásból származó információ integrá-
lódásának az eredménye: a szomatoszen-
zoros és proprioceptív újratérképezés, a 
fantomvégtag izmaihoz küldött motoros 
parancsok reafferentációs szignáljai, il-
letve a csonkban lévő neuromák hatása.
Ezek az információk valószínűleg a pa-

rietális kéregben kombinálódnak ott, 
ahol egyébként is kialakul a végtagok 
életszerű, dinamikus képe, vagyis az a 
kép, amely a végtag eltávolítása után is 
fennmarad.

(Bevezetés a neuropszichológiába c. könyv alapján, 

2008, Medicina Könyvkiadó Zrt.)

DR. VILAYANUR S. RAMACHAND-
RAN FRAPPÁNS ÖTLETE
Dr. Vilayanur S. Ramachandran, a Ka-
liforniai Egyetem professzora két kér-
déstől vezérelve kereste a megoldást a 
fantomvégtagok okozta fájdalom meg-
szüntetésére, ugyanis a komoly klinikai 
problémát okozó furcsa szindróma de-
presszióhoz, majd öngyilkossághoz ve-
zetheti tehetetlen elszenvedőit: Mitől bé-
nult a fantom? Hogyan lehet gyógyítani?
A fájdalmakat okozó esetek számottevő ré-
szében a probléma gyökerét egy valódi kar 
– például baleset során – elszakadt idegei 
képezik, mely ettől megbénult, és a beteg 
hónapokig felkötve hordta az amputációig. 
Az agy elülső része parancsokat küldött 
a még meglévő karnak: „Mozogj!” Mire 
azt a vizuális visszajelzést kapja: „Nem”. 
Ez a „párbeszéd” addig folytatódott, míg 
beleégett az agy áramköreibe. Ezt hívják 
tanult bénulásnak. Az agy megjegyzi, hogy 
a mozgási parancs bénult érzést eredmé-
nyez, majd ez az amputációt követően ez 
átkerül a fantomba is.
A fantomvégtag gyötrő görcsének meg-
szüntetését jelentheti, amennyiben a 
fantom vizuális visszacsatolással enge-
delmeskedne az agynak. Ramachandran 
következő kérdése a megvalósítás mi-
kéntjét vetette fel: a lényegesen drágább 
virtuális valóság használata helyett frap-
páns ötletét választotta, melyet „tükrös-
doboznak” nevezett el. Az eszköz egy 
kartondoboz, középen egy tükörrel, mely 
mögé kerül a fantom, míg az ép végtag, 
a másik kar a tükörrel szemben helyez-
kedik el, így az visszatükröződik. Első 
páciense, Derek, akinek karját tíz éve 
amputálták és kórtörténete lényegében 
megfelelt a fentebb említetteknek, otthon 
gyakorolt a tükrösdobozzal, melynek se-
gítségével megváltozott a testi énképe, 
és fantomja minden fájdalommal együtt 
tűnt el. Egyetlen probléma maradt: fan-
tomujjai immár a vállából nőttek ki – a 
doboz nem ért el odáig.
Hogyan volt képes egy ilyen egyszerű 
„trükk” megszüntetni Derek fájdalmát? 
Az agy a gyakorlat során óriási mennyi-
ségű érzékelési ellentmondást tapasztalt. 
Látóközpontjától üzenetet kapott, hogy a 
fantom újraéledt, ugyanakkor rendes „vé-

tel” nincsen, mivel az izmok azt üzenték, 
hogy nincsen kar, habár a motoros vezér-
lés rákontrázott: igenis van. A konfliktus 
miatt az agy közömbösíti a jelzéseket, és 
egyfajta tagadásba megy át: nincsen kar. 
Amikor a fantom eltűnik, a fájdalom is 
megszűnik, mivel testen kívüli, ”levegő-
ben lógó” fájdalom nem létezik.
Ezt a technikát egy tucat pácienssel elvé-
gezték már, illetve kipróbálták stroke reha-
bilitációként is. A stroke nem csupán ideg-
károsodás, mellyel már semmit nem lehet 
tenni, a kutatók úgy gondolják a betegek 
bénulásának tanult része is lehet, mely szin-
tén meg szüntethető a „tükrösdobozzal”.
Bármilyen meglepő, a belső szervek sem 
képeznek kivételt, például hysterectomia 
után az eltávolított méh helyét is átvehe-
ti egy fantom, a megfelelő időközönként 
fantom menstruációs görcsökkel. Dr. Vi-
layanur S. Ramachandran egyik hallga-
tója érdekes kérdést vetett fel: az ezt el-
szenvedő betegeknek fantom PMS-ük is 
lehet? A Kaliforniai Egyetem professzo-
ra szerint a téma megérett a tudományos 
vizsgálatra, de még nem mentek utána.

Néma Judit
judit.nema@gmail.com
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KRITIKA & NÉGYESHATOSHELY VEKTOR

EDINBURGH-BAN JÁRTAM
KALANDOZÁSOM SKÓCIA FŐVÁROSÁBAN

Hatalmas szerencsében volt részem, ugyanis eltölthettem egy hetet Skócia 
fővárosában, Edinburgh-ban. A város hangulata, a helyiek kedvessége és 
a sok látnivaló teljesen magával ragadott, remélem, lesz még alkalmam 
visszatérni ide.

LÁTNIVALÓK
Edinburgh két nagy részével ismerkedtünk 
meg kintlétünk alatt: az óvárossal, ahol 
4-600 éves házak találhatóak, valamint az 
újvárossal, ahol „csak” 200 évesek az épü-
letek. Első este az óvárosban tet-tünk egy 
gyors sétát. J. K. Rowling állítólag számos 
inspirációt szerzett ebben a városban híres 
könyvsorozatához, és több fejezetet helyi 
kávézókban írt. Erről persze emléktáblák 
is tanúskodnak. Az egyik temetőben – ahol 
található egy Tom Riddle feliratú sírkő is – 
pár szellemtörténetet is hall-gatunk – termé-
szetesen éjjeli sötétben. Kívülről megnéztük 
az edinburgh-i várat is, de ide sosem jöttünk 
vissza, mert túl drágának tartottuk a belépőt. 
Második napunkat a Holyrood Parkban töl-
töttük, ami a királynő területe. Ennek köze-
pén található az Arthur’s Seat, ami a város 
legmagasabb pontja. Fent hatalmas szél és 
csodás kilátás várt minket. Sétálás közben 
elhaladtunk egy kis kápolnarom (Saint Ant-
hony's Chapel) mellett. Nem tudni, hogy 
pontosan mikor épült, viszont arról van fel-
jegyzés, hogy a XV. században már olyan 
régi volt, hogy a pápa pénzt küldött a renová-
lására. Ezután megnéztük a Holyrood palo-
tát, ahol Erzsébet királynő nyaranta egy hetet 
tölt a családjával. Minden évben tartanak egy 
kerti partit, ahová 8000 vendég hivatalos.  

A palotába szóló belépőt egyébként érdemes 
megőrizni, mert ha kifelé menet lepecsétel-
tetjük, egy éven keresztül korlátlan számú 
belépésre jogosít. A délután zárásaként még 
megnéztük a skót parlamentet, ami egy ba-
rátságos modern épület, ahová még ülések 
ideje alatt is bárki bármi-kor bemehet.
A harmadik napon északra kirándultunk. 
Több kisebb városkában is megfordul-
tunk, de a fő úticélunk Dunnottar vára volt, 
Stoneheaven mellett. A XV. században épült 
kastély romja egy tengerre kinyúló kis fél-
szigeten található. Gyönyörű sziklákkal van 
körülvéve, amiket évszázadok óta folya-ma-
tosan csapkodnak a hullámok. Este egy bará-
tunknak hála még egy helyi amatőr színját-
szó egye-sület előadását is megnézhettünk.
A következő napon az újvárosban barangol-
tunk, aminek egészen más a hangulata, mint 
az óvárosnak. Másnap ellátogattunk a botani-
kus kertbe (Royal Botanic Garden Edinburgh).  
Az 1670-ben nyílt kertben rengeteg növény ta-
lálható, amiknek nagy része még csak ébrede-
zett téli álmából, de akadt olyan rododendron, 
ami még mindig virágzott, feltehetően tavaly 
nyár óta. A kert ingyenesen látogatható, csak a 
pálmaházért kell fizetni, diákoknak 5 £-t.
Egy ismerősöm az University of Edinburgh-on 
tanul vegyész PhD hallgatóként. Bemutatta ne-

künk a laborjukat és sokat mesélt a kutatásáról, 
ami nagyon hasznos és érdekes volt, ugyan-
is életünkben először láthattunk NMR-t és 
gázkromatográfiás eszközöket. Jobb ké-
sőbb, mint soha! 
Az utolsó napunkat Roslinban töltöttük, ahol 
a DaVinci-kód által híressé vált Rosslyn ká-
polna található. A kis település „BKV”-val 
megközelíthető távolságban található Edin-
burgh mellett.  A számos rejtéllyel övezett 
templomocskában minden órában tartanak 
idegenvezetést, amit érdemes végig-hallgatni. 
ÉJSZAKAI ÉLET
Az egyik legszokatlanabb dolog, amit Edin-
burgh-ban tapasztaltunk, hogy sok, amúgy 
templomnak kinéző épület igazából egyál-
talán nem templom. Van olyan, ami kocs-
mának lett átalakítva, vagy előadóteremnek, 
de olyat is láttunk, ami sosem volt templom, 
hanem eredetileg is trafóháznak épült.
Egyik este egy ceilidh-re vittek el minket a ba-
rátaink. Ez egy olyan összejövetel, ahol skót 
zenére skót táncot táncol mindenki. Minden 
zene előtt megtanították a szükséges tánclé-
péseket, aztán vidáman pörögtünk-forogtunk 
és ugrabugráltunk a sok skótszoknyás, azaz 
kiltet viselő között. Ezt is egy olyan épületben 
tartották, ami valamikor templom lehetett.
Több pubot is meglátogattunk ottlétünk 
alatt. Bár a sör mindenhol rettentő drágának 
tűnik – a hazai árakhoz képest –, nagyon 
finomak, különlegesek és ráadásul pintben 
mérik, ami körülbelül 5,7 deciliter.
Utazáskor sosem szabad kihagyni a helyi 
ételkülönlegességeket. Mi is így voltunk 
a haggis-szel, ami-ről kiderült, hogy pont 
olyan, mint az itthoni hurka. Egyetlen kü-
lönbségként a krumplipüré mellé turnipből 
készült pürét is kaptunk. Ez a zöldség a 
krumpli-répa-karfiol keveréke.
KÖZLEKEDÉS
Kijutni Edinburgh-ba sajnos nem két fillér, 
ugyanis az ismert fapados légitársaságok-
nak nincs közvetlen járatuk. Érdemes jó 
előre foglalni vagy esetleg Glasgowba re-
pülni és onnét átbuszozni.
A városban egy villamosjárat található – ez-
zel jöttünk be a reptérről. Erre a napijegy 6 £. 
Az összes többi buszjáratra – amik nagy része 
egyébként általam eddig csak angol filmekben 
látott emeletes busz – 1,5 £ egy jegy, de 3 uta-
záskor már megéri napijegyet venni 4 £-ért. 
A jegyeket a buszsofőrnél vásárolhatjuk meg, 
egy furcsa kis dobozba kell bedobni a pontos 
összeget, visszaadni nem tudnak.
Összességében életem egyik legjobb utazása 
volt ez, és nagyon remélem, hogy még lesz 
alkalmam visszatérni a skót fővárosba.

Vörös Évi
voros.eva@nyuz.elte.hu

A GILISZTA BELSEJÉBEN

Egyedül jobban tudok figyelni. Ülök a bu-
szon, állok a Combinón, nézem az arcokat. 
Hallgatózom. Illetve, nem is kell annyira, 
mert van, aki olyan hangos, hogy akkor is 
meghallom, ha nem akarom. Beszélik a mo-
bilba a méhnyakműtétüket, kiabálják, hogy 
melyik biopasas jobb az ágyban. Elfelejt-
keznek magukról és azt hiszik, hogy otthon 
vannak. Vagy egyszerűen csak arról van szó, 
hogy "miénk itt (is) a tér"? De meglehet, hogy 
inkább azért óbégatnak, mert úgy gondolják, 
hogy itt, ahol most épp vannak, úgyse érdekel 
senkit semmi és ezért nyomathatják a süket 
vakert. Vagy pedig szimplán elfelejti a mobil-
ját markoló ordibagép a nagy diskurzusának a 
hevében, hogy amire fölszállt, azon mások is 

utaznak.Elfelejti a nagy diskurzusa hevében, 
hogy amit megnyomott, az nem az otthoni 
mikrosütő, hanem a leszállást jelző gomb.
Te, mi az, hogy diskurzus?
Egyedül jobban tudok figyelni. Ülök a buszon, 
állok a Combinón, nézem az arcokat. Minde-
gyik külön tanulmányt érdemelne. Van itt min-
den, mint a búcsúban. Szép, telt, szikár, beesett, 
fáradt, puffadt, ereszkedett, agresszív, tompa, 
buta, lyukacsos, emós, bamba, tupír, szolid, 
szelíd, közönséges, kráteres. Közös utazásunk 
alatt próbálom megfejteni, kitalálni, kit, kiket 
rejtenek a vonások. Milyen sorsuk lehetett? 
Milyen sorsuk van? Miért néznek összevont 
szemöldökkel, haragosan? Miért ráncolják a 
homlokukat? Miért hangosak?
Egyedül utazom, jobban tudok figyelni. 
Tudom, hogy nem a következő megállónál 

szállok le, ezért beljebb megyek a nagykörúti 
giliszta belsejébe. Illetve mennék, ha enged-
nének. De az ott lévők csak tompán bámul-
nak kifelé. Kopogtatom a vállukat: húzódja-
nak már arrébb, szeretnék beférni. De van, 
aki ezt már inzultálásnak veszi és ütögetni 
kezd a ridiküllel. Sokan úgy gondolják, hogy 
a tömegközlekedés a túlélésről szól. Én is 
kezdem már.
(Idevág Üvegtigris-Lali gyakran hangoztatott 
sommás megjegyzése: Nekünk itt nem jó!)
A túlélésre játszanak, és nem a megélésre.
Tompán bámulnak a párás üvegre és várják, 
hogy vége legyen.
Aztán leszállnak.
Egyedül utazom. Mindig, hogy jobban figyel-
jek. Fejemben jegyzetelek. Ragyogó táptalaj.

Cserenkó Gábor

NÉGYESHATOS
Szeretnéd nyomtatásban látni saját 
írásodat? Küldd el a negyeshatos@

nyuz.elte.hu-ra „Négyeshatos” tárgyú 
levélhez csatolva, 1700-2000 karakter 
terjedelemben, és a következő számok 

egyikébe bekerülhet!
(Ez egy hallgatói rovat, így elsősorban a 
nem állandó szerkesztők írásait várjuk)

S. AVAGY THÉSZEUSZ HAJÓJA

A vérbeli könyvmolyok és könyvgyűjtők kö-
zött is megoszlanak a vélemények, szabad-e 
összefirkálni, széljegyzetezni a könyveket.  
A könyvtáraknak viszont egészen határozott az 
álláspontja ezügyben, a szabályzatok kivétel 
nélkül felhívják rá a figyelmet, hogy mindenfé-
le hajtogatás, aláhúzás, jegyzetelés rongálásnak 
minősül és szigorúan tilos. Mégis azt hiszem, 
hogy mindannyian láttunk már alaposan „kide-
korált” könyvtári könyvet, amelyben élvezettel 
hasonlítottuk össze a kézírásokat, olvasgattuk 
a lapszélekre írt szavakat, mondattöredékeket, 
és próbáltuk elképzelni, ki lehetett az előző 
olvasó, és mire gondolt, amikor azt írta ide, 
hogy… Néha talán szívesen megkérdeznénk, 
de ellentétben az egyetemi előadók asztalaival, 
ahol néha szabályos levélregények szövőd-
nek unatkozó hallgatók között, arra ritkán van 
példa, hogy a könyv lapjain választ kapjunk a 
jegyzetek szerzőjétől.
J. J. Abrams regényében azonban mégis 
ezen a szokatlan módon ismerkedik meg 
két fiatal irodalmár, hogy aztán együtt ku-
tassanak egy homályba burkolózó, titokza-
tos szerző utolsó könyvét övező rejtélyek 
megoldása után.

Egy elegáns, sötét dobozba csomagolt 
könyv könyvtári pecséttel és kétféle kézí-
rással készült bejegyzésektől, a szöveghez 
fűzött kommentároktól hemzsegő megsár-
gult lapokkal… Már ez is éppen elég izgal-
mas, hát még a könyv lapjai közé tűzött ké-
peslapok, fénymásolatok, újságkivágások 
és szalvétára skiccelt térképek! (Ráadásul 
mindez gyönyörűen, valósághűen kivitelez-
ve.) Persze egy ilyen könyv olvasása jóval 
nagyobb erőfeszítést igényel, mint egy kö-
zönséges, hétköznapi köteté, hiszen ide-oda 

ugrál a szemünk a nyomtatott szöveg és a 
„kézírás” között, keresgéljük az utat a nyi-
lak és aláhúzások kusza szövevényében, de 
éppen ezért olyan kalandos az egész: mi is a 
történet részesévé válunk, hiszen velünk is 
ugyanaz történik, mint a kötet szereplőivel: 
ugyanazt látjuk, ugyanaz olvassuk, mint ők. 
Mintha dédnagymamánk padlásról előke-
rült levelezését, vagy egy régi gyerekkori 
naplót olvasnánk.

T.A.T.
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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SUDOKU
A szabályok ismertek.
Küldd be a rejtveny@nyuz.
elte.hu címre, hogy a három 
szürkézett mezőre milyen 
számok jöttek ki neked.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

NYEREMÉNYJÁTÉK

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

HETI NYERTESEINK

Krendl Eszter
Sallai Martin

Szabolcs Virág

MONDOK EGY...

Utak az ökofilozófiához: „Az igazi bá-
torság: merj önmagad lenni! De ki va-
gyok én? Erről szól ez a kurzus.”

Lányi András

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba: 
„Darwin eredetileg geológus volt. 
És mi lett belőle?! Na, ez egy evolú-
ciós zsákutca!”

Harangi Szabolcs

Matematika 1.: „Tudom, hogy most 
sokan elvesztették a fonalat, de ve-
gyék észre, hogy ez még csak az első 
év. Lesz ez még rosszabb is!”

Mezei István

Matematika 1.: „Ha nem osztok 1-gyel, 
az nem oszt, nem szoroz…”

Mezei István

Kondenzált anyagok fizikája: „A kerá-
miák nem fizikusoknak való anyagok.”

Groma István

Térképismeret: „A hetedik emeleten 
vagyunk, úgyhogy a legmagasabb 
szintű oktatást nyújtjuk az ELTE-n!”

Török Zsolt

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba: 
„Amikor azt olvasod, hogy a hőmé-
rő higanyszála -40°C-ot mutatott, 
akkor tudod, hogy azt bölcsész írta.”

Weiszburg Tamás

Általános földtani alapismeretek: „Jó 
helyen vannak a kollégák, ma én va-
gyok Sztanó tanárnő magyar hangja!”

Pálfy József

Fizika: Mechanika és hőtan: „Nem 
is baj, hogy nincsenek ideális fo-
lyadékjaink. Képzeljék csak el, a víz 
kimászna az edényből! És az még 
csak hagyján, de a sör is.”

Vető Balázs

Fizika: Mechanika és hőtan „Egy 50 
kilogrammos lányt még Balázs is fel 
tud emelni, de egy 100 kilogrammost 
már nem biztos… Lehet, hogy kisebb 
a motiváció!”

Vető Balázs

Mérések és megfigyelések: „Azért 
fizetnek, hogy azt rajzold meg, amit 
nem látsz!”

Kövér Szilvia

Geotermika és radiometrikus kor-
meghatározás: „Ez itt már öreg, az 
meg csak párszázmillió éves…”

Lenkey László

Vicces oktatód van? Csak úgy 
sziporkázik az órákon?
Írd meg az aranyköpéseit a mon-
dokegy@nyuz.elte.hu címre és 
megjelentetjük az újságban!

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba:  
„A bioásvány nem azt jelenti, hogy 
nem permeteztük.”

Weiszburg Tamás

ÉN, EARL ÉS A CSAJ, AKI…
AVAGY A FILM, AMI NEVETTET ÉS MEGRÍKAT

Gyakran elég nehezen hozok döntést, így minden héten megszenvedem, 
mire elhatározom, hogy melyik filmet ajánljam nektek. Most viszont tel-
jesen egyértelmű volt, hogy a világ leghosszabb címével rendelkező film 
kategóriában is esélyes Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni lesz a nyerő.

Volt végre egy szabad estém, így gondol-
tam, hogy most már nézek egy részt a soro-
zatomból, amit hónapokkal ezelőtt kezdtem 
el nézni, de csak nem sikerült elfogyasztani 
az epizódokat. Aztán a testvérem ajánlotta 
ezt a filmet, amit első hallásra el is raktam 
volna az agyam spájzába későbbre, mert 
elég hangulatrombolónak tűnt (rögtön a 
Csillagainkban a hiba ugrott be, aminek, 
mint tudjuk, nem lett jó vége). Végül még-
is nekiültem, mert bizonygatta, hogy azért 
vicces ám, megéri. És mennyire igaza volt!
A történet röviden: a három főszereplő a 
címben is megemlített „én”, Greg, az ő 
barátja (vagy ahogy ő mondja, kollégája), 
Earl, és Rachel, akinek a sorsa elég baljós-
lónak tűnik. Earl egy csendben meghúzódó, 
inkább csak túlélni akaró srác a gimiben. Ezt 
tudatosan fel is építette az évek során, egyik 
klikkbe se tartozik bele, de azért érintőle-
gesen igyekszik egy alapszinten jóban lenni 
mindenkivel. Ezt a langyos állóvizet édes-
anyja kavarja fel azzal, hogy kényszeríti fiát, 
látogassa meg iskolatársát, Rachelt, akinek 
kiderült, hogy leukémiája van. Innentől  
indulnak be a dolgok.
Miért olyan jó ez a film? Nekem nagyon tet-
szett, hogy a főszereplőket nem olyan, a való 

életben szépségkirálynő és playboy típusú 
színészek alakítják, akiket csak egy fogsza-
bályzóval „átlagosítanak”, hanem valóban 
hétköznapinak mondható emberek. A prob-
lémáik és gondolataik is különlegesek (vagy 
különcek) voltak, amitől csak még sokkal élet-
közelibbnek éreztem az egész történetet, mert 
szerintem minden embernek van valami szo-
katlan hobbija, vagy érdekes belső gondolata, 
amitől kicsit más. Sok vicces rész is volt, ami 
még élvezetesebbé tette ezt a másfél órát. Az is 
példaértékű számomra, hogy nem szőttek bele 
nyálas romantikus szerelmi szálat a történetbe 
(pedig könnyedén megtehették volna), csak 
hogy még érzelmesebb és erősebb legyen a 
hatása, mert így is tökéletes volt. Sőt annyira, 
hogy bevallom, életemben először sírtam film-
nézés közben. És jól esett. Szerintem pont ettől 
jó egy film, hogy valamilyen hatással van az 
emberekre, például konkrétan az érzelmekre 
(nevetés és sírás), vagy olyan módon, hogy ké-
sőbb még ezen jár az agyunk, hogy mi is történt 
és miért volt úgy és hogy is van ez. Ami még 
engem megfogott benne, hogy nem akartak 
rámerőltetni egy konkrét okosságot, hogy már-
pedig ez a lényege mindennek, hanem engem 
gondolkozásra serkentett, hogy végigzongo-
rázzam magamban a saját emlékeimet, vagy 

úgy általában az életben történő eseményekkel 
foglalkozzak, amikkel nem találkozom gyak-
ran, de mégis léteznek a világon, mint például 
a halál. A főszereplők gimnazisták, így elsőd-
legesen fiatal felnőtteknek készült a film, de 
azt egy szóval sem mondanám, hogy nem való 
idősebb korosztálynak. Nem igényel extra han-
gulatot és lelkiállapotot, így bármilyen estére 
ajánlom fogyasztásra. Ne hagyjátok ki!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

ME AND EARL AND THE DYING GIRL (ame-
rikai filmdráma, 2015, 105 perc)
Rendező: Alfonso Gomez-Rejon
Forgatókönyv: Jesse Andrews
Szereplők: Thomas Mann (Greg), Olivia Cooke 
(Rachel), RJ Cyler (Greg)
Pontszám: 8/10

JAJ, A SZÖRNYEK

Ez az amerikai mesesorozat 1994-ben ké-
szült gyerekeknek. Kitört a Disney-mesefil-
mek, általam is nagyon kedvelt, szirupos 
történeteiből, és valami igazán újszerűt adott 
a kicsiknek. A szereplők szörnyek, akik a 
városi szeméttelepen laknak. A bejáratot,  
ami egy mosógépajtó, átlépve megismerjük 
Fülit, Büdit, Pálcikát és Gromble igazgatót, 
meg persze még sok más szörnyikét. Büdi 
nevéhez illően büdös. Ezt a képességét 
használja arra, hogy minket, szerencsétlen 
embereket, halálra ijesszen. Úgy néz ki,  
mint egy nagy fenék, amin van egy nagy 
száj meg két kéz, ami a szemgolyóit tartja. 
Ez igen praktikus, ha valahova be kell nézni, 
mert csak leteszi a földre, aztán odagurítja. 
Ő az, aki minden mókában benne van an-
nak ellenére, hogy azok néha veszélyekkel  

fenyegetnek. Füli a füleiről kapta nevét, 
amik hatalmas méretűre nőttek. Nem az ő 
karaktere képviseli a bátorságot, de szeret-
hető, hiszen minden csapatban van olyan, 
aki idejekorán halálra rémül. A legkevésbé 
ijesztő külsejű szörny Pálcika, a stréber. Cu-
korpálcika alakú, és annak ellenére, hogy 
ő az ész a csapatban, minden ijesztésben  

szívesen részt vesz. Fontos szereplő még 
Gromble, a rosszindulatú tanár, akinek élet-
célja, hogy felfüggesztéseket adjon, hogy 
utána a diák a vizsgán ne tudjon teljesíte-
ni, és megbukjon. Azt hiszem, ez a legtöbb 
egyetemista számára ismerős.
Mivel csak tíz perces egy rész, két óra kö-
zött kényelmesen megnézhető ez a végre 
nem tudományos, hercegnős vagy éppen 
beszélő állatos mese. A rendező Csupó 
Gábor, aki még a hetvenes években szö-
kött külföldre és végül megalapította a 
Klasky Csupo Inc.-et. Sajnos, gyerek-
koromban nekünk nem volt Nickelodeon  
előfizetésünk, így nem ismerhettem ezt a 
mesét, de valószínűleg, az oly egyedinek 
tartott Szörny Rt. alkotói nem spóroltak 
a kábeltévén.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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