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Az utóbbi időszak nagyon tanulságos 
volt számomra, hiszen egy telje-
sen új pozícióba kerültem – a 
TéTéKás Nyúz főszerkesztője 
lettem. Igencsak mozgalmas 
volt ez a pár hónap, mivel 
szerettem volna az erede-
ti terveim szerint mindent 
megvalósítani és emellett 
a színvonalat (a Nyúz és a 
tanulmányaim területén) is 
tartani. A pályázatom főbb 
célkitűzéseit elértem – ezek 
voltak az olvasottság növelése, az 
arculat megújítása és az utánpótlás.
Igyekszem minél változatosabb tartalmat 
biztosítani számotokra, ezenkívül a nagyobb elérés érdekében a so-
cial media marketingbe fektetek most nagy energiákat, mert nem 
éreztem eddig úgy, hogy a rendelkezésünkre álló felületek ki lenné-
nek használva. Igyekszem folyamatos (és változatos!) tartalommal 
ellátni a nyuz.elte.hu-t és a facebook oldalt is.
Összességében egy elég nehéz félévet tudhat maga mögött az újság, 
mivel a főszerkesztőváltás nagyon hirtelen ment végbe. Ehhez képest 
szerintem álltam a sarat, a csapattal is hamar összebarátkoztunk (ez 
véleményem szerint első sorban a privát megbeszéléseknek tulajdo-
nítható) és a Nyúz megjelenését mindig biztosítottuk. Elmondhatom, 
hogy sikeres ciklust zártunk, mivel nem kevés időt és energiát fordí-
tottam az ötleteim kidolgozására, megvalósítására (és utólagos koz-
metikázására). Ez természetesen nem ment volna segítség nélkül, így 
ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik mindig mellet-
tem álltak és bármikor készek voltak segíteni nekem.
Mindezek felett nagy örömömre szolgált, hogy nem állandó szer-
kesztők, hanem vállalkozó kedvű hallgatók is megpróbálkoztak az 
újságírással és lelkesen küldtek cikkeket a Tudósítástól kezdve a 
Négyeshatos rovatig. Remélem ez továbbra is így lesz.
Sikeres vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!

Zárásképp

László Lívia

Csatlakozz!

főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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LII. félévfolyam, 13. 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.

ELTE Majális
Az egész napos, családbarát rendezvényen 
a résztvevőket ásványvízzel és egy tál bog-
rácsgulyással várják, hozzájárulást (pl. süte-
mény, üdítő stb.) elfogadnak, ezzel is elősegítve 
a vidám hangulatot. A majális jó alkalom arra is, 
hogy az ELTE dolgozói és nyugdíjasai gyermekeik-
kel, illetve unokáikkal együtt élvezzék a játék örömét.
Minden érdeklődő megismerkedhet a sporttelep lehe-
tőségeivel. Szakemberek beszélnek a vízi sportolás alap-
jairól (pl. túrakajak, kenu és sárkányhajó használata, a vízi 
közlekedés legfontosabb szabályai stb.), ezeket az eszközöket  
a vízen is ki is lehet próbálni. Kedvcsinálónak néhány program: 
sárkányhajózás, kajakozás-kenuzás, csocsózás, asztalitenisz, ug-
rálóvárak, kézműves játékok, arcfestés, óriás jenga, karikadobálás, 
lufihajtogatás, „labdaszippantó” mini pingpong, mini kosár- és röp-
labda, tollaslabda és floorball.
Időpont: 2016. május 28. 10:00–17:00 
Helyszín: ELTE Vízisporttelep (1237 Budapest, Vízisport u. 48.) | elte.hu

Díjazták a gravitációs hullámok felfedezőit
Az ELTE fizikusai is szerepelnek a legnagyobb pénzösszeggel járó tu-
dományos elismerés, a Breakthrough Prize díjazottjai között. A LIGO 
kollaboráció két napon belül megkapta a Breakthrough mellett a Gruber 
Kozmológiai Díjat is.
A bizottság döntése értelmében 1 millió dollárt a LIGO három alapító-
ja, Ron Drever, Kip Thorne és Rai Weiss oszthat el egyenlő részben, 
míg a fennmaradó 2 millió dolláron a gravitációs hullámok első direkt 
észleléséről, „felfedezéséről” szóló tudományos cikk 1005 társszerzője, 
valamint 7, a bizottság által megjelölt fizikus, azaz összesen 1012-en 
osztoznak, ugyancsak egyenlő arányban. A díjazottak között van ki-
lenc Magyarországon élő és dolgozó fizikus (Nagy Dávid (ATOMKI), 
Bécsy Bence (ELTE), Molnár József (ATMOKI), Dálya Gergely 
(ELTE), Fenyvesi Edit (ATOMKI), Gondán László, Raffai Péter, 
Frei Zsolt, Szölgyén Ákos (ELTE)), de van közöttük három Ameriká-
ban élő magyar származású tudós is. | elte.hu

Tákékoztatott a rendőrség a LEN-en 
történtekről

Május 7-én látott napvilágot a sajtóban a hír, 
hogy a Lágymányosi Eötvös Napokon (LEN) a 

biztonsági őrök több résztvevőt bántalmaztak. A 
LEN főszervezői az ELTE Hallgatói Önkormány-

zata és a Lágymányosi Campuson működő Karok 
HÖK-jei voltak. A főszervezők három árajánlatos meg-

hívásos beszerzés keretében – amelyre egyetemi és más 
nagyszabású ifjúsági rendezvények lebonyolításában ko-

moly referenciákkal rendelkező cégeket hívtak – választot-
ták ki a rendezvény szervezőjét, a K&B Fest Kft.-t, ők pedig a 

rendezvény biztonságőrzési feladataival a Szentinel Kft.-t bízták 
meg. A K&B Fest Kft.-vel kötött szerződés világosan kimondja, 

hogy a felelősség a szervező céget terheli. Az erőszakos eseménytől 
a Hallgatói Önkormányzat május 8-án közleményben határolódott el. 

A pontos történtekről sokáig kevés információ állt az ELTE rendelke-
zésére, az eset kivizsgálása folyamatban van. A Budapesti Rendőr-főka-

pitányság tájékoztatása szerint a BRFK Tevékenységirányítási Központjá-
ba összesen három bejelentés érkezett a LEN-nel kapcsolatban.
Az első bejelentés szerint május 6-án hajnali négykor a rendezvényen a 
biztonsági szolgálat munkatársai egy személyt bántalmaztak és a földre 
löktek. A XI. kerületi Rendőrkapitányság járőrei megkísérelték meghall-
gatni a sértettet, ami nem járt eredménnyel, ezért a történtek tisztázása 
érdekében garázdaság vétségének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.  
A BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága garázdaság gyanúja miatt ren-
delt el nyomozást, mert négy nappal később, 2016. május 9-én a délutáni 
órákban két magánszemély tett bejelentést a kapitányságon, hogy őket 
2016. május 5-ről 6-ra virradó éjszaka a rendezvényen egy ismeretlen 
személy bántalmazta. Tekintettel arra, hogy a bejelentés tartalma bűn-
cselekmény gyanújára utalt, a kapitányság ezt feljelentésként értékelte, 
és nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Az ügyben egy harmadik 
társuk is tanúként került kihallgatásra.
A második bejelentés május 7-én éjfélkor érkezett egy IX. kerületi kór-
ház orvosától, hogy náluk ellátásra megjelent egy férfi, akinek súlyos, 
nyolc napon túl gyógyuló sérülései vannak. A rendőrök kiérkezésekor 
a sértett már nem tartózkodott a kórházban, ezért intézkedtek a sértett 
soron kívüli tanúként történő meghallgatásáról. Súlyos testi sértés bűn-
tett elkövetésének gyanúja miatt nyomozást indítottak ismeretlen tettes 
ellen. A rendőrség információi szerint a sértett fél elkövetőként nem a 
rendezvény biztonsági szolgálatának egy tagját, hanem egy, a rendez-
vényen tartózkodó, ott szórakozó személyt nevezett meg.
A harmadik szerint, mely május 7-én hajnali egykor érkezett, a Petőfi híd-
nál egy rendezvényen egy nőt bántalmaztak. A kiérkező rendőrök már csak 
a bejelentőt találták ott, az általa elmondottakból hivatalból üldözendő bűn-
cselekmény gyanújára utaló adat, információ – a helyszínen – nem jutott a 
nyomozók tudomására, így eljárás az ügyben nem indult. | elte.hu



5.4.

HALLGATÓI  KÖZÉLET

VIZSGAIDŐSZAK IRÁNYTŰ
AVAGY FONTOS INFORMÁCIÓK A VIZSGAIDŐSZAKHOZ
A vizsgaidőszak kezdetén érdemes áttekinteni a Hallgatói Követel-
ményrendszer egyes részeit. Ezekből állítottunk össze nektek egy rö-
vid összefoglalót, hiszen a rendelkezések érvényesek a vizsgák során 
minden oktatóra és hallgatóra egyaránt. Megtudhatod, hogy milyen 
szempontokat kell figyelembe venni a vizsgaidőpontok meghirdetése-
kor, részletes információkat kaphatsz a térítési díjakról és határidők-
ről, illetve arról, hogy a jegyszerzések alkalmával mikre szükséges 
odafigyelned.

GYAKORLATI JEGY
Sokatoknak még a vizsgaidőszak első 
hetében is aktuális néhány gyakorlat ese-
tében a jegyszerzés kérdése. A jegyeket 
a vizsgaidőszak első hetéig kell megsze-
rezned. Minden követelményt, ami a gya-
korlat teljesítésére vonatkozik – a terep-
gyakorlat, a szakmai gyakorlat, az iskolai 
és a köznevelési gyakorlat kivételével – 
a szorgalmi időszakban kell teljesítened. 
Ettől a feltételtől kérésre, az oktató véle-
ményének ismeretében a kurzus felelő-
se (oktatási szervezeti egység vezetője) 
engedélyezheti az eltérést. A jegyszerzés 
érdekében legkésőbb a vizsgaidőszak 
első hetében egy további beszámolási 
lehetőséget lehet szervezni (pótzárt-
helyi, stb), 

ebben az esetben értelemszerűen a ko-
rábban említett határidő egy héttel ki-
tolódik. Elégtelen gyakorlati érdemjegy 
kijavítására az oktatónak a vizsgaidő-
szak első két hetében egy alkalommal 
kell lehetőséget biztosítania, ezt ne-
vezzük gyakorlatijegy-utóvizsgának.  
Ha teljesítetted a gyakorlatot (elégte-
lennél jobb jegyet szereztél a pót-/javí-
tózárthelyi után), akkor javításra nincs 
lehetőséged.

VIZSGAIDŐPONTOK SZERVEZÉSE
A vizsgaidőszakban történő írásbeli 
vizsgára legalább három alkalmat kö-
telező biztosítani az oktatónak úgy, 
hogy két vizsga között legalább két hét 

teljen el. Szóbeli vizsgákat kizá-
rólag a vizsgaidőszakra 

lehet meghirdetni.  
Az időpon-

tokat a 

kurzus vezetője állapítja meg. A szóbe-
li vizsgaalkalmak számát és maximális 
létszámát úgy kell alakítani, hogy az 
összesített férőhely elérje a kurzust fel-
vevő hallgatók létszámának 120%-át. 
Amennyiben az utolsó hétre kiírt vizsgá-
ra a maximális létszámnál többen jelent-
keznek, úgy kötelező még egy időpontot 
hirdetnie az oktatónak, azonban ezt csak 
akkor veheted fel, ha utóvizsgára vagy 
kötelezve, és nem tudtad felvenni az ere-
deti alkalmat a létszámkorlátozás miatt.

VIZSGAFELVÉTEL
A vizsgázáshoz elengedhetetlen, hogy 
a Neptunban jelentkezz rá. Fontos erre 
figyelned, mert utólag még az oktatód-
nak és a tanulmányi előadódnak sincs le-
hetősége felvenni egy vizsgaalkalomra.  
A megszokott rangsorolásos tárgyfelvé-
tellel ellentétben itt kizárólag a jelentke-
zési sorrend számít, így ajánlott folya-
matosan követni a létszámok alakulását 
is. Legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 
24 órával tudod a vizsgát felvenni, lead-
ni, illetve átjelentkezni másik időpontra 
(vizsgahalasztás), amennyiben van még 
azon szabad hely.

VIZSGÁZÁS
Szóbeli vizsgára ajánlott magaddal vinni 
a Neptunból kinyomtatott vizsgabizony-
latot, amelyet a tárgy adott vizsgaidő-
pontjára kattintva, a felugró ablak bal 
alsó sarkában találsz. A vizsgán kérheted 
ennek kitöltését, hogy igazolással ren-
delkezz az eredményedről, neked pedig 
az oktató által vezetett vizsgalapot kell 
aláírnod. Az írásbeli vizsga dolgozatait 
a vizsgát követő 5 munkanapon belül ki 

kell javítani, és az eredményeket köz-
zé kell tenn i, a dolgozatokba pedig 

betekintési lehetőséget kell bizto-
sítani. – A vizsgák Neptunban 

bejegyzett eredményeit min-
den esetben ellenőrizd, hiszen 
csak a vizsgaidőszakot köve-
tő héten van lehetőséged ki-
fogással élni (elektronikus 
kérvény formájában), ha 
nem, vagy rosszul került 
be érdemjegy a rendszer-
be. Erre csak akkor van 
szükség, ha az oktató ké-
résedre sem módosítja az 
eredményt.

VIZSGÁRÓL VALÓ HI-
ÁNYZÁS
Ha a vizsgán igazolatlanul 

hiányzol, akkor a vizsgád eredményte-
len, amely az adott félévben beleszámít 
a vizsgajelentkezések számába, de az 
érdemjegyszerzési kísérletekbe nem, így 
az adott tárgyból a vizsgák számába sem.
Igazolt hiányzásnak minősül, amennyi-
ben önhibádon kívül, igazolható külső 
körülmények miatt nem jelentél meg.  
Az igazolt távolmaradás, melyről a pa-
pírt a tanulmányi előadódnak kell be-
mutatnod (az erre vonatkozó határidő a 
keretes részben található), vizsgahalasz-
tásnak minősül.

UTÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK
Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollok-
vium esetén az utolsó érdemjegyszerzési 
kísérletet követő harmadik, szigorlat ese-
tén az ötödik napon kerülhet sor. Indo-
kolt esetben, írásbeli kérésre a kurzusért 

TÉRÍTÉSI DÍJAK

Kreditfelvétel, kreditújrafelvétel 
• Harmadszori (és esetleg további) 

tárgyfelvétel 6.500 Ft/kredit 
• A 10 %-nyi költségtérítés/önköltség 

fizetés nélküli keret kimerítése után 
3.000 Ft/kredit

• Szakirányválasztási kötelezettség 
elmulasztása (csak engedéllyel) 
3.500 Ft

Vizsgákért fizetendő díjak 
• A karon az ugyanabból a tanegység-

ből tett 3. vizsga 1.500 Ft 
• további vizsgák 3.000 Ft/vizsga 
• Vizsgáról való igazolatlan távollét 

3.000 Ft

Vizsgaidőszak 2016.05.17 – 2016.07.01.

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzí-
tett érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán 
szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató 
vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a 
Neptunban. (Csak elektronikus kérvényben 
lehetséges.)

2016.07.08

Kérelem átsorolás alóli mentességre (A re-
gisztrált fogyatékkal élő hallgatóknak is be 
kell nyújtaniuk szükség esetén a kérvényt!)

2016.05.17.

Költségtérítéses/önköltséges hallgatók 
visszasorolás iránti kérvénye a Neptunban

2016.05.16 – 2016.07.03.

Szakirány választás a Neptunban 2016.05.16 – 2016.06.23.

Vizsgáról való hiányzás igazolása (kérvény 
+ orvosi igazolás)

2016.07.11.

Méltányossági kérelmek leadása 
(2015/2016-os tanév tavaszi félévre vonat-
kozóan)**

• 4x-i tárgyfelvétel (harmadszorra fel-
vett tárgy nem teljesítése)

2016.07.11.

• az első 3 aktív félévben 36 kredit nem 
teljesítése esetén a tanulmányok foly-
tatása

2016.07.11.

• 7. vizsgalehetőség (tanári MA és osz-
tatlan tanárszak esetén, 6. vizsgalehe-
tőség)

a 6. (5.) elégtelen vizsga után maximum1 
hét, (amennyiben még a tavaszi vizsgaidő-
szakra kérvényezi a 7. (6.) vizsgát) a követ-
kező vizsgaidőszakra 2016.07.11.

felelős oktatási szervezeti egység veze-
tője ettől eltérhet. Az írásos hozzájáru-
lást a vizsgát megelőzően el kell juttatni 
a Tanulmányi Hivatalba. Előzetesen utó-
vizsga-, illetve javítóvizsga-időpontként 
meghirdetett vizsgára csak akkor jelent-
kezhetsz, ha már volt előtte jegyszerzési 
kísérleted. Vizsgaidőszakonként három 
sikeres vizsgaeredményt tudsz javítani 
külön térítési díj fizetése nélkül.

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS
Ugyan nem kapcsolódik szorosan a vizs-
gázáshoz, azonban a szakirányválasztás 
végső határideje június 23. A félreérté-
sek és későbbi kényelmetlenségek el-
kerülése érdekében akkor is érdemes 
szakirányt bejelölnöd a Neptunban, ha a 
szakod esetében csak egy elérhető. A ha-
táridőn túl csak térítési díj ellenében van 

HATÁRIDŐK

lehetőséged nyilatkozni. Az egyes szak-
irányok tantervei ugyancsak elérhetőek a 
Tanulmányi Hivatal honlapján lévő do-
kumentumok között.

ÁTSOROLÁS
A tavaszi félév végén válik aktuálissá az 
átsorolás kérdése is. Neptun üzenet for-
májában már tájékoztattak arról, hogy 
az utolsó két aktív félévedben legalább 
27 kreditet kell elvégezni az önköltsé-
ges formára történő átsorolás elkerülé-
se érdekében. A kreditelismerési eljárás 
során elfogadott kurzusok az átsorolási 
eljárás során nincsenek figyelembe véve.  
Fontos azt is hozzátenni, hogy a tantervi 
követelményként szereplő nyári szak-
mai- vagy terepgyakorlat nem számít 
bele az aktuális félévben teljesített kre-
ditek számába.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK
A Természettudományi Karon megenge-
dett érdemjegyszerzési kísérletek szá-
ma hat, osztatlan tanárszakon és tanári 
mesterképzésen öt. Egy tárgyat legfel-
jebb háromszor vehetsz fel. Ezekbe nem 
számítanak bele azon vizsga- és tárgy-
felvételek, amelyek gyenge előfeltétel 
nem teljesülése miatt törlésre kerülnek.  
Az előfeltétel nem teljesülése miatt tö-
rölt kollokviumok meghirdetett vizs-
gakurzusát lehetőséged van felvenni a 
törlést követő félévben is.
Sikeres és eredményes vizsgaidőszakot 
kívánok!

Rádl Attila
Tanulmányi elnökhelyettes

taneh@ttkhok.elte.hu
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HALLGATÓI  KÖZÉLET

HOGYAN TOVÁBB?
INTERJÚ HOKSZA ZSOLTTAL
AZ ELTE TTK HÖK elnökével beszélgettünk arról, hogy ho-
gyan értékeli az előző ciklust, milyen reformokat kíván elérni, 
valamint a Lágymányosi Eötvös Napokról is szót ejtettünk.

Hogyan értékelnéd az elmúlt időszakot?

Mielőtt tavaly megválasztottak a TTK HÖK 
elnökének, közel egy évig a TTK Kari Ta-
nácsának voltam tagja hallgatói delegált-
ként. Akkoriban még szokás volt, hogy a 
Kari Tanács tagjainak (is) a naptári év vé-
gén tartottak egy fogadást a Gömb Aulában, 
ahol a dékánok röviden értékelték az elmúlt 
évet. Az egyetlen alkalommal, amikor részt 
vettem ezen az eseményen, Surján Péter  
dékán úr azzal kezdte az értékelést – a TTK 
mostanság jellemző nehéz helyzetére re-
flektálva –, hogy „legalább itt vagyunk”. 
Most hirtelen nekem is ez jutott eszembe, 
azzal a feltételezéssel élve, hogy az elmúlt 
időszak itt most a végéhez közeledő önkor-
mányzati ciklusra utal. Mondom mindezt 
annak ellenére, hogy nem voltak kiemelke-
dően vészterhes időszakok, viszont állandó 
jellegű nehézségek bőven adódtak. Ezek az 
utóbbi időkig nem külső behatásból, inkább 
belső apátiából származtak. Sajnos a kelle-
ténél gyakrabban fordult elő, hogy nem volt 
minden feladatra lelkes jelentkező, amely 
helyzet a mi vállunkra nehezedő terhek 
egyenlőtlen megoszlását eredményezte, így 
az elmúlt egy év tevékenysége nagyrészt a 
napi érdekképviseleti feladatok ellátására 
korlátozódott.
Ahogy mondani szokás, minden kezdet 
nehéz, és egy év pontosan annyit jelent a 
Hallgatói Önkormányzat életében, hogy az 
idecsöppent ember mindent megtapasztal – 
ha szerencsés – egyszer. Ez gyakran kevés, 

így számos cél nem tudott megvalósulni. 
Volt kezdeményezés részünkről arra, hogy 
minél szélesebb körben – egy hallgatói fó-
rum keretében – vitassuk meg a tanulmá-
nyi ösztöndíj számításának problémáit és 
merítsünk ötleteket azok orvoslására, de 
végül igen kevesen jelentek meg. Ha még 
valamit ki kellene emelnem, ami az újdon-
ság erejével hathat, az a honorácior státusz 
bevezetése, amely karunk legtehetségesebb 
hallgatói számára teremt lehetőséget a tan-
tervi követelményeken túlmutató tanul-
mányok folytatására. Ez kezdetnek jó, de 
a tehetséggondozás területén még bőven 
van tennivaló. Az elmúlt ciklusra gondolva 
vegyes érzések fognak el, számos vállalás 
tekintetében nem sikerült előrelépést pro-
dukálni, azonban a korábbi pályázatomban 
lefektetett elvekhez – úgy vélem – sikerült 
tartani magunkat.

Hogy szeretnéd a hallgatókhoz közelebb hozni 
a HÖK-öt?

Ez igen nehéz kérdés. A nehézség abból is 
látszik, hogy bár mi kis mértékben vagyunk 
elszenvedői egy jelenségnek, ez a jelenség 
ennél jóval általánosabb, az egész társa-
dalmat sújtja: az emberek többsége nem 
kíván érdemben közügyekkel foglalkozni. 
Ugyanez tapasztalható nálunk is, holott a 
rendszer pont arra az axiómára épít, hogy 
az emberek kívánnak élni ezzel a lehető-
ségükkel. Persze méltánytalan lenne tár-
sadalmi jelenségekre mutogatni, érdemes 

önvizsgálatot is tartani. Ha a Hallgatói Ön-
kormányzat tevékenysége iránt érdektelen-
ség mutatkozik, az a HÖK hibája is. Ilyen-
kor több kérdés is felmerülhet. Ezek közül 
egy konstruktív jellegű: hogyan tehetnénk 
ezekben a kérdésekben érdekeltebbé a hall-
gatókat? Erre nincs kész receptem, de úgy 
hiszem, ahogy azt többször emlegettem, a 
közvetlenség segíthet. Amennyiben azt lát-
ja valaki, hogy ahelyett, hogy a feje felett 
történnének a változások, megkérdezik a 
véleményét és adnak is rá, úgy látni fogja, 
hogy igenis van értelme hangot adnia neki, 
hiszen súlya van. Lehet, hogy egyénileg 
nem nagy, de egy hallgatói tömegről beszé-
lünk, amely – hogy a fizikai képzavar teljes 
legyen – sokszor komoly erő kifejtésére is 
képes lehet. Ezt kellene jobban tudatosítani. 
Konkrétumok felé terelve a választ, most 
egy nagyobb, átfogó, Neptun-ban kitölthető 
kérdőívet szeretnénk elkészíteni, annak re-
ményében, hogy ennek segítségével azono-
sítani tudunk problémagócokat a karon fo-
lyó képzésben és később ez a felmérés majd 
javaslataink alapjául szolgálhat.

Milyen törekvések vannak a képzési struktúra 
megújítására vonatkozóan?

Általában hatékonyabbnak tartom azt a 
megközelítést, hogy először az elérendő 
célokat fogalmazzuk meg magunkban, az 
ezekhez vezető eszközök lehetnek a megfe-
lelő intézkedések. Ez igaz a jelen helyzetben 
is, először arra a kérdésre kell megtalálni a 

választ, hogy mit várunk a karon folyó kép-
zésektől, aztán ha a célfüggvények adottak, 
a struktúrák ezek alapján optimalizálhatók. 
Ezzel csak érzékeltetni szerettem volna, 
hogy komplex kérdéskörről van szó, és 
egy néhány mondatos válasz szükségkép-
pen sok tekintetben hiányos lesz. Számos 
törekvést fogalmaz meg az oktatás megújí-
tására Surján Péter dékán úr idei pályázata, 
amelyek közül néhányra utalnék röviden. 
Karunkon a nagyfokú oktatói és hallgatói 
elégedetlenkedés a túlterheltségnek tud-
ható be. Ennek a jelenségnek a hátterében 
egyaránt meghúzódik az egyetemi bürok-
rácia valamennyi útvesztője és az oktatá-
si portfólió atomizált jellege is. Ez utóbbi 
igen szembeötlő, elég a többi kar képzé-
seinek felépítésére vetni néhány pillantást.  
Egy lehetséges kiút lehet, ha nagyobb hang-
súly helyeződik a hallgatók önálló munkájá-
nak kreditekkel történő honorálására. Ezen 
elvből következik a kontaktórák számának 
csökkentése is mint cél. Jelenleg a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény úgy fogalmaz: 
„a teljes idejű képzés félévenként legalább 
háromszáz tanórából áll”. Ez lehetőséget 
teremt a terhek kismértékű csökkentésére, 
azonban korlátlan mozgásteret nem bizto-
sít. Ez a fajta szemléletváltás áll a legtöbb 
eddig körvonalazódni látszó törekvés mö-
gött és ebből lehet aztán levezetni, hogy 
pontosan mely pontokon szükséges a mi-
hamarabbi beavatkozás. Mivel a tantervek-
nek megvan a maga logikája, egy-egy tárgy 
eltávolításával és a többi kreditértékének 
növelésével könnyen elképzelhető, hogy 
nem egy koherens rendszer rajzolódna ki, 
így ezen irányba való elköteleződés maga 
után vonná valamennyi tanterv alapjainak 
újragondolását is.

Milyen minták alapján történnek ezek a fej-
lesztések? 

Mintákat általában sikeresebb intézmé-
nyektől érdemes átvenni, azonban min-
dig meg kell vizsgálni, hogy az ominózus 
rendszer átültethető-e a hazai körülmények 
közé. Ha már sikeresebb intézményekről 
van szó, az EU csatlakozás után Európa ha-
tárai számunkra is elszublimáltak, de ennek 
társadalmi tudatosulásához és annak felis-
meréséhez, hogy ezáltal nem Magyarország 
legjobb egyeteme, hanem Európa legjobb 
egyeteme az etalon, kellett némi idő, de 
mára teljesen természetessé vált, hogy a 
legjobb diákok számára Cambridge és Ox-
ford a továbbtanulási cél. Ezen egyetemek 
képzéseinek egy vonzó eleme például egy 
úgynevezett supervision rendszer. Nekem 

meggyőződésem, hogy egyéni foglalkozá-
sok keretében sokkal hatékonyabban lehet 
a hallgatók problémáit kezelni és biztosí-
tani a megfelelő szakmai előmenetelt, így 
érdemes lehet megvizsgálni egy hasonló 
kislétszámú konzultációs szisztéma lehető-
ségét is. A Hallgatói Önkormányzat ősszel 
készíteni fog ezzel kapcsolatban egy vita-
anyagot, amely remélhetőleg meg tudja ala-
pozni egyetemünkön is egy hasonló képzési 
elem létrejöttét.

Miért is olyan jelentőségteljes az, hogy kik kez-
deményezik ezeket a reformokat?

Ahogy minden többszereplős játékban, 
úgy itt is minden résztvevőnek megvan-
nak a maga szempontjai és gondolatai, 
amivel hozzá tud járulni a legsikeresebb 
stratégia kialakításához. Ez amellett érv, 
hogy érdemes a javaslatok kidolgozásába 
bevonni minden érintettet, ugyanis ekkor 
a közösségben rejlő szinergiák is felszínre 
tudnak jutni sokkal nagyobb teret enged-
ve a kreatív és innovatív folyamatoknak.  
A kezdeményező szerepe egyrészről szim-
bolikus, adott esetben megfoghatóvá tudja 
azt is tenni, hogy a hallgatók igenis érde-
keltek abban, hogy minőségi képzés folyjon 
egyetemünkön és tudnak felelősségteljesen 
élni azon jogosítványaikkal, amelyeket ki-
harcoltak az idők során. Másrészt egy kis 
pszichológia is meghúzódik a háttérben. 
Érdemi különbség van aközött, hogy valaki 
véleményez egy anyagot, vagy a kezdetek-
től fogva részt vesz annak kidolgozásában. 
Bár talán túlzónak hathat itt az emlegetése, 
de amikor ilyen fajsúlyos kérdésekről van 
szó, akkor a lélektani elköteleződés kü-

lönböző álláspontok mellett kimutatható 
kognitív disszonanciát tud eredményezni, 
így ténylegesen szerencsés a koncepcioná-
lis kérdésekben már az egyeztetések elején 
konszenzusra jutni.

Aktualitása miatt adott a kérdés – szólnál pár 
szót a LEN-en történtekről?

Talán érdemes az elején kezdeni a történe-
tet. Mindazok ellenére, hogy az egyetem 
vezetése által teremtett közeg kedvező 
alkotólégkört eredményezett és a munka 
is időben el tudott volna indulni, nagyon 
sokáig bizonytalan volt a Lágymányosi 
Eötvös Napok helyzete. Végül az a meg-
oldás született az Egyetem vezetése és az 
ELTE HÖK közreműködésével, hogy egy 
ajánlattételi felhívásos szolgáltatási kon-
cesszióra irányuló közbeszerzést bonyo-
lítunk le. Ennek lényege, hogy az ELTE 
ajánlattételi felhívást készített, amely tar-
talmazta az általunk elképzelt rendezvény 
főbb műszaki paramétereit, majd ajánlato-
kat kért be piaci szereplőktől, hogy ezek 
elbírálását követően a nyertesnek kvázi el-
adja a rendezvény lebonyolításának jogát. 
Két fő szempont volt az elbírálás során: 
az, hogy az ELTE HÖK által finanszírozott 
fellépők költségéből a jogi személy mek-
kora részt tud átvállalni, illetve a szakmai 
ajánlat tartalma, kidolgozottsága, színvo-
nala. Ezt az eljárást április elején a K&B 
Fest Kft. nyerte meg, azonban a szerződés 
velük csak a LEN előtti héten köttetett 
meg. A szerződés értelmében a Hallgatói 
Önkormányzat vállalta a fellépők költsé-
gének túlnyomó részét, cserébe a rendez-
vényből származó valamennyi bevétel a 
céget illette meg, természetesen a kocká-
zatokkal együtt. Ebben a konstrukcióban 
egészen világosan a rendezvényért a tel-
jes felelősséget a lebonyolító cég vállalja.  
A LEN csütörtöki napján érkeztek az első 
panaszok a biztonsági szolgálatról. A biz-
tonsági szolgáltatást a K&B Fest egyik 
alvállalkozója végezte. Nem kellett hozzá 
különösen sok idő, hogy a sajtó is felkapja 
az eseményeket és szombaton már vala-
mennyi médiatartalom-szolgáltató átvette 
az Index cikkét a LEN-en vélelmezhetően 
megtörtént atrocitásokról. Mint ember mé-
lyen elítélem az erőszak minden formáját 
és idegennek érzem a történteket mind az 
ELTE, mind a LEN szellemiségétől, mint 
az egyik részönkormányzat elnöke pedig 
jelenleg is válaszokat várok arra, hogy 
mindez hogyan is fordulhatott elő.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK AZ ELTE-N
EÖTVÖS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁBOR

Az ELTE Természettudományi Kara és az Eötvös József Collegium 2012 
nyara óta immáron ötödik alkalommal rendezi meg az Eötvös Természet-
tudományos Tábort, amelynek elsődleges célja az egyetemi természettudo-
mányos szakok népszerűsítése az érettségi előtt álló középiskolás diákok 
körében.

A tábor önkéntes szervezői (akik az ELTE 
hallgatói és nagyrészt az Eötvös Collegium 
tagjai) arra vállalkoznak, hogy a résztvevő 
diákoknak bemutassák az ELTE TTK-n, 
az Eötvös József Collegiumban, illetve az 
MTA néhány kutatóintézetében folyó szak-
mai munkát, valamint azt személyes él-
ménnyé tegyék számukra.
Az előző négy táborban összesen több, mint 
nyolcvan Kárpát-medencei középfokú okta-
tási intézmény kicsit több, mint kétszáz di-
ákja vett részt a hat szekció (biológia, fizika, 
földrajz, kémia, matematika és informatika) 
munkájában. A diákok délelőttönként plená-
ris előadásokon, majd azt követően szekci-
óbontásban, kiscsoportos foglalkozásokon 

vesznek részt. A délelőtti programok helyszí-
ne az Eötvös József Collegium, amely a tábo-
rozó diákoknak is otthont ad. Délutánonként 
a laboratóriumi gyakorlatoké, a látványos kí-
sérleti bemutatóké a főszerep, amelyek során 
az ELTE Lágymányosi Campusán a résztve-
vők közvetlen közelről találkozhatnak a ter-
mészettudományok szépségeivel. Esténként 
a diákok kulturális programokon lazíthatnak. 
Az Eötvös József Collegium szellemisé-
gével összhangban a szervezők kiemelten 
fontosnak tartják, hogy felhívják a részt-
vevő diákok figyelmét az oktatás, tanítás 
fontosságára. Éppen ezért az idei tábor 
mottójaként Eötvös Loránd alábbi gondola-
tát választották:

„Ők azok, a kiket tudósokká kell képez-
nünk, […] mindenekelőtt azért, hogy 

tanítani tudjanak.”

A szervezők arra is hangsúlyt fektetnek, 
hogy a résztvevő diákok a természettudo-
mányok ipari alkalmazási lehetőségeiről 
is halljanak, ezáltal erősítve az ELTE és a 
piaci szereplők közötti együttműködést is.
A résztvevőket a 12 évfolyamos rendszer-
ben tanulók közül a 10. és 11. évfolyam 
tanulói, és a 13 évfolyamos rendszerben 
tanulók közül a 11. és 12. évfolyam tanu-
lói közül válogatjuk ki. A táborba való je-
lentkezéshez a pályázó diákoknak ki kell 
dolgozniuk egyet-egyet a tábor szervezői 
által kiírt essszétémákból, amelyek érin-
tik a biológia, kémia, matematika, fizika, 
földrajz-földtudomány és informatika aktu-
ális kérdéseit. A témakörök általában nem 

tartoznak a középiskolai törzsanyaghoz, 
feldolgozásuk izgalmas kihívást, de egy-
általán nem leküzdhetetlen akadályt jelent 
az érdeklődő középiskolás diákok számá-
ra. Habár a tábor ismeretanyaga túlmutat a 
középiskolai tananyagon, nem kívánja azt 
messzemenően felülmúlni, inkább kontex-
tusba helyezni és elmélyíteni segít a már 
meglevő ismereteket.
A tábor szakmai programjában különböző 
pedagógiai módszereket ötvözünk. Egyes, 
a saját területükön kiváló szakemberek 
által tartott előadások inkább az isme-
retek frontális átadását szolgálják, nagy 
hangsúlyt fektetünk azonban a kiscsopor-
tos műhelymunkára is, amely során ter-
mészettudományos készségeket (logikai 
gondolkodás, problémamegoldás, érvelési 
készségek) tudunk célzott módon fejlesz-

teni. Ez utóbbiban erőteljesen építettünk 
az ELTE TTK felsőbb éves hallgatóira, 
doktoranduszaira, fiatal kutatóira – és ter-
mészetesen az ő tapasztalataikra.
Az Eötvös Természettudományos Tábor 
kiemelt haszna a diákság számára, hogy a 
tábor alatt hasonlóan érdeklődő és tehet-
séges diákokkal ismerkedhetnek meg, és 
köthetnek életre szóló barátságokat, emel-
lett személyes kapcsolatot alakíthatnak ki 
a kurzusvezető egyetemistákkal és fiatal 
kutatókkal, ami elősegítheti a későbbiekben 
az egyetemi beilleszkedésüket és tudomá-
nyos előmenetelüket.
Az igényes szakmai programok mellett 
szabadidős tevékenységeket is kínálunk a 
résztvevőknek, lesznek különböző sport-
programok, kirándulás (a diákok egy ré-
szének terepgyakorlat), múzeumlátogatás 
és közös tábortűz bográcsozással.
A rendezvény sikerét jelzi a számos – 
immáron ELTE-n vagy más egyetemeken 
továbbtanuló – egykori táborozó pozitív 
visszajelzése tanulmányi előmenetelük.
Ezúton is köszönetet mondunk az ELTE 
TTK oktatóinak, az Eötvös József Collegi-
um, az ELTE TTK Természetrajzi Múze-
um (Ásvány- és Kőzettár), az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpont és az ELTE Karri-
erközpont munkatársainak, amiért áldoza-
tos munkájukkal, támogatásukkal segítik 
az Eötvös Természettudományos Tábor 
megszervezését és sikeres lebonyolítá-
sát. Külön köszönettel tartozunk a MOL 
NyRt.-nek és a Richter Gedeon NyRt.-nek 
a szponzorációjukért, amely lehetővé teszi 
a kedvező részvételi díj biztosítását a diá-
kok számára.

Lukács Tamás
Geofizikus MSc hallgató

főszervező

További információk a http://termtudta-
bor.eotvos.elte.hu honlapon és a termtud-
tabor@eotvos.elte.hu drótpostacímen.
Az idei Tábor 2016. július 25-e és 31-e 
között kerül megrendezésre, amelyre 
2016. június 23-áig várjuk a jelentke-
zéseket. Ezúton is kérek minden kedves 
olvasót, hogy ismerősei, barátai körében 
terjessze a Tábor hírét.

HALLGATÓI  KÖZÉLET

LEZÁRATLAN ÜGYEK
BESZÁMOLÓ A ZÁRÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSRŐL

Sor került a 2015/16-os ciklus záró küldöttgyűlési ülésére, ahol a tisztség-
viselők megejtették záróbeszámolójukat, ám a jelenlegi testület jövő héten 
még egyszer összeül az Alapítvány alapító okiratának módosítása céljából.

A JELENLEGI HELYZET VÁZOLÁSA
2016. május 13-án a záró küldöttgyűlésen 
a tisztségviselők megtartották záróbeszá-
molóikat. Természetesen az elmúlt egy év 
mérlegelése mellett szóba került a közel-
múlt eseményeinek értékelése is. A záró 
küldöttgyűlés, mint az eddigiekből is lát-
hatót, a záróbeszámolóktól záró, a jelen-
legi ciklus tisztségviselői és képviselői az 
alakuló küldöttgyűlés megnyitásával ve-
szítik el mandátumukat. Ennek köszönhe-
tő, hogy – talán nem a legszerencsésebb 
módon – a záró és alakuló küldöttgyűlés 
közt is lesz egy rendkívüli kgy.
Joggal merül fel a kérdés, hogy mi az, 
ami ennyire nem tűr halasztást. Az immár 
negyed évszázados ELTE TTK Hallgatói 
Alapítvány, amely fölött az alapítói jogo-
kat a Hallgatói Önkormányzat gyakorolja, 
szükségszerű alapító okirat módosítás alatt 
áll, ugyanis 2013-ban új Polgári Törvény-
könyv került elfogadásra, ebben változtak 
a civilszervezetekre vonatkozó rendelke-
zések, és adósok vagyunk alapítványunk 
alapító okiratának ehhez való igazításával. 
Ez azt jelenti, hogy jelenleg az Alapítvány 
egy legutóbb idén márciusban meghosszab-
bított moratóriumnak köszönhetően mű-
ködhet. Az alapító okirat módosítására több 
ízben is volt kísérlet az elmúlt időszakban 
és a mostani sem egy frissen kezdett eljárás. 
A módosítási kérelmünkre a Fővárosi Tör-
vényszéktől érkezett hiánypótlásra felszólí-
tó végzésben foglalt határidőre kapott har-
minc napos hosszabítás járna le az alakuló 
küldöttgyűlés után néhány nappal, ezért 
esik erre a meglehetősen furcsa időpontra a 
kérdéssel foglalkozó küldöttgyűlés.
Az ülésen reményeink szerint sikerül 
egy a jelenlegi jogi környezetnek meg-
fogalmazásában is megfelelő normaszö-
veget elfogadnunk, valamint személyi 
kérdések ügyében is formailag megfe-
lelő módon rendeznünk a változásbe-
jegyzést. Itt kell megjegyezni, hogy az 
Alapítvány tisztségviselői – minthogy 
nem a TTK HÖK tisztségviselői – nem 
veszítik el megbizatásukat az alakuló 
küldöttgyűlés hatályával. Természetesen  
amíg a háttérben ilyen változások zaj-
lanak, addig is változatlanul tudtok az  

Alapítványnál szakdolgozatot köttetni 
vagy fénymásolni.
Az említett üléssel gyakorlatilag végleg 
véget ér a jelenlegi képviselők munkája, 
s mindazok, akik nem indultak újra, vagy 
egyéb közfeladat nem nyomja vállukat, 
gondtalanul vethetik bele magukat a vizs-
gaidőszak örömeibe.

ÚJ IDŐKNEK ÚJ DALAIVAL!
Ha már ennyi szót ejtettünk a múltról – mert 
ha az egyik említett küldöttgyűlés még előt-
tünk is áll, mégis csak egy leköszönő testü-
leté – ideje a jövőbe tekinteni.
Ahogyan arról már ejtettem szót, az ala-
kuló küldöttgyűléssel veszíti mandátumát 
a régi testület és kapja meg az újonnan 
megválasztott. A küldöttek itt választják 
meg a következő ciklus tisztségviselőit is. 
Természetesen a tisztségviselők nem fel-
tétlenül egy egész ciklusra vállalják a fel-
adatot, vagy ha vállaják is, nem feltétlenül 
maradnak a teljes ciklus alatt tisztségben. 
Közügyek iránt affinitással bíróknak ja-
vaslom, hogy mindig kövessék nyomon 
a TTK HÖK oldalán, hogy milyen tiszt-
ségek betöltetlenek, valamint keressék a 
betöltött tisztségek viselőit, ha szívesen 
foglalkoznának az adott területtel. Szinte 
minden elnökhelyettes és biztos küzd az-
zal a problémával, hogy az adott terület-
hez rendelt csoport (tanulmányi csoport, 
gazdasági csoport, stb.) csak nevében 
létezik. Ez gond az utódképzés tekinte-
tében is, de nehézség abban az esetben 
is, hogy ha egy HKR-módosításról vagy 
a költségvetésről kell a küldöttgyűlésnek 
véleményt alkotnia, a döntéselőkészítő 

munkában az adott elnökhelyettes kevés 
segítséget kap.
Egyelőre sok tisztség esetében még sejteni 
sem lehet a pályázók személyét. Remélem, 
hogy egyfelől minél kevesebb tisztség 
marad betöltetlen, másfelől minél tevéke-
nyebb, lelkes hallgatókból álló team segíti 
majd a megválasztottakat a munkában.
A tisztségviselőkön és képviselőkön túl 
a delegáltak mandátuma is megszűnik, 
így új hallgatókat küldhetünk a Kari Ta-
nácsba, az intézeti tanácsokba és egyéb 
testületekbe, mint például a TOB, a jegy-
zetbizottság és még sorolhatnám. Nyil-
vánvalóan kiemelt fontosságú a Kari 
Tanács, amely a Kar legfelsőbb döntés-
hozatali szerve. Szintén kiemelt szerep-
pel bírnak az intézeti tanácsok, ahol a 
szakspecifikus kérdésekben születnek 
döntések. Bár egy tanterv módosításról 
a Kari Tanács is szavaz, a tanterv általá-
ban az intézetek szándéka szerint módo-
sul, ezért nem kevésbé fontos, hogy kik 
ülnek ezekben a testületekben.

ÚTRAVALÓ
Továbbra is arra buzdítok mindenkit, 
hogy kísérje figyelemmel az őt érintő 
közügyeket az egyetem berkein belül is. 
Ha szükségesnek érzi, konzultáljon szak-
területe képviselőivel, keresse meg az 
illetékes tisztségviselőket, és amennyire 
ideje engedi, vegye ki maga is részét a 
közfeladatokból! Az előző ciklusban volt 
példa hallgatói fórumra, ahol egy szű-
kebb kérdéskört kívántak mélyebben kö-
rüljárni a hallgatóság bevonásával. Én a 
magam részéről mind a koncepciót, mind 
a nomenklatúrát elgondolkodtatónak tar-
tom, hiszen definíció szerint hallgatói 
fórum a mindenki számára nyitott kül-
döttgyűlés; a mostani záró küldöttgyűlé-
sen volt is rá példa, hogy hallgató, aki 
sem a jelenlegi ciklusban nem bír sem 
mandátummal, sem delegáltsággal, de a 
következő ciklusnak sem jelöltje, beül-
jön érdeklődőként. 
A hallgatói mozgalomnak véleményem 
szerint az érdekeink tanulmányi, pénz-
ügyi, esélyegyenlőségi ügyekben történő 
képviseletén túl keretet kell biztosítania 
a jövő értelmisége számára egy érvekre 
alapozó vitakultúra elsajátításához. Sze-
rencsés esetben erre kiváló fórum a kül-
döttgyűlés, így hadd invitáljak minden 
érdeklődőt május 19-én 18 órára, illetve 
május 28-án 10 órára; részletekért láto-
gassatok el a ttkhok.elte.hu oldalra!

Lukács Károly
lukacs.karoly@ttkhok.elte.hu
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KORALLCSODÁRA BUKKANTAK
KORALLZÁTONY AZ AMAZONAS TORKOLATÁNÁL

Óceánkutatók a természet újabb csodáját vélték felfedezni: az Amazonas-fo-
lyó torkolata alatt korallzátony húzódik, amelyet máris veszély fenyeget. 

Az Amazonas-folyó több szempontból is egye-
dülálló vízfolyás a világon: vízgyűjtő területe 
a dél-amerikai kontinens északi felén több, 
mint 7 millió négyzetkilométert fed le, amely 
a legnagyobb a világon. Brazília partjainál tor-
kollik az Atlanti-óceánba, és csak ezzel a Föl-
dön az összes óceánba ömlő édesvíz egyötöde 
kerül a világtengerbe. Vízhozama és hossza is 
élen jár a világ vízfolyásai közt, most azonban 
más szempontból csodálkoztak rá a kutatók az 
Amazonas mivoltára: brazil és amerikai oce-
anográfusok óriási korallzátonyra bukkantak 
torkolata alatt a mélyben. A korallzátony Fran-
cia Guyana partjaitól egészen Brazília Maran-
hao államáig húzódik a kontinentális talapzat 
mentén mintegy 1000 kilométer hosszan, terü-
lete hozzávetőlegesen 9300 négyzetkilométer.
A jelenség lenyűgözte mind a kutatókat, 
mind a brazil és amerikai kormányt, ugyan-
is a zátonyépítő korallok a meghatározott 
hőmérsékletű és sótartalmú, tiszta, nap-
fényes, inkább tápanyagszegény vizeket 
kedvelik, és nagyon érzékenyen reagálnak 
arra, ha ezen tényezők közül bármelyik 
megváltozik. Az Amazonas torkolatvidé-
ke pedig az előbb említett feltételek közül 
aligha rendelkezik mindegyikkel. A hatal-
mas vízhozamú folyó torkolatánál nap mint 
nap hatalmas mennyiségű hordalék kerül a 
tengervízbe, amitől a víz sáros, a napfény 
nem tud ideális mértékben lehatolni az al-
jzatra, továbbá az édesvíz és a tengervíz 
keveredése tulajdonképpen minden tényező 
egyensúlyát megbonthatja (pl. sókoncent-
ráció, hőmérséklet, pH). A korallzátony 
mindezek ellenére a kutatók szerint mégis 
jó állapotban van, amelyet hatalmas kiter-
jedése is igazol.
Már az 1970-es évek végén sejtették, hogy 
lehetséges egy korallzátony jelenléte a víz 
alatti területen, amelyre koralljelző halak 
felfedezése utalt. Most, 30 évvel az első 
gyanú felbukkanása után bizonyítást is 
nyert a feltételezés, bár Patricia Yager, a 
projektben részt vevő amerikai professzor 
eredetileg azzal a céllal kezdte vizsgálni a 
területet, hogy tanulmányozza, miként hat 
az óceán CO2-elnyelő képességére az Ama-
zonas betorkollása.
A felfedezés óta több expedíció is indult 
annak érdekében, hogy minél pontosabb le-
írást tudjanak készíteni az újonnan megtalált  

óriáskorallzátony fajairól és egyéb para-
métereiről. A legfrissebb adatok alapján 
úgy tűnik, hogy ezen biocönózis átmenetet 
képez a Karib-térség korallzátonyai és az 
egyéb, Brazíliában fellelhető atlanti válto-
zatok között.
 A főként zátonyépítő korallokból és szi-
vacsokból álló társulásban előforduló fa-
jok a földrajzi elhelyezkedéssel változnak.  
A korallzátony déli részét, amely a torko-
lattól valamivel távolabb található, évente 
csak három hónapig fedi a folyóval érkező 
sáros ár, így több napfényhez jut. Ezeken 
a részeken a színes, impozáns agancsko-
rallok és egyéb korallfajok vannak több-
ségben, amelyek a pórusaikban élő foto-
szintetizáló algákkal élnek szimbiózisban, 
és a napfényesebb régiókban teljesülnek 

életfeltételeik. Észak felé haladva az aljzatra 
érkező napfény mennyiségét már az évnek 
több, mint a felében korlátozza az Amazo-
nas hordaléka, így erre többnyire szivacsok 
építik fel a korallképződményt. Összesen 
60-nál is több szivacsfajt, továbbá 73 hal-, 
homár- és tengericsillagfajt találtak, köztük 
rengeteg húsevő halat és különböző páncé-
losokat. Nem véletlenül tartják a korallzá-
tonyokat a tenger esőerdeinek a lenyűgöző 
fajdiverzitásuk miatt. Ráadásul a kutatók 
egyre gyakrabban fordulnak olyan korall-
zátonyok felkutatása felé, amelyek nem 
hagyományos körülmények között élnek, 
az amazonasi példa kiváló ennek a különle-
gességnek a szemléltetésére.
Ám a kutatóknak, ahogy rábukkantak erre 

a csodával határos módon fennmaradó ko-
rallzátonyra, máris fel kellett ismerniük, 
hogy több irányból is veszély fenyegeti.  
A globális felmelegedés egyik fő kárval-
lottjai éppen a korallzátonyok, ugyanis ha a 
szükséges, szigorú életfeltételeik bármelyi-
ke megváltozik, például ha a tengervíz hő-
mérséklete akár csak több, mint egy hétig 
eltér az addig megszokottól, megindulhat 
a korallfehéredés, amely folyamat során a 
színt adó, pórusokban élő algák kilökődnek 
a stressz hatására, vagy pigmentjeik száma 
lecsökken. A korall energiájának majdnem 
száz százalékát az algáktól nyeri, így a fe-
héredés a korallzátony pusztulásához vezet. 
Ez a veszély világszinten kihat a korallzáto-
nyokra az óceán hőmérsékletének növeke-
dése és az egyéb hatások (szervesanyag-fel-
halmozódás, antropogén tevékenységek, 
savasodás, stb.) miatt. A Föld legnagyobb 
ilyen képződményét, a Nagy-korallzátonyt 
például már területének több mint 90 szá-
zalékán érinti a korallfehéredés problémája.
De az Amazonas torkolatában az éghajlat-
változásnál jóval gyorsabban is jelentkez-
het egy másik pusztító hatás: a brazil kor-

mány a területen 80 ponton kíván kőolajat 
kitermelni fúrótornyokkal, amelyekből 20 
már működésbe is lépett, ezek közül pedig 
számos éppen a nemrégiben felfedezett kü-
lönleges korallzátony felett helyezkedik el.
Az olajipari cégeket valószínűleg nem fogja 
néhány szép színes korall eltántorítani attól, 
hogy terveiket véghez vigyék, még ha ezzel 
súlyos károkat is okoznak az ökoszisztémá-
ban. Mi csupán reménykedni tudunk ab-
ban, hogy előbb-utóbb rájön a világ, hogy 
nem éri meg a környezetet elpusztítani a 
nagyobb gazdasági növekedés érdekében, 
hisz mire megérkezik a bevétel, lassan már 
nem lesz hol elkölteni.

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

THREE BILLY GOATS GRUFF

Once upon a time there were three Billy Goats 
Gruff; Little Billy Goat, Middle Sized Billy 
Goat and Great Big Billy Goat, who lived in a 
field in a green valley. They loved eating sweet 
grass, but sadly their field became brown and 
barren because they were greedy goats and 
they’d eaten every last blade of grass. They 
were still hungry anyway. In the distance they 
could see a field that was full of lush sweet 
scrummy grass, but alas there was only one 
way to get to it – over a rickety bridge over a 
stream. However under the bridge lived a hor-
rifyingly terrifying terrible troll called Trevor 
– he was always hungry too. And there was 
nothing he would haveliked better than to eat 
a nice juicy Billy Goat. 
The Little Billy Goat was the first to reach 
the bridge. Gingerly he put one hoof and then 
another onto the bridge but because it was so 
rickety, however hard he tried, his hoof still 
went trip-trap, trip-trap on the wooden planks. 
Suddenly there was a huge roar. ‘Who’s that 
trip-trapping over my bridge?’ and out from 
under the bridge loomed the Troll.
Quaking in his hooves, Little Billy Goat Gruff 
managed to squeak ‘It’s only me. I’m only go-
ing to look for some grass to eat.’
‘Oh no you’re not! I’m going to have you for 
breakfast, lunch and tea!’
‘Oh no!’ said terrified Little Billy Goat Gruff. 
‘I’m just Little Billy Goat Gruff.  Why don’t 
you wait for my brother? He’s bigger than me 
and much tastier.’
So the greedy Troll decided to wait and Little 
Billy Goat Gruff skipped over the bridge and 
began to eat the fresh green grass on the oth-
er side. The other goats saw Little Billy Goat 
Gruff eating the fresh green grass and were jeal-
ous because they wanted some too. So Middle 
Sized Billy Goat Gruff went down to the bridge 
and began to cross the stream. Trip, trap, trip, 
trap went his middle sized hooves. Again the 
Troll loomed out from under the bridge.
‘Who’s that trip-trapping over my bridge?’ he 
roared.
Quaking in his hooves, Middle Sized Billy 
Goat Gruff managed to say in his softest voice 
‘It’s only me. I’m following my brother, Little 
Billy Goat Gruff, so I can eat the sweet grass.’
‘Oh no you’re not! I’m going to have you for 
breakfast, lunch and tea!’
‘Oh no, Mr Troll, you don’t want to eat me.  
I’m not big enough to fill you up. Wait until my 
big brother comes along – he’s much tastier 
than me.’
‘Oh all right’ said the Troll and Middle Sized 
Billy Goat Gruff scampered over the bridge 
and began to eat the sweet green grass with 

Little Billy Goat Gruff.
Big bold Billy Goat Gruff was jealous and 
couldn’t wait to get across the bridge and join 
his brothers. So boldly, he put his hooves onto 
the bridge. Trip, trap, trip, trap.  Suddenly the 
Troll loomed out from under the bridge.
‘Who’s that-trip trapping over my bridge?’ he 
boomed.
‘It’s me. Big Billy Goat Gruff. Who do you 
think you are?’
‘I’m the Troll and I’m going to eat you for 
breakfast, lunch and tea!’
‘Oh no, you’re not’
‘Oh yes I am – you’ll see!’
Then the Troll rushed at Big Billy Goat Gruff 
who bent his head and bravely charged at the 
Troll, snatching him up in his horns and toss-
ing it into the stream below.  The Troll disap-
peared under the rushing water, never to be 
seen again. 
From then on, anyone could cross the bridge 
and enjoy the sweet green grass with the 
Three Billy Goats Gruff.

THE BALLAD OF  
JOHN BARLEYCORN

BY ROBERT BURNS

There was three kings into the east,
  Three kings both great and high,
And they hae sworn a solemn oath
  John Barleycorn should die.

They took a plough and plough’d him down,
  Put clods upon his head,
And they hae sworn a solemn oath
  John Barleycorn was dead.

But the cheerful Spring came kindly on,
  And show’rs began to fall;
John Barleycorn got up again,
  And sore surpris’d them all.

The sultry suns of Summer came,
  And he grew thick and strong;
His head weel arm’d wi’ pointed spears,

  That no one should him wrong.

The sober Autumn enter’d mild,
  When he grew wan and pale;
His bending joints and drooping head
  Show’d he began to fail.

His colour sicken’d more and more,
  He faded into age;
And then his enemies began
  To show their deadly rage.

They’ve taen a weapon, long and sharp,
  And cut him by the knee;
Then tied him fast upon a cart,
  Like a rogue for forgerie.

They laid him down upon his back,
  And cudgell’d him full sore;
They hung him up before the storm,
  And turned him o’er and o’er.

They filled up a darksome pit
  With water to the brim;
They heaved in John Barleycorn,
  There let him sink or swim.

They laid him out upon the floor,
  To work him farther woe;
And still, as signs of life appear’d,
  They toss’d him to and fro.

They wasted, o’er a scorching flame,
  The marrow of his bones;
But a miller us’d him worst of all,
  For he crush’d him between two stones.

And they hae taen his very heart’s blood,
  And drank it round and round;
And still the more and more they drank,
  Their joy did more abound.

John Barleycorn was a hero bold,
  Of noble enterprise;
For if you do but taste his blood,
  ’Twill make your courage rise.

’Twill make a man forget his woe;
  ’Twill heighten all his joy;
’Twill make the widow’s heart to sing,
  Tho’ the tear were in her eye.

Then let us toast John Barleycorn,
  Each man a glass in hand;
And may his great posterity
  Ne’er fail in old Scotland!

(if you haven’t realised, this ballad is about 
how to make beer)

Aquatic warbler
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EMBO KURZUS
BIOINFORMATIKAI ELŐADÁSOK AZ ELTE-N

Május 30. és június 4. között egy egyhetes kurzusnak ad otthont az ELTE Lágy-
mányosi Campusa, amely a fehérje-fehérje kapcsolatok számítógépes analízise 
köré épül bioinformatikai és rendszerbiológiai szempontból.

A kutatóknak szóló kurzus utazik a világban. 
Keveseknek adatik meg a lehetőség, hogy 
részt vegyenek rajta, bár sokan jelentkeznek 
minden évben, mert olyan vezető bioinfor-
matikai szakemberek és oktatók tartják, akik 
maguk is aktívan részt vettek a fehérjék és 
azok kölcsönhatasáinak feltérképezéshez 
szükséges alapvető bioinformatikai eszkö-
zök kifejlesztésében A kurzus zártkörű, és 
sajnos csak négy magyar kutatónak lehetett 
helyet biztosítani, azonban a plenáris előadá-
sok és az unseminar szabadon látogathatók.  
Erre szeretnénk most invitálni titeket!

MIRŐL SZÓLNAK A PLENÁRIS  
ELŐADÁSOK?
Három plenáris előadás lesz. Május 30-án 
16:00-tól Lars Juhl Jensen beszél nekünk 
az orvosi adatbányászatról és a hálózatos 
megközelítés előnyeiről. Betegségek, gyógy-
szerek és mellékhatások kapcsolatairól is lesz 
szó az előadás hatvan percében. Az előadó 
neve fémjelzi a STRING és STITCH adatbá-
zisokat, melyekben fehérjék és egyéb mole-
kulák, utóbbiban kifejezetten kismolekulák 
hálózati kapcsolatait írják le, mely informá-
ciók a gyógyszerfejlesztésben hasznosulnak.  
Nagy mennyiségű klinikai adat elemzésének 
nehézségeiről és lehetőségeiről hallhatunk 
ezen a plenáris előadáson.
Május 31-én 16:00-tól hallhatjuk Ora Schu-
eler-Furman előadását, melyben a fehér-
je-fehérje interakciók in silico modellezé-
séről lesz szó. Schueler-Furman részt vett a 
ROSETTA fehérjetérszerkezet-becslő prog-
ram kidolgozásában, amely alapján fehérje-
hajtogatós videojáték is készült. A fehérjék 
három dimenziós szerkezetei kapcsolódásá-
nak modellezése révén megérthejük, hogy 
küldenek SMS-t a fehérjék egymás között. 
Előadása, amelynek címe: SMS in protein 
communication: How Short Motif Sequences 
are read and understood, egyben a Szent-
györgyi-előadássorozat része is.
Június 1-én 16:00-tól a Toby Gibson, az 
EMBL (European Molecular Biology Labo-
ratory) egyik molekuláris biológiai kutató-
csoportjának vezetője tart előadást a fehérjék 
moduláris szerkezetéről és a sejt szabályozó 
mechanizmusainak működéséről. Az előadó 
a fehérje-térszerkezet és -funkció közötti kap-

csolat felderítésének világhírű szakembere.  
Új megközelítéssel létrehozott adatbázisa 
tartalmazza az eukarióta fehérjék lineáris 
motívumait, ezzel lehetővé teszi olyan apró 
funkcionális modulok felismerését, amelyek 
alapvető szabályozási folyamatokban vesz-
nek részt. Ezek a lineáris motívumok határoz-
zák meg a kinázok és foszfatázok célpontjait, 
vagyis hogy egy fehérje mikor és hol lesz aktív 
a sejtben, vagy hogy mikor kerül lebontásra. 
Mindhárom előadás helyszíne a Szabó Jó-
zsef előadóterem.

MI IS AZ AZ UNSEMINAR?
Az unseminar egy közösségi esemény, 
amely május 31-én 19:00-kor kezdődik a 
földszinti Arénában. Célja a bioinformatikai 
közösség összekovácsolása, hogy kötetlen 
beszélgetés keretén belül ötletek, ismeretek 
cseréljenek gazdát, miközben személyes 
kapcsolatok alakulnak ki, amelyek akár 
jövőbeli kollaborációk formájában is ma-
nifesztálódhatnak. Az esemény elsődleges 
céljkitűzése a kötetlen hangulat kialakítása, 
ezért a tervek szerint (a speed-dating mód-
szert alapul vevő) speed networking nyitja 
a szeánszot. Majd kis csoportok alakulnak, 
amelyekben a résztvevők megbeszélhetik, 
összehasonlíthatják, megvitathatják az álta-
luk használt különböző módszerek előnyeit 
és hátrányait.
Az unseminar intézménye Aidan Budd nevé-
hez fűződik. Aiden hivatásos közösségépítő a 
heidelbergi EMBL kutatóintézetben, és fon-
tosnak tartja, hogy a kutatóintézet szakemberei 
ne csak hivatalos keretek közt találkozzanak 

egymással. A találkozás célja egyben az open 
science szellemiségébe történő bevonás is, 
miszerint a tudás mindenkié. Aki eddig nem 
érdeklődött a bioinformatika iránt, az ezen az 
eseményen számos bioinformatikai eszközzel 
és egyéb számítógépes applikációval ismer-
kedhet meg, amelyek számára is fontosak 
lehetnek. Aki már bioinformatikával foglal-
kozik, az pedig tovább bővítheti ismereteit az 
elérhető tudományos szerszámkészletről.

EMBL SZIMPÓZIUM
Mindezen felül június másodikán délután 
zajlik majd az EMBL szimpózium, amelyet  
Buday László, az MTA TTK Enzimológiai In-
tézet igazgatója nyit majd meg. A délután során 
betekintést nyerhetünk az EMBL és a magyar 
kutatás közös jelenébe és jövőjébe, illetve fél 
órás előadásokat hallhatunk különböző izgal-
mas témákban. Az első előadáson Toby Gib-
son fog beszélni a patogén fehérje motívumok 

mimikrijéről, majd Barabás Orsolyát hall-
gathatjuk meg, aki az ugráló gének működési 
mechanizmusairól tart előadást. Harmadikként 
Lars Juhl Jensen-től tudhatunk meg többet a 
gének hálózatáról.

MIÉRT VEGYEK RÉSZT EZEKEN AZ 
ESEMÉNYEKEN?
Mert a világ élvonalába tartozó kutatók mu-
tatják be a kutatási területeik forró pontjait, 
amelyek mentén formálódik a tudomány. 
Mert ritka alkalom, hogy ilyen nagyszabású 
rendezvényt szerveznek Magyarországon, és 
ez véletlenül éppen a mi épületünkben zaj-
lik majd. Mert egy ilyen rendezvényen bármi 
előfordulhat, akár a jövendő témavezetődet is 
megismerheted. Mert a kurzus, az előadások 
és az unseminar is angolul zajlik, így válik ez 
az esemény alkalmas helyszínné ahhoz, hogy 
gyakorold a szakmai angolt.
További információk a http://dosztanyi.web.
elte.hu/embo.html oldalon találhatók.

Csíkosfejű nádiposzáta

EGY ÖNKÉNTES ÉLETE
BL FINAL4 A KULISSZÁK MÖGÖTT

Május 7-8-án, a Papp László Budapest Sportarénában került megren-
dezésre a női kézilabda Bajnokok ligája Final4-ja, ahol a világ négy 
legjobb női kézilabdacsapata mérkőzött meg egymással. Jómagam lel-
kes önkéntesként vettem részt eme világszínvonalú sporteseményen.

Hogy a magas jegyárakon kívül mi ve-
szi rá az embert, hogy önkéntesként dol-
gozzon egy sporteseményen? Valakit a 
kézilabda iránti rajongása, valaki a ké-
zilabdától kapott számos dolgot (küzdő-
szellem, kitartás, time management, stb.) 
szeretné viszonozni, valakit pedig az, 
hogy szeretne belátni egy ekkora sporte-
semény rendezésének hátterébe. Engem 
mindhárom tényező motivált, amikor 
még március végén elküldtem a Magyar 
Kézilabda Szövetségnek a motivációs le-
velem és az önéletrajzom. Április elején 
jött is az értesítés, hogy elfogadták a je-
lentkezésem.
A Final4 hétvégéje számunkra – a nézők-
kel szemben – nem szombaton, hanem 
már csütörtökön elkezdődött a feladatok 
és a hivatalos felszerelések kiosztásával. 
Mert nemcsak az élményért, hanem a 
számos felszerelésért is megéri önkén-
teskedni: ilyen az a melegítő szett (alsó, 
felső) és az a két póló, amit a csütörtöki 
eligazításon osztottak ki. Ekkor kaptuk 
meg a feladatainkat is, engem a négy 
mérkőzés előtti 4-5 perces show gördü-
lékeny lebonyolításáért felelős csapat-
ba osztottak be. Szerénytelenség nélkül 
állíthatom, hogy megálltam a helyem a 
rám bízott szerepekben.
Pénteken reggel a pálya építését fejez-
tük be, a speciális gerflor borítást a né-
met szakemberek már csütörtökön le-
rakták az erre beosztott önkéntesekkel.  
Péntekre maradt a két kapu behozatala, a 
labdafogó hálók méretre szabása és fel-
húzása, a kispadok behozása, valamint a 
pálya körüli „elektronikus fal”, amin a 
különböző hirdetések futnak. Ebéd után 
(igen, mert az önkéntesek teljes cate-
ringben is részesültek) jöhetett a négy 
mérkőzés előtti show próbája. A szerve-
zőknek igen színvonalas produkciókat 
sikerült összehozni, többek között a Face 
Team, a Győri Balett, a Quantum XXL 
és a Nylon Group is benne volt legalább 
egy nyitányban. Elképesztő, hogy meny-
nyi mindennek kell klappolnia abban a 
4-5 percben ahhoz, hogy minden gördü-
lékenyen menjen és ne legyen csúszás az 

EHF-nek (Európai Kézilabda Szövetség) 
elküldött programban.
Szombat délelőtt a nap két produkciójá-
nak főpróbája volt, majd délután jöhetett 
minden élesben. Az első meccs előtti 
megnyitóünnepség az egyesülés köré 
épült, ahol a klasszikus tánc és a hip-hop 
egy mágikus labdáért folytatott csatában 
találja magát. A két stílus egyenként is 
nagyszerű, ám végül a felek rájönnek, 
hogy egységben az erő, így érhetik el 
legkönnyebben a céljukat. A második 
show a Győri Baletté volt, ebben a csa-
patszellem került a középpontba. 

Mindkét nap a félidőkben és a két meccs  
között egy úgynevezett pólóágyúval az 
egyik legnagyobb szponzor logójával el-
látott felsőket lőttünk a közönség közé.  
A szerkezet működtetése nem volt egy-
szerű, ugyanis a súlya kb. 500 kilogramm 
volt, és ezt kellett ötödmagammal felvin-
ni a pályára és ott mozgatni. Ráadásul 
vasárnap a döntő félidejében a technika 
ördöge is közbeszólt, ugyanis az ágyú 
az utolsó szereplésére bemondta az unal-
mast, így dobálhattuk ki kézzel az aján-
dékokat a szurkolóknak – mondjuk én így 
jobban élveztem a dolgot, mintha csak a 
szerkezetet kellett volna mozgatni…
A vasárnapi első show egy kislány tör-
ténetét mutatta be, aki arról álmodik, 
hogy profi kézilabdázó lesz, és láss cso-
dát, a produkció végére az álom valóra 
válik, a kislány megérkezik a Final4-ra!  
Nem véletlen, hogy a döntő előtti show 
lett a leglátványosabb. A Quantum XXL 
és a Got Talentből ismert, teljesen egye-
dülálló ötlettel színpadra lépő Nylon 
Group valósággal lenyűgözte a közön-

séget. A döntő meccs megtekintése után 
még várt ránk egy pakolás, az „elektro-
nikus fal”, a gerflor és a pálya feletti óri-
áskivetítő lebontása. E folyamat bőven 
este 11 után ért véget, de mivel az összes 
meccset ingyen láthattam, így az volt a 
legkevesebb, hogy végig ott maradok és 
segítek a pakolásban. 
Az élménybeszámoló után jöjjön egy kis 
összefoglaló a mérkőzésekről! A szom-
bati első elődöntőben a BL-címvédő 
montenegrói Buducnost és a győri ETO 
mérkőzött meg. Az elmúlt évek két leg-
jobb csapatának összecsapása a védel-
mekről szólt. Hála a tervezőnek, a két 
játékvezető nem tolerálta a monteneg-
róiak durva kézilabdáját, így a mérkőzés 
folyamán a Győr akarata érvényesült.  
A Rába-partiak Kari Grimsbö védése-
inek, Cornelia Groot fantáziájának és 
Linn Jörum Sulland értékesített bün-
tetőinek köszönhetően 21-20-ra meg-
nyerték a mérkőzést. A döntőbe jutásért 
Hársfalvi Júlia – egy rossz földetérés 
következtében – megsérült, így nem lép-
hetett pályára a másnapi fináléban. A Bu-
ducnostnak most kevés volt, hogy csak 
Katarina Bulatovic és Cristina Neagu 
nyújtott igazán jó teljesítményt. A másik 
elődöntőben a román CSM Bucuresti 30-
28-ra győzött a macedón Vardar Skopje 
ellen.
A döntőben két nagy stratéga csapott ösz-
sze: Kim Rasmussen és Ambros Mar-
tin. A Bucuresti – talán a Győr fáradtsá-
gának is köszönhetően – meccsben tudott 
maradni a kritikus periódusokban, ezek a 
szituációk mutatták meg Rasmussen tu-
dását. Amikor a Győr elhúzhatott volna 
három góllal, Heidi Löke rossz megol-
dást választott (beleejtette a labdát Gru-
bisic kezébe), majd jött a 14 gólig jutó, 
gólkirálynői címet 108 góllal besöprő 
Isabelle Gulldén, aki visszahozta a 
meccsbe csapatát. Egyenlő erők küzdöt-
tek ezen a napon, a rendes játékidőben 
nem is született döntés (22-22), jöhetett 
a hosszabbítás. A Győrnek itt is sikerült 
két góllal elhúzni, ám megint csak nem 
tudta feltenni az i-re a pontot, a Bukarest 
ismét kiegyenlített, így büntetőpárbaj 
volt hivatott eldönteni a trófea sorsát.  
A büntetőpárbaj szinte soha nem a hazai 
csapatnak kedvez, ez most is így volt: a 
Győr két hetest is kihagyott, így a CSM 
Bucuresti lett a 2015-16-os Bajnokok li-
gája győztese.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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COOLTÚRA HELY VEKTOR & KRITIKA

NYÁRI OLVASNIVALÓ

Közeleg a nyár. Előbb persze túl kell még 
esni a vizsagidőszak borzalmain, de aztán 
ott van a jól megérdemelt pihenés, amikor 
az amúgy örökké rohanó egyetemistának 
is van ideje egy-egy hosszabb könyvet a 
levenni a polcról – és talán elolvasni is, mi-
előtt beköszönt a szeptember.
Figyelem, a „hosszabb könyv” kifejezés 
most hangsúlyosan nem szakirodalmat vagy 
ajánlott olvasmányt takar, hanem mindenféle 
szépirodalmi „haszontalanságokat”. Követ-
kezzen tehát egy rövid lista azoknak, akiknek 
esetleg még nincs ötletük, mit olvassanak a 
nyáron. (És persze azoknak is, akiknek már 
van, de úgy érzik, jó könyvből sosem elég.)
Casanova emlékiratai
Matematikus, feltaláló, színházi hegedűs, 
kalandor, pap, alkimista, dipolmata – és 

még sorolhatnánk. Giacomo Casanova 
neve bizonyára mindenkinek ismerős, de 
azt tudjátok-e, milyen csellel szabadult ki 
a velencei ólomtetők alól, vagy hogyan lett 
az inkvizíció titkosügynöke? A kalandre-
génynek is beillő memoárban ezekről, és 
még sok izgalmas részletről is olvashattok a 
híres kalandor mozgalmas életéből.
A feltámadás elmarad
Fodor Sándor a kortárs erdélyi iroda-
lomnak mára már megkerülhetetlen szer-
zőjévé vált. 2011-ben, 85. születésnapja 
előtti tisztelgésként megjelent A feltá-
madás elmarad című kötete novellaírói 
munkásságának legszebb alkotásait 
gyűjti csokorba.
Vadhattyúk
Jung Chang nagyregénye a huszadik szá-
zad eleji Kínába kalauzolja az olvasót, há-
rom nő (nagyanya, anya és lánya) sorsán 

keresztül bemutatva egy család, három 
nemzedék és a kínai kommunizmus tör-
ténetét. A kötetben a szerző a történelmi 
hitelességet és az irodalmiságot igyekszik 
ötvözni, az eredmény magáért beszél. 
János király
Végül következzen egy dráma, amelynek 
elolvasása nem vesz igénybe többet néhány 
óránál, de aki jobban szereti a színházi előa-
dásokat, az május 25-én az Örkényben is 
megnézheti Dürrenmatt komédiáját. Akinek 
pedig megtetszik a klasszikus Shakespeare-i 
királydrámák vérbő paródiája, annak ajánlom 
a szerző Római Birodalom bukásáról szóló – 
és szintén legalább ilyen szórakoztató – drá-
máját, A nagy Romulust is.
Sok sikert a vizsgákhoz, jó pihenést és kel-
lemes olvasgatást mindenkinek!

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu

MIKET TARTOGAT A NYÁR?
PROGRAMAJÁNLÓ

Bármilyen hihetetlen, a vizsgaidőszakon túl is van élet. Így figyelme-
tekbe ajánlok pár kulturális programot, amelyek között remélem, ta-
láltok nektek tetszőt.

SZÍNHÁZ
A Rózsavölgyi Szalonban folyamatosan telt-
házzal fut Alföldi Róbert és Jordán Tamás 
kétszemélyes előadása, Az utolsó óra. Az előa-
dásokra már árulják a jegyeket! 
A darab középpontjában a világhírű pszi-
choanalitikus, Sigmund Freud áll. Londoni 
otthonába látogatóba érkezik egy kevésbé hí-
res fiatal professzor, Clive Staples Lewis, aki 
korábban megjelent könyvében nevetséges-
sé tette az idős lélekbúvárt. Két szakember.  
Az egyik legenda. A másik talán az lesz. Fiatal 
és idős. Két generáció. Két felelős értelmiségi 
egy nehéz, fájdalmas és zűrzavaros történel-
mi pillanatban, nehéz és fájdalmas helyze-
tekben. Találkoznak és beszélnek egymással. 
Beszélgetnek a világról és az életről, tettekről 
és ideákról. Arról, hogy mit jelent az, hogy 
"felelős értelmiség". A két ember diskurzusa 
éppen aznap veszi kezdetét, amikor Anglia 
belép a második világháborúba. Aztán valaki 
meghal. És marad a beszélgetés. Az él tovább.  
| Bővebben: szalon.rozsavolgyi.hu

MUSICAL
Hegedűs a háztetőn – A világhírű Brod-
way-musical nagy erővel szól a kisebbsé-
gi lét terheiről, a hagyományok erejéről, 
önironikus lírával fogalmazza meg az 
esendőségeket. Szeretettel szól az em-
berről, huncutul a "ha én gazdag lennék" 
állapotról, méltósággal a tejes kisemmizé-
séről, a hontalanságról. Ám derű, az élet 
végtelen szeretete árad a történetből és 
a slágerré vált dallamokból, melyeket a 
nemzetközi hírű Budapest Klezmer Band 
játszik élőben, a játék szerves részeseként. 
| Bővebben: hegedusahazteton.hu

KIÁLLÍTÁS
Képek és pixelek (Fotóművészet – és azon 
túl) kiállítás nyílt a Műcsarnokban, amely 
2016. április 23. és június 26. között te-
kinthető meg. Az elmúlt bő egy évtizedben 
szinte minden megváltozott a fotográfia kö-
rül, és sok minden magában a fotográfiában 
is. A képek készítésének és prezentálásának 
gyökeresen új természete – egyszerűbben 
szólva a digitális váltás – nem pusztán 
technikai változásnak bizonyult, a mostani 
fordulat talán a médium egészét értelmezi 
újra. A kiállításon számos olyan mű is sze-
repel majd – a fotográfián túl – képernyő-
kön, térben, új vagy nagyon is klasszikus 
matériákat és technikákat használva, amely 
magában az elgondolkodtatásban érdekelt.
A tárlaton az elmúlt tíz év magyar fo-
tográfiáját csaknem másfél száz alkotó 
több, mint hatszáz különféle műfajú, stí-
lusú és hangulatú képe igyekszik bemu-
tatni. | Bővebben: mucsarnok.hu

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

ÁTTETSZÜNK II.
VI.

Az üvegcserepek szörpöt hintáztattak a 
padlón. A lakótársad a függönybe csavaro-
dott, és felsőtestével hátrahajolva nézett ve-
lem farkasszemet. Nekiesett a franciaablak-
nak, és kivágódott a balkonra. Azt kívántuk, 
bárcsak átbukfencezett volna a vasakon.  
Copfja a nyakába oldódott, és a fogai el-
fehéredő ráncokat húztak a lüktető bordó 
ajkakba. Szemei megrebbentek, és száz 
madarat vert föl a vezetékekről az égbe. 
Visszalépett a szobába, és összesodorta a 
tenyerében maradt hajcsomót. Máskor csak 
hallgatott, vagy nyalta a vakolatot. Mindig 
csak gondoltál rá, de sosem mondtad, ki 
ő. Hajnalban találtak rád egy vitátok után. 
Rózsákat gyűrtél szorításoddal a terítőbe. 
Nyakadba az az ezüstös csillogású huzal 
metszette villámló töviseit, amelyik gyer-
mekálmaid ugrókötele volt a hős araukáriák 
mesés rengetegében. Megmentettek.

Régen nem vagy halálosan fontos – gon-
doltad rólam. Angyali paródiája volt ez az 
évtizedekkel ezelőtti sorozatos öncsonkítá-
soknak.

VII.
Recegve süllyedt a neon. A kórházi meny-
nyezet pókként ereszkedett alá, majd kék és 
bordó lampionok világították körbe a vésett 
falakat, kristályos fényben égtek a színek, 
és a lecsüngő indák között tekergőző és ráz-
kódó pipafüstöt szívtad a tüdődbe.
Garbód egy kioldott fonalát húztam magam-
hoz, és karommal körözni kezdtem vele a fe-
jed felett, míg meg nem szűnt a válladig. Aj-
kaimmal sziklahasadékot kerestem a hideg 
felületen – úgy éreztem forró rézre léptem, 
sistergett a talpamban a zsírpárna, gyön-

gyözött a fémlapon – és a szőrszálak lassan 
emelkedtek sípcsontjaimról. Lábujjaim le-
gyezőként nyíltak sorban, és lassulva tapad-
tak össze fehérre préselve a körömágyakat, 
egy izzadtságcsepp a bokámig kígyózott, 
és a homokra cseppent. Ezüstszőrös lepkék 
borzolták fel az éjszakát, és az szivárvánnyá 
folyt, belesimult a lágy tölcsérekbe, melyek-
ben a csillagokon át lassan lecsöpögött a kö-
rülöttem porzó föld.

VIII.
Kezeimen rongyosan gyűrődött a bőr, mint 
egy ázott tengeri teremtmény kocsonyá-
san rázkódó testrésze – szeretted volna 
hinni, hogy most tértem meg az óceánból. 
Csókoltam a nyakadon végiggombolt ró-
zsaszínű blúzt, míg a parton hullottak a 
percek, és a fejünk felett halkan roppantak 
a csillagok. Aztán belesúgtam a füledbe. 
Először ráncaidba fekete mélyedések hú-
zódtak, talán megszűnni készültél, majd a 
kezed után nyúltam, nehogy elveszítselek, 
de te könnyedén beletáncoltál a vegytiszta 
természetbe, és eltűntél örökre. Addig nem 
gondoltam, hogy az áttetsző komorabb ár-
nyalata a sötétségnek.
(Megrezzent az éter, és homlokomra csep-
pent az ég hideg összeomlása.)

Varga A.

NYELVED HEGYÉN

I.
Csak annyit kérek, hogy csontjaink
összeforogjanak, hogy ujjaddal
alulról érintsd a sírboltomat,
rengjen ránk,
és fogaim közül homokszemekkel csókold 
ki
a végtelen éjszakát.

II.
Mert reggel illatod volt, bársonycsíkokra
szabdalom az éjszakát.
Tintakéken vérzik fel kezeim erén,
milliárd csillag kering egy bolygó körül.

III.
Hajszálaim a koponyám körül szilánkokba 
gyűlnek,
ha már te nem, elsimogatja a halál.

Varga A.

TISZTA SZÍVVEL

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.

Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem

gyönyörűszép szívemen.
József Attila
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BELSZÍNI  FEJTÉS MOZIZÓNA & SOROZATLÖVŐ

AZ EMBER A FELLEGVÁRBAN

Bizonyára mindenki eljátszott már a gon-
dolattal – ha máskor nem, még a középis-
kola utolsó évében –, hogy mi lett volna, 
ha a II. világháborút a tengelyhatalmak, 
vagyis Németország, Olaszország és Ja-
pán nyeri meg. Ez foglalkoztatta Philipp 
K. Dicket is, aki 1962-ben megírta The 
Man In The High Castle címmel a saját 
elképzeléseit egy, a tengelyhatalmak győ-
zelme utáni világról. A magyar fordítás 
2003-ban jelent meg, így az angolul nem 
tudók is elolvashatják eme nagyszerű re-
gényt. Sőt, akik nem szeretnek olvasni, 
azok számára még jobb hír, hogy tavaly 
elkészült a regény sorozatadaptációja is.
Történetünk 1962-ben kezdődik, tizenöt 
évvel azután, hogy a náci Németország 
egy Washington D.C-re dobott atom-
bombával megnyeri a II. világháborút. 
A világot a Hitler vezette Németország 

uralja, kis szeletet adva belőle Japánnak. 
A két ország közötti legnagyobb ütkö-
zőfelület a korábbi Amerikai Egyesült 
Államok területe, a japánoké a nyugati 
part San Francisco központtal, a német 
rész fővárosa New York, továbbá létezik 
a Sziklás-hegységben egy vékony sáv, 
amelyet Semleges zónának neveznek, 
ennek a résznek egy ún. Canon City a 
legfontosabb helyszíne. Az elnyomott 
népek helyzete kilátástalannak tűnik, a 

reményt csupán néhány filmszalag jelen-
ti. A tekercseken egy alternatív valóság 
bontakozik ki: a filmekben a szövetsé-
gesek nyerték a háborút. A főszerep-
lő Julianna Crain is a reményt keresve 
csatlakozik egy csoporthoz, mely a fel-
vételeket kutatja fel és juttatja el egy is-
meretlen gyűjtőhöz. A lány a Semleges 
zónában találkozik az életét megmentő 
kettős ügynökkel, Joe Blake-kel is. A lá-
zadás csírája mellett új probléma is fel-
ütötte fejét a Harmadik Birodalomban: a 
Führer gyengélkedése okán többen szer-
vezkedni kezdenek ellene, kitervelnek 
egy merényletet a hatalom átvételére és 
a szövetséges Japánok leigázására.
A sorozat pedig epizódról-epizódra csak 
úgy szippantja be a nézőt; nem véletlen, 
hogy az Amazon már be is jelentette, ősz-
szel érkezik a második évad.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

TISZTA SZÍVVEL
„… HA KELL, EMBERT IS ÖLÖK.”

Figyelem, figyelem! Egyre jobb és jobb magyar filmeket készítenek, úgy-
hogy egy sikeres vizsga után iktassatok be jutalomfalatnak egy kis mozi-
zást, nehogy lemaradjatok ezekről! A félév utolsó ajánlását a Tiszta szívvel 
című filmről olvashatjátok, amelyet József Attila druszája írt és rendezett.

A városban rengeteg plakáton láttam a film hir-
detését, és az alapötlet plusz a szereplők körül-
ményei nagyon megkapóak voltak számomra, 
úgyhogy már izgatottan vártam, hogy legyen 
időm moziba menni. Az utóbbi időben a nega-
tív sztereotípiáimból is kigyógyultam a magyar 
filmekkel kapcsolatban, és ez alkalommal is 
csak erősödött bennem az érzés, hogy bizony 
exponenciális minőségi javulás figyelhető meg 
az újabb hazai művekben. Két alapkonfliktusa 
van a történetnek. Az egyik, hogy Zoli kisgyer-
mekkora óta nem látta édesapját és haragszik 
rá, amiért elhagyta őt és az anyukáját. A másik 
az, hogy kerekesszékes. Egyértelműen ez volt 
az egészben az egyik legjobb ötlet, amitől kü-
lönleges a sztori. Ebből adódóan több vicces 
szituáció is kerekedik, néhol öniróniával átitat-
va. Emellett azért is jó, mert szerintem a legtöb-
ben nem tudjuk hogyan megközelíteni a témát, 
hogy valaki mozgássérült (mindkét oldalról 
nézve), mert nem lehet tudni, hogy ki hogyan 
reagál az adott szituációban. A film oldja ezt a 
feszültséget, ráadásul úgy tudom, hogy sok jele-
netben improvizáltak, így valóban hitelesen lát-
hatjuk, hallhatjuk mások gondolatait. Kedvenc  
szereplőm Barba, neki zseniális (főként saját) 

viccei, beszólásai voltak. Egyszerűen nem 
lehet nem szeretni őt! Az izgalom és akció is 
helyet kapott ebben a bő másfél órában. Rupa-
szov egy volt tűzoltó, aki 3 éve tolószékes. Je-
lenleg bérgyilkosként keresi a kenyerét, amely 
üzletbe belekeveredik a két fiú, Zoli és Barba 
is. Ebben a helyzetben a kerekesszék tökéletes 
akár álcának is, hiszen ki gondolná, hogy ő a 
rosszfiú. Persze azért nehézségeket is okoz az 

állapota, de a fiúknak hála, segítsége is van a 
kutyaszorítóban. A munkaadó maffiózó is 
megér egy misét, minden üzletkötésnél ellátja 
Rupaszovot fegyverrel, de soha nem mulasztja 
el, hogy egy gagyi nejlonzacskóba beletegye 
előtte. Mert a fegyver az csúnya, undorító do-
log, ő hozzá nem érne. A kalandokon kívül a 
szereplők háttere is kidolgozott. Megjelenik 
Rupaszov múltja, régi szerelme és a jövőbe ve-
tett reményei. Zoli magában küzd, mert drága 
életmentő műtétre van szüksége, amit az apja 
ki tudna fizetni, de túl gőgös ahhoz, hogy meg-
kérje erre. Közben pedig készítik a saját kép-
regényüket Barbával annak reményében, hogy 
ők lehetnek a legújabb feltörekvő tehetségek. 
A történet, a kaland és a viccek mellett a zene 
is rendkívül tetszett nekem, illetve néhány ani-
mált képkocka is megjelent, leginkább a főcím 
alatt, amik tényleg igazán ínyemre voltak. Ösz-
szességében nagyon jó volt a film, egy valami 
bántott csak. Pontosabban jó volt, mert pont 
elérte a hatását. A végén egy csavarral minden 
megdőlt, amit addig én elképzeltem. Ezt csak 
amiatt éreztem kellemetlennek, mert zavart, 
hogy orromnál fogva lehet engem vezetni, de 
hát éppen ez egy film célja, hogy valamilyen 
gondolatot, érzést, benyomást átadjon, és en-
nek ez sikerült is.

Resch Borbála
resch.borbala@nyuz.elte.hu

Tiszta szívvel (magyar akcióvígjáték, 2015, 101 perc)
Rendező: Till Attila
Forgatókönyv: Till Attila
Szereplők: Thuróczy Szabolcs (Rupaszov), Feny-
vesi Zoltán (Zolika), Fekete Ádám (Barba Papa), 
Balsai Mónika (Zita)
Pontszám: 8/10

KÖTÖZKÖDÉS

Feladatunk, hogy kössük össze az azonos számokat egy folytonos 
vonallal, az alábbiak betartásával:
• A vonalak csak vízszintesen és függőlegesen haladhatnak úgy, 

hogy a mezők középpontját érinteni kell, de a mező középpont-
jában vízszintesen vagy függőlegesen 90 fokkal elfordulhatnak.

• A vonalaknak folyamatosnak kell lenniük, nem keresztezhetik 
egymást, illetve nem ágazhatnak el.

• A vonalak nem mehetnek keresztül a számozott mezőkön.
• Az összes fehér mezőn vonalnak kell áthaladnia.

SZIGETEK

A feladat, hogy a szigeteket összekössük hidakkal (vonalakkal) az 
alábbiak szerint:
• Minden körből (szigetből) annyi vonalnak (hídnak) kell kiin-

dulnia, ahányas szám szerepel benne.
• A hidak nem keresztezhetik egymást, nem haladhatnak keresztül 

szigeten sem és csak vízszintesek vagy függőlegesek lehetnek.
• A megoldásnak összefüggőnek kell lennie, tehát bármely szi-

getről el kell tudni jutni bármelyik másikra.
• A klasszikus feladványban egy irányba maximum két híd indulhat.

AZ ERKÖLCSTELEN FALU

Egy faluban él 50 házaspár. Tudjuk, 
hogy van legalább egy nő aki megcsal-
ja a férjét. Minden férfi tudja, hogy kit 
csalnak meg, csak azt nem tudja, hogy a 
saját felesége megcsalja-e őt, vagy sem. 
Egyik nap a faluba érkezik egy sámán és 
így szól az emberekhez: ,,Ebben a falu-
ban van legalább egy nő aki megcsalja 
a férjét. Ha bárki rájön, hogy a felesége 
megcsalja őt, akkor éjszaka akassza fel 
a saját házuk kertjében úgy, hogy más-
nap reggel mindenki láthassa. Senki sem 
világosíthatja fel a másikat arról, hogy 
ki kit csal meg''. A falubeliek megfogad-
ják a sámán tanácsát. Eltelik az első éj-
szaka, de reggel nincs holttest. Második 
és a harmadik este sem történik semmi. 
Végül a 10. éjszaka utáni reggel pár férj 
felakasztotta a feleségét. A kérdés, hogy 
hány férfit csaltak meg?

Halász Péter
halasz.peter@nyuz.elte.hu

Eheti rejtvényeteket megoldásait a  
rejtveny@nyuz.elte.hu címre küldjé-
tek, (a logisztoriét elég szövegesen, a 

többit képként csatolva).
Jó szórakozást!

NYEREMÉNYJÁTÉK

Beküldési határidő: a megjelenéstől 
számított egy héten belül (következő 

hét szerda 12:00). Kérlek, tartsátok ezt 
tiszteletben!

A nyertes a csokiját az Északi Hall-
gatói Irodában (É 0.75) nyitvatartási 

időben veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a 

dobozban látta a nevét.

HETI NYERTESEINK

Baják Petra
Biró Anna

Zvekán Fanni

SZÍN
EZŐ




