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Okos városok – nyári egyetem
2016. augusztus 21. és 29. között a 
Bécsi Műszaki Egyetemen (Technische 
Universität Wien, TU Wien) Smart Citi-
es: Designing Places and Urban Mentaliti-
tes címmel angol nyelvű, interdiszciplináris 
kurzust szervez. A nyári egyetemen az okos 
városok műszaki, gazdasági, politikai, környe-
zeti-fenntarthatósági és társadalmi szempontjaival 
foglalkoznak. A mester- és PhD-szakos hallgatók je-
lentkezését május 31-ig várják.
Milyen új városi környezetek hozhatók létre az okos 
városok technológiáival? Hogyan befolyásolják a digitá-
lis fejlesztések a városban élők mindennapjait és társas in-
terakcióit? A rendezvényen négy szekcióban – technológia 
és informatika; szociológia és városszociológia; gazdaság, in-
nováció és globalizáció; várostervezés, városvezetés – többek 
között ezekre a kérdésekre keresnek válaszokat.| elte.hu

Innovációs Nap 2016
2016. május 11-én tizedik alkalommal tart 

egész napos szakmai és tudományos ren-
dezvényt a Gömb aulában az Egyetem Inno-

vációs Központja, amelyen átadják az ELTE 
Innovatív Kutatója díjat, és kihirdetik a hallga-

tói innovációs ösztöndíjpályázat eredményét is.  
A konferencia célja az egyetemen keletkezett tu-

dás és alapkutatások gyakorlati életben való hasz-
nosításának ösztönzése, az egyetem és a vállalati 

szféra kapcsolatainak elősegítése, erősítése. 
A résztvevőket Mezey Barna, Egyetemünk rektora; 

Surján Péter, a Természettudományi Kar dékánja és 
Palkovics László oktatási államtitkár köszönti. A meghí-

vott előadók között szerepelnek a kormányzati szféra legje-
lentősebb szakpolitikusai, számos neves szakmai szervezet és 

vállalat képviselői, valamint Egyetemünk oktatói. Előadást tart 
többek között Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke, Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová-
ciós Hivatal elnöke, Pázmány Tamás, a Richter Gedeon Nyrt. Pá-
lyázati és Innovációs Központjának vezetője és Mészáros Csaba, 
az evopro elnök-vezérigazgatója, Egyetemünk konzisztóriumának 
tagja. A szekciók moderátorai Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja 
(Pályázati lehetőségek az ELTE kutatói számára), Magyar Dániel, 
az ELTE Innovációs Központ igazgatója (Innováció a gyakorlatban 
itthon és az Unióban), Varga Attila, az Innovációs Központ inno-
váció menedzsere (Ipari együttműködési lehetőségek a felsőokta-
tásban) és Orosz Éva, az ELTE oktatási és tanulmányi ügyekért 
felelős rektorhelyettese (Társadalmi innováció) lesznek.
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (május 9-ig).
Időpont: 2016. május 11. 9:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb, Gömb aula 
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) | elte.hu

Differenciált oktatás a magyar matematikaórákon
A „Módszertani Mesék” sorozat következő alkalmának vendége 
2016. május 3-án Szász Réka, a Budapest Semesters in Mathema-
tics Education magyar vezetője, a Lauder Javne Gimnázium tanára, 
aki „Differenciált oktatás a magyar matematikaórákon – egy kuta-
tás bemutatása” címmel tart előadást.
Az előadás egy kutatás menetét, módszertanát és eredményeit 
mutatja be, amely azt mérte fel, hogy a magyarországi matemati-
ka tanárok milyen mértékben és milyen módokon differenciálnak.  
A foglalkozás végén a hallgatóságnak is lesz alkalma arra, hogy a 
témához kapcsolódó kutatási kérdéseket vessen fel.
Időpont: 2016. május 3. 18:00
Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
0.89. terem) | elte.hu Vizsgaidőszak is coming
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Úgy néz ki, hogy két egymástól tel-
jesen független kutatás is nagyon 
közel jár ahhoz, hogy bizonyítsa 
Stephen Hawking elméletét 
a fekete lyukakról, negy-
venkét év után. Az elméleti 
fizikus azt állítja, hogy a 
fekte lyukak nem nyelnek 
el mindent, mert az üres tér 
a kvantumfizika törvényei 
szerint soha nem teljesen 
üres, részecske-antirészecske 
párok keletkezhetnek benne.  
A részecskék és antirészecskék ki-
oltják egymást, és megsemmisülnek. 
Ha azonban az egyik egy fekete lyukba 
esik, a másik (a pozitív energiájú részecske) eltá-
volodhat tőle, észlelhetővé válik. Ez lenne a Hawking-sugárzás.
Jeff Steinhauer, az izraeli Technion University fizikusa és munkatár-
sai fekete lyuk modellt hoztak létre. Chris Adami és Kamil Bradler 
azt állítja, hogy egy olyan elméletet alkottak, amellyel vissza tudják 
követni a fekete lyukak életét az időben. Ehhez nem egy új feltevést 
alkalmaztak, hanem Hawking saját elméletét használták.
Fontosnak tartanám megjegyezni, hogy az egyetemünk területén is 
fellelhetőek hasonló „fekete lyukak” – mégpedig kávéautomaták 
formájában. Sokatokkal megesett már, hogy az automata valami-
lyen formában elnyelte a pénzeteket. Például bedobtad az érméket, 

de nem érzékelte vagy nem 
adott vissza, esetleg valami 
mást adott az általad kért he-
lyett. Ezeknél a gépeknél is 
ugyanúgy kérdéses az, hogy 
mi van benne, hogy működik, 
és kiad-e egyáltalán valamit, 
mint a fekete lyukaknál.

Fekete

László Lívia
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főszerkesztő
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LII. félévfolyam, 11. szám.
Kiadja az 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány.

Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg 
csak érdekel az újság kiadásának a folyamata? 
Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! Semmilyen 

előképzettség nem szükséges, csak írj egy e-mailt 
a foszerkeszto@ttkhok.elte.hu-ra vagy keress fel a 

fogadóórám időpontjában.

lyukak



5.4.

HALLGATÓI  KÖZÉLET

BESZÁMOLÓ AZ ELTE TTK HÖK  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
KÖLTSÉGVETÉS RÖVID ISMERTETÉSE

Az ELTE HÖK Forrásallokációs modellje alapján 13 228 605 Ft működési keret állt rendelkezésre.  
Emellett a 2014. évi maradvány 2 323 654 Ft-tal növelte a rendelkezésre álló összeget. Az Önkormányzat 
összességében 15 552 259 Ft-tal gazdálkodott a 2015. évben.

Költségtípusok szerinti lebontás:

Költségvetési sor Tervezet (Ft) Felhasznált (Ft)

Leltárfelelős 100 000 50 000

Gólyatáborok 4 704 528 11 914 756

Rendezvények

Lágymányosi Eötvös Napok 2 400 000 2 100 000

Gólyabál 3 000 000 2 000 000

Tudományos rendezvények 400 000 92 743

IRodafenntaRtás

Telefonköltség 60 000 53 764

Irodaszer 170 000 154 468

Eszközfejlesztés, irodabútor 410 000 -

képzések

Mentorhétvége, Meniortábor 757 731 713 622

Önképző és bevonó hétvége 240 000 -

HÖOK vezetőképző 240 000 144 000

nyomda

Tétékás Nyúz 1 230 000 227 955

PR 1 400 000 124 973

Összesen 15 552 259 17 564 890

Költségtípusok részletes kifejtése:

LELTÁRFELELŐS
A szabályzatoknak megfelelően a leltár-
felelősnek közalkalmazottnak kell len-
nie. A megbízási díj került itt megjele-
nítésre.

GÓLYATÁBOROK
Tavaly is támogattuk elsőéves hallga-
tóink legnagyobb volumenű gólyaprog-
ramját, a gólyatáborokat, 2015-ben ösz-
szesen ötöt (Fizikus, Geo-Bio, Kémia, 
GyógyMatek, Tanári napok), így ezeken 
a hallgatók kedvezményes árakon vehet-
tek részt. A korábbi évektől eltérően a 
táborok szervezését az Egyetem bonyo-
lította le. Ennek következménye az lett, 
hogy az előzetesen kalkulált támogatás-
nak majdnem háromszorosába kerültek a 
táborok, mellyel mi is az elszámoláskor 
szembesültünk. Az Egyetem nem tekin-
ti alaptevékenységének a gólyatábor 
szervezést, így a hallgatói befizetéseket 
ÁFA terhelte, az ellátás, a pólók és egyes 
kellékek után pedig reprezentációs adót 
(~52%) voltunk kötelesek fizetni.

RENDEZVÉNYEK
LEN
A Lágymányosi Eötvös Napok, azaz a 
LEN az év legnagyobb ingyenes rendez-
vénye. Tavaly a rendezvény ismételten 
4 napos volt, melyen több, mint tízez-
ren vettek részt. A rendezvényt több hét 
előkészületi munka előzte meg. A prog-
ramok számára három helyszínt tartot-
tunk fenn: a Kis sátrat, a Nagy sátrat és 
a Civil falut. A résztvevőket sokszínű 
események várták: egyesületi előadások, 
sport és kulturális programok, esténként 
zenés-táncos rendezvények, élőzenés 
fellépések. 
Gólyabál
November 27-én tartottuk Gólyabálun-
kat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar Hallgatói Önkormányzatával kö-
zösen. Az esemény helyszínéül ismét a 
Lágymányosi Campus szolgált.
Tudományos rendezvények
A Biokémia Tanszékre érkező külföldi 
vendégek fogadásának (repülőjegy, szál-
lás) támogatása került itt megjelenítésre.

IRODAFENNTARTÁS
Távközlés
Az Önkormányzat két irodájában törté-
nő munka során elengedhetetlen a táv-
közlés. Az átlagos havidíj 4500 Ft kör-
nyékén alakul minden hónapban. Ez az 

összeg az elmúlt évekhez képest jóval 
alacsonyabb, majdnem a felére csökkent 
a távközlés díja.
Irodaszer
A papír, a nyomtatókba való tonerek, 
egyéb irodaszerek elengedhetetlen hoz-
zátartozói a Hallgatói Önkormányzat 
működésének. Az előző évekhez képest 
jelentősen sikerült mérsékelni mind a 
papír-, mind a tonerfogyasztásunkat, 
köszönhetően az „újra papír” felhaszná-
lásának és az üléseink anyagainak elekt-
ronikus közzétételének. Az Északi Hall-
gatói Irodában található multifunkciós 
fénymásológépünket TÜSZ keretében 
üzemeltetjük, így több év után sikerült 
újra működésbe hozni, illetve alacso-
nyan tartani az üzemeltetési költségeit.
Az irodák saját kezelésünkben levő ter-
mek, így bérleti díjjal nem terheltek.

KÉPZÉS
Mentorrendszer
A mentorok elsőéves egyetemistákkal 
foglalkoznak, akiknek a gólyatábor pil-
lanatától fogva segítenek az egyetemre 
történő beilleszkedésben. Feladatukat 
egy féléven keresztül látják el. A men-
torok több lépcsős szűrőn esnek át. A 
kötelező képzéseken elmélyítik tudá-
sukat a tanulmányi ügyek, az ösztöndí-
jak, a külügyi és sportolási lehetőségek 
terén, illetve szituációs feladatokat ol-
danak meg. A mentorképzés célja emel-
lett a mentorjelöltek számára egy olyan 
komplex tudásanyag átadása, mely lefe-
di az egyetemi élet legtöbb aspektusát. 
Ezáltal azok a személyek, akikből végül 
nem lesz mentor, szintén profitálhatnak 
a részvételből, hiszen saját tanulmánya-
ikat is megkönnyíti a megszerzett tu-
dás. A tábor és kirándulások keretében 
a csapatépítésre is hangsúlyt fektetünk, 
így a többi szakterület hallgatóival is 
lehetőség nyílik a megismerkedésre. A 
mentorok semmiféle közvetlen pénzbeli 
támogatást vagy hallgatói juttatást nem 
kapnak tevékenységükért.
A táborokban, képzéseken való részvétel 
kötelező egy mentor számára, a HÖK a 
költségek alacsonyan tartásához hozzá-
járult a szállás támogatásával. A Mentor-
hétvége költsége 275 427 Ft, a Meniortá-
bor költsége pedig 407 754 Ft volt.
A költségeknél megjelenik az ESN men-
torhétvége díja is, ahol 5 fővel képvisel-
tettük magunkat, 30 441 Ft ellenében.
HÖOK Vezetőképzők
A TTK HÖK az országos vezetőképző-
kön is konstruktívan képviselteti magát, 

a 2015-ös évben ez két alkalmat jelen-
tett. A vezetőképzőkre fordított kiadások 
visszafogása végett csupán az elnökség 
és az aktuálisan illetékes tisztségviselők 
vesznek részt a képzéseken. Az ő részvé-
teli díjuk csökkentése érdekében a TTK 
HÖK a rendezvényekre támogatást ad. 
A költségvetésben a tavaszi vezetőkép-
ző összege jelenik meg, mely 116 000 Ft 
volt, illetve az Egerben tartott 2014. évi 
közgyűlés részvételi díja, amelyen 2 fő-
vel képviseltettük magunkat, és 28 000 
Ft-ba került.

NYOMDA
A TéTéKás Nyúz a TTK HÖK ingyene-
sen elvihető hetilapja, amely 1000 pél-
dányban, A/4-es méretben, színes borí-
tóval és 20 oldal terjedelemmel jelenik 
meg szerdánként, félévente összesen 13 
alkalommal. Az újság egyik fő célja a 
hallgatók hiteles és naprakész tájékoz-
tatása.
Az őszi félév elején megjelenő Gólya 
különszámban az elsőéves hallgatókat 
látjuk el az egyetemi élet megkezdésé-
hez szorosan kapcsolódó fontos és hasz-
nos információkkal. Ennek összege ke-
rült megjelenítésre. 
Az Egyetem augusztusban kötött új 
nyomdai keretszerződést. Sajnos a na-
gyon magas nyomdai költségek jelenleg 
nem teszik lehetővé a heti megjelenést.
A megjelent lapszámok a http://issuu.
com/tetekas_nyuz honlapon és a nyuz.
elte.hu weboldalon érhetőek el.

PR 
Egy régi hagyományt élesztettünk újra, 
amikor a frissen felvételt nyert hallga-
tókat levélben köszöntöttük. Határon in-
nen és túl igyekeztünk minden elsőéve-
sünkhöz eljuttatni egy tájékoztatást a 
szakkollégiumi lehetőségekről, továbbá 
– szakjuknak, szakpárjuknak megfelelő-
en – a gólyatáborokról.  Ennek összege 
90 436 Ft volt.
A 2014. évi gólyatáborokba megrendelt 
pólók ára nem került időben kiegyenlí-
tésre, így késedelmi kamat lett kivetve, 
amely szintén itt kerül megjelenítésre. 
Ennek összege 34 537 Ft volt.
Budapest, 2016. március 22.

Horváth Tamás
Gazdasági elnökhelyettes

ELTE TTK HÖK
S.k.
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MENTORHÉTVÉGE
Az április 23-i hétvégén tartottuk a BGGyK és a TTK közös Mentorhét-
vége elnevezésű képzési eseményét a Csillebérci Szabadidő Központban. A 
csapatok reggel 9-kor indultak a Széll Kálmán térről a szakterületi men-
torfelelősök vezetésével. Miután megérkeztek, és mindenki evett-ivott, 
megkezdődtek a szombatra tervezett programok.

BIO-FIZIKA FELEZŐ
AVAGY FELKÉSZÜLÉS A LEN-RE
Április 27-én szerdán rendezte meg a fizika és a biológia szakterület kö-
zösen az idei bio-fizika felezőt, melynek elsődleges célja a tanulmányaik 
felén túljutott hallgatók megünneplése. Persze a buli mindenkinek szólt, 
még csak nem is kizárólag a biológus- és fizikushallgatóknak, hanem 
bárkinek, aki kedvet érzett hozzá.

Este 8:20-at üt az óra, mikor sebes léptek-
kel beviharzottam a Hétkerbe. Lelkesen 
vettem az irányt a már megszokott bel-
ső helyiség felé, ahol a legtöbb esemény 
alkalmával a tömeg gyülekezni szokott. 
Meglepetésemre a hely kongott az üres-
ségtől. Egy kényelmes fotelben vertem 
tábort, majd a velem farkasszemet néző 
tévére meredtem. Na, megint valamint 
unalmas sportközvetítés megy! – konsta-
táltam csalódottan. Kezdeti zavarodott-
ságomat leküzdve az ingyen wifi segít-
ségével az esemény Facebook oldalára 
mentem, ahol meglepődve tapasztaltam, 
hogy egy órával hamarabb érkeztem. 
Remek, mit fogok én itt addig csinálni? 
– gondoltam. Eleinte a telefontól vártam 
a megváltást, hátha a Facebook esemény-
hez valaki kiírja, hogy szintén megérke-
zett és egyedül van, azonban ez elmaradt. 
Jobb híján a tévét kezdtem nézni, hát-
ha lesz valami izgalmas is. Szerencsére 
egy vízilabda mérkőzés vette kezdetét, 
ami nem teljesen közömbös számomra, 
mint a legtöbb sportműsor, erre a pul-
tos csatornát vált. Közben folyamatosan 
kémleltem a terepet, hátha megérke-
zik valaki, de erre még várnom kellett.  
Az Atlético Madrid és a Bayern München 

játszott, legalább a nevüket ismertem, ha 
már lázba nem is hoztak.
Hosszú percek serege után 9 óra körül 
végre elkezdtek szállingózni az emberek. 
Eleinte egyesével-kettesével, majd csapa-
tostul jelentek meg a számomra ismeret-
len arcok: biztos biológusok – véltem –, 
de hol van rajtam kívül a többi fizikus? 
Hamarosan ők is előkerültek és csak jöt-
tek és jöttek… Amint észbe kaptam, már 
legalább 15-20-an voltunk, mondhatni a 
fizikus társasági élet krémje. A biológu-
sokat sajnos nem ismerem, így róluk nem 
tudtam hasonló következtetéseket levon-
ni. Az este beindulni látszott, de elég ko-
mótosan, az emberek már ott voltak, de 
nem történt semmi. Mindenki a saját szak-
területén belül, a saját ismerősi körében 
keresett társaságot, nem volt vegyülés. 
Alkalmanként persze egy-egy ellenpélda 
megmutatkozott, de kissé megijedtem, 
hogy a fergetegesnek ígérkező barátság-
buli egyszerű szakivászattá degradálódik.
A pultnál lévő sor csak növekedett, mi-
közben a hangulat egyre oldottabbá vált. 
Lentről szólt a zene, a csocsóasztal kons-
tans foglalt lett, hatalmasra erősödött a 
zsivaj. Boldogan nyugtáztam, hogy nem 
szabad temetni a koncepciót, csak időt kell 

adni, amíg mindenki megtalálja és kiter-
jeszti a saját komfortzónáját. Az emberek 
keveredni kezdtek, hol egy utcai cigi- és/
vagy tűzkérésben gyökerezve, hol a cso-
csómeccsek sűrűjében, netán a táncpar-
ketten. Az idő múlásával a zenék is egyre 
jobbak lettek vagy csak mi lettünk tole-
ránsabbak a kellemes bódultság állapotá-
tól, amit a megfelelő szeszes italok, vala-
mint a csinos hölgyek, illetve elegáns urak 
váltottak ki az ellenkező nemből. Bárhogy  
is, az tagadhatatlan, hogy mindenki reme-
kül érezte magát, és bátran vetették bele 
magukat az események sodrába. Jó volt 
látni, hogy tényleg nem csak bioszosok 
és fizikások képviseltették magukat a ren-
dezvényen, hanem matekosok, tanárisok, 
földrajzosok és még sokan mások is meg-
jelentek. A hajnali órákra az eleinte nem 
túl népes tánctér is kezdett megtelni em-
berekkel, olyannyira, hogy a végén min-
denki a táncparkett ördögévé vált és kel-
lően grandiózus volt, ahogy ez a rengeteg 
ember egy egésszé forrt össze. 
A földöntúli, már-már transzcendens han-
gulatnak a Hétker zárása szabott korlátot, 
amire hajnal 3 órakor került sor.
Mit mondhatnék vajon, hogy kellően ösz-
szefoglaljam az elhangzottak? A válasz tri-
viális: sajnálhatja, aki lemaradt. Sokszor  
szerveznek bulikat, számos ivászaton részt 
lehet venni, de könnyen megszámolható 
az a néhány alkalom, ami igazán emlé-
kezetesre sikerül. Persze előre senki nem 
tudhatja, mikor, melyik buli lesz a legjobb, 
de éppen ezért nem szabad elszalasztani 
ezeket a lehetőségeket. Hisz mindig volt, 
van, és lesz is egy zh, egy különóra, egy 
kihagyhatatlan program, amire hivatkoz-
va sokan kihagyják az összejöveteleket. 
De kérdem én, ha mindig beskatulyázzuk 
az időnket, hogyan fogunk tudni ebből 
kiszakadni? Szerintem sehogy. Éppen  
ezért, néha kell egy kis spontaneitás, és ha 
meg is kell írni egy beadandót jövő hét-
re, szakíts rá időt máskor, ne a felhőtlen 
szórakozásod rovására! Úgysincs minden 
héten buli. Kivéve most, hiszen nyakun-
kon a LEN, a vizsgaidőszak előtti utolsó 
igazi, nem is akármilyen lazítás, telis-tele 
jobbnál jobb koncertekkel, programokkal, 
civil faluval, és még sok mással… Ha ki-
hagytad a mostani felezőt, akkor azért, ha 
ott voltál, és szeretnéd legalább olyan jól 
érezni magad, akkor meg azért gyere el! 
Barátot, barátnőt, cicát, kiskutyát, egyebet 
hozni ér!
Én ott leszek, és ti? Ott találkozunk! ;)

Bélteki János
beltekijanos@gmail.com

A mentorok és seniorok először előadáso-
kat hallgattak meg a TéTéKás Nyúzról, az 
effektív kommunikációról, az egyetemi ügy-
intézésről, a HÖK működéséről, esélyegyen-
lőségről és a mentori szerepkörről. Miután 
ezzel végeztünk és mindenki elfoglalta a szo-
báját az Ifjúsági Szállóban, egy rövid szünet 
után indult a körülbelül 4 órás csapatos ve-
télkedő, ahol a résztvevőknek a tábor külön-
böző területén található állomásokon kellett 
helytállniuk. Elsősorban a csapatépítésen volt 
a hangsúly, de a pontozásnál figyelembe vet-
tük a csapatok összhangját és kreativitását, a 
spontaneitást és minden olyan értéket, amely 
fontos a mentori-seniori munkához. 
A vetélkedő után vacsoráztunk, majd követ-
kezett a Showhajtás. Ennek lényege, hogy 

minden szakterületi csapat kapott egy-egy 
feladatlapot, amin 40 darab rövid feladatot 
(egy-egy random szót/mondatot) olvashat-
tak. Ezeket kellett minél kreatívabb formá-
ban úgymond „megvalósítaniuk”, legyen az 
kép, videó, vers, rajz, élő bemutatás stb. Egy 
órájuk volt lenyűgözni a 6 fős, a két részön-
kormányzat tisztségviselői közül önként je-
lentkezettekből álló zsűrit. Nagyon kreatív 
megoldások születtek. Miután mindenki be-
mutatta a feladatait, az esti jelmezversenyre 
készülhettek fel. Ehhez a programhoz előre 
megkértem minden szakterületet, hogy ké-
szüljenek egy, a jelmezükhöz kapcsolódó 
öt perces vicces performansszal is. Kivétel 
nélkül mindegyik szakterület hatalmasat 
alakított, örültem, hogy ilyen jól vették ezt 

a feladatot is. Látszott, hogy mindenki jól 
érezte magát, minden mentor és senior ki-
csit jobban megismerte egymást, így a hét-
vége sikeres volt. A jelmezverseny végezté-
vel összesítettem a nap pontjait: 3. helyezett 
lett a Kémia szakterület, 2. a Tanárképzési 
szakterület, 1. helyezett pedig ismét a Bio-
lógia, gratulálok mindenkinek! Ahogy az 
lenni szokott, a programok végeztével haj-
nalig tartó buli vette kezdetét.
Másnap reggel sajnos erősen viharos időre 
keltünk, így a reggeli utánra tervezett kül-
téri programot kénytelen-kelletlen el kel-
lett halasztanunk, a szakterületi felelősök 
egy más időpontban minden szakterületnek 
megtartják majd ezt a rekreációs programot 
is. Összességében úgy láttam, és a vissza-
jelzésekből is az vonható le, hogy mindenki 
nagyon jól érezte magát, és sajnálta, hogy 
hamar vége lett. A nyári Mentortábor hosz-
szabb lesz és várhatóan az idő is kedvezőbb 
lesz, akkor majd mindenki kiélheti magát. 

Égerházi Bálint 
Mentorkoordinátor

mentorkord@ttkhok.elte.hu

EGY HÉTVÉGE  
MENTORSZEMMEL

Idén második alkalommal van lehetőségem 
részt venni a mentorok, seniorok számára 
szervezett programokon. Hiába tettem meg 
mindent, hogy ne így történjen, beválogat-
tak. Tavalyi kalandjaim után arra számí-
tottam, hogy ez egyszer időben meg fogok 
jelenni a Széll Kálmán téri buszmegállóban, 
és a csapatommal együtt megyek a szállásra, 
az élet azonban úgy hozta, hogy segítenem 
kellett a technika egy részének a helyszínre 
szállításában, emiatt ismét külön, autóval 
érkeztem a helyszínre. A nyáron borgőzösen 
hátrahagyott tábor nem sokat változott, bár 
reggel nyolckor kihaltabb volt, mint a Kémia 
gólyatábor ideje alatt. Aztán a magány ér-
zése egy szempillantás alatt elszállt, amikor 
gyerekek egy csoportja fordult be az úton a 
szállásunk felé. A készséges személyzet ez-
után hosszasan nyugtatott bennünket, hogy 
senkit sem fogunk zavarni a jelenlétünkkel.

Bár a helyszínen több változással is szem-
besültünk, a szervező csapat nagyon haté-
konyan vette az akadályokat, így végül el-
kerülhettük a csúszást – persze a szakunkon 
ez még kérdéses lehet. Az előadások során 
átismételhettük a korábban tanultakat, de a 
gyakorlatban is lehetőséget kaptunk például 
arra, hogy jelbeszéddel tájékoztassuk mento-
runkat vásárlási szándékunkról vagy, hogy a 
múlt nagyobb vihart kavaró plágiumügyeiről 
folytassunk eszmecserét egy túl erősre sike-
rült felező következtében nem pont szabá-
lyosan elkészített beadandó kapcsán.
Miután mindenki megtöltötte intellektuális 
batyuját, indulhatott a már megszokott csa-
patverseny, ahol kipróbálhattuk, vajon hogyan 
focizik egy orosz meztelencsiga vagy akár 
Puskás – csakhogy vakon. Lelkes mentorfele-
lőseinket, de még Önkormányzatunk elnökét 
is bevontuk a feladatokba, hogy kiegészítsük 
egyre megviseltebb csapatunkat, ahol nad-
rágdarabokkal köthettük be fájó bokánkat, fe-
jünket. Bár csapatosan, de így is sikerült újra 

teljesítenünk a mentortesztet, hogy aztán ne 
csak a bárányok, de a Terminátor is hallgasson 
a némafilmként történő előadás alatt.
A Showhajtás feladatainak megoldása közben 
sokan hihetetlen önfeláldozást, vakmerőséget 
és kreativitást tanúsítottak. Nem tántorított el 
minket az sem, hogy eszközparkunk hiányos 
volt, legyen szó akár a Photoshopról vagy egy 
rúd garantáltan eredeti Csabai kolbászról. Ké-
sőbb a jelmezes bemutató alatt láthattuk, hogy 
vannak dolgok az életben, amelyek nehezen 
változnak: egy bulizós szakterület nem veszít-
het, egy alkoholista is legfeljebb papíron vál-
hat sámánná, de egy végzett hallgató sem fog 
csak úgy távol maradni a mentorhétvégétől, 
örülhetünk, ha hoz magával sört.
Összességében egy fergetegesre sikerült 
hétvégét tudhatunk magunk mögött, ahol 
érzésem szerint sokan kerültek közelebb 
egymáshoz, valamint sokat tanulhattunk 
mindannyian egymástól – és egymásról is. 

Őri Bálint
ori.balint@nyuz.elte.hu
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TUDÓSÍTÁS TUDÓSÍTÁS

EMBER ÉS BIOLÓGIA
Április 22-24. között Királyréten megrendezték az idei Biológus Tavaszi 
Iskolát. A fókuszban az ember és a biológia közötti kapcsolatok álltak. Az 
előadók neves tudósok, az érdeklődők pedig az ELTE biológus hallgatói és 
lelkes középiskolások közül kerültek ki. 

A háromnapos rendezvényen hét különböző 
előadást hallgathattunk meg, a lelkes közön-
ség pedig, kérdésekkel bombázva az előadó-
kat, tett azért, hogy ezek az előadások inter-
aktívak legyenek. A programok után főleg 
ismerkedéssel foglaltuk el magunkat.

1.NAP
Az első napon az ember evolúciója állt a közép-
pontban. Topál József etológus és evolúciós 
pszichológus elmagyarázta, miben gyökerez-
nek a modern ember pszichés problémái, miért 

nem érzi jól magát a mai világban. A választ  
az evolúció adja meg: az, amihez adaptálód-
tunk, és az aktuális környezet eltér egymástól. 
Míg az archaikus közösségek szűkös erőforrá-
sok mellett, kis csoportokban éltek, addig ma 
már minden és mindenki elérhető. A különfé-
le gátak felszakadását pedig fajunk nem tudja 
még megfelelően kezelni, hisz a változások 
túl gyorsan történtek. Mondhatnánk úgy is, a 
kulturális evolúció gyorsabb, mint a biológi-
ai. Így a biológia és kultúra szabályozása alatt 
őrlődő embert inkább a Homo labilis, mint-
sem a Homo sapiens név illetné. Scheuring 
István, az ELTE evolúcióbiológusa pedig azt 
vizsgálta előadásában, milyen hatásra maradt 
fenn a kooperatív viselkedés, mely társadal-
munk alapja. A választ a kultúrában és a bio-
lógiában kell keresnünk. Az első befolyásolja 
az együttműködést és a büntetést, ezek közül 
pedig mindkettő szoros kapcsolatban áll a 
hírnévvel, mely egy kis, zárt közösségben a 
túlélés záloga. Ami még érdekes, hogy a bün-
tetés stimulálja a jutalmazó központunkat, a 

bosszú tehát valóban édes. Ezen felül kimu-
tatták, hogy viselkedésünk mögött genetikai 
és hormonális hatások is állnak, de persze az 
egyedfejlődésünk során magunkra öltött év-
ezredes hagyományaink is számítanak.

2.NAP
A második napon változatos témák követték 
egymást. Mihók Barbara ökológus, a kör-
nyezetvédelem és a társadalom kapcsolatát 
mutatta be. Napjainkban az átalakuló kör-
nyezetvédelemben egyre fontosabb szerepet 

kap az, hogy a helyieket és a szakembere-
ket egy közös fórumon hallgassák meg, és 
így hozzanak döntéseket. Fontos, hiszen rá 
kellett jönnünk arra, hogy a védett értékek 
csakis az ember által teljesek, és ahhoz, hogy 
ezeket megőrizhessük az utókornak, közös 
felelősséget kell vállalnunk. Ezt követően 
Demetrovics Zsolt addiktológus, a PPK 
dékánja tisztelte meg a Tavaszi Iskola részt-
vevőit jelenlétével és az addikciókról szóló 
előadásával. A tudatmódosítók iránti függő-
ségnek kémiai és biológiai alapjai is vannak. 
E szerek ingerelik az agy jutalmazó központ-
ját, amelyiknek bizonyos anyagokra való ér-
zékenysége az őskorban még a túlélést bizto-
síthatta. Innen úgy tűnik, mintha a függőség 
csupán kémia lenne, a kutatások mégsem 
ezt támasztják alá. Bebizonyosodott, hogy 
sok tudatmódosító szer nem feltétlenül ön-
magában addiktív, hanem a függőség kiala-
kulásához szükség van egy bizonyos lelki 
és/vagy szociális állapotra, alkatra. A napot 
Varga Máté, az ELTE genetikusa zárta, aki 

a génmódosítás vitatott kérdésköreivel fog-
lalkozott. Maga a génmódosítás nagyon is 
az ember javára válhat. Betegségeket (HIV, 
leukémia) gyógyíthatunk, hipoallergén élel-
miszereket tehetünk ártalmatlanná. Emellett 
mégis felsejlik pár etikai kérdés. Például a 
nem is oly távoli jövőben akár megrende-
lésre lehetne csecsemőt kérni vagy kihalt 
fajokat újrateremteni. A gene-drive eljárással 
pedig kihalásra ítélhetnénk patogéneket ter-
jesztő fajokat. Ezek ellenére mégsem annyi-
ra ördögtől való a genetikai módosítás, hi-
szen az ember már évezredek óta űzi, csupán 
ezt háziasításnak és nemesítésnek hívjuk.

3.NAP
Harmadnap a védőoltások és járványok 
kerültek terítékre. Ferenci Tamás bios-
tatisztikus a vakcinák története után ar-
ról beszélt, milyen vizsgálatokkal lehet  
meggyőződni az oltások hatásosságáról és 
biztonságosságáról. Részletesen kitért az 
„oltásellenes” mozgalom érveinek cáfola-
tára, illetve azokra a lelki mechanizmusok-
ra, amelyek tévútra vihetik a gondolkodást. 
A védőoltásokat követően felmerült, hogy 
a kihalás szélére sodródott patogénekkel 
mit kezdjen az emberiség. A feketehimlő 
eradikációja mondható egyedül sikeres-
nek. Hivatalosan két állománya őrzött a vi-
lágon, egy az USA-ban, egy Oroszország-
ban és sehol máshol nem maradt fent ez 
a vírus. És mi áll az időnként felbukkanó 
világjárványok hátterében? Ezt a kérdést 
Müller Viktor, az ELTE elméleti bioló-
gusa válaszolta meg. A történelmi példák 
ismertetése után arról hallhattunk, honnan 
jöhettek és hová tűnhettek a legpusztítóbb 
kórokozók, és melyek okozhatnak újabb 
világjárványt a jövőben. Végül arról be-
szélt az előadó, hogy bizonyos modern ku-
tatások mennyiben járulhatnak hozzá egy 
új járvány kitöréséhez, illetve más ered-
mények milyen új eszközöket adhatnak 
kezünkbe a járványok ellen.
A Tavaszi Iskola nagy sikert könyvelhet 
el magának, hiszen a munkájukban igen 
jártas kutatók előadásait a biológia iránt 
érdeklődő fiatalság hallgatta meg, és en-
nek a rendezvénynek pontosan ez a célja.  
Az itt hallottakat követően pedig új megvilá-
gításba kerültek az embert és a biológiát ösz-
szekapcsoló témák, tágítva ezzel nézőpontun-
kat. Jövőre ismét várható a Biológus Tavaszi 
Iskola „Mit csinál a biológus?” címen, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak. A TDK 
rendezvényeiről a btdk.elte.hu honlapon tájé-
kozódhattok.

Csíkos Sándor
csikossandor@caesar.elte.hu

A FACEBOOK AZ ÚJ CSOKOLÁDÉ
EMBER ÉS BIOLÓGIA

A génjeinkben van, hogy kis csoportokhoz tartozzunk, hogy ezekben a kö-
zösségekben figyeljünk a jó reputációnkra, hogy kimondjuk a gondolata-
inkat. A génjeinkben van, mert a kulturális és biológiai evolúció eddig a 
pontig együtt haladt. Utána különvált.

A Biológus Tavaszi Iskola ismét Királyréten, a 
Fatornyos fogadó hűvös, mobilhálózattól elzárt 
homályában zajlott. Harmincan gyűltünk ösz-
sze, péntek kora délutántól vasárnap délig hét 
előadáson vettünk részt. Ritka, értékes élmény 
kis csoportban szakmai, de egyúttal mindenna-
pi kérdéseket feszegetni szakemberekkel, tel-
jesen kötetlen hangulatban, egy világtól elzárt 
erdei házikóban. Ezúttal pedig igazán beleve-
tettük magunkat. A téma: ember és biológia, az 
előadók, a közönség mind lehetővé tette, hogy 
a három napot egy hétnek érezzük.
Pénteken magunkra és magunkba néz-
hettünk, mint az evolúció által létrehozott 
reflexekkel, vágyakkal, agyszerkezettel 
rendelkező, környezetébe beleilleszkedő 
élőlényre. Az elméleti evolúcióbiológusok 
(Topál József és Scheuring István) afrikai 
vadászó-gyűjtögető törzsek és legközeleb-
bi rokonaik, a csimpánzok vizsgálata során 
rengeteg érdekes elméletet állítottak fel.  
A bevezetőben említett megállapítás mellett 
a klimax létjogosultságát is forszírozzák. 
Klimax után a nők nem képesek szaporodni, 
míg párjuk igen, így relatív férfi-többség ala-
kul ki. Ezen segít a rejtett peteérés miatt lét-
rejött monogámia, ami azonban nem terjed ki 
az utódnevelésre. A gyerekeket az asszonyok 
együtt nevelték, gyakran kizárólag a nagy-
mamák. A nagymamák jelentősége több élet-
helyzetben is elképesztően nagy. Afrikában 
ők tanítják a gyerekeket egy bizonyos gyö-

kér kiásására, míg a szülők vadásznak, gyűj-
tögetnek. Finnországban anyakönyvi adatok 
bizonyítják, hogy nem is olyan régen na-
gyobb eséllyel maradtak életben azok a gye-
rekek, akiknek volt nagymamájuk. Az állatok  
közt a klimax viszonylag ritka jelenség, 
egyelőre kizárólag hiperszocializált fajokban 
találták meg, most ezeket kutatják.
A génjeinkben van, hogy szervezzük azt a kö-
zösséget, amelyhez tartozunk. Ezt a génjeinkbe 
írt piaci rést találta meg a Facebook. Ma már 
nem egy adott faluban élünk, összesen százan, 
és a mellettünk lévő legközelebbi település sem 
háromnapi sétára van. Valós, zárt csoportjaink 
megszűntek, több csoportba is tartozunk, több 
identitásunk is van, amiből egyenesen követ-
kezik, hogy az egyetlen, legvalódibb identitás 
az önidentitás. Menthetetlenül individualisták 
lettünk egy hatalmas közösségben. Keressük a 
csoportunk tagjait, keressük azokat, akik másik 
csoportba tartoznak, miközben egyikünk sem 
különbözik igazán, pláne abban nem, hogy 
egyformán egyedül vagyunk. Kisgyerekek-
nél figyelték meg, hogy ha a gyereknek és a 
kísérletvezetőnek is sárga kendője volt, akkor 
szívesebben adott a kísérletvezetőnek is matri-
cát, mint mikor különböző színű kendőjük volt. 
Ennek viszont ma már inkább csak hátránya 
van, mint valós haszna.
A játékelmélet sokszor segít megérteni, hogy 
„hogyan” nem vagyunk racionálisak. Az ul-
timátum játék arról szól, hogy az egyik alanynak  

van 100 pénzegysége, amelyből akármennyit 
adhat a másiknak. A másik, aki tudja, hogy 
száz pénzegységből kapott valamennyit, el-
döntheti, hogy elfogadja-e ezt. Ha elfogadja, 
akkor mindketten megkapják, ha nem fogadja 
el, akkor egyikőjük sem. Ha racionálisak len-
nénk, akkor 99:1 elosztást is el kellene fogad-
nunk, hiszen 1 pénzegység jobb, mint a semmi.  
De nem vagyunk azok. Általában törekszünk az 
egyenlőségre. Ismét csak afrikai vadászó-gyűj-
tögető falvakban figyelték meg, hogy átlagosan 
60:40 arányban osztották meg a pénzmennyi-
séget. Voltak kiugró települések, ahol akár 60 
pénzegységet is felajánlottak a társuknak, de 
volt, ahol csak 20 körül. A megfigyelés alapján, 
ahol 60 pénzegységet is ajánlottak a társuknak, 
azok a törzsek sokkal békésebbek voltak, mint 
ahol csak 20-at.
Másnap kissé közelebb kerültünk a jelenkor-
hoz. Első előadónk, Mihók Barbara a termé-
szetvédelem problémáival szembesített min-
ket, és a ténnyel, hogy nem Platón államában 
élünk (és ez talán nem is baj). A biológus, a 
környezetvédő sem tud mindent, sokszor a 
helyiek sokkal inkább tisztában vannak a kör-
nyezetükkel, nagyon is érdemes őket megkér-
dezni. Azért is, mert akármilyen kezelést ren-
delnek el, az nem valósul meg anélkül, hogy 
a helyiek is magukénak éreznék. A társadalmi 
konzultáció feltétlenül szükséges, ha meg akar-
juk védeni értékeinket. Például azért is, hogy 
kiderüljön mik is valójában az értékeink.
Varga Máté ismét a génmódosításról tartott 
előadást, de ezúttal kilépett biológusi szemszö-
géből és szintén kérdések elé állított minket. 
Akárcsak Ferenci Tamás biostatisztikus és vé-
dőoltás-szakértő, megmutatta, hogy mekkora 
felelősségünk van a megfelelő kommunikáci-
óval, hiszen mi mindannyian valakinek a „házi 
biológusai” vagyunk. A családunk, barátaink 
figyelni, hallgatni fognak ránk és akármilyen 
beszélgetésben megszólalunk, amíg megfele-
lően tesszük ezt, súlya lesz a szavunknak.
A Tavaszi Iskola főszervezőjével, Müller 
Viktorral az emberiség járványait jártuk 
körbe, míg Demetrovics Zsolt addiktológus 
segítségével megérthettük, hogy miért lesz 
valaki függő, és miért nem lesz mindenki 
az. Jó hír, hogy a társadalmilag jobban elfo-
gadott függések (pl. extrém sportok) ugyan-
azokat az agyterületeket stimulálják, mint a 
kemény drogok, ezzel lehetővé válik, hogy 
átszoktassuk az érintetteket. A jogi fenyege-
tések, mint például a börtön képe, eltörpül 
amellett, amit egy függő elveszt: család, ál-
lás, egészség. A függőség nem választás.
Az összes előadás megtekinthető teljes 
terjedelmében a http://btdk.elte.hu/?cat=2 
honlapon.

Csíkosfejű nádiposzáta
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TUDÓSÍTÁS

AZ IKERKUTATÁS (EPI)GENETIKÁJA
MENNYIRE IS HASONLÍT(HAT)UNK EGYMÁSRA?

Az Élő Adás előadássorozat idei szezonzárásaként egy érdekfeszítő, szelle-
mes és szórakoztató témával látta vendégül az érdeklődő hallgatóságot a Déli 
Tömb Fejér Lipót termében. A helyzet pikantériája az volt, hogy nem csak az 
előadás témája szólt az ikrekről, maguk az előadók is egypetéjű ikrek.

Nemrégiben hallhattuk dr. Gyertyán István 
tolmácsolásában A viselkedésfarmakológia 
kihívásai az idegrendszerre ható gyógyszerek 
kutatásában című roppant érdekes és klinika-
ilag is releváns előadását. Április 27-én, egy 
esős szerda délután pedig Melicher Dóra PhD 
hallgató, Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, va-
lamint Dr. Tárnoki Dávid László ikerkutatók 
tették tiszteletüket az egyetem berkein belül, 
kissé rendhagyó módon. Számomra az ala-
pötlet is kiemelkedik az átlagosnak mondható 
performanszok közül, ugyanis ilyen formában 
még nem volt szerencsém előadást hallgatni. 
Sokan próbálják kifejleszteni a leghatéko-
nyabb módját annak, hogy jó előadók legyenek 
és bizony a témába vágó hatékony demonstrá-
ció az egyik eredményes eszköze ennek. Nos, a 
köztük lévő dinamizmus fantasztikus volt.
Az idő előrehaladtával egyre inkább az ember 
szeme elé tárul a molekuláris világ nagysága 
és megannyi lehetősége. Az egyre precízebb 
képalkotó technikák segítségével az előbb em-
lített mondat már nemcsak közvetve, hanem 
lassacskán szó szerint is igaz lesz. Sok kérdés-
re a válasz szinte már molekuláris szinten is 
megtalálható. Az előadók is igyekeztek bizo-
nyos kérdésekre válaszokat kapni egy fő irányt 
alkalmazva: az ikreken keresztül. A Tárnoki 
testvérek a Magyar Ikerkutatás fontos szerep-
lői. Részben az ő kezdeményezésükre, részben 
pedig a Semmelweis Egyetem Radiológiai és 
Onkoterápiás Klinika közreműködésével jött 
létre a Magyar Ikerregiszter, amelynek célja a 
Magyarországon élő ikrek regisztrálása, ösz-
szehívása, és az esetleges genetikai betegségek 
vagy azok hajlamának vizsgálata. Az alapító 
tagok között tudhatjuk Dr. Ménteki Júlia bio-
lógust, aki számos iker témájú könyv szerzője 
és a nemrégiben elhunyt dr. Czeizel Endre 
volt munkatársa, illetve Dr. Littvay Leventét, 
aki az adatok statisztikai hátterének kielemzé-
sében segíti a többiek munkáját. 
Az előadás elején különböző iker-története-
ket lehetett hallani, amelyek tanulsága szé-
pen átvezette a hallgatót arra a tárgykörre, 
hogy az egypetéjű ikrek genetikailag szinte 
megegyeznek-e. Az előadás második felé-
ben, az epigenetikai magyarázatnál erre a 
kérdésre is kaptunk választ, de ne rohanjunk 
még így előre. A kutatás fő célja, hogy meg 

lehessen állapítani, hogy bizonyos betegsé-
geknek milyen arányú a genetikai háttere.  
A történet persze nem ilyen egyszerű, 
ugyanis ez több – genetikai és környeze-
ti – tényezőtől is függ (multifaktoriális). 
Először is tisztázzuk, hogy mikor beszel-
hetünk egy- és mikor kétpetéjű ikrekről! 
Az egypetejű ikrek esetében egy darab 
hímivarsejt termékenyít meg egy darab pe-
tesejtet, amely majd kettéosztódik; ennek a 
molekuláris jelátviteli mechanizmusa a mai 
napig tisztázatlan. Kétpetéjű ikrek esetében 
viszont két darab hímivarsejt termékenyít 
meg két darab petesejtet. Az előadás alatt 
elhangzott adatok elsőre talán hihetetlen-
nek tűnhetnek, mint például az, hogy sta-
tisztikailag minden kilencedik terhesség 
ikerterhességnek indul, de az egyik magzat 
méhen belül (in utero) elhal, és többnyire 
nyomtalanul felszívódik. Előfordulhat az is, 
hogy ez az esemény később következik be. 
Ebben az esetben az éltben maradt magzat 
megszületése után, életének későbbi szaka-
szában akár depressziós is lehet, továbbá 
kissé szokatlan habitust is felvehet. Ilyen 
például David Teplica ikerkutató, iker-
fotós. Képi ábrázolásmódjának tárgya az 
ikrek fotografikus megjelenítése, és a ké-
pek egymásból kivonása (szubsztrakció).  
Ezzel egy olyan vizuális hatást ér el, hogy a 
két ember kvázi egynek látszik. Az apróbb 
különbségek, mint például a fül nagysága 
vagy a kisebb vonások aszimmetriája per-
sze feltűnnek a laikusoknak is, hiszen úgy 
néz ki a kép, mintha kicsit bemozdult volna 
az alany, de csak bizonyos pontoknál homá-
lyos. David egyik képen saját maga is látha-
tó, ahogy nézi a "semmit". Mikor szüleihez 
fordult tanácsért, hogy miért pont az iker-
fotózás a hobbija, édesanyja elmondta neki, 
hogy valószínűleg azért, mert volt egy iker-
testvére, aki magzat korában meghalt. Sze-
rintem ezzel a képpel nem is lehetne művé-
szibben ábrázolni azt, hogy ami számunkra 
ott a semmivel ér fel, az mindössze a meg 
nem született testvér hiányát reprezentálja. 
Az ikrek esetében van még egy fontos jelen-
ség, amely nem teljesen kapcsolódik a klini-
kumhoz, de annál inkább rendelkezik lélektani 
vonatkozásokkal. Ez pedig nem más, mint a 

szétválasztott ikerpárok vizsgálata. Ennek a 
témának neves szakértője Dr. Nancy L. Segal 
pszichológus. Az ő munkássága kapcsán hal-
lottunk egy már-már filmbe illő történetet két 
egypetéjű kolumbiai ikerpárról, akiknek egy-
egy tagját születésük után egy véletlen foly-
tán összecseréltek, ám sok évvel ezután, talán 
maga a sors mégis összehozta az eredeti felál-
lást. A szóban forgó fiúkat ugyanis kétpetéjű 
ikrekként nevelték. Az egyikből földműves 
lett, a másikból üzletember. Egyszer az üzlet-
ember meglátta a földművest eladóként egy 
boltban, és megszólította. A párbeszéd végére 
kiderülhetett, hogy bizony nem a recesszió mi-
att vállalt másodállást, hanem a földműves vér 
szerinti testvére került elő.
A továbbiakban a páros bemutatta az ikerku-
tatás klinikai jelentőségét. Az érelmeszesedés 
(atherosclerosis) kialakulásának kutatásakor 
három régió ereit tanulmányozták:a közös 
nyaki fejverőeret (arteria carotis communis), a 
szívkoszorúereket (arteriae coronariae), vala-
mint a combverőeret (arteria femoralis), mint 
perifériás érelmeszesedési helyet. A vizsgála-
tok során különös figyelmet fordítottak az egy- 
és a kétpetéjű ikrekre, ezen kívül alkalmazták 
az ACE-modellt. Az ACE egy betűszó, amely 
az additív és a közös (common) genetikai ha-
tást, valamint a környezeti (environmental) 
komponenseket veszi figyelembe. Az adatok 
kiértékelésénél azt az eredményt kapták, hogy 
az egypetéjű ikreknél az érték nagyobb mér-
tékben korrelál, mint a kétpetéjűeknél. Ennek 
tanulságaként azonban kijelenthetjük, hogy ez 
nem jelent törvényszerű és biztos bekövetke-
zést. Konklúzióként mindenesetre levonhat-
juk, hogy a korai szűrővizsgálatok preventívek 
lehetnek, és ha meg nem is lehet állítani az 
ilyen állapot kialakulását, de le lehet lassítani.  
Mielőtt a szó Dórához került, azt is megemlítet-
ték, hogy ezekkel az ikerkutatási módszerekkel 
lehet vizsgálni egyebek mellett a testösszeté-
tel örökletességét, az elhízást, az alvást. Szó 
esett még a sokakat foglalkoztató öregedésről.  
Az öregedés egy komplex, multifaktoriális fo-
lyamat, amely nagyon alacsony (20-20%-os) 
genetikai determinációs különbséget mutat az 
egypetéjű ikrek között. Egyszerűsítve tehát az 
ő öregedésük is különbözhet.
Melicher Dóra első szavaival a hallgatóságot 

arra ösztönözte, hogy legyen meg mindenkiben 
az egészséges szkepticizmus a tudomány iránt. 
Nem kell egyből elhinni, amit hallunk, és netán 
logikusnak vélünk, a látszat néha csal, s ezt az-
zal támasztotta alá, miszerint a fiúk a klasszikus 
ikermodellt alkalmazták a kutatások és a mé-
rések során. Az adatok a valóságban másképp 
néznek ki, ha több tényezőt is belevesznek. 
Az való igaz, hogy a korreláció magasabb az 
egypetéjű ikrek esetében, viszont az összetett 
adatok tekintetében mindössze 25-40% körül 
alakulnak így is. Ráadásul különböző model-
lek és felmérések születtek azt vizsgálva, hogy 
az elmúlt években, évtizedekben hogy alakul-
tak a születések. A kétpetéjű ikerterhességek 
és -szülések aránya az 1980-as évek óta nő.  
Ennek feltételezett okai a kitolódott anyai élet-
kor – amely átlagban már 30 év fölött van –, 
a mesterséges megtermékenyítés (In Vitro Fer-
tilisatio, IVF), a fokozott folsav (B9-vitamin) 
felvétel, étkezési szokások és még számos más; 
a lista itt elég hosszú. Ugyanígy az egypetéjű 
ikrek születési aránya is enyhe növekedést mu-
tat ugyanekkora időintervallumban. Ezeket az 
adatokat a dán Ikerregiszter alapján állították 
össze, de sejtések alapján ez másutt is hasonló 
értékeket mutathat. A rendelkezésre álló föld-
rajzi adatok alapján pedig az állapítható meg, 
hogy leginkább Afrika területén gyakoriak az 
ikerterhességek, míg a többi kontinens orszá-
gaiban változóak ezek az értékek.
Dóra előadásának különlegessége abban rej-
lett, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy 
egy fontos, nem elhanyagolandó tényt is fi-
gyelembe kell venni, amikor genomi szinten 
kutatunk valamit. Ez pedig az epigenetikai 
változatosság. Egy rövid történeti áttekintés 
során számba vettük a fontosabb mérföldkö-
veket: 1953-ban a DNS szerkezeti meghatáro-
zása Francis H. C. Crick, James D. Watson 
és Maurice H. F. Wilkins által, az ezredfor-
duló előtt induló, s nem sokkal az után véget 
ért Humán Genom Program (HUGO) és az 
egyre inkább használt újgenerációs szekven-
álási módszerek (NGS) segítették a kutatókat, 
hogy egyre mélyebb szinten értsék meg, mit 
is kódolhat a genomunk; ezt persze tejes egé-
szében még ma sem ismerik a kutatók. Dóra 
ezután egy nagyon szép példával festette le, 
hogy hogy is lehet a legegyszerűbben elkép-
zelni, mi az epigenetika. Ha egy koncerttermet 
egy sejtként képzelünk el, akkor színpad: maga 
a sejtmag; benne a különböző hangszerekkel 
felszerelt zenészek és maga a karmester, az 
irányító: a DNS. Amikor a DNS felvesz egy 
komplexebb térszerkezetet és kromoszómá-
vá áll össze, abban különböző fehérjék is 
részt vesznek. Ez egy konzervatív tulajdon-
ság, vagyis mindenkiben ugyanígy van jelen. 
Az egyéb, enzimek által részben módosított  

apró, de lényeges változtatások azok, amik 
egyedivé teszik a rendszert. Vannak a fúvósok, 
a nagybőgősök, a dobosok. Mindenkinek meg-
van a maga feladata, amelyet együtt, összehan-
goltan végez, ez egyfajta mintázatot biztosít. 
A módosítások egyszerű funkciós csoportok 
felhelyezésével érhetők el (metilálás, acetilá-
lás, alkilálás), s ezek az epigenetikai változá-
sok az idő előrehaladtával egyre kifejezettebbé 
válnak. Előfordulhat az is, példának okáért, 
hogy az ikerpár egyik tagjánál már akár mag-
zati korban – in utero – egy pontmutáció egy 
apró változást hoz létre. Amíg nem íródik át 
róla hírvívő RNS (mRNS transzkripció), majd 
fehérje nem szintetizálódik (transzláció), addig 
ez nem észrevehető – a tiszta hegedűszólamot 
nem zavarja meg az egyik zenész fúvós-nagy-
bőgő hangszercseréje, amíg a karmester nem 
vonja be őt is a szólamba. Ezt a jelenséget 
Dóra a sztochasztikus epimutáció jelenségének 
nevezte. Az egy másik kérdés, hogy a továb-
bi módosulások az első miatt következnek be, 
vagy mindenféleképpen sor kerülne-e rájuk.  
A lényeg, ezek a mintázatok folyamatosan vál-
tozhatnak, miközben akár meg is maradhat az 
eredeti fenotípus, a megjelenés. Az epigeneti-
kai hatások tárháza hatalmas, a teljesség igénye 
nélkül felsorolok párat, ami a fentebbi példát 
előidézheti: az egyedfejlődés folyamata, anyai 
hatások, fizikai, élettani, mikrobiális és egyéb 
környezeti hatások.
Végül Dóra mesélt a teloméra és a telomeráz 
enzim hatásáról is. A teloméra a kromoszómába 
feltekeredett DNS-szál végein található rövid, 
ismétlődő szakasz. Vannak jellegzetes bázis-
sorrendek, melyek ismétlődése akár fajspecifi-
kus is lehet. Funkcionálisan megakadályozza 
a kromoszómák végeinek összetapadását, a 
sejtosztódás során pedig védi a DNS-t a folya-
matos rövidülés káros hatásaitól. A telomeráz 
enzim feladata, hogy a folyamatosan rövidülő 
szakaszhoz kevés bázisból álló szekvenciát ad-
jon hozzá, amivel mintegy kiegészíti a láncot. 

Ennek eredményeként az osztódás során rövi-
dülő DNS-ből nem vész el lényegi információ. 
Ez sajnos-szerencsére így sem tökéletes me-
chanizmus. A testi (szomatikus) sejtjeinkben 
ez nem egy folyamatosan aktív folyamat, ezzel 
szemben az ivarsejtekben és a szervezetünkben 
található, a sejtpopuláció állandóságát biztosító 
őssejtekben nagyon is az. A sajnos jelzőt mind-
össze egy esetben kell felemlegetni, ha negatív 
következményekkel járó, korlátlan sejtosztó-
dásról van szó. Ez nem más, mint a tumoros 
transzformáció. Tudniillik a rákos sejtekben 
is nagyon aktívan működik ez a mechaniz-
mus, kikapcsolása pedig nem olyan egyszerű.  
Összességében, ha megnézzük, ezek a gene-
tikai és epigenetikai információk a biológi-
ai-pszichológiai-szociológiai hálózatokban 
érvényesülnek. Dóra utolsó mondanivalója 
sokak számára hasznos információt rejtett, mi-
szerint, ha van egy jó kérdésünk, kutatási té-
mánk, álljunk ki mellette, és keressünk hozzá 
való eszközt, amivel a választ megkaphatjuk!
Az előadás zárásaképp két különböző fény-
kép-összeállítást láthattunk. Az egyik sorozat 
témája a dohányzás hatása az arcbőr örege-
désére: ezen szintén ikreket láthattunk, akik 
közül az egyikük masszív dohányos volt, míg 
a másikuk nem vagy csak kevesebbet füstölt 
élete során. Nem vagyok szakavatott az ilyen 
arcfelismerésekben, de rajtuk szemmel látható 
volt a különbség.
S végül az utolsó összeállításban az volt a 
kérdés, hogy meg tudjuk-e állapítani, hogy 
egy- vagy kétpetéjű ikreket ábrázol-e a kivetí-
tett fénykép. A csattanó az volt, hogy a válasz: 
egyik sem. A fényképész csupán megragadta a 
lehetőséget, hogy bemutassa az alteregókat a 
világnak. S ennek kapcsán jött a búcsú gondo-
lat is: ne csüggedj és ne légy szomorú, ha nincs 
ikertestvéred, mert lehet, hogy a világon van 
egy tökéletes hasonmásod.

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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EMDRIVE
THROWING PHYSICS OUT THE WINDOW?

Despite the extensive scepticism, the idea of the EmDrive and similar reac-
tionless thrusters crops up from time-to-time in the scientific community. 
Many scientists are quick to dismiss these ideas as pseudoscientific, sen-
sationalist and thrill-seeking click-baits. But should the rejection of these 
ideas be so quick?

One doesn’t need to think  for long to find 
potential groundbreaking new forms of 
application for engines and thrusters that 
don’t need any fuel (or reaction material) to 
propel mass. The most appealing utilisation 
for the EmDrive - this would-be a scientific 
miraclel – is space travel. Without the need 
offuel in spacecrafts, virtually all bounda-
ries would be erased that limit the explo-
ration of our universe today. The shackle 
of propulsion would no longer restrain our 
probes and future spaceships if such reac-
tionless thrusters could reach high speeds. 
But is it possible? How do they work?
The name ‘reactionless’ comes from Newton’s  
third law: “for every action there is an equal 
and opposite reaction”. Consequently, it’s 
not hard to admit thatthe existence of such a 
system would seem to defy the most funda-
mental laws of physics: Newton’s axioms. 
In spite of that, science-fiction still eager-
ly builds on the idea of these propulsion 
systems (inertial propulsion engine, reac-
tionless thrusters/engines, bootstrap/inertia 
drives, Electromagnetic drive cores etc.).
The idea is not new to science and technol-
ogy. Inventing the true perpetuum mobile  
would be worth its weight in gold, if not 
more. For example, in the 17th centu-
ry, Robert Boyle proposed a flask which 
would make liquid self-flowing. Building 
on paradoxes of hydrodynamics, this flask 
would have had a continuously tightening 
tube leading atop itself from the bottom, so 
the fluid would flow right back, forced by 
capillary action. Only one thing kills this 
theory, which is the main barricade for all 
perpetual motion, friction. The flow would 
eventually cease, because the walls of the 
container are continuously slowing the liq-
uid down (reaction). However, it does work 
with superfluids, which have no viscosity 
whatsoever, these fluids need specific con-
ditions though, which are hard to maintain 
(definitely not profitable, if we want “free” 
energy).
Many attempts were made during recent years 
to mimic perpetual motion and reactionless 

thrusting. There are even quasi-reactionless 
methods in use today, like the solar sails, 
which provide thrust by placing "sails" that 
reflect (or absorb) photons from a star, thus 
converting momentum for the spacecraft. 
Furthermore, there is the gravitational “sling-
shot” technique, during which a spacecraft is 
being maneuvered and accelerated by exploit-
ing the gravitational fields of galactic objects. 
The possibility of the EmDrive was first 
proposed by Roger Shawyer in 1999 and 
is still disputed today. It’s based on the 
idea that the bouncing of  microwaves 
back and forth inside a truncated cone 
would result in a thrust toward the nar-
row end of the cone, by exerting radia-
tional pressure on the walls of the cavity.  
The only problem is, if such a device were 
to start moving, the total momentum would 
have to increase and that’s a direct viola-
tion of known physics. How is it possible 
then that several teams around the world 
experimented with building an EmDrive 
and some even happened to produce tiny 
amounts of thrust? Several critics reason 
that there are other, complex effects that 
could generate increased thrust, but none 
can identify them. There are ongoing tests 
aiming to find out if this is an anomaly, and 
if so, how it’s possible.

Recently, Mike McCulloch from the Plym-
outh University claimed to have found an 
explanation to the increasing thrust of the 
EmDrive: The Unruh radiation. The Unruh 
effect says, that every accelerating object 
emits black body radiation, warming up the 
universe and the greater the acceleration is, 
the smaller the wavelength of the radiation 
becomes. At very small accelerations, the 
wavelength of this Unruh radiation becomes 
so large they no longer fit into the observa-
ble universe. When this happens, inertia can 
take only certain whole-wavelength values 
and consequently, jumps from one value to 
the next. Thus, the inertia of photons that 
are inside of the aforementioned truncated 
cone has to change as they bounce back and 
forth. Furthermore,to conserve the momen-
tum, this must generate a thrust. At least, 
this is the theory of McCulloch.
Standard physics has no explanation for the 
EmDrive – effect, and maybe it never will. 
Several prominent physicists explained that 
the concept is simply impossible. Last year, 
there was considerable press attention for the 
EmDrive, after Eagleworks from NASA labs 
started conducting tests on a “what if” basis. 
(On a side note: Eagleworks is the Mythbusters 
for NASA.) So, to summarize, this topic clear-
ly generates friction between applied and 
theoretical physics, it seems that something 
that shouldn’t work, may not know about it. 
It couldn’t hurt to ponder, because if it’s not a 
hoax and there could be a possible explanation 
for the EmDrive, it may very well be the basis 
of humanity’s future space travel. Science-fic-
tion gives us some inspiration to make the im-
possible possible, but always be rational!

Égerházi Bálint
Földtudomány BSc

basicjager@gmail.com

Egy nyomokban földrajzosokat, környezettanosokat, történészeket és bioló-
gusokat tartalmazó hallgatói csoport a környezetvédelem és a gazdasági érdek 
ütközéseit vitatja meg egy rendszertanásszal három nappal azután, hogy egy 
matematikus előadásán filozófiai paradoxonok matematikai megoldásáról be-
szélgettek. A helyszín egy romkocsma, sört isznak, és mindenki jól érzi magát. 
Ha azt állítom, hogy ez lehetséges, hazudok. Vagy mégsem?!

Sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
arról, hogy a tanulás maga öröm is, nem csak 
kötelezettség. Mi több, a szakterületünkön 
kívül eső felfedezések is lehetnek érdekesek 
és gyönyörködtetőek. Végül pedig a legfon-
tosabb: mindez lehet közérthető, és mindenki 
számára elérhető is! Ha emlékeztek, néhány 
hónappal ezelőtt „tudományos kávéházra” 
invitáltunk benneteket. Beszámoltunk arról, 
mennyire jó is az, amikor a tudomány nemcsak 
a kutatóintézetek és laborok falai közé szorul, 
hanem szabadon áramolhat az utcán és a kö-
zösségi terekben is. Érdekes beszélgetésekkel, 
bemutatókkal, családias hangulatú előadá-
sokkal a hátunk mögött megfogant bennünk 
a gondolat, hogy még szélesebb közösségnek 
terjesszünk ismeretet.  A kávéillatot esetenként 
harmatos söröskorsóra cseréljük, az események 
helyszínéül pedig bejáratott törzshelyeket, ked-
velt kocsmákat választunk, ahol otthonosan és 
szívesen mozog az egyetemista, és ahol egyéb-
ként is nagy a tartózkodási valószínűsége.
Természetesen nem mi találtuk fel a spa-
nyolviaszt: az elsősorban kisebb célcso-
portot megszólító kötetlen, tudományos 
beszélgetések (mint a „Fizikus Tea” vagy a 
„Tudáspresszó”) nem ismeretlenek a hazai 
berkekben. Külföldön viszont egész évben 
nagy eséllyel botolhatunk ehhez hasonló, 
akár fesztiválméretű rendezvényekbe: itt 
párhuzamosan zajlanak kerekasztal-beszél-
getések, interdiszciplináris diskurzusok és 
ismeretekkel átitatott szórakozási lehetősé-
gek, amelyek megmozgatják a várost.
A fentiek szellemében indítottuk útjára 
Kocsmakonferencia elnevezésű program-

sorozatunkat, hogy a hasonló szellemiségű, 
itthon még újszerű rendezvények nálunk is 
gyökeret ereszthessenek. Egy hét leforgása 
alatt pedig rögtön két eltérő természettudo-
mányos témát tálaltunk a nagyérdeműnek.
Első meghívott vendégünk Magyar Róbert 
alkalmazott matematikus volt, az esemény-
nek pedig a tétékások számára jól ismert 
Hétker pub adott otthont. Az előadásból 
megismerhettük Marty történetét, aki egy 
időutazás folytán visszarepült a múltba, ahol 
egy véletlen során megakadályozta szülei 
egymásra találását, ezzel pedig a saját szüle-
tését is. Ha viszont nem született meg, akkor 
a múltba sem utazhatott vissza, a szülei tehát 
mégis összejöttek, [a történet végén a szögle-
tes zárójelbe tett kijelentés pedig téves!] – ha 
valaki nem ráncolta a homlokát értetlenül a 
fent írtakon, az két dolgot jelenthet: már látta 
a Vissza a jövőbe c. filmet és/vagy dörzsölt 
a paradoxonokat illetően. A paradoxon ál-
lítások egy olyan halmaza, amelyek ellent-
mondásra vezetnek, vagy a józan észnek el-
lentmondó következtetés vonható le belőlük 
(igen, ilyen esetben szoktunk „villámocskát” 
tenni a matekpéldák végére). Az előadás ha-
sonló (látszólagos) képtelenségek tucatjaiba 
engedett betekintést, majd mutatott rá frap-
páns, interaktív módon a matematika nyúj-
totta megoldásokra. 
Második Kocsmakonferenciánkon a vadál-
latok egészségére koccinthattunk a Gólya 
Presszóban: Dr. Farkas János ökológus be-
szélt nekünk állatvédelemről és állatgázolá-
sokról. Kezdésként védett emlőseink kutatá-
sának izgalmaiba lettünk beavatva. A csíkos  

szöcskeegeret egy időben kihaltnak hitték, 
nevét pedig nem kiemelkedő ugrótudományá-
ról, hanem gusztusáról kapta: a többi egérrel 
ellentétben ugyanis szívesen fogyaszt szöcs-
két. A földikutya kutatása különösen fontos  
Magyarországon, pontos faji meghatározásá-
hoz pedig a genetikai vizsgálata (így az elfogá-
sa is) elengedhetetlen. A szükséges DNS meg-
szerzéséhez a „vadászat” igen sok türelmet és 
rutint igényel, enélkül a kutató ásócsapása akár 
a préda életébe is kerülhet. Az előadás második 
felében megdöbbentő számadatokat hallhat-
tunk arról, mennyi állat pusztul el a közutakon 
gázolások következtében. A hatalmas tömegű 
és sebességű vonatoknál például nem észlel-
hető, ha apróvadak az áldozatok, az ő haláluk 
még így is „rejtve marad” a statisztikák elől.  
Az állatok utaktól és sínektől való távoltartásá-
hoz különböző riasztóberendezések használha-
tóak, így a kapszaicinnek és a borsspray-nek az 
önvédelem mellett az állatvédelemben is van 
jogosultsága, a drónok szerepe pedig a vadak 
megfigyelésében keresendő. 
Tudománynépszerűsítő csoportunk, az IQ 
terápia elkötelezett a nagy közösséget meg-
szólító tudományos ismeretterjesztés mellett.  
Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy alapvető 
vezérelveinkkel összhangban ugyan, de min-
dig nyitottak maradjunk elképzeléseink formá-
lására, esetenként újragondolására. A közön-
ség tükör, mely visszajelzést ad arról, hogy az 
ambíciók és az igények átfedésben vannak-e.  
A kettő összhangjával pedig szimbiózis ala-
kulhat ki a szervező és a befogadó fél között, 
melyben mindenki alakítója az eseményeknek, 
és elégedetten lubickol a megalkotott miliőben. 
Ebben számítunk partnerként rád is!  
Ha már tudod, milyen téma adhatná az es-
tédhez az ideális sörkorcsolyát, akkor ne 
habozz megírni nekünk, legközelebb pedig 
koccints velünk te is!

Reéb Zsófia
IQ terápia

PARADOXONOK & SZÖCSKEEGEREK
TUDÓSOKKAL SÖRÖZHETSZ A KOCSMAKONFERENCIÁKON!
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ÁTTETSZÜNK I.
I.

A zuhany alatt még jó erősen beleszívtál a 
negyedik szál cigarettádba. A nyakadba sza-
kadó víztől felgőzölt műanyagra támaszkod-
tál, és lassan lecsúsztál a hidegen kavargó 
tálcára. Ilyenkor mindig csendben kocognak 
össze a fogak a szádban... és azon az éjsza-
kán nem tudtam megállapítani, hogy valóban 
fogak-e vagy a csillagok... Pillád a sötétséget 
legyezte, pupillád hatalmas kráterré tágult, 
és arany szemcséket hányt a fekete sarokba.                                                                                                                                    
Pálmaágakon csüngő szerveket hallok a sötét-
ben… hallom a rózsaszín, nyers csöppenéseket 
a köveken – gondoltad, és kezedben a szappan 
hűs tenyeredbe olvadt. Hideg fülkagylódon le-
csapódott a pára és csöndesen áramló izzadtsá-
godba torkollott. Rosszabb napjaidon térdelve 
húztad össze a horogra akasztott felhőkkel a 
naplementét. Az összes sárgát és rózsaszíne-
ket egy kartondobozba harmonikáztad, majd 
szemeiddel különös virágkelyhek formájában 
emelgetted ki a színeket, de ekkor csak sister-
gő fénynek csapódó elveszett lepke voltál, és 
ábrándosan bámultad a céziumszökőkutakból 
hulló halványkék másodperceket.

II.
A levelek elkezdték nyomni az üveget, sö-
tétzöldek voltak, és az élükön sűrűn tolult 
előre az éjszaka, hogy onnan párologjon, 
és szürkén omoljon szét a pálmaházban. 
Minden nap délutántól estig ültél ott. Rilke 
párduca járt körben. A padló óralap volt, 
és időként bújt meg selymesen lábaidnál, 
mikor egészet ütött. Hazafelé ugyanúgy 
folytatta lépteit, bársonyosan súrolva ko-
ponyád homorú csarnokát. Fekete kendő-
ként lobogott gondolataid között. Óvtalak 
– feléd száll az éjszaka, vigyázz, nehogy 
lenyeld – és hallottam az útburkolaton 
koppanó lépéseid. Lerúgtad a tűsarkút, 
hogy egymagasak legyünk.

III.
Rezzenéstelenül figyeltem, ahogy a fé-
nyesfekete harisnya leomlik a lábadon. 
Tenyeremmel a csipke alá simítottam, és 
megemeltem a kapcsokat – finoman előre 
emelted a melltartód. Olyan voltál, mint 
egy szappanreklám, meztelenül a fehér 
ágynemű között. Ujjaid lobogtak a lámpa-
fénynél, és harsányan felkacagtál gyönyö-
rűségedben – a rámgyújtott tetőre gondol-
tál, hogy egy csöndes éjszakán összecsíped 
a ház négy sarkát, és a gyűrött falakra éppen 
megnyíló ajkaid közül gázolajat spriccelsz, 
hátat fordítva csillagszórót pöccintesz  

álmodó fejem fölé, hogy felgyújtsd a házat, 
felperzseld az éjszakát – és összetörve a ki-
csiny vágyat, csókrazártam halovány moso-
lyod. Lekaptam egy kis sebet a karodról, és 
a nyelvemre helyezve áldoztam. Álmodban 
egyben végződtek az ujjaink. Húztuk a kar-
jainkat, de csak a körmök kezdtek csúszni 
össze és mégis szétfelé. Belém fordultál és 
így magunk voltunk.

IV.
Másnap a Gerbeaud teraszán ültél vi-
rágkoszorúval, bíborszín ruhában, mint 
emlékeimben mindig, most és örökké.  
Szél nyújtogatta a csigákba tekeredett kó-
cos hajszálaidat, és felfújta a fodrot a ki-
csiny kerek asztalon. Csuklóddal helyére 
simítottad a gyűrődő terítőt. Szabadnak 
érezted magad az artikuláló rengetegben, és 
bokáidat összekoccintva csúsztattad oldalra 
lábfejed. Akkor nem vágytam másra, csak 
a tenyereden körözni az ujjaimmal az idők 
végezetéig. Nem is tudom, kire vártál, talán 
az a barna zakós, hízelgő úriember ültetett 
fel megint, akire olyan sokat gondoltál. 
Húsz vagy huszonöt perc múlva felbiccen-
tett állal indultál vissza József Attila utcai 
lakásodra. Vágott virágok boncasztala mel-
lett haladtál el, orgona volt és tulipán, amik 
sietős pasztellsávokat húztak az épületek 
szürke lábába.

V.
Átléptem a küszöböt, és belehajoltam a 
lépcsőház függőleges folyosójába. Arcom-
ba gyűrődtek a levegőben fel és alá hin-
tázó beszélgetések, az időben csúszkáló 
szavak, amik csak néha hullottak a pince-
szint döngölt padlójába. Reménykedtem, 
hogy az évekkel ezelőtti becézésünk volt 
olyan könnyű, hogy még valahol a korlát 
árnyékában kavarog az emeletek között.  
Nem szeretted a szobád. Csak a csüngő ba-
nánfürtök és a levelek sávjain játszó árnyé-
kok hiányát érezted benne, azt, hogy az ablak-
ban nem hallgatózik a tenger. A kulcslyukon 
át kellett volna bemásznom, mert az ajtó 
minden nyikordulására a füled mögé tűrtél.  
Megmerevedtem a legszélső hajódeszka 
közepén. A levelem olvastad. A sorok zihál-
tak, és szakadtak a könnyeid.
Jó, hogy elmentél – gondoltad –, így nem 
látod középszerűségem, hogy szürkére mo-
sott az élet a szennyes halállal – felemel-
ted a fejed, és alsó ajkam pontosan elnyíló 
szádba illesztettem – hideg volt és reszketős.  
Combjaid összeragadtak, és a hume-i léte-
zéstől a mozdulatlanságig morzsolódtam.

Varga A.
(folytatás két hét múlva)

GÖMBÖC
A SZICÍLIAI GYORSKAJA 

Biztos mindenki hallotta gyerekkorában a kis gömböc meséjét, ami mindent 
felfalt maga körül, miközben egyre nagyobb és nagyobb gömböcként gurult 
végig a falu utcáin. Erre a mesére asszociáltam, amikor mindent nem faltam 
fel, mégis gömböcként gurultam ki a jóllakottságtól ebből a gyorsétteremből.

A Gömböc az Oktogontól nem messze, 
a Paulay Ede és a Hegedű utca sarkán 
található (pont a szintén nagyszerű Noir 
csokizó mellett). Egy péntek délután 
látogattunk el ide. Egyik barátnőmmel 
voltam, akivel elhatároztuk, hogy most 
kicsit kirúgunk a hámból, ha már szüli-
napja van. 
A hely barátságos, és a mostanában di-
vatos berendezési elvárásoknak teljesen 
megfelelően néz ki. Minden letisztult, 
fekete-fehér színű. A pult fölött érdekes 
táblákon van kiírva az aktuális napi kí-
nálat. A nagy belmagassághoz passzoló 
hatalmas ablakok ablakpárkányai van-
nak asztalnak meghosszabbítva, vagyis 
inkább pultnak, amely mellett bárszék 
magasságú ülőalkalmatosságokon fog-
lalhatunk helyet. Az evőeszköztartók 
egy létrára vannak felaggatva.
A hely specialitása az arancini, ami 
egy szicíliai gyorskaja, vagy streetfood. 
Olaszul „narancsocskát” jelent, ami szí-
nére és formájára utal. Alapja a híres 
olasz rizottó, amit különleges töltelékek-
kel dobnak fel, majd kirántják. Minden 

nap négy-öt féléből válogathatunk, sze-
repelnek köztük hagyományos olasz, de 
rendhagyó magyar ízesítésűek is. Egy 
adagban három gombóc van, ezeket kér-
hetjük akár vegyesen is. Ki is használtam 
ezt, így rögtön három különböző fajta 
gömböcöt próbálhattam ki. Egy Al pestot 
ettem, amiben pesto, azaz bazsalikom-
szósz volt, a második Salamino névre 
hallgatott, ez kolbászos-gyöngyhagymás 

volt, végül, de nem utolsó sorban pedig 
egy Palermot, amit a sütőtökös töltelék 
tett izgalmassá.
Ezt az egészet menüben kértem, amihez 
járt még egy nagyon finom füstölt sajtos 
gombaleves. 
Mind a két fogás ízlett, és ár-érték arányban 
is teljesen jó volt: körülbelül 1000 Ft-ba ke-
rült, ami belvárosi viszonylatban szerintem 
nagyon megéri egy ilyen különleges, máshol 
nem kapható menüért. Kértem még egy nagy 
adag, fél literes almaszörpöt is (300 Ft). 
Az egyetlen problémám a tálalással volt. 
A rusztikus falap, amin az egész kaját 
kihozták, nagyon stílusos volt, viszont 
a kis egyszerhasználatos műanyag tál-
ka, amiben maguk a gömböc-gombócok 
voltak, nem csak, hogy egyáltalán nem 
tűnik környezetbarát megoldásnak, de 
ráadásul még kényelmetlen is. Sehogy 
sem lehetett jól felvágni bennük a göm-
bölyű gombócokat, mindig össze-vissza 
gurultak, vagy csak szimplán nem fértem 
úgy hozzájuk, hogy egyszerre csak egyet 
vágjak fel, ne az összeset trancsírozzam 
szét a szintén műanyag késsel és villával. 
Végül feladtam, és inkább kézzel ettem.
Az arancinin kívül lehet itt enni salátát 
és bucit is, ez utóbbi egy grillszendvics. 
Mindkettőből naponta változik a kínálat, 
kérhetőek levessel is, menüben. A rizs-
gombócokhoz kérhetőek házi készítésű 
szószok is, összesen hét féle ízesítésben.
Összességében mindenkinek ajánlom ezt a 
helyet, aki valami különlegesre vágyik.

V.É.

TENGERALATTJÁRÓ  
RÉVFÜLÖPÖN

Fehér Béla neve sokaknak ismerős lehet 
egyrészt tárcaíróként – hiszen írásaihosszú 
évtizedeken át vittek színt a Magyar Nem-
zet hétvégi mellékletébe – másrészt szépíró-
ként is. (2012-ben megjelent Kossuthkifli  
című regénye könyv formában is komoly 
sikereket aratott, de azóta filmsorozat is 
készült belőle). A sors fintora, hogy most, 
amikor a fenti sorokat leírtam, Fehér már 
több, mint egy éve nem szerzője a Magyar 
Nemzetnek, és legújabb regénye, a Jelene-
tek egy vakondűző életéből (2013) megje-
lenése után azt nyilatkozta, hogy az irodal-
mi életből is végképp „kiszáll”. Ám ezt a 
faramuci helyzetet felhasználhatjuk arra, 
hogy – egy fél mondat erejéig kis patetikus 
felhangot megengedve magunknak – leszö-
gezzük: éppen ebben áll az irodalom hatal-
ma. Aktualitását vesztheti egy napilap két 

évvel ezelőtti impresszuma, egy író örökre 
otthagyhatja a kortárs irodalom színpadát 
(ha ugyan valóban elhagyhatja), de műve 
ettől még aktuális és élő marad.
2014-ben, írói visszavonulásának bejelenté-
se után egy interjúban Fehér Béla azt mond-
ta – mintegy tompítva döntésének végle-
gességét : „Az évek során összegyűlt egy 
kötetre való egypercesem, (...) ez együtt van. 
Talán megjelenik.” Megjelent. Az Örkény  
István emlékének ajánlott novelláskötet a 
Tengeralattjáró Révfülöpön címet viseli.  
Az egyperces műfajával sokan kísérleteztek 

az évek során, ki több, ki kevesebb sikerrel 
(a sikeres próbák között említhetjük például 
Mosonyi Alíz Magyarmesék című művét). 
A rosszmájú kritikus szúrós szemével nézve 
azt mondhatnám, hát bizony Fehér novellái 
közül is egyik több, másik kevesebb siker-
rel eleveníti fel, és görgeti tovább az örké-
nyi hagyományt. Valóban, a novellák szín-
vonala nem egyenletes, vannak kevésbé jól 
sikerültek,és vannak azok a bizonyosak – és 
még a rosszmájú kritikus sem tagadhatja, 
hogy ezek vannak igen jelentős túlsúlyban 
–, amelyek miatt a lelkes olvasó napokig 
magánál tartja a kötetet, és boldog-boldog-
talannak felolvasóestet rögtönöz a műfaj-
hoz méltóan egy-másfél perces időtartam-
ban, „ülve és állva, szélben és esőben vagy 
túlzsúfolt autóbuszon közlekedve, (...) amíg 
a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha 
foglaltat jelez) jelentkezik”.

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu

ISMÉT FINAL4-BAN A VESZPRÉM

Zsinórban harmadszor jutott be a férfi kézi-
labda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a 
Veszprém. A Nagy László vezette csapat a 
negyeddöntőben a Vardar Skopjéval nézett 
farkasszemet, mely igazi balkáni csapathoz 
méltóan az agresszív, helyenként a sport-
szerűség határát súroló védekezésre építi já-
tékát. Az első, szkopjei katlanban lejátszott 
mérkőzésen a Veszprém a huszadik perc 
környékére kiépített egy 2-3 gólos különb-
séget, melyet Mirko Alilovic védéseinek, 
Aron Pálmarsson bombáinak és Momir 
Ilic értékesített büntetőinek köszönhetően 
sikerült a meccs végéig megtartania, így  
29-26-os győzelemmel várhatta a visszavá-
gót Xavi Sabaté legénysége.

A Veszprém Arénában a Vardar remekül kez-
dett, Sterbik Árpád legszebb napjait idézve 
védett a betonvédelem mögött, valamint a 
veszprémi védelem se működött az első fé-
lidőben, a Vardar a 26. percben továbbjutásra 
állt (9-13). A második játékrészre összekap-
ta magát az Építők csapata, Alilovic egyre 
többször találkozott a labdával, Nagy László 
és Momir Ilic megmutatta, miért tartoznak 
35, illetve 34 éves koruk ellenére a világ 
legjobb kézilabdázói közé, Gasper Marguc 
bedobta a büntetőket és végre Lékai Máté 
is felnőtt a feladathoz, az irányító remekül 
szervezte a játékot és fontos gólokat tett bele 
a közösbe. A végeredmény 30-30-as döntet-
len lett – vagyis tovább tart a 2013. április 
óta tartó hazai veretlenségi széria –, össze-
sítésben 59-56-tal a Veszprém ismét bejutott 
a Final4-ba. Ellenfelei a címvédő Barcelo-
nát egy rendkívül feszült párharcban kiejtő 
Kiel, a Flensburg ellen a kézilabda minden 
szépségét felvonultató lengyel Kielce, vala-
mint a nyolc negyeddöntős csapatból lefelé 
kilógó Zagrebet kiütő „világválogatott” PSG 
lesznek. Figyelem! Május 28-29-én Kölnben 
űrkézilabda várható, remélhetőleg magyar 
sikerrel!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@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 csokiját az Északi Hallgatói Irodá-
ban (É 0.75) nyitvatartási időben veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban 
látta a nevét.

HETI NYERTESEINK

Bederna Sára
Devecseri Krisztina
Musza Alexandra

REJTVÉNYEK
Az instrukciók ismertek, a megoldásaitokat 
küldjétek a rejtveny@nyuz.elte.hu címre!

Halász Péter
halasz.peter@nyuz.elte.hu

LOGISZTORI
Tények: 
1. 5 ház van, különböző színűek. 
2. Minden házban él egy-egy ember, minde-
gyik más nemzetiségű. 
3. Az öt tulajdonos különböző italokat fo-
gyaszt, különféle cigit szív és más-más ál-
latot tart. 
4. Nincs két olyan tulajdonos aki ugyanazt 
az állatot tartaná, ugyanazt a cigit szívná, 
vagy ugyanazt az italt inná. 

1. A brit a piros házban lakik. 
2. A svéd kutyát tart. 
3. A dán teát iszik. 
4. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. 
5. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. 
6. Az aki Pall Mall-t szív, madarat tart. 
7. A sárga ház tulajdonosa Dunhill-t szív. 
8. Az ember aki a középső házban lakik, te-
jet iszik. 
9. A norvég az első házban lakik. 
10. Az ember aki Blend cigit szív amellett 
lakik aki macskát tart. 
11. Az az ember aki lovat tart amellett lakik 
aki Dunhill cigit szív. 
12. A tulaj aki Blue Mastert szív, sört iszik. 
13. A német Prince-t szív. 
14. A norvég a kék ház mellett lakik. 
15. Az ember aki Blend-et szív, a vizet ivó 
ember szomszédja. 
A kérdés: Melyik tart halat? 

LOPAKODÓ LELKEK
AVAGY MÉG EGY KOREAI FILM

Jó dolog változatos stílusú filmeket nézni, mert tágítják az ismereteket és 
többféle inger ér, így nem lesznek egysíkú nézeteim. Ez a film ébresztett rá, 
hogy eddig diétáztam ilyen szempontból.

A múlt héten megjelent rekorder cikkünkben 
Ákossal áradoztunk A bérgyilkosság című ko-
reai filmről. Ezen felbuzdulva, miután kaptam 
egy másik, ugyanilyen nemzetiségű filmaján-
lást, nem volt kérdéses, hogy még aznap meg-
nézem. Ez a mű is nagyon jó, de teljesen más 
a hangulata. Sokkal mélyebb érzéseket mutat 
be. Igazából alig mertem elkezdeni írni róla, 
mert előtte olvastam kritikákat az interneten, 
amelyekben sokkal elvontabban, más szem-
szögből tudtak írni a Lopakodó lelkekről, mint 

ahogy én azt valaha meg tudnám fogalmaz-
ni. Az az egy dolog vigasztal, hogy így lega-
lább az én írásom kiemelkedik a többi közül 
(így vagy úgy, ezt mindenki döntse el maga).  
Tehát most konyhanyelven íródott ajánlót 
olvashattok egy nehéz filmről. Tulajdon-
képpen teljesen felkészületlenül ültem neki.  
Előtte elolvastam a rövid tartalmát, de az első 
fél órában nem éreztem összefüggést az írás 
és a látottak között. Nagyon el voltam vará-
zsolva, és azt gondoltam, hogy ez egy nagyon 
aranyos kis történet, milyen kreatív volt a for-
gatókönyvíró, hogy ilyet talált ki. A történet 
elején egy fiatalember, Tae-suk napi rutinját 
láthatjuk. Járja az utcákat, szórólapokat tesz 
ki a házak ajtajára. Majd később visszatér 
és amelyik lakásnál feltűnően nem történt 
a nap folyamán változás, nem mozdították 
el a kilincsre rakott szórólapot, oda betör.  
Nem lopni jár oda, hanem lakni. Ekkor gon-
doltam, hogy ez zseniális, ehhez kellett egy-
szer egy ötlet, hogy ezt a trükköt kitalálja 
valaki. Tovább nézve a történetet pedig gon-
doltam, hogy milyen aranyos, a srác megjavítja  

az elromlott dolgokat és kimossa a lakók 
ruháit. Csinál néhány fotót, majd csendben 
távozik, mielőtt a tulajdonosok visszatérnek. 
Igen, ez egy kellemes film – gondoltam ma-
gamban. Ekkor jött a fordulat számomra.  
Úgy éreztem, mintha utána egy szinte tel-
jesen másik film indulna el. Az egyik lakás-
ba betérve Tae-suk nem veszi észre, hogy a 
ház urának megvert felesége is otthon van.  
A nő csendben figyeli az „új lakó” mindenna-
pi rutinját. Mindent nem szeretnék előre ellő-
ni, a többit megtudjátok, mikor megnézitek a 
filmet. Annyit elárulok, hogy innentől kezdve 
jobban beindulnak az események. A másfél 
óra alatt alig van párbeszéd, az egész film 
csendes, inkább elgondolkodtató. A legvégén 
pedig minden esemény lezárásaként egy na-
gyon ütős gondolat: hol van az álom és a való-
ság határa? Sajnos túlságosan beszippantottak 
a „buta” filmek, ezért legtöbbször eléggé az 
álomvilágban élek, és sokkal romantikusabb 
elképzeléseim vannak ahhoz képest, hogy mi-
lyen a való élet. Ennek a filmnek ez a lezáró 
gondolata gyakorlatilag egy pofon volt ne-
kem. De jó értelemben. Nézzétek meg, mert 
nagyon érdekes és elgondolkodtató!

Resch Bori
resch.borbala@nyuz.elte.hu

BIN-JIP (dél-koreai-japán krimi, 88 perc, 2004)
Rendező: Ki-duk Kim
Forgatókönyv: Ki-duk Kim
Szereplők: Hyun-kyoon Lee (Tae-suk), Seung-yeon 
Lee (Sun-hwa), Hyuk-ho Kwon (Min-gyu)
Pontszám: 8/10

DA VINCI DÉMONAI

Sok legenda övezi Leonardo da Vinci szemé-
lyét. Ő volt a reneszánsz ember őstípusa, végte-
len kíváncsisága elképesztő tudományos felfe-
dezésekhez vezetett. Mérnök, tudós, anatómus, 
matematikus, hadimérnök, szobrász és festő 
volt egyszerre, igazi polihisztor. A Da Vinci  
démonai című sorozat a művész firenzei éveit 
mutatja be. A sorozat egy fantasy elemekkel 
átszőtt, kalandfilmes beütéssel megbolondított 
kosztümös dráma. A fiatal Leonardo életé-
be kaphatunk betekintést. Megismerhetjük a 
mesterét – akit da Vinci már ebben az időben 
túlszárnyalt –, valamint a fura legjobb barátot,  
Zoroastert. A város vezetőivel is találkozha-
tunk: a Medici családot, valamint az akkori 
pápát IV. Sixtust kellemetlen őszinteséggel 
mutatja be a sorozat. Pont akkor kapcsolódunk 
bele a történetbe, amikor Lorenzo Medici és a 
pápa között egyre nő a feszültség. Lorenzo ha-
mar rájön, hogy nincs más esélye a pápai sere-
gekkel szemben, mint, hogy felkérje az ifjú po-
lihisztort, tervezzen neki fegyvereket. Ebben az  

izgalmakkal teli helyzetben indulnak be igazán 
az események. Részről-részre ismerjük meg da 
Vincit, a néző látja, hogy ezt az ifjú zsenit hogy 
kínozzák az átlag ember problémái. Kínozza, 
hogy édesanyját sohasem ismerte, hogy apja 
megveti, ugyanis házasságon kívül született. 
A tehetségét sem ismerik el, csak egy furcsa 
művésznek tartják, mivel a zsenialitását nem 
érthetik meg. A sorozat nemcsak azt mutatja 
be, hogy milyen érzés zseninek lenni, és ez 
milyen elképesztő előnyökkel jár, hanem azt 
is pontosan szemlélteti, hogy milyen következ-
ményekkel jár az, ha valaki meghaladja a korát. 
A helyszínek sztereotipikusak, pont olyanok 
amilyennek elképzelünk egy reneszánsz vá-
rost. Ezt azonban megbolondítják az elképesz-
tően jól sikerült animációk, amelyek bemutat-
ják, hogy mi is játszódik le Leonardo fejében. 
Annak ellenére, hogy a Da Vinci démonai sok 
dologban pontosan tükrözi, az akkori viszo-
nyokat, nem egy dokumentumfilm, így ne is 
vegyük minden szavát készpénznek.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu




