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TARTALOMJEGYZÉK

Az utóbbi időszakban az emberek kö-
rében folyamatos vita tárgyát képe-
zi az, hogy érdemes-e továbbra 
is a papíralapú kiadványoknál 
maradni avagy térjenek-e át 
inkább az elektronikus for-
mátumra.
Tény, hogy az olvasók szá-
mottevő hányada már nem 
nyomtatott sajtót olvas, ha-
nem az internetről tájékozódik 
különböző hírportálokról vagy 
közösségi oldalakról. Emiatt a 
trend miatt egyre több újság szünteti 
be a print számait, például márciustól a 
brit Independent lapot hiába kereste bárki az 
újságárusoknál, februárban bejelentették, hogy mivel a digitális sajtóé a 
jövő a továbbiakban már csak online lesznek elérhetőek. Stephen Glover  
(az Independent egyik társalapítója) szerint 10-15 év múlva alig lesz print 
sajtó a brit piacon, ezenkívül még meglebegtette a lehetőséget, hogy a 
Guardians és a Financial Times is követni fogja a példájukat.
Bizton állíthatom, hogy ez egy egyáltalán nem meglepő tendenciára vilá-
gít rá, hiszen az emberek többsége nem szívesen ad ki pénzt valami olya-
nért, amit akár ingyen is megtalálhat (akár kevesebb idő alatt, mint a vá-
sárlás) vagy netalántán már elavult információkat tartalmaz. Előfordulhat 
az a szituáció, hogy egy író legépel egy cikket, leadja szerkesztésre, akik 
meg leadják a nyomdának és pont annyi idő telik el az újság kiadása és 
a cikkek megírása között, hogy a cikkekben szereplő információk már 
régiek, lejártak…
A Nyúznál a jelenlegi trenddel szemben az a cél, hogy minél többször 
jelenhessen meg nyomtatva és az online hetek számát szeretnénk csök-
kenteni, mivel a hallgatók körében mért felmérés alapján (Hallgatói Kér-
dőív) van erre igény. Fontosnak tartjuk a tradíciók ápolását, hiszen az 
újságunk már az 52. félévfolyamnál tart és szeretnénk folytatni a kézzel-
fogható, papíros megjelenéseink (többé kevésbé) töretlen sorát.
Ha szeretnéd velem megosztani a véleményed, kérlek írj a lentebb 
található címemre!

Print
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vs.Online
Fény-Kép-Ész
A Tanoda Fotóiskola sok szeretettel vár min-
denkit, aki a digitális vagy a hagyományos, 
analóg fényképezés iránt érdeklődik. A 2006 óta 
működő Tanoda Fotóiskolát elsősorban az külön-
bözteti meg más fotós iskoláktól, hogy elutasítja a 
manapság egyre divatosabb szép, ámde tartalom nélkü-
li fotográfiát. Szerintünk a fényképezéshez három dolog 
szükséges: Fény-Kép-Ész, ezért a Tanoda Fotóiskola olyan 
gondolkodó fotográfusokat képez, akik nemcsak a formára, 
hanem a tartalomra is odafigyelnek. Fontosnak tartjuk hang-
súlyozni, hogy a legjobb felszerelés is csak eszköze, és nem fel-
tétele a jó képkészítésnek. A Tanoda Fotóiskola mögött nem egy 
fotós bolt áll, nálunk nem felszerelést, hanem tudást vásárolhatsz.  
A trendekkel ellentétben képzéseiken nem csak a digitális technika és 
színes fotográfia, hanem az analóg és a fekete-fehér technikák is jelen 
vannak a hozzájuk tartozó gondolkodásmóddal együtt.
Minden TTK-s hallgatónak tanfolyamaik árából 25% kedvezményt 
biztosítanak.
Jelentkezés és további információk: http://www.tanodafotoiskola.hu/

„Bízni abban, hogy valami érdekeset,  
valami újat fedezhetünk fel”
2016. május 6-án Csabai István, az ELTE Természettudományi Kar 
Fizika Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének egyetemi ta-
nára tartja a Pázmány-napi előadást Galaxisok, gének, gráfok: adat-in-
tenzív megközelítés a tudományokban címmel.
Az Univerzum első, háromdimenziós térképét elkészítő Sloan Digital Sky 
Survey törzscsapatában az adatbázis sok-dimenziós paraméter-terének geo-
metriai indexelését alkotta meg a keresőfák elméletére alapozva, valamint 
elsőként kifejlesztett egy módszert, amely képes fotometriai adatokból vö-
röseltolódások megbízható becslésére. Az SDSS adatbázisa azóta a modern 
csillagászati kutatások egyik elsőszámú referenciájává vált. A csillagászati 
adatok publikus archívumait koordináló International Virtual Observato-
ry-nak (IVOA) alapító, és sok éven át vezetőségi tagja volt. Az IVOA úttörő 
szerepet játszott a csillagászati, és általában a tudományos adatok megosztá-
sára szolgáló módszerek és szabványok kialakításában, eljárásait azóta több 
tudományos archívum használja. 
Több más tudományterülettel már azok robbanásszerű fejlődését megelőző-
en elkezdett foglalkozni, többek között neuronhálókat használt tudományos 
adatok kiértékelésére. Ezzel olyan módszert alkotott meg, amely az addigi-
aknál lényegesen jobban képes szignálfehérjéket jósolni szekvencia informá-
ciók alapján. Elsőként ismerte fel, hogy az Internet hálózatot, mint komplex 
fizikai rendszert lehet természettudományos módszerekkel mérni és model-
lezni, valamint megállapította, hogy a világhálón terjedő jelek időbeli visel-
kedése hosszútávú korrelációt mutat. Felfedezéseinek is köszönhető, hogy 
ez a tudományterület mára világszerte nagy népszerűségnek örvend. | elte.hu

író
luczi.richard@nyuz.elte.hu

Luczi Richárd

Ha te is készítesz grafikákat, szívesen megjelentetjük őket, 
csak küldd a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu címre!
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KÉPVISELŐJELÖLTEK ÉS ELNÖKI PROGRAM VITÁJA

Április 12-én este lehetőség adódott arra, hogy az érdeklődők meghallgas-
sák Hoksza Zsolt HÖK elnök rövid programismertetését, kérdéseket te-
gyenek fel, és nem utolsó sorban meghallgassák a hallgatók szócsöveként 
funkcionáló képviselőjelöltek bemutatkozását. 

Elsőként Hoksza Zsolt szólalt fel, akit tavalyi 
indulása alkalmával csendes, visszafogott em-
bernek ismertem meg, most azonban a gyakor-
lott szónokok magabiztosságával a közönséget 
izgalmas kérdéssekkel gondolkodtatta el.
Mint azt már bizonyára tudjátok, a közbe-
szédben keveset emlegetett HÖK elsődleges 
célja nem más, mint az egyetem hallgatóinak 
érdekeinek védelme, a gondolatok, ötletek és 
kritikák eljuttatása az átlag egyetemi polgártól 
a felsőbb körökig, ez pedig kulcsfontosságú. 
Zsolt ennek a célnak az élére kíván állni, új-
fent indul a HÖK elnöki posztjáért. Ő maga 
egy véleményen van Surján Péter dékánnal 
annak reformtervét illetően, amely igazán 
rendkívüli változásokat hozhatna egyetemünk 
életében. Eme reformterv alapján az eddiginél 
nagyobb prioritást élvezne az MSc, sőt an-
gol nyelven folyhatna, illetve számos szakot 
angol nyelven is lehetne végezni, mely glo-
balizált világunkban egyre inkább elenged-
hetetlen. Felvetődik a kérdés: hogyan kellene 
kinéznie egy mai képzésnek? Ma már online 
is lehet végezni ezer és ezer kurzust, a tudás 
hozzáférhetőbb, mint valaha. 
Milyen kritikákat lehet még megfogalmazni a 
jelenlegi rendszerrel kapcsolatban?
• Ez a kreditszám egyszerűen túl kevés 

ilyen óraszámok mellett.

• Az előfeltételek rendszere túl kötött, pél-
dának okáért egy matekra járó hallgató 
hiába szeretne belekóstolni a fizikán ta-
nulható relativitáselméletbe, hogy saját 
fakultását más téren is kihasználhassa, azt 
a tárgyat csak úgy tudná felvenni, ha két 
másik tárgyat még elvégez előtte.

• A képzési idő másfélszeresén belül való 
diplomaszerzés (ellenkező esetben az ál-
lami ösztöndíj felét köteles visszafizetni) 
egyes szakokon, így például biológián 
közel sem olyan egyértelmű.

• A tanrend elavult, s nemes egyszerűség-
gel ma már nem piacképes. Több gya-
korlati tárgyra van szükség, olyan szitu-
ációkra, melyekre valóban számíthatunk 
a munka világában, ezért javasolt kisebb 
számú ilyen, és több kredittel bíró tárgy 
bevezetése.

Néhány kérdés érkezett az elnökjelölt felé, 
elsőként: Volt-e olyan terve korábban, ami 
nem valósult meg, de utólag rossz ötletnek 
tartja? Zsolt erre frappánsan úgy válaszolt, 
hogy inkább sok ötlete volt, amiket nem volt 
ideje átültetni a gyakorlatba, ilyen például 
az ELTE Vitaest. Később felmerült az a kér-
dés is, hogy ha nincs arról információ, hogy 
mit is akarnak a hallgatók, akkor hogy dönt 
a bizottság. A küldöttgyűlés pontosan eme 

információk közvetítésére van. Számomra 
az egyik legérdekesebb kérdés azonban az 
volt, hogy hogyan is reagál ő, mint elnök 
az olykor hosszú oldalakra nyúló hallgatói 
levelekre? Természetesen van segítsége a 
képviselők között, de a HÖK elnökeként 
válaszolnia kell, viszont egyszerűbbnek tar-
taná, ha az ilyen volumenű problémákkal 
személyesen keresnék meg, hiszen szóban 
jóval egyszerűbb lenne megoldani.
A következőkben a képviselőjelölteké a volt 
figyelem, az itt felsoroltak mind a biológia 
szakterületről, elsőként Bauer Kitti, aki azért 
jelentkezett képviselőnek, mert segíteni sze-
retne azoknak, akik nincsenek tisztában a 
jogaikkal és lehetőségeikkel, ám vannak ötle-
teik, amelyek felfelé továbbítva akár meg is 
valósulhatnának, ezen felül pedig szeretne ak-
tívan részt venni a programszervezésben. Má-
sodikként Hausz Bálint, elsősorban a szakon 
felmerülő, aktuálisan megoldandó ügyekkel 
kíván foglalkozni, így például a csekély pá-
lyázati támogatási összegek ügyével. A har-
madik Nagy Anikó úgy érvel, be lehet vonni 
a hallgatókat a közélet e területére is, pusztán 
szorgalmazni kell, hogy az illető legyen fel-
készült, pontos és megbízható. A sorban kö-
vetkező felszólaló Nagy Lőrinc, ki számos 
felkérést követően döntött úgy, mégis indul a 
választáson, ám ennél a pontnál szünetet hir-
dettek az eseményen és a résztvevők átvonul-
tak egy kisebb helyiségbe ahová én már nem 
követtem őket, tudva, amit minden TTK-s a 
saját bőrén tapasztalt már: a Harmónia terem 
akusztikája nem éppen hallgatóbarát.

Luczi Richárd József
luczi.richard@nyuz.elte.hu

BEMUTATKOZIK  
A MATEKSZACSKÓ 

Vida Nikolettnek hívnak és április 12-én 
a Küldöttgyűlés megválasztott matemati-
ka szakterületi koordinátornak. Pár szóban 
összefoglalnám, mit érdemes tudni rólam, 
és a terveimről. 
Győrben születtem és tanulmányaimat is 
itt végeztem, angol nyelvi előkészítőn köz-
gazdaságtan tagozaton, egy helyi szakkö-
zépiskolában. Tanulmányaimat az ELTE-n 
2013-ban kezdtem meg, az új osztatlan ta-
nárképzés első – néhol érezhetően még kí-
sérleti – generációjának tagjaként. 
A Szakterületi csoporttal a harmadik egye-
temen töltött félévemben ismerkedtem meg, 
szinte rögtön magával ragadott a közösség 
minden tekintetben. Egy erős, összeszokott, jól 
működő csapatot láttam, akik keményen dol-
goztak azon, hogy a hallgatók egyetemi életét 

minél színesebbé és élvezhetőbbé tegyék, és a 
tanulmányi előmenetelüket megkönnyítsék. 
Elsődleges célom az lenne, hogy növeljem 
a Matszacsban tevékenykedő hallgatók 
számát, és minél több cselekvő és lelkes 
embert tudjunk bevonni a munkába, hiszen 
csak így érhető el, hogy a szakterületi cso-
port hatékonyan végezze el a feladatait. 
Szeretném, ha a MASZAT (matematika kor-
repetáló program) minél több emberhez eljut-
na, és kellő hangsúlyt kapna, hogy nem csak 
matekos hallgatók számára elérhető segítség-
forrás legyen. Várjuk továbbá minden olyan 
vállalkozó kedvű hallgató jelentkezését, aki 
szívesen segítené társait korrepetitorként! 
Rendezvények terén, törekedni szeretnék 
azok tökéletesítésére és bővítésére. A tervben 
lévő új események közül pedig fontosnak tar-
tom a „barátságbulik” szervezését, ezzel is 
elősegítve a szorosabb kapcsolatok kialakulá-
sát és kiépítését a többi szakterülettel.  

A precizitás sokszor megjelent a pályázatom-
ban, és elengedhetetlenek részét képezi a ter-
veimnek. Természetesen, amikor precizitásról 
beszélek, az események profi szervezése és 
mindennemű kommunikáció kifogástalansá-
ga mellett a hivatalos ügyek intézését és saját 
munkámat is értem. A levelezőlisták és a Face-
book mellett  megemlíteném a honlapot, ame-
lyet mindenképpen aktivizálni szeretnék. 
Összegezve, célom, hogy erősítsük a Matsza-
csot mind létszámban, mind a programokés 
a profizmus terén, hogy ismét régi fényében 
tündököljön, esetleg túlszárnyalja azt. Szor-
galmazom, hogy sok új dolgot valósítsunk 
meg együtt, és szeretnék egy olyan légkört 
kialakítani, ahol mindenki jól érzi magát.
Ha kérdésetek van forduljatok hozzám bi-
zalommal! 

Vida Nikolett 
Matematika szakterületi koordinátor

matekszk@ttkhok.elte.hu

XI. ELTE KEREKES NAPOK
AHOL MINDENKI MEGTALÁLJA A NEKI VALÓ PROGRAMOT!

Az idei évben gondoltunk egyet és majdnem egy egész hetes programot 
állítottunk össze a Kerekes Napok résztvevői számára. A változatos prog-
ramokkal minél szélesebb rétegeket igyekeztünk megfogni, hiszen vannak, 
akiket a koncertek és bulik hoznak lázba, de szívesen vesznek részt egy-
egy kulturális programon.

BUDAÖRSI NAPOK, MÁR MAJD-
NEM ÖTVEN ÉVE!

Hogy is kezdődött mindez? Az ELTE Kő-
rösi Csoma Sándor Kollégium falai közt, 
a Budaörsi út lüktető embertömegének 
szomszédságában valami új fogalmazódott 
meg a ‘70-es évek végének kollégistáiban. 
Ki akartak választani maguk közül valakit, 
aki megtestesíti azt a szellemiséget, amely 
kollégistaként és egyetemistaként azzá teszi 
őket, amik. Így hát tovább gondolták kicsit 
a középiskolákban szokásos diákigazgató-
választásokat.
Először is fogták a már meglévő alapokat: 
jelölteket állítottak, támogató csapatot ver-
buváltak mögéjük, színdarabokat, kortárs-
műsort írtak... aztán felpörgették a dolgot egy 
kis egyetemi szellemmel! Kiválasztottak egy 
hetet, aminek minden napja egy-egy hatalmas 
bulivá alakult. Koncertek, előadások, verse-
nyek és elképesztően jó társaság várta a koli-
ba látogatókat és várja a mai napig évről évre.
A kollégium hat klubja azóta is jelölteket 
állít és hat különböző témával vág neki 
az egy hetes partinak. A Budaörsi Napok 
csúcspontja ma is a péntek éjfél volt, ami-

A Kerekes Napokat így április 4-én, hétfőn 
kulturális előadásokkal kezdtük, elsőként Tóth 
Tibor volt rendőrtiszt vezetett be bennünket 
az összeesküvés elméletek rejtelmeibe, majd 
a Politológus Műhely jóvoltából Csaba Réka 
a Republikon Intézet programvezetője tartott 
előadást a feminizmus aktuális kérdéseiről és 
a témához kapcsolódó eseményekről. Ezt kö-
vetően jó hangulatú slam poetry estet tartottak 
kollégistáink külsős vendégekkel karöltve.  
Az előadások alatt szorgos segítőink készítet-
ték az emeleti konyhákban az esti vacsorát egy 
nagy adag paprikás krumplit, amit az előadá-
sok alatt megéhezők örömmel fogadtak.
A keddi nap a sportolás jegyében telt el, a 
BEAC csapata már este 6-tól kezdve várta az 
edzeni vágyókat az aulában és a konferencia 
1-es teremben. A résztvevők kedvükre vá-
logathattak az edzések között, volt zumba,  
gerinctréning, alakformáló, cross training, de 

akár a polefitness vagy ismertebb nevén rúd 
fitness alapjait is elsajátíthatták. Azok sem csa-
lódtak, akiket inkább a küzdőszellem hajtott, 
ugyanis Kick-box, Muay thai és Brazil jiu jitsu 
küzdősportokat is kipróbálhatták. Az estét a 
Dunai Regatta csapata is színesítette, akiknél 
a szurkolói zászlót is aláírhattuk, a kertben pe-
dig a lasertag-pálya garantálta az egymás ellen 
megvívott, élvezetes csatákat.

Szerdán civil faluvá alakítottuk át az egész 
aulát, a különböző szervezetek és egyesü-
letek játékos formában adtak tájékoztatást 
küldetésükről. Akik a standok között jártak, 
a Magyar Pszichológiai Társaság jóvoltából 
pszichológiai teszteket tölthettek ki, ame-
lyet ki is értékeltek és meg is beszélhettek, 
a Berényi Méznél mézet kóstolhattak, és 
megismerhették a mesterség minden mi-
kéntjét, az ELTE EKSZ-nél foglalkozhattak 
a környezettudatossággal a NÉBIH-nél pe-
dig az élelmiszerbiztonsággal, valamint az 
Egyesek Ifjúsági Egyesület önkéntes mun-
kájába és a Menhely Alapítvány munkájába 
is belepillanthattak. A szépség is szerepet 
kapott, hiszen hajfonással várták a lelkes 
jelentkezőket, valamint az egészség téma-
körébe is belepillanthattak a jelenlévők, a 
Plazmaferezisnél a vérplazmaadásról volt 
lehetőség bővebb ismeretszerzésre.
A csütörtöki zárónapon a szórakozásé volt 
a főszerep, a 21 órakor történő kapunyitást 
követően nem sokkal a Kávészünet csapata 
adott egy órás koncertet. Őket követte az 
Ocho Macho, ahol mindenki megtudhatta 
milyen jó is neki, majd hajnalig DJ Petrov 
szolgáltatta a zenét és ezzel a táncos hangu-
latot. A hét zárása képpen a hajnalig kitartóa-
kat reggeli várta, egy zsíros kenyeres partival 
koronázták meg a buli és a hét eseményeit.

Brucker Lajos Dániel

kor végre kiderült, ki viheti haza a kollégi-
um kulcsát és vele az örök dicsőséget.
Na de mi várt a kollégistákra a klubok ver-
senyén kívül? Egészen változatos progra-
mokat tartogatott a hét a KCSSK-ba láto-
gatók számára. Hétfőn a BEAC elhozta a 
legnépszerűbb sportprogramokat. Aerobik 
órák, polefitness és különféle harcművésze-
ti órák közül lehetett választani, kint volt a 
Dunai regatta csapata is. Az első napon a 
jelölteknek kérdésekre kellett válaszolniuk, 
illetve különböző vicces feladatokat kellett 
megoldaniuk melyek során jobban meg-
ismerhettétek őket. Este pedig a Szomorú 
Szamuráj nyitotta a bulit, majd az Animal 
Cannibals zenéi következtek. A bulit pedig 
DJ Juhász zárta.
Kedden egy olyan program várta a hallga-
tókat, amit idén próbálhattak ki először a 
Budaörsi Napok történetében. Ez nem más, 
mint a LAN-Party. Középpontban a Hearth-
stone állt, de rengeteg egyéb játékkal is le-
hetett játszani. A klubos színdarabok, illetve 
kortesbeszédek kedden és szerdán lettek be-
mutatva. Mindkét nap három klub mutatta 
be a saját színdarabját, illetve másik három 
klub egy-egy tagja tartotta meg a kortes be-

szédet. Az esti bulihoz a zenét a Mary Pop-
kids, illetve DJ Sterbinszky szolgáltatta.
Szerdán tovább folytatódtak a programok, a 
hátralévő színdarabokat és kortes beszédeket 
is megtekinthettük. Aki szerettek volna ki-
próbálni egy szórakoztató stratégiai játékot, 
ami mindemellett remek csapatépítő is, azok 
a műfüves pályán felállított lasertag pályát 
próbálhatták ki. A bulit a Twentees nevű 
fúvószenekar nyitotta, akiket a New Level 
Empire követett. Az estét Dj Endy zárta, aki 
már számos ELTE-s buliban zenélt Nekünk. 
Csütörtökön a KCSSK falai között alakult 
The Mighty HLB & Tenacious Zi nyitotta 
az estét, majd az ír folk punkot játszó The 
Scarletté volt a színpad. Őket a Fish! követte, 
majd Dj Toyota és Sunny zárta az estét.
A BN zárónapján, pénteken került sor a 
klubos koncertekre és a jelöltszíndarabra.  
A jelöltek közösen a saját maguk által kita-
lált színdarabbal álltak színpadra, ezután a 
klubok egyesével jelentek meg a színpadon 
és alapozták meg az esti bulit. A szavazás is 
pénteken este zárult, így ekkor történt meg az 
eredmény hirdetés és a kulcs átadása, melyet 
idén a Bolyai klubnak sikerült megszereznie.

Brucker Lajos Dániel

Fotó: ELTE O
nline
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ROBUSTNESS 
INFORMATION RESTORATION
Our brain is an amazing organ. We know how different parts are connected, which area is responsible for which 
ability, the smallest components, even the tinier parts of these have already been discovered. We have learned 
loads of facts about it, yet we do not gist the essence of it. Neurobiology is such an advanced field that many biol-
ogists, engineers and informaticians are about to resolve ponderous issues.

In Szeged, Csaba Pál’s group created a 
‘minimal’ bacteria by knocking out one 
gene after the other. When they knocked 
out a so called housekeeping gene, the bac-
teria died. If they did this to a non-house-
keeping gene, the bacteria survived. They 
continued it until every remaining gene 
was essential. The research team did not 
only create one cell, but also made a few 
different ones. All of them survived under 
specific conditions, when enough nutri-
tion, acceptable moisture and heat were 
present. On the other hand, all the bacteria 
died if there was even a minor change in 
conditions. Such cellular system, like the 
minimal bacteria has, is not robust, which 
means it collapses under any kind of per-
turbation. 
Based on a new observation about brain 
backups, robustness is one of the topics of 
the week in Nature. “If you look at a cir-
cle diagram of a modern transistor radio, 
you see thousands of components, that 
seems unnecessarily complex, because 
any hobbies can tell you that a radio can 
be put together from probably a dozen of 
core components. All the other stuff in the 
circle diagram is related to robustness, to 
avoid feedback oscillation at different fre-
quencies, to stabilize the power supply and 
so on.” Why would it be different in such a 
complex system like our brain?
In every reliable system, redundancy pre-
vents the loss of information. If something 
goes wrong on with one component, an-
other takes over its function. It is not crit-
ical for normal functioning, but there is no 
system without perturbation. To prove that 
the brain works similarly to this, Li et al. 
(published online in Nature, doi: 10.1038/
nature17643) inactivated a part of the brain 
that is involved in short-term memory in one 
hemisphere and let the same area intact on 
the other side, while the mouse performed a 
task hat required short-term memory.
The technique Li et al used called optoge-
netics, a new, but already widespread tech-
nology that allows researchers to activate or 
deactivate cells using light. They aimed to 
observe how if and under what conditions 
the activity related to the memory recovers 

after perturbations. They observed that even 
though more than half of the network had 
been disrupted, the activity recovered rap-
idly. The brain is only capable to do so if 
another brain area helps to reload the infor-
mation to the perturbed area. It seems that 
many parts of the brain have its copy some-
where else, which requires lots of energy. 
Just as a computer, it needs peripheral ele-
ments apart from core components to keep 
its robustness.
However, the robustness of the brain has 
another aspect. When a neuron receives a 
stimulus it decides if its worth to be acti-
vated by it or not. Its answer depends on 
the spatial location and on the timing of the 
stimul, Thus the brain does not get activated 
by an internal, accidental event. It also helps 
us to determine the neural network’s over-
come in a higher level. When we are about 
to be eaten by a lion, we do not think about 
the meaning of life, we run. Non-adaptive 
ideas are blocked when we are in danger.
Computers are compared to the brain quite 
often. If they are compared in more detail, 
results are getting more and more interest-
ing. Many researchers believe that brain 
also computes, but differently from a com-
puter. In both cases, many parts are con-
necting simultaneously and very few people 
know how to design system that is simple, 
but efficient. Gathering more information 
about our brain may result in new scientific 
breakthroughs in the field of engineering.  

A new research is focusing on the robust-
ness of operation systems, like Windows: 
why does it slow down after a while and 
how to prevent it?
But not only computers, brains or cel-
lular systems form networks. For exam-
ple, Albert-László Barabási in his book 
(Linked: How Everything Is Connected to 
Everything Else and What It Means for 
Business, Science, and Everyday Life) 
mentions in his book a cocktail party, a 
terrorist cell, some ancient bacteria and 
an international conglomerate, that also 
build up similarly. Albert-László Barabá-
si is really famous in the United States 
and the network-theory he established fits 
on many systems. However, a few mathe-
matician disagree with him, because they 
believe that his model is a result of an 
incorrect deduction. Nevertheless, net-
work-theories and graph analysis help 
biological researchers in ecology, drug 
development, disease mechanisms or bac-
teria-human interactions.
Analysis of cellular networks of diseases 
helps to find the perfect target of drug de-
velopment. In most cases the perfect target 
molecule is not the one that has the most 
connections in the network, the so called 
hub, but the one that controls the hub mol-
ecule in the diseased environment. To find 
these elements of the cellular network re-
quires lots of knowledge.

Aquatic warbler

A TUDOMÁNYOS KARRIER ÉS  
A VÉLETLENEK SOROZATA 
ALUMÍNIUM BESZÁMOLÓ

Mit ér egy diploma? Mit jelent a természettudományos karrier? Bemu-
tatásra került többféle életút és választ kaphattunk, a minket, diákokat 
érintő kérdésekre. De hogy is telt a biológus karriernap?

KÉMIÁS JÁTÉKEST

Hagyományteremtő jelleggel idén tavasz-
szal megrendeztük a Kémiás Játékeste(ke)t.  
Az első alkalomra március 10-én került sor 
az épület falain belül. A szervezésben orosz-
lánrészt vállalt Bálint Dániel és Ungi Balázs, 
első éves kémiás hallgatók. A játékestre érke-
zőket teával és nassolnivalóval várta a szervező 
gárda. Szerencsére sokféle társasjáték érkezett 
az estére, amelyeket a kémiás hallgatóknak 
köszönhetünk. Az este fénypontján 30-nál is 
többen voltak a teremben. A nagy sikerre való 
tekintettel április 14-re megszerveztük a má-
sodik alkalmat. Eredetileg kültéri játékokkal 
készültünk volna, azonban az időjárás nem 
tette lehetővé a teljes kiköltözést a B épületbe. 
A szeles idő ellenére voltak, akik mégis kint 

voltak, de a társaság nagy része bent múlatta 
az időt. A résztvevőket most is rágcsálnivaló-
val, limonádéval és társasjátékokkal vártuk. 
A létszám azonos volt az előző alkalommal 
megjelentekével, így sikeresnek tekintem az 
eseményt. Remélem, a következő alkalommal 
teljes mértékben kint tudunk lenni, hiszen ren-
geteg új játékra van lehetőség a szabadban. Ha 
minden a tervek szerint halad, akkor a LEN 
alatt végig kint leszünk a kémiás sátorban és 
egy háromnapos „játékesttel” várjuk az ér-
deklődőket. Ha a cikk elolvasása után elkapott 
vágy, hogy eljöjj egy alkalomra, ne habozz, a 
szakterület Facebook oldalán tudsz tájékozód-
ni az esemény helyéről és idejéről. Légy te is 
részese egy felejthetetlen Solo partynak!

Vajda Levente
Kémia szakterületi koordinátor

Csütörtökön került sor a programra az IQ 
terápia tudománynépszerűsítő csoport és 
az ELTE Karrierközpont szervezésében az 
ELTE TTK-n. A kezdeményezés 2014-re 
nyúlik vissza, amikor néhány lelkes bio-
lógus és bio-
lógushallgató 
hagyomány-
teremtő szán-
dékkal több 
szemszögből 
szerette volna 
bemutatni a 
szakmát és az 
egyetem be-
fejezése utáni 
lehetőségeket.
A nap egy ALUMNI kerekasztal-beszélge-
téssel kezdődött, amelynek különböző ku-
tatási területeken dolgozó, eltérő életúttal 
rendelkező fiatal szakemberek vettek részt, 
akik többségükben az egyetem biológus 
szakán szereztek diplomát. A vendégek kö-
zött volt Harnócz Ágnes (mikrobiológus, a 
Synlab Diagnosztikai Központ munkatársa), 
Nix Anita (biológiatanár, pedagógus, ku-
tyakiképző), Dr. Hangya Balázs (neuroló-

gus-matematikus a KOKI "Lendület Rend-
szer-Neurológiai Kutatócsoport" alapítója és 
vezetője), illetve Dr. Kitka Tamás (neuro-
lógus, az ATRC Aurigon Toxikológiai Ku-
tatóközpont Kft. üzletfejlesztési managere). 

A beszélgetést 
Dr. Pásti Gab-
riella bioló-
gus vezette, és 
tanulságként 
levonhatjuk, 
hogy egy pá-
lyának nagy-
ban alakító 
faktora a vélet-
len és a szeren-
cse, minden te-

kintetben jól bevált „karrierrecepttel” senki 
sem szolgálhat. Azonban a szakmai tudás és 
kitartó munka mellett nagyon fontos a tájé-
kozottság, a motiváltság, a kezdeményező-
készség (a beszélgetés mottója lett Nix Anita 
tanácsa: "Merjetek váltani!") és minél több 
kiegészítő kompetencia.
A második blokkban ezen kompetenciák kis 
szeletkéjéhez kívánta hozzásegíteni a résztve-
vőket Limpár Imre, az ELTE Karrierközpont 

hivatásos karriertrénere. A kiscsoportos work-
shop keretében a jó önéletrajz és motivációs 
levél ismérvei kerültek boncolgatásra, különös 
tekintettel az apró praktikákra és a mindenkép-
pen elkerülni javasolt buktatókra. 
A nap záróelőadását Joós Andrea biológia-
tanár, kommunikációs szakember tartotta  
A tudományos diploma értéke a való világban 
címmel. A már szóba került véletlenek sor-
salakító szerepén kívül kiemelte a kapcsolati 
háló fontosságát, a munkával járó kudarcok 
valamint az azokból történő újraépítkezés és 
szemléletváltás erejét. Az előadás legérdeke-
sebb momentumának azonban az eljátékosí-
tásra (gamification) épülő pedagógiai módszer 
ismertetése bizonyult, mely szerint a diákok 
nem jegyeket gyűjtenek, hanem pontokat, 
munkájukat és szorgalmukat tekintve "ősle-
ves"-ből akár "oroszlánkirállyá" vagy "hegyi 
gorillává" is válhatnak. Ami a legérdekesebb: 
meghatározott keretek között ők tervezhetik 
meg az évük alakulását a rendelkezésükre álló 
feladattípusok és anyag segítségével.
A programokkal párhuzamosan a biológus 
börze standjait látogathatták az érdeklődők, 
ahol a BD (Becton, Dickinson and Company), 
a TATA Consultancy Services, az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek, a Gyöngyba-
golyvédelmi Alapítvány, az ELTE Nemzet-
közi Iroda, valamint a Földművelésügyi Mi-
nisztérium Környezetügyért Felelős Helyettes 
Államtitkársága képviseltette magát.
Ha van kedved, inspirálódj most Te is, hogy a 
legközelebbi programunkon mindenképpen ta-
lálkozhassunk! Az előadók szakmai tevékeny-
ségéről, érdekességekről, illetve weboldalaik 
elérhetőségéről a facebook.com/iqterapia olda-
lon olvashattok.

Reéb Zsófi
IQ terápia
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COOLTÉR TUDÓSÍTÁS

AZ ÉTELEK CIRKUSZA
CUISINE & CONFESSIONS

Nemrég egy kedves barátomnak hála 
a Művészetek Palotájában töltöttem a 
szombat estémet. A Les 7 doigts de la 
main előadását, a Cuisine & Confes-
sionst néztük meg. Az este előtt még nem 
tudtam hogy mire számítsak, mert ehhez 
hasonló előadáson még nem voltam.
A 2002-ben alakult kanadai társulat az 
újcirkusz stílusirány képviselője. Nevü-
ket egy francia szólás-mondásról kapták 
(a kéz 7 ujja). Az eredeti mondás az 5 
ujjra utal, amik egy közös célért dolgoz-
nak együtt. A társulat tagjai is így tesz-
nek, amikor hétköznapi témákat dolgoz-
nak fel szellemesen, táncosan és persze 
mulatságosan.
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál ke-
retei között előadott műsorukban íz- és 
illatemlékekkel dolgoztak. Ahogy a fen-
tebb olvasható, az előadásból kiragadott 
mondat is mutatja, egy-egy régi emlé-
künk gyakran kapcsolódik valamilyen 
étkezéshez és így ízhez vagy illathoz.  
Amikor étkezéskor együtt a család, ak-
kor előkerülnek a konyhai eszközök pél-
dául a habverő, amelyek kitűnő zsonglőr 
eszközök lehetnek. Ezeket használta ki a 
társulat téma- és eszközválasztáskor.
Az előadás fokozatosan kezdődött el: 
amikor elfoglaltuk helyünket, a táncosok 
már a nézőtéren sétálgattak, egy-egy né-
zővel beszélgetésbe is elegyedtek. Észre 
se vettük, de egyszer csak már zajlott az 
igazi előadás. Több személyt bevontak: 

a mellettem ülőből kis híján késdobáló 
céltáblát csináltak, én pedig kaptam egy 
citromot. Később kiderült, hogy az egyik 
szereplő szerelmes lett az egyik nézőbe, 
akit később vendégül láttak a színpadon 
egy omlettre. Így tehát az este során a 
konyhában tényleges sütés-főzés is tör-
tént, de emellett táncos akrobatikus be-
mutatókat is láthattunk. Számomra a leg-
látványosabb a több méter magas rúdon 
bemutatott mindenféle zuhanás volt, de 
a hosszú szöveten végzett légtorna is 
csodálatos volt. A tánc és a színészkedés 
itt elválaszthatatlanok voltak egymástól: 
egy-egy produkciót vicces szövegekkel 
kötöttek össze, amiknek időnként tanul-
sága is volt. Például sosem gondoltam 
még rá ezelőtt, hogy egy kerek asztal 
mennyivel jobb, mint egy szögletes, 
azon egyszerű oknál fogva, hogy a ke-
rek asztal körül mindig van még egy hely 
valakinek.
A produkció egy pontján – amikor a hoz-
závalókat már gondosan összekeverték a 
színpadra felhívott újabb nézők – meg-
kértek minket, hogy állítsunk be időzítőt 
a telefonunkon, ami pontosan 31 perc 
múlva fog csipogni, ugyanis ennyi idő 
kell egy banánkenyér elkészüléséhez.  
A produkció végén kaptunk kóstolót eb-
ből és egy paradicsomos-bazsalikomos 
tésztából is.
Az este stílusa teljesen magával ragadott, 
és mivel a Les 7 doigts de la main nem 

jár gyakran errefelé, egyéb lehetőségek 
után kezdtem kutatni, hogy máskor is él-
vezhessem az újcirkusz stílusát.
Magáról a műfajról meghatározást se-
hol sem találtam, de ezt inkább meg kell 
nézni és élvezni, akkor majd mindenki 
rájön.
A leghíresebb magyar társulat, ami ebben 
a műfajban alkot, a Recirquel. A varieté  
és a kabaré stílusát ötvözik a hagyomá-
nyos cirkuszi artista produkciókkal. A cikk  
írásának pillanatában még kapható jegyük 
június végi előadásukra, ami szintén a 
Művészetek Palotájában lesz. Ennek címe 
Éjszaka a cirkuszban és ez volt az első 
darabjuk, amit a MüPa bemutatott tőlük.
Egy másik magyar társulat, a Freak Fu-
sion Cabaret is hasonló műfajban alkot. 
Pár évvel ezelőtt részt vettem egy előadá-
sukon, ami szintén nagyon érdekes volt. 
Küldetésük, hogy a rendezvényeiken 
minőségi és egyedi zenei utazáson minél 
több és különlegesebb előadásokba, vj 
performanszokba és inspiráló ingerekkel 
teli hangulatba kerüljenek nézőik, és a 
koncertek, valamint az elektronikus zene 
és különböző stílusok közti határ elmo-
sása. 
Ha felkeltette érdeklődésedet ez a műfaj, 
ajánlom a fentebb említett társulatok kö-
vetését, hiszen felejthetetlen élmény le-
het bármelyikük előadása.

V. É.
voros.eva@nyuz.elte.hu

„Emlékszem gyerekkoromból 
a cirkuszra, ami pattogatott 
kukorica és vattacukor illatú 
volt!” – Szerintem volt amellett 
még elefántszag és egyéb állatok 
bűze is… Viszont az a cirkusz, 
ahol én jártam a hétvégén, banán-
kenyér és bazsalikom illatú volt.

Számomra a leglátványosabb a több 
méter magas rúdon bemutatott min-

denféle zuhanás volt, de a hosszú 
szöveten végzett légtorna is csodála-
tos volt. A tánc és a színészkedés itt 
elválaszthatatlanok voltak egymás-
tól: egy-egy produkciót vicces szö-
vegekkel kötöttek össze, amiknek 

időnként tanulsága is volt.

„

„

VITÉZY DÁVID AZ ELTE-N
„NEM CSAK HARDVERBEN KELL GONDOLKODNI…”

Április első szerdáján a Földrajzos Klub eddigi legnívósabb vendége, a 
volt BKK-vezérigazgató, ma a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
igazgatója, Vitézy Dávid volt, aki a nemrég befejezett projektekről, a vas-
útfejlesztés fontosságáról és a közlekedés jövőjéről beszélt.

A közeljövőben Budapesten új ágazatok kerül-
nek a közlekedésfejlesztés központjába, ugyan-
is a 2010-14 között indított projektek nagyjából 
teljesen beértek napjainkra, 2014-ben átadták 
a 4-es metrót, elkészült a két külső „villa-
mos-gyűrű”, azaz az 1-es és a 3-as villamos 
felújítása és a budai fonódó villamoshálózat is 
kiépült rajtuk új, spanyol villamosok üzembe 
helyezésével, valamint tavasszal befejeződik 
a Széll Kálmán tér felújítása is. A fókusz to-
vábbra is a kötöttpályás közlekedés még jobbá 
tételén lesz, azonban sokkal grandiózusabb be-
ruházásokkal. Most már nem feltétlenül azon 
lesz a hangsúly, hogy valami újat építsünk, 
sokkal inkább karbantartó jellegű beruházá-
sok kerülnek előtérbe, ilyen lesz a 3-as metró 
felújítása, és a vasúti területek fejlesztése, ezt 
akár egy új ciklusként is felfoghatjuk Budapest 
közlekedésének fejlesztésében.
A fővárosi önkormányzat gyengülésének kö-
vetkeztében a nagyberuházások szinte teljes 
mértékben átkerültek a kormány kezébe, így 
sokkal jobban meg kell gondolnunk, mire 
költjük el az EU-tól a közlekedés fejleszté-
sére kapott összegeket. A 2014-20-as fejlesz-
tési ciklusban kapott összegek nagy részét 
el fogja vinni a 3-as metró felújítása, Vitézy 
szerint a maradék részt a vasút fejlesztésére 
lenne célszerű fordítani. A nagy fejpályaud-
varok (Déli, Ferencváros, Nyugati, Józsefvá-
ros) méretei azokhoz az időkhöz passzolnak, 
amikor még jóval nagyobb mértékű szállítás 
folyt a vasúton, mint manapság (igen, a szo-
cializmusban), valamint a korszerű motor-
vonatokhoz (pl. Desiro) már nem szükséges 
plusz vágány a mozdony szerelvényen belüli 
mozgatásához sem, így hatalmas területek 
szabadíthatóak fel Budapest számára.
A Nyugati pályaudvar hiába a legszebb, a 
benne levő digitális kor előtti technológián 
alapuló vasúti biztosítóberendezések mégis a 
legelavultabbak. Ezek kicserélése létfontos-
ságú, ugyanis hiába vannak fejlett vasútvo-
nalak Vác és Esztergom felé, ha a pályaud-
var elavult. Erre a teljes körű felújításra 215 
milliárd Ft áll majd rendelkezésre. A Déli  
pályaudvar háttérterületének nyolcvan szá-
zaléka  felszabadítható lenne, azonban az 
elmúlt hetekben teljesen más kérdés ütötte 
fel a fejét a Délivel kapcsolatban: Szükség 

van-e rá, hiszen ott van Kelenföld és a 4-es 
metró? Vitézy azt mondja, „Szükség van rá, 
ugyanis Észak- és Közép-Buda kapcsolata a 
Balatonnal ez a pályaudvar, a 2-es metró is 
itt találkozik a vasúttal és Kelenföld ellenére 
még mindig nagy forgalmat bonyolít le.”
Közlekedésfejlesztés terén sem lehet elmen-
ni az olimpia mellett, ugyanis a projekteknek 
összhangban kell lenniük az olimpia igénye-
ivel, és egy esetleges rendezés segítene is a 
projektek minél gyorsabb kivitelezésében, az 
egyik legégetőbb beruházás egy új megálló 
kialakítása lenne a Rákóczi híd pesti hídfőjé-
nél, ugyanis ezen a környéken épülne fel az 
olimpiai falu és maga a fő stadion is.
Az elővárosi közlekedésben számos problé-
mára figyelhetünk fel: ilyen az integráció teljes 
hiánya, azaz a megállók, állomások rozogák, 
a tarifarendszer nem egységes, és a tájékozta-
tás is hagy némi kívánnivalót maga után (pl. 
kirakják úgy a vadonatúj tájékoztatótáblákat 
úgy, hogy az 90 fokban el van forgatva és nem 
lehet hozzá elég közel menni egy villanyoszlop 
miatt, vagy egy vonatozás a nyári fesztiválsze-
zon idején a Balatonnál szintén maga a káosz). 
„Nem csak hardverben kell gondolkodni, ha-
nem szoftverben is”. A megoldásért nem kell 
messzire utaznunk, a teljes körű integrálódás 
ékes példája az S-bahn Bécsben. 
Ferihegy. Budapest egyetlen légikikötője. 
Tömegközlekedéssel a 200E busszal megkö-
zelíthető. Menetideje KöKi-től 23 perc, a De-
ákról 3-as metróval 40 perc. Valóban szépek 
a Volvo-buszok, amik a turistákat szállítják, 
de az út minőségére nem lehet jót mondani. 
Megoldás? A vasút, na de nem a mai formá-
jában! Van ugyan Ferihegy nevű megálló, de 
az csak a magángéppel utazóknak segít, akik 

nyilván más alternatívát választanak, hogy 
kijussanak az 1-es terminálhoz. Ahhoz, hogy 
a vasút polgári célú utazásra is alkalmassá 
váljon, azaz a 2-es terminált összekösse a 
belvárossal, egy leágazást kell építeni a reptér 
alá, ahogy az Brüsszelben (Zaventem), Lon-
donban (Heathrow) és a világ számos nagy re-
pülőterénél már megvalósult. Örömhír ezzel 
kapcsolatban, hogy jelen állás szerint először 
lehet biztosított a projekt finanszírozása.
2010-ben a budapesti közlekedésben – többek 
között Vitézynek köszönhetően – egy új szem-
léletváltás következett be, minden utas legna-
gyobb örömére. Jó példa erre, hogy 2010 előtt 
csak pénztárakban lehetett jegyet és bérletet 
venni, 2010-től 300 új jegyautomata kihe-
lyezése adott egy másik opciót a sorban állás 
helyett. Az eredmény minden várakozást fe-
lülmúlt, egy év alatt az automaták a forgalom 
hetven százalékát átvették, így már az egyik 
első Vitézy-projekt rögtön sikerrel zárult! 
Az új utastájékoztatási megoldások szintén 
tovább javították a tömegközlekedés moder-
nségét, a főbb központokban (Deák, Keleti, 
Kelenföld) ügyfélközpontok létesültek, vala-
mint a FUTÁR rendszer kiépítése is az utasok 
kényelmét szolgálta. A tömegközlekedés sok-
kal vonzóbb lett ebben a négy évben, melyet 
a BKK bevételeinek húsz százalékos növeke-
désénél semmi sem példáz jobban.
A világ közlekedése számos nagy változás előtt 
áll. Az új technológiai megoldásoknak segíteni 
és támogatni kell a felhasználókat az utazáster-
vezésben, a leggyorsabb út megtalálásában A 
és B pont között. Az okostelefonok a jegyrend-
szerben is leegyszerűsíthetik az emberek dol-
gát, nem kell attól félni, hogy mi van, ha már 
az első nap elhagyjuk a bérletünket, és még az 
Oyster-kártya is okafogyottá válik nemsokára. 
Az önvezető autók megjelenése új korszakot 
hozhat a közlekedés történetében! Az autózás 
várhatóan szolgáltatás-alapúvá válik, összemo-
sódik a taxi és az autóhasználat, és új városter-
vezési módok is szükségesek lesznek. A tech-
nológia fejlődése nagyobb változást fog hozni, 
mint az elmúlt évtizedekben bármikor.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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KERÉKPÁRRAL AZ EL CAMINON
A VITÉZ KÜRTŐS TEAM SPANYOLORSZÁGI KALANDJAI
A Vitéz Kürtős ügyvezető tulajdonosa és kreatív munkatársai 2011-ben úgy döntöttek, hogy megalapít-
ják Teamjüket, hogy együtt részt vehessenek utazásokon, sporteseményeken, kalandtúrákon. 2012-ben az  
El Camino de Santiagót 10 nap alatt teljesítették kerékpárral – erről meséltek nekünk a Bálint Házban. 

Hogy miért is jelentett nekem sokat ezen 
előadás témája már előre, az meglehetősen 
egyszerű. Spanyol-magyar két tanítási nyel-
vű gimnáziumba jártam, amely öt éve alatt 
megszámlálhatatlan alkalommal hallottam 
az El Caminoról. Többször is volt alkalmam 
néhány „állomásvárosban” járni, szóval, ha 
addig nem, akkor biztosan kellőképpen ma-
gával ragadott a zarándokút lehetőségének 
varázsa ahhoz, hogy elhatározzam, a kellő 
lelki indíttatás alkalmával magam is neki-
vágjak majd ennek a 700-800 kilométernek. 
A spiritualitásnak elég folyást biztosítva 
gyalogszerrel kívánom majd végigzarándo-
kolni magam Észak-Spanyolországon, de 
ha nincs ennyi időnk vagy erőnk, kerékpár-
ral is indulhatunk.
EL CAMINO DE SANTIAGO
Bálint Gáspár és Bálint F. Gyula 2012-ben 
tették meg az általuk csak „fantasztikus ka-
land”-ként emlegetett utat, de a téma bármikor 
és bárki számára aktuális. Az El Camino de 
Santiago, azaz magyarul Szent Jakab-út már a 
XI. században is zarándokútként létezett, habár 
akkor még a maival fordított irányba járták az 
emberek. Ma a cél a Santiago de Compostela 
nevű város, amely Spanyolország Galícia tar-
tományának a fővárosa és csodálatos székes-
egyházáról is méltán híres. Az útvonal számos 
módon értelmezhető. Van hét darab, Spanyol-
országon belülről induló lehetőség, ebből talán 
a leghagyományosabb az úgynevezett Camino 
Francés (=francia út), amely Saint Jean Pied 
de Port városában kezdődik, de közvetlenül 
bekapcsolódik még az észak-spanyolországi 
vonalba több Franciaországból, vagy akár Por-
tugáliából induló útlehetőség is. 
Gáspár és Gyula több közös kaland után végül 
2012. augusztus 28. és szeptember 5. között 

kerékpározták végig a Szent Jakab-utat, és 
minden este beszámolót írtak a napi élménye-
ikről, amit még aznap közzé is tettek blogju-
kon. A rövid promóciós videó alatt is már a 
hideg futkos az ember karján, amivel épp a 
kóstolóként kínált Vitéz Kürtőst majszolja, 
hogy ez a két ember micsoda kalandban vett 
részt szélben, esőben, tehenek közt, hajlott hátú 
zarándok néniket kerülgetve, köveken rázkód-
va, de mosolyogva és hihetetlen boldogságban. 
Gáspár és Gyula mindketten kerékpároznak, 
ezért döntöttek úgy, hogy ily módon teszik 
meg az utat, no meg jóval gyorsabban is célba 
ér az ember, gyalogosan tempótól függően mi-
nimum egy hónap, de lehet, hogy több – nekik 
10 nap volt. Természetesen az alapvető kérdé-
seken túl azt is meg kellett szervezniük, hogy a 
kerékpárok hogyan jutnak el Spanyolországba. 
Ha valaki nem ragaszkodik ahhoz, hogy a saját 
kerékpárjával menjen, akkor van arra lehető-
sége, hogy Spanyolországban (vagy Francia-
országban) béreljen sisakkal, oldaltáskákkal 
együtt egy teljesen felszerelt biciklit, csak meg 
kell határozni, hova és mikor kéri az ember a 
felszerelt járművet, és azt egy meghatározott 
helyen és időben le kell adni. Ezzel sokat spó-
rolhatunk, de felmerül a kérdés, hogy mennyi-
re bízhat meg az ember egy ismeretlen ország 
ismeretlen kerékpárjában? A fiúk pamplonai 
indulásban állapodtak meg (nem érezték elég 
fittnek magukat ahhoz, hogy a Pireneusokon 
túlról induljanak, ezt később kicsit meg is bán-
ták), Barcelonáig autóval mentek és vitték saját 
kerékpárjaikat. Pamplonába vonattal érkeztek 
meg, és igazából kint tájékozódtak az egyéb 
lehetőségeikről, így visszafelé már futárcéggel 
küldték a bicikliket, amiket egyébként, mint ki-
derült, leengedett abroncsokkal repülőgépen is 
lehet sporteszközként szállítani. 

Végül Pamplonába sikeresen megérkeztek a 
fiúk és a kerékpárok is, és kezdetét vehette a 
kaland. Ha az útvonal ki lett választva, még 
mindig dönthet az ember, hogy a hagyomá-
nyos ösvényen vagy az ezzel szinte párhuza-
mosan futó országúton halad. Itt akadtak is 
kisebb nézeteltérések Gáspár és Gyula között.  
Az országúton könnyebben és gyorsabban le-
het haladni, főként a hegyesebb terepszakaszo-
kon, viszont az ösvényen ott vannak a zarándo-
kok, akiket megható látni, ugyanarra mennek 
és ugyanazért küzdenek, és a fő szobrok, jel-
képek, kilátók az ösvény mentén találhatók.  
Meg egyébként is, fájdalom nélkül nincs meg-
tisztulás. Ezért aztán napi szinten váltogatták 
az aszfaltozott utat és az ösvényt, hogy min-
denben legyen kellő részük. Eltévedni azonban 
nem lehet egyiken sem, térképet is felesleges 
cipelni, ugyanis elegendő az út jelképét, a 
Szent Jakab-kagylót követni. A jelölések a gya-
logosok 3-4 km/h-s tempójához lettek igazítva, 
így kerékpárral könnyen elsuhanhatunk mellet-
tük a gyorsabb szakaszokon, ezért érdemes fi-
gyelni, de sűrűn jelölt az út, nem lehet elveszni. 
Pamplonában Gáspár és Gyula felvették a 
zarándokútleveleiket. Az út során ezekbe 
lehet a pecséteket gyűjteni, amit Santiago 
de Compostelában be kell mutatni az elis-
mervény megszerzéséhez. A pecsétgyűjtés 
egyébként egyrészt motiváló hatású, más-
részt remekül nyomon lehet követni az 
útvonalat, illetve, hogy egy-egy szakaszt 
mennyi időbe telt megtenni. 
A fiúk Pamplona után hamarosan elérték 
az Alto de Perdón emlékművet, amelynek 
számukra az lett a legnagyobb érdekessége, 
hogy az odavezető meredek, köves eresz-
kedő és a hegynyereg ráébresztette őket, 
mi hiányzik a kerékpáros felszerelésből, 

viszont innét még vissza lehetett menni 
Pamplonába megvenni azokat. A kitérőt 
követően Utergán keresztül Irache követ-
kezett. Itt élvezték ki először kerékpáros 
zarándokaink, hogy a Camino három bor-
vidéken is keresztülfut. Ugyanis a Bodegas 
Irache nevű üzem falán ingyen borkút üze-
mel a zarándokok számára. Az első éjszaka 
Los Arcosban érte Gáspárt és Gyulát. 
SZÁLLÁS
Általában érdemes eltervezni, hogy az adott 
napon mennyit kívánunk haladni (a gyalo-
gosok általában 20-24 kilométert, a kerékpá-
rosok durván háromszor ennyit mennek egy 
nap), melyik városban kívánunk majd meg-
szállni, de ha esetleg közbejön valami, nem 
kell kétségbe esni. A Caminóra teljes infra-
struktúra épült szállodákkal, éttermekkel, 
a zarándokok szálláshelye mégis leggyak-
rabban egy úgynevezett albergue (=szál-
ló) direkt számukra fenntartva. Albergue  
lehet egyházi, önkormányzati vagy magán 
fenntartású, de a magán is maximum 10 
euró/fő/éj, tehát igazán olcsón megszáll-
hatunk teljesen elfogadható körülmények 
között. Egy szobában 6–12 ember alszik, 
és szigorú szabályokhoz kell alkalmazkod-
ni: délután, ameddig várható még gyalogos 
zarándokok érkezése, addig a többieknek 
nem adnak szállást. 10 óra körül villanyol-
tás van, és cipőben nem szabad belépni az 
alberguébe, csak papucsban, reggel pedig 
legkésőbb fél 9-kor el kell hagyni. Azonban 
a zarándokút hangulata úgy áthatja az em-
bert az önmagát kereső, vallásos vagy épp 
kalandvágyó társai között, hogy szívesen 
vállal kissé puritánabb körülményeket is. 
ÉTKEZÉS
Az étkezést általában a következő rend sze-
rint érdemes megejteni: az alberguékben jó 
tápláló reggelivel indítani a napot, napköz-
ben bőven elegendő pár kisebb falat, nem 
szükséges és nem is tanácsos nagyobb főét-

kezés miatt órákra megállni, este a szálláson 
úgyis jöhet a jól megérdemelt, spanyolos 
vacsora. Általában mindenütt szolgálnak fel 
kiadós „zarándokmenüt”, ami egy levesből, 
egy főételből és egy desszertből áll. 
FELSZERELÉS
A kerékpáros felszerelés alapvető fontosságú 
egy ilyen hosszú út során. Amit Gáspár és Gyu-
la mindenképp javasol, hogy hátizsák helyett 
oldaltáskákba pakoljunk, mert sokkal praktiku-
sabb és több minden fér bele, esetleg még egy 
kormánytáska jól jöhet a telefonnak, müzlisze-
letnek. Palackozott vizet nem kell vennünk az 
esetleges nagy meleg ellenére sem, ha van egy 
jó kulacsunk, ugyanis az út mentén végig jó 
minőségű forrásvizet ihatunk. Viszont lámpá-
ból, sárvédőből többet is kell csomagolnunk, 
mert igencsak ráz a kerékpár a földes, köves 
szakaszokon, és minden leesik, ezért mindent 
jó erősen meg kell szorítani. Legyenek nálunk 
szerelő eszközök is defekt esetére (pumpa, 
tartalék belső és külső gumi). Csengő feltét-
lenül szükséges a gyalogos zarándokok miatt.  
Ők utálják, de muszáj rájuk csengetni, viszont 
vigyázni kell, mert az elmélázó zarándok meg-
ijedhet, és nem biztos, hogy abba az irányba 
ugrik, amerre várjuk. Egyéb felszerelésből, 
pipereszerből elég a minimum (laptop és tü-
körreflexes teleobjektíves fényképezőgép nem 
létszükséglet, mint az újságíró és fotós Gyula 
esetében). Ruhából elég két váltás kerékpáros 
ruha napközben, egy rövid és egy hosszú nad-
rág, papucs, fürdőruha, de a szállásokon van 
mosógép és szárítógép is. Költségmegtakarí-
tás céljából kézzel is tökéletesen ki tudjuk este 
mosni a ruháinkat, és reggelre megszárad. 
Gáspár és Gyula a következőkben a Log-
roño – Najera – Santo Domingo della Calza-
da – Villafranca Montes de Oca – Atapuerca 
– Burgos útvonalon haladt. Burgosban meg-
csodálták a gyönyörű Szűz Mária-katedrá-
list, amely az UNESCO világörökség része.  
A XIII. században épült, a gótika elemei hatá-

rozzák meg stílusát, és lenyűgöző méretekkel 
és formákkal büszkélkedik. Burgos után San 
Antón – Castrojeríz – Frómista – Sahagún – 
León – Astorga állomások következtek sorra. 
Astorga kiemelendő több szempontból: a püs-
pöki palotát Antoni Gaudí világhírű katalán 
építész tervezte, aki magához képest kevésbé 
organikusra álmodta meg eme épületet, így a 
Gaudít kevésbé kedvelőket is biztosan lenyű-
gözi. A másik érdekesség Astorgáról, hogy 
Santiago de Compostelától valamivel több 
mint 200 kilométerre fekszik, az elismer-
vényhez pedig gyalog megtett 100, lóval vagy 
kerékpárral pedig 200 megtett kilométer kell, 
ezért gyakran innen is indulnak zarándokok. 
A következő, minden zarándok számára fon-
tos állomás a Cruz de Ferro volt Molinaseca 
környékén. A Cruz de Ferro, magyarul Vaske-
reszt, egy olyan pont, ahol minden zarándok 
egy emléket hagy, ezért a kereszt körül már 
óriási kő- és tárgyhalom alakult ki az évek 
során. Vannak itt fényképek, üzenetek, hihe-
tetlenül megható és felemelő hely, sokan itt 
értik meg az út értelmét, másokét is, ami lehet 
szórakozás, de mély emberi tragédia is. 
Villafranca del Bierzo – Samos – Portoma-
rin – Palas del Rei után végül zarándokaink 
megérkeztek Santiago de Compostelába, 
ahol az utolsó pecsét is belekerült zarándo-
kútleveleikbe és a székesegyház előtt egy-
szer csak véget ért a felejthetetlen kaland. 
Akit nagyon nyomaszt az üresség, még 
folytathatja útját az óceánig, a világítótoro-
nyig, körülbelül 1 napos úttal lehet megtol-
dani a megtoldanivalót. Arról, hogy ki mit 
érez közben, nem igazán lehet szavakkal 
beszélni, mindenki járja végig az utat és ta-
pasztalja meg, érdemes. 
Gáspár és Gyula zarándokútjáról további 
részletek, fényképek, videók a www.vitez-
kurtosteam.hu oldalon érhetők el. 

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

Fotók: http://vitezkurtosteam
.hu/
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LÉLEKKERESÉS
AZ EMLÉKEZET TENGERÉN

Egy spanyol születésű mexikói filmrendező emlékirataiban megrendítő 
szavakkal vet fel alapvető – orvosi, lételméleti, gyakorlati, filozófiai – kér-
déseket: milyen élete, milyen világa, milyen személyisége van egy olyan 
embernek, aki elveszítette emlékezőképességét és ezzel együtt az időben 
való lehorgonyzottságát és múltját. Kik is vagyunk az emlékeink nélkül?

DEFICITEK ÉS TAN, TAN-TAN…
Nem lehetnének felkavaróbbak Luis Bunu-
el (1900–1983) sorai Utolsó leheletem című 
művében, mely tragikusan érzékelteti a sze-
mélyiség törékenységét,és az életnek való 
kiszolgáltatottságot.
„Az ember csak akkor jön rá, hogy egész éle-
te emlékekből áll, amikor elkezdi elveszteni 
az emlékeit, akárha pillanatokra is. Emlékek 
nélkül nem élet az élet… Emlékezetünk fűzi 
össze a bennünk meglevő dolgokat, emlé-
kezetünk határozza meg az értelmünket, a 
cselekedeteinket, az érzelmeinket. Emlékezet 
nélkül nem létezünk”. (Aztán a visszafelé 
terjedő amnézia következik, mely egy egész 
életet eltörölhet, mint az anyám esetében…).
A neurológia tárgyilagos kifejezésével élve, a 
jelenséget a „deficit” szóval illetik, mely va-
lamely idegrendszeri funkció meghibásodását 
vagy hiányát jelöli: ilyen az emlékezetzavar, 
beszédzavar, a nyelvzavar, a látás és a mozgás 
összerendezettségének zavara, az indentitá-
szavar, meg még egy sor specifikus működé-
si vagy képességbeli rendellenesség. Újabb 
közkedvelt kifejezéssel élve, minden „disz-
funkcióra” külön szó van úgy, mint az afázia, 
mely a beszéd zavarát, afónia, mely a hang és 
az afémia, mely a beszédkészség elvesztését 
jelenti, alexia, mely az olvasott szó jelenté-
sének felismerési zavara, az apraxia, mely az 
akaratlagos mozgás vagy valamely összetett 
cselekvés végrehajtásának a zavara, amnézia 
mely az emlékezőképesség meggyengülése 
vagy teljes elvesztése, az agnózia, mint az 
észlelési rendszer zavara, és az ataxia, mely 
az izommozgások koordinációjának a zavarát 
jelenti. Minden terminus egy-egy olyan speci-
ális idegrendszeri vagy tudati funkció, amely 
az ezeket elszenvedő személyeknél betegsége 
vagy balesete folytán részben vagy teljesen 
elveszett vagy ki sem fejlődött.
Az agy és a tudat közötti kapcsolat tudományos 
vizsgálatának első eredményei Paul Broca 
(1824–1880) francia orvos nevéhez fűződnek, 
aki 1861-ben felfedezte, hogy az expresszív 
beszédkészség zavara, avagy afázia minden 
esetben a bal agyfélteke egy bizonyos részét ért 
károsodás következtében alakul ki. Kutatásait 
azon páciensei segítségével végezte, akiknek 

motoros beszédközpontja, mely a domináns 
félteke alsó homloki tekervényében (gyrus 
frontalis inferior) található, sérült. Leghíresebb 
betege Louis Leborgne volt, aki egyéb panasz 
híján, csak a „tan” szót volt képes kimondani, 
holott lett volna mondanivalója, ha birtokában 
lett volna a képesség, hogy a megfelelő módon 
fejezhesse ki magát, juttathassa érvényre gon-
dolatait. Miután Leborgne 1861-ben elhunyt, 
Broca felboncolta, majd megállapította, hogy 
Leborgne domináns oldali homloklebenyének 
fentebb említett részén szifilisz következtében 
lézió keletkezett. Eredményei tiszteletére a te-
rületet róla nevezték el, illetve a beszédképzés 
károsodását Broca-afáziának hívják.

AZ ELBŰVÖLŐ, INTELLIGENS, AM-
NÉZIÁS JIMMIE TÖRTÉNETE
Nemrég olvastam Jimmie G. történetéről, 
mely erős hatással volt rám életszagú tra-
gikomédiájával. Az elbűvölő, intelligens, 
amnéziás Jimmie-t 1975-ben a következő 
rejtélyes indoklás kíséretében utalták át a 
New York City környéki elmeszociális ott-
honba: „Magatehetetlen, tébolyult, zavaro-
dott, dezorientált.” Jimmie negyvenkilenc 
éves vidám, nyílt, megnyerő külsejű, egész-
ségesférfi volt, bozontos ősz hajjal. Mindig 
közvetlenül, kedélyesen köszöntötte orvosát:
–Hello, doki. – üdvözölte – Szép napunk van! 
Leülhetek ide? – szívesen beszélt, és válaszolt 
orvosa minden kérdésére. Megmondta a nevét, 
születési idejét, majd szívélyesen nosztalgiá-
zott szülővárosáról a connecticuti kisvárosról, 
melyet szeretetteljes aprólékossággal írt le, sőt 
még térképet is rajzolt hozzá. Emlékezett csa-
ládtagjai melyik utcában laktak, és a telefon-
számaikat is fel tudta idézni. Mesélt az iskolás 
éveiről, barátairól,hogy mennyire szerette a 
matematikát, majd a tengerészetnél töltött idő-

ről – 1947-ben, közvetlenül az érettségi után, 17 
évesen sorozták be. Felidézte, majdhogynem 
újraélte, amikor másodhíradósként szolgált kü-
lönböző tengeralattjárókon, melyeknek szintén 
tudta a nevét, pontosan tudta, hol állomásoz-
tak és milyen küldetéseket teljesítettek, és kik 
voltak a tengerésztársai. Furcsa módon eltérő 
igeidőket használva mesélt: az iskolás évek a 
múltban történtek, míg a besorozást követően 
jelenidőre váltott. Eseménydús ifjúkorára élén-
ken emlékezett, majd emlékei különösképpen 
megszakadtak. Újraélte a háborúban tett kato-
nai szolgálatot, és terveit a jövőre nézve. Jim-
mie csupa lelkesedés volt, és inkább tűnt úgy, 
hogy a közvetlen, aktuális élményeit fejezi ki, 
semmint a visszaemlékezések során megszo-
kott formális és fiktív jelent idézte volna meg. 
Orvosa így ír az ezt követő eseményekről:
„–Hányat írunk most, Mr. G.? – kérdeztem, 
igyekezve zavaromat könnyed hangvételem-
mel palástolni.
–1945-öt, ember. Miért, mit akar ezzel? – 
Tovább magyarázott: Megnyertük a hábo-
rút, Roosevelt halott, Truman kezében a 
kormányrúd. Nagyszerű idők várnak ránk!
–És maga, Jimmie, hány éves?
Ezen fura módon elgondolkozott kicsit, 
mintha számolna.
–Hát, azt hiszem, tizenkilenc, doki. Húsz le-
szek jövőre.
Látva magam előtt ezt az ősz hajú embert, 
olyan ösztönös reakcióm támadt, amelyet 
sosem fogok megbocsátani magamnak – a 
legnagyobb kegyetlenség volt részemről, 
vagyis az lett volna, ha Jimmie bármire is 
képes emlékezni a történtekből.
–Nézze – mondtam, és elétartottam egy tük-
röt. – Nézzen a tükörbe és mondja meg mit 
lát. Tényleg egy tizenkilenc éves fiú néz visz-
sza magára?
Hirtelen hamuszürke lett az arca és meg-
ragadta a szék két oldalát. Jézus isten – 
suttogta. Jézusom, mi folyik itt? Mi történt 
velem? Rémálom ez, vagy micsoda? Valami 
rossz vicc? Megőrültem? – kérdezte kétség-
beesett izgalommal.
–Semmi baj, Jimmie – igyekeztem meg-
nyugtatni. – Egyszerű tévedés volt. Nincs 
miért aggódnia. Jöjjön!”
Az orvos elterelte Jimmie figyelmét, együtt az 
ablakhoz mentek. Lent baseballoztak és vég-
re visszanyerte színét, újra elmosolyodott, Dr. 
Sacks pedig kiosont a szobából az utálatos tük-
rével együtt, majd két perc múlva ismét benyi-
tott. Jimmie az ablaknál állt, majd az ajtó nyitó-
dásakor hátrafordult és ismét felderült az arca:
–Hello, doki! – köszöntötte orvosát. – Szép 
napunk van. Gondolom beszélni akar velem. 
Leülhetek ide? – és őszinte tekintetében a 
felismerés halvány szikrája sem bújkált.

Jimmie számára 1945-ben megállt az idő, is-
meretei pedig egy frissen érettségizett, jóké-
pességű fiúénak feleltek meg. Az intelligencia 
teszteken kiemelkedően teljesített, és matema-
tika feladványokat is ragyogó egyszerűséggel 
oldott meg, abban az esestben, ha a folyamat 
elég rövid időt vett igénybe, ellentétes esetben 
azonban teljesen elfelejtette az előző lépéseket, 
így képelen volt sikeresen elvégezni egy fela-
datot is. Felsorolta naprendszerünk bolygóit, 
majd, mikor Dr. Sacks egy felvételt mutatott, 
melyen a Föld van, a Holdról készített képen, 
megrökönyödött, azt hitte ugratják. Először lát-
szólag könnyedén vette az akadályokat, majd 
a Nimitz névre hallgató repülőgép-anyahajó 
fotóját megpillantva érthetetlenkedve tört ki:
„–Az összeset ismerem név szerint, de a Ni-
mitz-ről nem tudok… Természetesen létezik 
Nimitz admirális, de nem hallottam, hogy 
anyahajót neveztek volna el róla.”
Jimmie kezdett kimerülni. Ingerlékennyé vált 
az anomáliák és ellentmondások egyre na-
gyobb nyomása alatt, amelyeknek ijesztő kö-
vetkezményeivel képtelen volt szembenézni.
AZ ELVESZETT LELKEK
Szívszorító belegondolni Jimmie esetébe. 
Egész élete a feledés homályába veszett, és 
nyomtalanul tűnt a semmibe. Léte csupán 
egyetlen pillanatba zárult, egy, a múlt és jövő 
nélküli ember állandóan változó világának 
börtönébe. Érdekes felvetés, hogy vajon mit 
jelenthettek Jimmie számára a beszélgetések 
során felvetődött problémák, és, hogy az em-
lékezet és a folytonosság abszolút hiányában 
lehet-e beszélni még egyáltalán „létezésről”…
Miként tudhat egy Jimmie-hez hasonló „el-
veszett lélek” valamiféle folytonosságot, 
kötődést kialakítani? A kulcsszó talán a kap-
csolat, ám hogyan kivitelezhető ez, ha a gyö-
kerek a régmúltig nyúlnak, és semmi sem 
köti a személyt a jelenhez. Hogyan lehetnek 
segítségére a környezetében élők? Mit ér az 
élet kapcsolódások, összefüggések nélkül?
David Hume (1711–1776), skót empirista fi-
lozófus gondolatai, a skót felvilágosodás egyik 
kitűnő elméje ragadja meg talán legjobban 
Jimmie létezésének jellegét: „Bátran ki merem 
jelenteni, hogy az ember nem más, mint kü-
lönböző benyomások halmaza vagy gyűjtőhe-
lye, melyek felfoghatatlan sebességgel követik 
egymást, és állandó mozgásban, változásban 
vannak.” Tehát bizonyos értelemben Jimmie a 
hume-i létezés szintjére alacsonyodott. Hume 
valószínűleg örömmel fogadta volna saját fi-
lozófiai „agyszüleményének” megtestesülését, 
egy olyan ember személyében, kinek a világ 
csupa összefüggéstelen benyomások áramlásá-
ra korlátozódik.
Jimmie-t gyakran meglátogatta testvére, és 
a találkozáskor mindig őszinte örömmel fo-

gadta, és fel is ismerte bátyját, ám sosem ér-
tette az miért olyan öreg. Jobb válasz híján 
csak legyintett, és a „vannak akik korábban 
öregednek” könnyed kijelentés számlájá-
hoz írta a számára megmagyarázhatatlan 
jelenséget. Jimmie-vel nem igazán lehetett 
értelmes beszélgetést folytatni saját álla-
potáról. Míg aki elveszíti az egyik szemét 
vagy lábát, tudatában van a történteknek, 
addig Jimmie, aki az „énjét” veszítette el, 
nem lehetett ennek tudatában, mivel nem 
volt aki felfogja a vele történteket.
A bizonyos mértékű retrográd amnézia gya-
kori jelenség, ha nem is általános a Korsza-
kov-szindrómában szenvedő betegeknél. 
Jimmie esetében, aki ifjú korára már sú-
lyos alkoholista volt, a klasszikus Korsza-
kov-szindrómáról lehetett beszélni – mely 
az emlékezet mélyreható és végleges, de 
„vegytiszta” szétesése, amelyet a középagyi 
csecstest (corpus mamillare) alkoholos de-
generációja okozott – még súlyos alkoho-
listák esetében is igen ritka.
Egy alkalommal Jimmie megosztotta Dr. 
Sacks-szal pillanatnyi állapotának koordi-
nátáit, melyek szerint már régóta nem érez-
te, hogy élne, nem érez semmit, nem mond-
hatná, hogy boldog.
Van-e lelke egy, az idő és az események 
tátongó űrjében kallódó embernek? Pon-
tosabban, van-e lelke Jimmie-nek? – tette 
fel a kérdést Dr. Sacks a Jimmie-t egy ott-
honban gondozó ápolónővéreknek, melyre 

elgondolkodtató választ kapott: “Nézze meg 
Jimmie-t a kápolnában, és döntse el maga”.
Dr. Sacks a kápolnába érve mélyen megható 
jelenetnek volt részese. Jimmie olyan intenzív, 
kitartó figyelmet tanúsított, melyet addig még 
nem tapasztalt nála, és el sem tudta képzelni, 
hogy képes ilyesmire. Ott, akkor nem volt ki-
szolgáltatva egy tökéletlen mechanizmusnak. 
Mélyen átélte a szentséget, és úgy tűnt, szel-
leme tökéletes összhangban van. Jimmie a 
spirituális aktus minden mást kizáró koncent-
rációjában egyértelműen megtalálta önmagát, 
megtalálta a folytonosságot és a valóságot. 
Alekszandr Lurija nemzetközi hírű orosz 
neuropszichológus így ír az „elveszett lelkek” 
megsegítéséről: „De az ember nem csupán me-
móriából áll: vannak érzelmei, van akarata, 
érzékenysége, erkölcsisége... És éppen itt, ezen 
a (…) területen nyílhat esélyed elérni őt, és se-
gíteni rajta”.
Talán az orvosi szempontokon kívül egyfaj-
ta filozófiai tanulság is levonható mindebből: 
a Korszakov-szindróma, a demencia vagy a 
hasonló végzetes betegségek esetében bár-
mennyire súlyos is a szervi károsodás és a 
Hume-féle szétesés, még mindig fennmarad 
a művészet és a lelki-szellemi közösség újra-
integrálódás határtalan és egyben felbecsül-
hetetlen lehetősége. Ez a lehetőség még azok 
számára is nyitva áll, akik első pillantásra re-
ménytelen neurológiai esetnek tűnnek.

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu
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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)

UTAZÁS 4+DX-BEN

Nemrégiben, a HÖK által szervezett Projekt-
napra menet, a négyes-hatost felváltó pót-
lóbuszra várva feltettem magamnak a nagy 
kérdést, miért vagyunk mi utazó közönség?
Először arra gondoltam, hogy így egy hu-
morista a buszon könnyedén elsütheti, hogy 
"Maguk az utazó közönségem!", de hamar 
rájöttem az igazi válaszra, azért, mert a 
BKV egyike az új szélesvásznú szórako-
zóhelyeknek. Minden nap, mikor helyet 
foglalunk kényelmes ülésünkben, láthat-
juk ahogy az utazó emberek beszélgetnek, 
sztorizgatnak, mely néhány remek törté-
nettel szolgál információra éhes elménk-
nek. Van itt szappanopera, mikor heves 
viták zajlanak egy csábos hölgy kegyeiért, 
dokumentumfilm, mikor valaki régi isme-
rősét tájékoztatja munkája szépségeiről és 
persze a délután négy órai családi vígjáték, 
mikor a szülők viszik haza gyermekeiket az 
iskolából. Szerencsések lehetünk, hiszen 
nem csak láthatjuk és hallhatjuk az esemé-
nyeket, de még a mellettünk ülő kőműves 
egész napos verejtékét is mélyen magunk-
ba szívhatjuk, heves gesztikulálása közben.  
Az élvezetek fokozását pedig Budapest hi-
bátlan útfelülete biztosítja, így sosem kell 
attól tartanunk, hogy kizökkenünk az utazás 
világából. Sajnos csak ritkán, de arra is van 
lehetőségünk, hogy egy-egy hirtelen gáz 
adás vagy fékezés közben nyelvünkkel is 
átélhetjük az járművek által nyújtott legma-
gasabb élvezeti szintet.
Sajnálatosan csak néhány megállóra 
szálltam fel, az ekkor közlekedő pótló-
buszra, amely nem sokkal a megálló előtt 
lerobbant, ezzel megadva érzékszerveim-
nek mindent, amit nyújthat egy buszút. 
A vezető megnyugtatott mindenkit, hogy 
mindjárt megérkezik a pótlóbusz. Így ki-
kapcsoltam magam a műsorból és bemen-
tem az egyetemre.
Még szerencse, hogy nem kellett megvár-
nom a buszpótló buszt.

Győrödi Lajos
gyorodi.lajos@hotmail.com

NEM LESZ CÍMVÉDÉS A BL-BEN!
KIESETT A BARCA, KÉT MADRIDI A NÉGYBEN

Négy rendkívül izgalmas párharcot hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája 
negyeddöntője nem mellőzve a váratlan eredményeket és rekorddöntése-
ket. A címvédő kiesésével pedig teljesen nyílttá vált, hogy melyik csapat 
ülhet fel 2016-ban az európai klub futball trónjára.

A Barcelona útja a címvédés felé az Atletico 
Madridon keresztül vezetett (volna). Sokak  
szerint Fortuna gyakorlatilag az egyetlen olyan 
ellenfelet adta a katalánoknak, akikkel igazán 
meggyűlhet a bajuk, ezzel a szakértőknek 
igazuk is lett. A Barcának az se jött jól, hogy 
március végén-április elején kisebb hullám-
völgybe kerültek, többek között a válogatott 
szünetnek is köszönhetően, mely így utólag 
egyértelmű, hogy megtörte Luis Enrique 
csapatának lendületét. Az Atleti sokkal jobb 
formában érkezett a Nou Campba, ennek 
megfelelően a 25. percben Fernando Tor-
resnek köszönhetően a matracosok szerezték 
a meccs első gólját, majd Torres hozta meg 
az első fordulatot a párharcban, hat perc alatt 
összehozott magának két sárga lapot, így a 35. 
percben emberhátrányba került az Atletico.  
A Barcelona a második játékrészben kihasz-
nálta emberelőnyét és Luis Suárez duplájával 
megfordította a meccset. A visszavágón a Bar-
cából hiányzott az átütő erő, a Simeone-csa-
pat a 36. percben Antoine Griezmann révén 
megszerezte a vezetést, és az idegenben lőtt 
gólja miatt már továbbjutásra is állt. A második 
félidőben a Barca mezőnyfölényét nem tudta 
gólra váltani sőt, Griezmann újabb góljával 
megpecsételődött a címvédő sorsa, az Atletico 
3-2-es összesítéssel jutott tovább, Lionel Mes-
si pedig immáron 452 perce gólképtelen!
A másik madridi csapat, a Real Madrid is 
megnehezítette saját dolgát a német Wolfs-
burggal szemben. Zinadine Zidane csapa-
ta talán egy picit elbízta magát az április 2-i 
győztes Clásico után, a németek elleni odavá-
gón, ha nincs Keylor Navas, akár ledolgozha-
tatlan hátrányba is kerülhetett volna a királyi 
gárda, a costa rica-i kapus a hajrában megfo-
gott egy ziccert, így Ricardo Rodriguez és 
Maximilian Arnold góljaival „csak” 2-0-ra 
veszítették el az első meccset. A visszavágó 
Cristiano Ronaldo parádéjáról szólt, ugyanis 
a portugál 86 másodperc alatt két gólt szerzett 

a 15. és a 17. perc között, ami új rekord, ezzel 
ledolgozva csapata hátrányát. A Wolfsburg az 
első félidő hajrájában elvesztette legjobbját, 
Julian Draxler megsérült és le kellett cserél-
ni. A második félidőben már csak egy szabad-
rúgásgól született, ami a Real továbbjutását 
hozta: Cristiano Ronaldo talált rést a szétnyíló 
sorfalban, mesterhármas! A madridiak még 
nem kaptak gólt az öt hazai pályán lejátszott 
BL-meccsükön, ami Keylor Navast dicséri.
A Bayern München a lehető legkönnyebb szó-
ba jöhető riválissal, a Benficával játszott, és a 
bajorok már a 2. percben vezetést szereztek, 
Arturo Vidal tett róla, hogy ideje korán una-
lomba fulladjon az odavágó. Aztán a lisszaboni 
visszavágó is egészen addig tartogatott izgal-
makat, amíg a Benfica Raúl Jiménez góljával 
kiegyenlítette a párharcot, mígnem jött megint 
Vidal, aki a 38. percben egy idegenben lőtt gól-
lal eldöntötte a továbbjutás kérdését. Ezután 
még egy-egy gól született (Talisca és Thomas 
Müller) révén, így a Bayern is bejutott a leg-
jobb négy közé.
Az arab csapatok párharcában a Manchester 
City kihasználta, hogy saját stadionjában volt 
a visszavágó, így kiejtette a jobb formában 
levő PSG-t. Az első meccsen 2-2-es döntetlen 
született, mely a két idegenben lőtt gól miatt a 
Citynek kedvezett. A visszavágót a City végig 
kézben tartotta, és Kevin De Bruyne a pári-
zsi meccs után otthon is betalált továbbjuttatva 
ezzel csapatát. Abu-Dhabi legyőzte Dubait… 
Zlatan Ibrahimovic ezzel már nyolcadszor 
esett ki aktuális csapatával a BL negyeddöntő-
jében, egyedül 2010-ben a Barcelona tagjaként 
sikerült túlélnie ezt a kört.
Egyesek már lázasan készíthetik az összeeskü-
vés-elméleteket, ugyanis mind a négy párharc 
3-2-es összesítéssel zárult! Az elődöntőben 
Man. City-Real Madrid és Atl. Madrid-Bayern 
München mérkőzéseket rendeznek.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

SZIKLATEMPLOM
A GELLÉRT-HEGY LELKE

Minap a jó időnek megörülve, a Gellért-hegyen sétálgattam. Lefelé jövet 
egy templom bejárathoz értem, amit én még sosem láttam. Mivel az idő 
hűvösre fordult, és már eléggé elfáradtam a délutáni túrázásban, besiet-
tem a templomba, de arra a látványra, ami fogadott nem számítottam.

A Gellért-hegyi sziklakápolna építésé-
nek ötlete 1924-ben vetődött fel, ugyanis 
egy magyar zarándok csapat a híres fran-
ciaországi kegyhelyen Lourdes-ban járt. 
Kezdetben a Szent István barlangot, ami a 
hegy déli oldalán található, szerették vol-
na engesztelő szentéllyé építeni. Később 
a barlang egy természetes üregét bővítet-
ték ki robbantásokkal, így több mestersé-
ges barlangrészből áll. Lux Kálmán ter-
ve alapján kezdték meg az építkezést, de 
Weichinger Károly fejezte be 1931-ben.  
Pár évvel az átadás után, egy neoromán 
kolostor is épült a Gellért-hegy dunai ol-
dalán. A kolostor az egytelen, magyar ala-
pítású szerzetesrend, a pálosok számára 
épült. A hatvanas évek elején barbár mó-
don 2 méter vastagságú betonfallal elzár-
ták a templom bejáratát. A rendszerváltás-
kor, 1989-ben a pálosok visszakapták és 
újból megnyitották a Sziklatemplomot.
A templom vasrácsán a Pálos Rend címe-
rét láthatjuk. Belépve a kapun a külső bar-
langba érünk ahol a lourdes-i Szent Szűz 
szobra köszönt minket. A külső barlangból 
egy, először alagútnak tűnő folyosón jut-

hatunk a mesterségesen, robbantásokkal 
kialakított részébe a templomnak. Itt tart-
ják a különböző imádságokat, valamint a 
szentmiséket. Mivel, már késő délután ér-
tem a templomhoz, kint már kicsit hűvös 
volt, de a templomba leérve igen kellemes 
klíma fogadott. Mint kiderült, télen-nyá-
ron 20 °C körül van a hőmérséklet, a me-
legvízű forrásoknak köszönhetően.
Azért találjuk a Szűzanya Szent Koro-
nával ékesített szobrát egyből a bejárat 
után, mivel a templomot a Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel.  

Első pillantásra megszokottnak tűnik a 
szobor, azonban hosszasabb tanulmányo-
zás után mindenkinek feltűnhet, hogy Jé-
zust nem Mária tartja, hanem édesanyja 
szoknyája mellett áll, és az országalmát 
nyújtja a Szűzanyának. A másik érdekessé-
ge a szobornak, hogy Mária mellénye két 
egymással szembe forduló galambból áll, 
ezzel is a magyar népművészetre utalva.  
A templom szentségháza, a thot-hegyi kopt 
szentély méretazonos fotómásolata. Tovább  
haladva a lengyel kápolnához jutunk el.  
Ez a hely a II. világháború emlékét őrzi, 
valamint emlékeztet minket a lengyel-ma-
gyar barátságra, amely régi időkig vissza-
nyúlik, és persze a közös szentre, amely a 
két nemzetet örök időkre összekapcsolja. 
A lengyel kápolnából a főhajóba jutunk, 
ahol az oltár fölött egy hatalmas feszület 
függ, amelyen a mennyei Atyára fölte-
kintő, haldokló Jézust találjuk. Az eredeti 
feszületet a Sziklatemplom megépítésekor 
fényképek alapján készítették a limpiászi 
feszület másolataként, de ezt 1951-ben a 
templom bezárásakor megsemmisítették. 
A főoltárral szemben állva, a bal oldali 
boltíves nyílás mögött Szent Gellért dom-
borművét láthatjuk.
Most, hogy a jó idő elért minket, érdemes 
megcsodálni a Gellért-hegyről a csodálatos 
kilátást, lefelé menet pedig nem nagy kitérő 
megnézni, ezt az igazán különleges és ren-
geteg emlékkel teli templomot.
A pálosrend honlapján látható a miserend.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

VERSLAVINA

A nő meg a férfi… – így szól az Athe-
neum Kiadó gondozásában frissen meg-
jelent kötet alcíme. A szerző? Lackfi 
János, Szabó T. Anna és még sokan má-
sok. Mi lehet ez? Tematikus antológia? 
Valamilyen gyűjteményes kiadvány? 
Kortárs költők közös költői projektjé-
nek eredménye? Leginkább az utóbbi. 
Ugyanis a kötet, bár antológiának is te-
kinthető a maga módján, igencsak rend-
hagyó módon, és szokatlan környezetben 
keletkezett. Ennél „kortársabb” verses-
kötetet viszont aligha találnak manapság 
a könyvpiacon.
A történet valamikor január elején kez-
dődött, amikor Szabó T. Anna kiposz-
tolta a Facebookra Lackfi János negy-
venedik születésnapjára írt versét: „A 
férfi, ha negyven…”– ekkor még mit sem 
sejtve annak későbbi sorsáról. (Vagy ép-

pen hogy előre megfontolt szándékkal?  
Ki tudja...) Lackfi János verssel vála-
szolt („A nőci, ha negyven…”), és csak-
hamar valóságos verspárbaj bontakozott 
ki a közösségi oldalon a két szerző kö-
zött, röpködtek a humoros, csípős, gú-
nyolódó sorok, a kritikus és önkritikus 
megjegyzések. És ahogy idővel az ára-
dásnak indult folyó is kilép a medréből, 
úgy szépen lassan a szelíd születésnapi 
köszöntővel indult verslavina is – ne-
véhez híven – egyre több kortárs költőt 
sodort magával. Végül Szabó T. Anna és 
Lackfi János egy-egy kezdősort küldtek 
el költőbarátaiknak kihívásként, hogy 
ezt ízlés szerinti stílusban és hangnem-
ben, hosszabb vagy rövidebb versben, 
ahogy tetszik, befejezzék. Így csatlako-
zott a majdani kötet szerzőinek táborá-
hoz Kiss Judit Ágnes, Hartay Csaba, 
D. Tóth Kriszta, és még sokan mások. 
Végül a lavina túlnőtte a Facebook ke-

reteit, és megszületett a döntés: a szel-
lemes versfolyam nyomtatott formában, 
összegyűjtve és rendezve is megjelenik.
Manapság a gender-kérdés lassan a hét-
köznapjaink részévé válik. Szinte nem 
múlhat el nap anélkül, hogy valamilyen 
témába vágó hírt ne olvasnánk, halla-
nánk, vagy ne beszélnénk róla. A téma 
sok konfliktust szül és indulatot szít, 
azonban kétségtelen, hogy nem lehet ki-
kerülni és elmenni mellette. A Verslavina 
a férfi és a nő közötti különbségeknek és 
esetleges ütközéseknek, konflikustfor-
rásoknak a humoros oldalát fogja meg. 
Ugyanakkor azért is érdemes kézbe ven-
ni, mert a vicces, nevettető szurkálódás 
mögött mégis komoly élettapasztalat és 
a valóságból ellesett epizódok, mozzana-
tok állnak, úgyhogy a maga szórakoztató 
módján tanulságos is lehet az olvasónak.

T.A.T.
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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NYEREMÉNYJÁTÉK
Beküldési határidő: a megjelenéstől számított 
egy héten belül (következő hét szerda 12:00). 
Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben!
A nyertes a gumicukrát az Északi Hallgatói Iro-
dában (É 0.75) nyitvatartási időben veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban 
látta a nevét.

HETI NYERTESEINK

Barta Klára
Baják Petra

Virág Szabolcs

SUDOKU
Klasszikus feladat, várjuk a megoldásaitokat a rejtvény@nyuz.elte.hu címre. Elég azt a 
három számot elküldenetek, amik a szürke négyeztekbe jöttek ki. Jó fejtegetést!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

MONDOK EGY...

Vicces oktatód van? Csak úgy szipor-
kázik az órákon? Írd meg az arany-
köpéseit a mondokegy@nyuz.elte.hu 

címre ésmegjelentetjük az újságban!

Fizika: Mechanika és hőtan: „Üljön a hátsó sorba, ott 
nézhet csúnyán. Az első sorban szépen kell nézni!”

Vető Balázs

Geotermika és radiometrikus kormeghatározás: „A vizs-
gán minden kérdés nagyon egyszerű lesz, legfeljebb csú-
nyán lesznek megkérdezve…”

Lenkey László

Bevezetés a földtörténetbe: „Jelöljék be Huttont a paleo-
facebookon!”

Pálfy József

Fizika (Elektromágnesség és optika): zh kiosztásakor „Az első 
fordulóban a feladatok győztek, májusban lehet visszavágni!”

Vető Balázs

CSINIBABA
ENGEDD, HOGY ÁTJÁRJON A SUSU BOLODSÁG

Ezen a héten otthoni programot ajánlok nektek, egy magyar film meg-
nézését, a Csinibabát.  Nekem ez az örök klasszikusok táborát erősíti és 
számtalanszor láttam már. Számomra ez az örök klasszikus az etalon.  
Bármikor, bárkivel jól eltudok róla beszélgetni, sokszor ezzel próbálom 
elütni a randevúkon a kínos csendet.

Mikor először láttam a Csinibabát, igazából 
nem is értettem a keret történetet, meg hogy mi 
miért is következik egymás után? Nem sokat 
tudtam a történelmi eseményekről, amit gya-
korlatilag kifigurázott a rendező, de dalokkal, 
jó zenékkel és humorral tele van tűzdelve, így 
abszolút élvezhető volt a lényegi történet nél-
kül is. Sokszor dúdolgattam, énekeltem a da-
lokat, és most is kellemes volt a lejátszási listát 
átpörgetni. Már akkor is hatással volt rám a 
film, minden alkalommal, miután megnéztem, 
elhatároztam, hogy megnövesztem a hajamat, 
hogy én is olyan szuper frizurákat tudjak készí-
teni, mint amilyeneket a női szereplők viseltek. 
És bambit akartam inni. Nem tudtam, hogy mi 
az, de akartam, mert ott is azt itták élvezettel. 
Aztán később, mikor idősebben is megnéz-
tem, egyre több dologra fény derült számomra, 
hogy az idilli hangulat csak karikatúra, miért 
olyan nagy dolog, hogy valaki Coca Colát 
ihat, és miért vágynak a fiatalok Helsinkibe, 
a vasfüggönyön túlra. Az alaptörténet: 1962 
augusztusában a kánikula és az unalom uralta 

az emberek hangulatát. Aztán a KISZ meghir-
dette a Ki mit tud?-ot, ami mindenkit felrázott. 
A győztes elutazhat Helsinkibe, ami a kitörés 
lehetőségével (mert „Helsinki az Nyugat-e?”) 
kecsegtet, így el is indul a felkészülés a legkü-
lönfélébb előadásokra: tánczenekartól kezdve 
az erőművészen át a népdalcsoportig. Közben 
a szerelem is természetesen felüti a fejét, és a 
remény az, ami örökösen mindenkiben benne 
van, ami hajtja a szereplőket, hogy ők is vég-
re élhessék az édes életet. Az egyik jelenetben 

a moziban ülve konkrétan megőrül a tömeg, 
mikor a vásznon megjelenik Anita Ekberg a 
szökőkútban. Végül kiderül, hogy nem min-
den arany, ami fénylik, mégsem mindenkinek 
egyenlően elérhető reménysugár a Dolce Vita. 
A filmben érdekes az operatőri munka is, az 
egész hangulaton sokat dob, hogy bizonyos 
jelenetek gyorsítva, bizonyosak pedig lassítva 
vannak, így még jobban és jobban karikíroz 
mindent és mindenkit. Kedvenc szereplőm 
mindig is Mancika volt, a csinos szőke nő, aki 
(természetesen) szintén az édes életre vágyott, 
így elutazott külföldre hírbemondónak. Való-
ra vált az álma. Szó szerint idézve: „A tévénél 
vagyok. A Csehszlovák kísérleti adás tartalék 
bemondója vagyok fizetésnélküli szabin, és ha-
zajöttem”. Szerintem nem kell tovább ecsetel-
nem az irónia jelenlétét. Extra érdekesség: az 
őt játszó színésznőt (Nagy Natáliát) gyakran 
el lehet csípni Hajdúszoboszló utcáin nyáron, 
mikor a könyveit dedikálja. Nézzétek meg 
a Csinibabát, mert ez egy nagyon jó magyar 
film, vicces, az idősebbeket elröpítheti a kelle-
mes nosztalgiába kellően kritikus hangulatban, 
a fiatalokat pedig megfoghatják a szuper dalok.

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

CSINIBABA (magyar zenés vígjáték, 1997, 100 
perc)
Rendező: Tímár Péter
Forgatókönyv: Tímár Péter
Szereplők: Gálvölgyi János (Simon bá’), Revizcky 
Gábor (Cézár), Almási Sándor (Attila)
Pontszám: 8/10

LUCIFER – AZ ÖRDÖG VALÓ-
BAN PRADÁT VISEL

A kezdetben angyal Lucifer kiűzetett a Meny-
nyországból, s a Pokol feletti uralkodásra ítél-
tetett az idők végezetéig. Mígnem úgy döntött 
szabadságot vesz ki – Los Angelesben. 
A Fox idei év januárjában debütált új fantá-
zia-dráma sorozata megkapóan szórakoztató és 
olykor elgondolkodtató történetével. A hamisí-
tatlan britséggel beszélő Tom Ellis és a lehen-
gerlő Lauren German párosa engem szabá-
lyosan a képernyő elé szegezett. A televíziózás 
története valószínűleg most érkezett az antihős 
sorozatának végéhez, lévén a főszereplő nem 
más, mint maga a Sátán. A történet némileg ab-
szurdan indul: a sötétség hercege az angyalok 
városába költözik kikapcsolódásképp, majd 
némi atrocitást követően valószínűtlen csapat-
ba verődik egy pimaszul talpraesett és gyönyö-
rű helyi nyomozónővel.
Tom Ellis piszkosul macsó kinézete és pol-
gárpukkasztó karizmája ellene dolgozott a brit 
televízióban, sokáig csak mellékszereplőként 

kapott helyet a helyi műsorokban, ám egy 
könnyedebb és színvonalasabb hollywoodi 
produkcióban valósággal ragyog. A szemé-
lyében éppen megfelelő arányban keverednek 
a behízelgő ember vonásai és a züllött egoista 
karakterjegyek, megspékelve az egészet egy 
Jeremy Irons-szerű ficsúros akcentussal.
A csavar az, hogy az Ellis által játszott Lucifer 
nem egy Walter White-ra hajazó bosszúálló 
angyal, sokkal inkább egy félreismert rosszfiú. 
A pilot kapásból egyik kedvenc számommal 
kezd (Cage the Elephant – Ain’t no rest for 
the Wicked), megjegyzem a soundtrack ki-
emelkedő, majd megjelenik előttünk az ördög 
’62-es fekete Corvette kabriójában, aki dobta 
a poklot és helyette nőfaló klubtulajdonos-
ként tengeti napjait. A történet egy barátjának, 
szinte előre látható meggyilkolásával csap 
bele a lecsóba. Rejtélytől nem kell tartani, a 
tettes előkerül, a fókusz sokkal inkább Luci-
fer és Chloe Decker nyomozó kapcsolatán 
van, aki némi unszolás után elfogadja, hogy 
egy arkangyal segítsen neki a gyilkosság fel-
göngyölítésében.Főhősünknek, aki az alvilág 

egyedüli ura, megvan az az ügyes trükkje, 
hogy bárkiből kihúzza annak legféltettebb 
vágyát és bárkit elcsábít céljának elérése ér-
dekében. Megkérdőjelezhető manipulativitá-
sa pedig látszólag egyedül a nyomozón nem 
működik, aminek oka kíváncsiságra sarkalja.
Az különösen tetszik, hogy az eddig megjelent 
12 epizód alatt arra lettem figyelmes, egy vagy 
több rész alatt felvezetve az emberi viselkedés-
formák és érzelmek széles tárházát mutatják be 
a háttérben, így az önzés, irigység és barátság, 
amelyeket Lucifer nem vagy maximum a fel-
színt kapargatva ismer. Annak ellenére, hogy 
kettejük viszonya a klasszikus fura bűnmegol-
dó páros kategóriába esik, erre pedig számos 
esetben láttunk már példát az X-aktáktól kezd-
ve az Elementary-ig, úgy tűnik még mindig tud 
újat mutatni ez a típusú karakter választás.
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