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Itt az egyetem, itt a Nyúz első száma is. 
Minden a régiben? Egyáltalán nem.
Egyik szemem sír, a másik ne-
vet, ugyanis rengeteg szer-
kesztője lediplomázott a 
Nyúznak (ezúttal is gra-
tulálunk nekik), és emiatt 
már nem tudják folytatni az 
írást nálunk. Döbbenetesen 
kevesen maradtunk olyan 
fontos rovatokra, mint a Ter-
mészet – Tudomány – Tech-
nika, az Interjú és a Tudósítás.
A szerkesztőség minden tagja 
szeretné emelni a fentebbi rovatok 
színvonalát (vagy legalább megtartani). 
Viszont erre a jelenlegi helyzetben nincs lehetőségünk. A leg-
jobb esetben is ugyanaz az ember megpróbál hétről-hétre újabb 
TTT-kkel szolgálni, miközben még megír pár cikket. Legrosz-
szabb esetben pedig… hát… üres oldalak?
Kérlek titeket, lelkes olvasókat, akiknek fontos a Nyúz, és 
szeretnétek segíteni, írjatok! Nem kell állandó szerkesztőkké 
válnotok, nem kell Pulitzer-díjasnak lennetek, nem kell kitűnő 
helyesírással rendelkeznetek, elég, ha küldtök egy cikket (vagy 
emailt, hogy milyen cikket terveztek írni) a foszerkeszto@ttk-
hok.elte.hu címre. Ugyanez vonatkozik arra, hogy ha hiányol-
játok például a matekos, a fizikás vagy a kémiás cikkeket.
Egyébként pont a fentebb vázolt probléma miatt látogattam le 
a Természettudományi Kar négy gólyatáborába is. Voltam Bód-
varákón a Geo-Bioban, Csillebércen a kémiásban, Telkibányán 
a fizikusokkal és Szolnokon a Tanári Napokon – mindegyikben 
előadtam arról, hogy mi is az a TéTéKás Nyúz.
Mindezek ellenére a szokásos lelkesedésemmel vetem bele ma-
gam a Nyúz és az egyetem életébe. A szerkesztőségünk már 
nagyon várja a kezdést!

Indul

László Lívia

Csatlakozz!

főszerkesztő
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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LIII. félévfolyam, 1. 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!

a mandula?
AZ ELEKTROMOS ORR –  
KÉMIAI GÁZSZENZOROK
A 2016/2017-es tanévben is folytatódik az 
„Alkímia ma” kémiai ismeretterjesztő előa-
dássorozat az ELTE TTK-n. Az őszi félév első 
előadását Pasinszki Tibor, az ELTE TTK Kémi-
ai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszékének egyete-
mi tanára tartja „Az elektromos orr – kémiai gázszen-
zorok” címmel. 
A föld légköre gázhalmazállapotú molekulákból áll, 
amelyek között létfontosságú és mérgező gázok egyaránt 
előfordulnak. A légkör összetételéhez a természetes folya-
matok mellett az emberi tevékenység is erősen hozzájárul. 
A vegyipar nagy mennyiségben termel és használ veszélyes 
gázokat és illékony folyadékokat. Gázok detektálása és kon-
centrációjuk meghatározása rendkívül fontos a mindennapi élet, 
a környezetvédelem, az ipari termelés, a biztonság, az egészség, a 
minőségellenőrzés és a folyamatirányítás szempontjából. Mindenhol 
találunk gázszenzorokat, amiket speciális feladatokra alkottak meg.  
Az előadás célja ezek működésének bemutatása.
A 2007 óta futó „Alkímia ma” sorozatban az ELTE TTK Kémiai In-
tézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek „a régiek meg-
szállottságával” beszélnek az anyagról, a vegyészetről, kémiai érde-
kességekről és újdonságokról. Az elsősorban középiskolásoknak szóló 
ismeretterjesztő előadásokat látványos kísérletek és interaktív kvízjáté-
kok színesítik. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A)
Időpont: 2016. szeptember 15. 17:00

VIII. Könyvtári Nap Lágymányoson
Immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Könyvtári Napot a Magyar 
Információtudományi Alapítvány, az ELTE Egyetemi Könyvtára, vala-
mint az Egyetem Informatikai, Társadalomtudományi és Természettu-
dományi Karainak könyvtárai. Ezúttal két helyszínen, a Trefort-kertben 
valamint a Lágymányosi Campuson. 
Ahogy a korábbi években, úgy idén is a Budapesten tanulmányaikat 
folytató egyetemisták számára legfontosabb könyvtárak lesznek jelen 
a rendezvényen, a könyvtárak mellett első alkalommal az Akadémiai 
Kiadó is a kiállítók között lesz. Az esemény célja, hogy a hallgatók 
minél előbb megismerkedhessenek a könyvtárakkal, illetve bizonyos 
intézményekbe – néhány esetben kedvezménnyel – beiratkozhassa-
nak. A Lágymányosi Campusra elsősorban a Budán tanuló hallgatókat 
várják. | elte.hu
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb (1117 Budapest, 
Pázmány Péter sétány 1/A)
Időpont: 2016. szeptember 15. 10:00 – 16:00

ELTE-EISZ OPEN DAY
Kapcsolódva az idei Könyvtári Napok 

rendezvényeihez, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem központi könyvtára és kari 

könyvtárai az MTA Könyvtár és Információs 
Központban működő EISZ Titkársággal együtt-

működésben könyvtári nyílt napot szervez.
A rendezvény célja, hogy az egyetemi oktatók, ku-

tatók és könyvtárosok, doktoranduszok és érdeklődő 
hallgatók számára tájékoztatást nyújtsunk az Elektroni-

kus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében 
hazánkban elérhető online tudományos tartalmakról, illetve 

a nagy nemzetközi kiadók gyakorlati bemutató keretében is-
mertessék legújabb tartalmaikat és fejlesztéseiket.

Téma: a Természettudományi Kar könyvtára ad helyet a Springer-
Nature kiadó új fejlesztésű, ingyenes felületét bemutató előadásnak 

a Nature Indexről, amely a hivatkozási adatbázisok között sajátos mó-
don, kizárólag a kiadó szakmai bizottsága által legfontosabbnak ítélt 68 

folyóirat hivatkozásaira épül.
Helyszín: ELTE Természettudományi Kar (Északi Tömb 7. emelet 7.15 terem)
Időpont: 2016. szeptember 15.

ELTE Inkluzív Sportnap 2016
Az ELTE valamennyi hallgatója, polgára számára, így a fogyatékos-
sággal élő hallgatók és a dolgozók számára is közösségi élményt, moz-
gást, kikapcsolódást nyújtó eseményt tervezünk, amelynek a szlogenje:  
„A sport mindenkié”. Az inkluzivitást nem csupán a fogyatékossággal 
élő hallgatók számára történő nyitottság jelenti majd, hanem az is, hogy 
azokat a hallgatókat is szívesen látjuk, akik testi adottságuk, életkoruk, 
hiányzó sportmúltjuk miatt bátortalanabbak a sporteseményeken törté-
nő megjelenés során.
A programban várhatóan lesz stand up, kerekes székes tánc, dzsúdó be-
mutató, ülőröplabda, kerekes székes kosárlabda, boccia, virtuális sport, 
tandem, showdown és falmászás.
Az Inkluzív Sportnap az ELTE Szolgáltató Központ – Fogyatékosügyi 
Központ és az ELTE Sportiroda szervezésében kerül megrendezésre az 
ELTE PPK „Társadalmi Felelősségvállalás és Egyetemi Sport” pályá-
zatának támogatásával. | beac.hu
Helyszín: Tüskecsarnok (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 7.)
Időpont: 2016. szeptember 20. 10:00 – 15:00
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HALLGATÓI  KÖZÉLET

ÉRDEKKÉPVISELETI KÖRKÉP
AVAGY MILYEN TERVEKKEL KEZDJÜK A FÉLÉVET?
A munkatervek és pályázatok sosem szűkölködnek hangzatos frázisokban 
és célokban, azonban mindig a megvalósítás a keményebb dió. Itt az alka-
lom, hogy egy közelebbi pillantást vessünk a HÖK őszi ütemtervére.

A Hallgatói Önkormányzat elnökeként 
még anno a pályázatomban tettem egy 
vállalást, miszerint a minőségi képzés 
mellett fogok lándzsát törni. A nyáron 
abban a szerencsés helyzetben lehetett 
részem, hogy ott lehettem, amikor évek 
kitartó munkájának és erőfeszítéseinek 
gyümölcseként az idei évben végzettek 
átvehették diplomájukat. Számukra már 
valóban az a releváns kérdés a további-
akban, hogy mit visznek innen magukkal 
a diplomájuk mellé kapott tarisznyában. 
Akkor lehetünk elégedettek, érdekképvi-
selőként meg nyugodtak, ha a tudás, ami-
vel öregdiákjaink sorába lépnek, korsze-
rű és hasznosítható, ha képesek lesznek 
majd alkalmazkodni azokhoz a körülmé-
nyekhez, amiket a dinamikusan változó 
világ hoz számukra. A képzés ezt a célt 
kell, hogy szolgálja, és ezt kell a Hallga-
tói Önkormányzatnak is képviselni. 

MIT GONDOLUNK A KÉPZÉSÜNKRŐL?
Ha valamin javítani szeretnénk, akkor 
első ötleteink között lehet: vessük el 
azt, ami legkevésbé tetszik, ami legke-
vésbé tökéletesen működik a gépezetben 
– márpedig mindig van, ami nem mű-
ködik tökéletesen. Ezt persze csak úgy 
lehet megtenni, ha látjuk is éppenséggel 
a hiányosságokat. Nos, talán hosszabbra 

nyúlt ez a kis felvezető, mint indokolt 
lenne, de a lényegre térve: a ciklus so-
rán szeretnénk megalapozni a jövő ér-
dekképviseleti munkáját azzal, hogy egy 
átfogóbb felmérést végzünk a hallgatók 
körében a célból, hogy kapjunk egy ál-
talánosabb visszajelzést, és problémákat 
azonosíthassunk. Ez az OMHV kérdőív-
hez hasonló módon a Neptunba integrált 
felmérés lenne. A félév során előttünk 
álló projekteken munkacsoportok fog-
nak dolgozni a Hallgatói Önkormányzat 
berkein belül – amikhez természetesen 
bárki csatlakozhat, aki szívesen részt 
venne az itt felvázolt projektek körüli 
ötletelésben, így létre kívánok hozni egy 
munkacsoportot, ami majd ezt a felmé-
rést igyekszik kidolgozni. A cél, mint 
mondtam, az, hogy visszajelzést kap-
junk. Szeretnénk, ha ez a visszajelzés 
hiteles lenne, ami alatt most azt értem, 
hogy a Kar vezetése is olyan forrásként 
tudjon rá tekinteni, amire lehet építeni. 
Ezt legkönnyebben úgy tudjuk elérni, 
ha az oktatókkal közösen alkotjuk meg 
a kérdőívünk koncepcióját. Szerencsé-
re az előzetes jelzések alapján erre a 
dékáni vezetés is nyitott. A félév első 
küldöttgyűlési ülésén, amikor az általa-
tok választott képviselők összegyűlnek, 
szeptember 13-án reményeim szerint tá-

mogatást fog kapni az elképzelés és be-
levethetjük magunkat a munkába. 

TUTORI RENDSZER
Ugyanezen az ülésen lesz szó a félév többi 
projektjéről is. Ezek közül a másik, szo-
rosan az oktatáshoz kapcsolódó a tutori 
rendszer megvizsgálása. Erről már a prog-
ramomban is szó volt, most viszont szeret-
ném egy kissé részletesebben bemutatni 
az elképzelést. Álláspontom szerint – ami 
szerencsére nem igazán van disszonanci-
ában a pszichológia és neveléstudomány 
tapasztalataival és megfigyeléseivel – a 
képzés hatékonyságát növeli a személyre 
szabottsága, hiszen ebben az esetben az 
egyén kompetenciáihoz és szükségleteihez 
sokkal inkább tud alkalmazkodni az okta-
tás. Amikor tutori rendszert említek, akkor 
esetleg a Hallgatói Követelményrendszer 
lelkes olvasói felkaphatják fejüket, vagy 
akár azok is, akik hozzám hasonlóan a 
felvételijükkor találkoztak ezzel a kifeje-
zéssel az ELTE honlapján. Ez az Egyete-
münk tehetéggondozási formáinak egyike 
– például a Honorácior Státuszhoz hason-
lóan –, ami lehetőséget kíván biztosítani 
a legtehetségesebb hallgatóknak, hogy 
egy tutor tanár vezetésével egyéni tanrend 
alapján haladhassanak tanulmányaikkal.  
A Természettudományi Karon ennek a  

tehetséggondozási formának sem hagyo-
mánya, sem kidolgozott szabályozása 
nincs, de ez nem is feltétlenül kell, hogy 
zavarjon minket, ugyanis az imént, mikor 
a projektjeink kapcsán a tutori rendszert 
említettem, az én fejemben az előbb fel-
vázolttal szemben sokkal inkább az an-
golszász egyetemek supervision rendszere 
körvonalazódik. Mi is ez? 
Ez intézményről intézményre eltérő for-
mában kerül megvalósításra, azonban 
közös vonás, hogy a hallgatók szakmai 
előmenetelét segítő, rendszeresített ok-
tatóval történő konzultációt/foglalkozást 
foglal magában. Ez azon egyetemeknek, 
ahol eredményesen működik, hatalmas 
versenyelőnyt biztosít a képzésük minő-
ségének tekintetében. Természetesen az, 
hogy a létszámarányok lehetővé teszik 
a működését, már önmagában sugallja a 
magas minőséget. A következő néhány 
sorban a Cambridge-i Egyetem rendsze-
rét mutatnám be nagy vonalakban. Min-
den diáknak van nagyjából tárgyanként 
heti egy supervision órája. Ezen foglal-
kozások létszáma 3, legfeljebb 4 fő – az 
oktatóval együtt. Ez nagyon leegyszerű-
sítve plusz egy óra, amikor a hallgatók 
a leadott tananyaggal foglalkozhatnak, 
de ennél kicsivel többről is szól. Min-
den héten kapnak a hallgatók valamilyen 
a tananyag megértését segítő feladatot, 
ami – ha olyan jellegű – már foglalkozás-
ra kijavításra is kerül, és ami lehet egy 
esszé megírása, korábbi vizsgafeladat 
megoldása, előadás tartása vagy akár egy 
tudományos publikáció feldolgozása is. 
Ezen feladatok megoldása általában nem 
5-10 percet vesz igénybe, ami azt ered-
ményezi, hogy a tanulás nagyrészt ezen 
feladatokon keresztül zajlik. Továbbá ez 
a fajta rendszeres számonkérés folyama-
tos tanulásra készteti a hallgatókat, így a 
vizsgára való felkészülés szükségszerű-
en egyenletesebben oszlik el a szorgalmi 
időszakban. Számos hozadékát ki lehet-
ne még emelni a rendszernek, ezek kö-
zül én most egy továbbira fókuszálnék. 
Bizonyára sokan tapasztalták már ezt a 
jelenséget, de nálunk a képzés atomizá-
ló jellegű, a bekerült hallgatók nagyfokú 
önállóságot kapnak, azonban az egyes 
kurzusokon való munkát leszámítva nem 
feltétlenül létezik élő kapcsolatuk az ok-
tatás során az intézménnyel. Az Egye-
tem egyszerűen nem követi figyelemmel 
a hallgatók pályáját, azok elvesznek a 
rendszerben, és csak egy szám marad 
a végére: a felvett hallgatók ennyi meg 
ennyi százaléka végzett. Ezek a számok 

sokszor elég rémisztőek, de biztos le-
hetne rajtuk valamennyit javítani, ha az 
intézmény képes lenne kontrollt gyako-
rolni a hallgatók előmenetelét tekintve, 
hiszen az esetleges hiányosságaik korai 
felismerésével számos későbbi, komo-
lyabb probléma megelőzhető. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez valószínűleg nem 
inkompetenciából vagy a szándék hiá-
nyából fakad, véleményem szerint en-
nek sokkal inkább oktatásunk rákfenéje, 
a leterheltség az oka. Az állatorvosi ló 
boncolásához visszatérve, amennyiben a 
supervisor csökkenést tapasztal egy diák 
teljesítményében, akkor leül vele beszél-
getni, vagy jelenti valamely a diákért fe-
lelős személynek. 
Az őszi félév egyik projektje során azt 
szeretném, ha megvizsgálnánk, hogy egy 
ilyesfajta szisztémának mely elemei és 
hogyan lehetnének adaptálhatók a ma-
gyar viszonyok közé. A feladat nem túl-
ságosan egyszerű, önmagában azért sem, 
mert nem lehet szeparáltan hozzányúlni 

egy-egy területhez a Karon folyó oktatás 
viszonyrendszerében sem. Az, hogy ezen 
a fontos területen születik-e előrelépés, 
nagyban függ attól, hogy a közeljövőben 
átstrukturálható lesz-e a képzés oly mó-
don, hogy kapacitás szabaduljon fel mind 
az oktatók, mind a hallgatók részéről. En-
nek pedig, hogy mást ne mondjak, vannak 
jogszabályi és költségvetési akadályai is, 
de ez még mindig csak egy leegyszerű-
sítő narratíva. Talán az itteni beszámoló 
érzékelteti, hogy ahol ilyesmi működik, 

ott kissé más koncepció szerint műkö-
dik a képzés. Nem venném ahhoz most 
a bátorságot, hogy kijelentsem bármiről, 
követendő példa, szándékom annak siet-
tetéséig terjed, hogy a jó gyakorlatokat 
vegyük alaposan szemügyre, hátha rajtuk 
keresztül is előre tudunk jutni.

SZERVEZETFEJLESZTÉS
További három őszi projektet is sze-
retnék bemutatni. Az egyikről még ol-
vashattok a következő oldalakon is, 
ez pedig egy őszi bevonó és önképző 
rendezvény lenne, amelyre szeretettel 
várnánk a Kar valamennyi hallgatóját. 
A nem titkolt célja a rendezvénynek az 
lenne, hogy megismertessük az érdeklő-
dőkkel a Hallgatói Önkormányzatot, és 
lehetőséget biztosítsunk a HÖK mun-
kájába való bekapcsolódásra. Egészen 
más vizekre evezve, bár még csak ép-
pen hogy lementek a kari gólyatáborok 
(a Tanári Napok szeptember 11-én ért 
véget), érdemes előre tekinteni. A tábo-
rok évről-évre ráncfelvarrásokon esnek 
át, azonban több okból is érdemes len-
ne koncepcionálisan felülvizsgálni őket, 
ha másért nem, akkor egymás jó gya-
korlatainak átültetetése végett. Jelenleg 
mindegyik egy külön kis világ a maga 
bensőséges és egyedi miliőjével, de sok 
olyan elem található meg egy-egy tábor-
ban, amivel színesíteni lehetne a többit 
is. Erre a feladatra is egy munkacsoport 
jönne létre, amely megalapozná a TTK 
HÖK jövő évi gólyatábori koncepcióját. 
A harmadik projekt pedig a szervezeti 
struktúra felülvizsgálata, az Alapszabá-
lyunk átvizsgálása különös tekintettel 
a képviselőválasztásra. Ez egy kevésbé 
látványos munka, ám a HÖK működése 
szempontjából megkerülhetetlen. Elsőre 
ezeket a célokat emelném most ki azok 
közül, amik felé az önkormányzati cik-
lusunk során határozott előrelépést sze-
retnénk tenni.
Ahogy soraimat olvasva talán érzékel-
hettétek, az itt megemlített projektek 
mögött elsődlegesen jelen van a lelke-
sedés és a konstruktív újító szándék, vi-
szont ezeket bárki maga is hozzárakhatja 
munkánkhoz ötleteivel egyetemben. Ha 
valaki kedvet kapott volna ahhoz, hogy 
segítsen nekünk, vagy javaslata lenne 
– ahogy mindig, úgy most is –, bátran 
keressen, de már akkor is érdemes fel-
keresnetek minket, ha véleményeteket 
megosztanátok.

Hoksza Zsolt
elnok@ttkhok.elte.hu
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HALLGATÓI  KÖZÉLET SPORT

SPORTOS NYÁR
AVAGY AZ ÉJJEL RIÓBAN SEM ÉRHETETT VÉGET!

Labdarúgó-Európa-bajnokság Franciaországban, nyári olimpia Rióban 
– csak hogy a legnagyobb sporteseményeket említsük, melyeken számos 
magyar siker született, sőt még egyetemünk is gazdagodott egy éremmel az 
ötkarikás játékokon. Lássuk, milyen nyarunk volt sportügyileg!

Tavaly novemberben egy álomsorsolásnak 
is köszönhetően a magyar labdarúgó-vá-
logatott 44 év után ismét kijutott az Euró-
pa-bajnokságra, amely júniusban egy leg-
alább 12 napig tartó eufórikus hangulatot 
hozott hazánknak. A német Bernd Storck 
által vezetett csapat az egész országot maga 
mellé állította csupa szív, fegyelmezett, és 
gólerős játékával. Régi és új futballrajon-
gók tömkelege nézte közösen a Budapest és 
az ország egész területén elhelyezett kive-
títők előtt, ahogy a nemzeti csapat először 
Ausztriát 2–0-ra legyőzve, majd Izland el-
len a végén kiegyenlítve 1–1-es döntetlent 
játszva, végül az Európa-bajnok Portugália 
ellen egy 3–3-as döntetlennel megnyeri 
csoportját, és veretlenül jut be a nyolcad-
döntőbe, ahol aztán egy jobb erőkből álló 
Belgium 4–0-s vereséget mér fiainkra.
Az ország meccsről-meccsre egyre össze-
tartóbbá vált, és ahogy a játékosok a pá-
lyán, úgy mi, egyszerű szurkolók is elhit-
tük, hogy „az éjjel soha nem érhet véget!” 
A mérkőzések utáni fiesztahangulat pedig 
megint megmutatta, hogy a sport az egyet-
len olyan dolog, ami igazán képes egyesí-
teni és megváltoztatni országot-világot! 

Aki tud még egy dolgot, ami ennyire képes 
összefogni az embereket, annak várom az 
ötleteit az e-mail címemre… 
„Gurulj be lassítva is!”, „eldőlt a MMMér-
kőzés!”, „Magyarország: kettő, Ausztria: 
nulla”, „szökik a bálna” à la Böde, Gera 
pályafutását megkoronázó gólja a portugá-
lok ellen és Dzsudzsák duplája mind-mind 
olyan feledhetetlen emlék, amit az unoká-
inknak is mesélni fogunk majd. A belgák 
elleni találkozóról sem azt fogjuk majd  

mesélni, hogy mennyire elvertek bennün-
ket, mert ez korán sincs így, a csapat még 
2–0-nál sem adta fel a harcot, ám ami Por-
tugália ellen bepattant, 
az Belgium ellen nem.
A srácok tehát vará-
zsoltak nekünk valami 
szépet, csak remélni 
tudjuk, hogy ez még 
csak a kezdete egy fo-
lyamatnak Nem valami 
pozitív viszont, hogy a 
2018-as világbajnokság 
selejtezőit egy vékony 
0–0-s döntetlennel kezd-
tük a Feröer-szigeteken. 
Persze még mindig van 
kilenc javítási lehetőség 
Portugália, Svájc, Lett-
ország, Feröer-szigetek 
és Andorra ellen! Még 
tovább tekintve Magyar-
ország a 2020-as Európa-bajnokság egyik 
házigazdája lesz a sok közül, oda is jó lenne 
kijutni egy újabb fieszta érdekében!
Az Európa-bajnokságot Portugália nyerte, a fi-
náléban a házigazda Franciaországot egy hosz-
szabbításban szerzett Éder-góllal felülmúlva, 
amivel a portugálok sztárja, Cristiano Ronal-
do a nemzeti csapatban is felért a csúcsra, sőt a 
háromszoros aranylabdás egyszerre mondhatja 
magát BL-győztesnek és Európa-bajnoknak is.
A nyár másik kiemelt sporteseménye a 
XXXI. nyári olimpiai játékok volt, mely-
nek Rio de Janeiro adott otthont. Először 
rendeztek a dél-amerikai kontinensen olim-
piát, már csak Afrika a fekete folt ilyen 
szempontból, vagyis az összes többi föld-
rész otthont adott már legalább egy olim-
piának. Az előjelek nem voltak valami jók, 
Brazíliában egyre nagyobb a korrupció: az 
egyik legolcsóbbnak ígérkező olimpiából 
az egyik legdrágább vált a politikusok és 
a szervezőbizottság ügyeskedése nyomán.  
Az óriási jövedelmi, társadalmi, területi 
egyenlőtlenségek, vagy az éppen a meg-
nyitóünnepségre elkészülő létesítmények 
mind-mind azt vetítették előre, hogy túl 
nagy falat lesz Brazíliának a világ legna-
gyobb sporteseménye.

És akkor a Zika-vírusról még nem is be-
széltünk…
Londonhoz képest több – egyéni – sportolóval, 
de eggyel kevesebb csapattal mehetett Rióba 
a magyar csapat. A 160 tagú küldöttségünk 
összesen 8 arannyal, 3 ezüsttel és 4 bronzé-
remmel, azaz összesen 15 medáliával térhetett 
haza a Megváltó Krisztus-szobor árnyékából, 
amivel Magyarország az éremtáblázat 12. he-
lyén zárt. Az élen az Amerikai Egyesült Álla-
mok még négy évvel ezelőtti éremmennyisé-
gét is túlszárnyalta: a brit fővárosban anno 103, 
Brazíliában 121 érmet szerzett a Team USA!

A nyolc aranyunkból hetet 
a hölgyek szereztek, hár-
mat-hármat az Iron Lady, 
azaz Hosszú Katinka 
és az új kajakkirálynő, 
Kozák Danuta (változó 
felállásban), egyet pe-
dig a párbajtőröző Szász 
Emese. Férfiként egye-
dül Szilágyi Áron tudott 
diadalmaskodni, a Vasas 
26 esztendős kardozója 
sikeresen megvédte Lon-
donban szerzett olimpiai 
bajnoki címét, így immá-
ron kétszeres győztesnek 
vallhatja magát.
Ha már Vasas, az angyal-
földi klub volt a legered-

ményesebb a magyarok közül, nyolcból öt 
arany is a piros-kékek kötelékéből való, a ki-
vételt a kajakos aranylányok képezik, ugyan-
is Kozák Danuta az UTE, Csipes Tamara és 
Szabó Gabriella a Honvéd, Fazekas-Zur 
Krisztina pedig a Győr versenyzője.
Ezüstérmes lett Imre Géza férfi párbajtőr-
ben, Hosszú Katinka 200 méteres hátúszás-
ban, valamint Cseh László – egy emlékeze-
tes hármas holtverseny után – 100 méteres 
pillangóúszásban. Bronzérmet szerzett Ken-
deresi Tamás – az ember, akire mindig 
ráfér egy-két sajtburesz – 200 méteres pil-
langóúszásban, Márton Anita női súlylö-
késben óriási országos csúcsot lökve, a férfi 
párbajtőrcsapat (Imre Géza, Rédli András, 
Boczkó Gábor, Somfai Péter), és 800 mé-
teres gyorsúszásban az a Kapás Boglárka, 
aki amellett, hogy az ELTE tanulója, számos 
férfiszívet dobogtatott meg napról napra.
Remek olimpia volt, melyen utoljára láthat-
tuk alkotni minden idők legnagyobb úszó-
ját (Michael Phelps) és sprinterét (Usain 
Bolt). Mert ők igazi művészek a maguk 
műfajában az összes sportolóval együtt, 
akikről fentebb olvashattatok!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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KARI BEVONÓ ÉS VEZETŐKÉPZŐ
KÖZÖS ÜGYEINK, CSAPATMUNKA, BULI, SZIGETSZENTMÁRTON
Több év eltelte után idén ismételten sor kerül egy kari szintű Hallgatói Ön-
kormányzat-i bevonó és vezetőképző hétvégére. Ha szeretnél foglalkozni 
részönkormányzatunkban az érdekképviselettel, vagy már foglalkozol, de 
szeretnél többet és jobban, téged is várunk október 7-9. között Szigetszent-
mártonban, a Mártoni Táborban.

Karunkon egykor hagyományos volt a HÖK 
iránt érdeklődők és az abban tevékenykedők 
rendszeres felkészítése és önképzése a jobb 
érdekképviseleti munkára. Az elmúlt évek-
ben a szerencsétlen körülmények következ-
tében megszakadt hagyományt igyekszünk 
idén feltámasztani. Az őszi idő-
pontválasztás reményeink 
szerint az elsőévesek 
friss érdeklődését 
is kihasználva, 
sok új arc bevo-
nását jelenti a 
kari közéletbe. 
Célunk egyfe-
lől a jelenlegi 
tisztségviselők, 
képviselők mun-
kájának segítése, 
átfogó helyzetérté-
kelés megalkotása, 
valamint a közös célok-
hoz vezető soron követke-
ző lépések kijelölése. Másfelől 
a Hallgatói Önkormányzat iránt érdeklődő, 
de azt mélységében még nem ismerő széles 
tömegek tájékoztatása és bevonása a közös 
munkába. Ez utóbbi vállalásunk első szá-
mú, de nem egyetlen célcsoportja az idei 
elsőévesek. Mellettük szeretettel várunk 
minden olyan felsőbb évest is, aki eddig 
ideje vagy ambíciója híján nem akart ér-
dekképviselettel foglalkozni, most azonban 
megragadná a kínálkozó alkalmat.
A program helyszíne a szigetszentmártoni 
Mártoni Tábor lesz, a ráckevei HÉV-vel 
közelíthető meg, a Lágymányosi Cam-
pusztól mintegy 40-50 percnyire található.  
A környezet egy erdei iskolát idéző, fűthető 
faházas, dunaparti ifjúsági szállás. A leérke-
zés napján, 7-én, péntek délután kezdetét ve-
szi a bevonó szekció Béni Kornél vezény-
letével, ezzel párhuzamosan Hoksza Zsolt 
HÖK-elnök vezetésével előkészítő munka 
fog zajlani, ami egy nyugaton már ismert 
és bevett tutori rendszer bevezetésének le-
hetőségét vizsgálja. Az eddigiek mellett 
harmadik lehetőségként Égerházi Bálint 
gondnoksága alatt a mentorrendszer tovább-
fejlesztéséről lesz szó, mintegy ötleteket  

adva a következő év mentorkoncepció-
jához. A vacsorát követően csapatépítő, 
ismerkedős játékokra, majd zenés-táncos 
mulatságra számíthattok.
A második nap kínálataként a bevonó szek-
ció folytatódik, beszélgetés lesz a közokta-

tás és a tanárképzés helyzetéről, 
és egy az egyetemi oktatás-

ról szóló szekcióra is sor 
kerül majd. Az ebé-

det követően egy 
vitadélután lesz, 
és azzal párhu-
zamosan két tré-
ning. Második, 
egyben utolsó 
esténk attrakci-
ója egy kvízest 

és természetesen 
az elmaradhatatlan 

buli.
Vasárnap, zárásképpen, 

reggeli után Béni Kornél 
ismerteti a rendezvények szer-

vezéséről és a közbeszerzések működéséről 
a legfontosabb tudnivalókat, vagy választ-
hattok a csapatvezetési készségeket fej-
lesztő tréning, Fetter Dávid informatikusi 
gyorstalpalója vagy Balogh Dániel ösztön-
díjas tájékoztatója közül.

Mint azt láthatjátok, a program elég válto-
zatos, és a Karunkon előkerülő hallgatókat 
érintő kérdések szinte mindegyikét érint-
jük. A két napon át tartó bevonó szekció 
lesz hivatott megismertetni a személyes 
tapasztalatból még nem ismerőkkel a TTK 
HÖK felépítését és működését, a Karon és 
az Egyetemen működő döntéshozatali me-
chanizmusokat és azt, hogy hogyan zajlik a 
napi munka az önkormányzatunkban. A kö-
tött programpontok közti szabadidő remek 
alkalmat biztosít, hogy megkeresd tisztség-
viselőinket olyan ötleteiddel vagy kérdése-
iddel, melyekkel a hétköznapokban nincs 
időd megkeresni őket. Mivel ez az egész 
kart érintő esemény, itt mód nyílik arra is, 
hogy a szaktársaidénál szélesebb körben 
ismerkedve építs ki kapcsolatokat ötleteid 
megvalósításához. Ahogy a középiskolából 
már ismert szalagavatás közismerten egy 
selmecbányai diákötlet volt, úgy minden, 
ma már hagyománynak örvendő ELTE-s 
esemény is egy egyszerű ötletből született, 
a Mentorrendszer 11, a Gólyahajó csupán 7 
éve! Gyertek el, és legyen a következő nagy 
hagyományunk a TI ötletetek!
Reméljük, hogy mindenki talál a felho-
zatalban érdeklődésének és igényeinek 
megfelelő programokat, és részvételetek 
mind a személyes előmeneteleteket segíti 
egyetemi tanulmányaitok alatt, mind pedig 
hozzájárul ahhoz, hogy mi így együtt egy 
felkészültebb érdekképviseleti szervezetet 
alkossunk. Regisztráljatok az eseményre a 
TTK HÖK honlapján, keressétek az ese-
ményt a Facebookon, gyertek el, hívjátok el 
ismerőseiteket, és töltsük el együtt, jókedv-
vel és hasznosan ezt a hétvégét!

Lukács Károly
lukacs.karoly@ttkhok.elte.hu
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INTERJÚ

MENTORSZEMMEL
KIHÍVÁSOK ÉS ÉLMÉNYEK

Bár a gólyatáborok már véget értek, még javában zajlanak a gólyaprogra-
mok, valamint az elsőévesek ismerkedése az egyetemi élettel. Abban, hogy 
ez gördülékenyen és jó hangulatban történhessen, hatalmas szerepük van 
a szakos mentoroknak, velük beszélgettünk a munkájukról.

Először is kérlek, mondj magadról pár szót!

Vígh Patrícia vagyok, biológia-könyezettan 
tanár szakos mentor, a harmadévemet kezdem 
itt az ELTE-n. Már másodszor vagyok mentor, 
és idén harmadszor voltam Bódvarákón gólya-
táborban.

Hogyan kezdtél bele a mentorkodásba?

Amikor elsőéves voltam, azért jelentkeztem 
mentornak, mert ezen a szakon nagyon egye-
dül éreztem magam az egyetemen, szerettem 
volna több embert megismerni, és tanárszakos-
ként fontosnak tartottam, hogy segítsük az úja-
kat, akiknek még nincs tapasztalatuk az egyete-
mi életben. Szóval tanárszakon szerintem nem 
kell annyira magyarázni a dolgot. A másik ok 
pedig az volt, hogy szerettem volna ismerked-
ni, közösségben lenni, egyébként is közösségi 
embernek tartom magam, úgyhogy ezzel in-
dult, aztán megszerettem – és itt ragadtam.

Mi az eddigi legjobb élményed?

A legjobb élmény mindenképpen a gólyatábor, 
szerintem eddig az idei Bódvarákó-csapat volt 
az, amelyik a legtöbbet adott nekem. Meg nyil-
ván az, hogy ha bejövök az egyetemre, ismerek 
egy csomó embert, és már csak azért is szíve-
sen jövök, hogy velük találkozzak.

Említetted, hogy Bódvarákó kicsit különleges 
az ELTE gólyatáborai között, erről mesélnél

Igen, Bódvarákó egy sátortábor, Geo-Bio tá-
bor, tehát a földrajzosoknak, földtudomány 
szakosoknak, a biológusoknak és a környezet-
tanosoknak szól, és az ezekhez tartozó tanár-
szakosoknak.  világ végén van: egy civilizá-
ciótól távoli falucskában sátortábor egy réten 
– hidegvizes zuhannyal és korlátozott áramel-
látással, illetve ToiToi vécékkel. Ezen kívül ab-
ban is eltér, hogy nálunk nem mentorok viszik 
a csapatot, hanem vannak csapatvezetők, akik-
nek külön pályázatot kell beadniuk, van csa-
patvezető-képzés, nekik minden évben van szi-
muláció is Rákó előtt, ezt Rákó-szimulációnak 
hívják. Ők a főnökök a csapatban, a mentorok 
pedig csatlakoznak a csapathoz, hárman-né-

gyen, csapata válogatja, és így néha hat-hét fős 
vezetése is összejön egy-egy társaságnak.

Mik a feladataid mentorként, mivel foglalkozol?

Gólyatáborokban kell résztvenni, valamint ami 
úgymond kötelező nekünk, az a Tanári Napok, 
ott csapatot viszek, illetve a szakos gólyatábor 
az, ami opcionális, de azt nagyon szeretem, 
szóval mentem oda is mentorként. Ott csapattal 
kell játszani, csapatépítő feladatokban irányítani 
őket, meg kell teremteni egy olyan környezetet, 
amiben élvezik a gólyatábort. A fő feladatunk 
pedig a regisztrációs hét, ami elég húzós tud len-
ni a tárgyfelvételekkel, beiratkozással és egye-
bekkel, illetve válaszolgatni kell a csoportban a 
kérdésekre, személyes üzenetekre, mindenkinek 
megpróbálni segíteni az intézkedésben, levelez-
ni a Tanulmányi Hivatallal.

Mi az ami a legnagyobb kihívást volt?

Minden évben a tárgyfelvétel. Tanárszakosok-
nak ez kicsit bonyolultabb: meg kell oldani az 
ütközéseket, nem mindig tiszta a tantervi háló, a 
tanrend, ezekben van némi káosz, minden évben 
van valami probléma, és szerintem az okozza a 
legnagyobb kihívást a dologban, hogy lelevelez-
zük ezt hivatalosan, megkeressük az illetékese-
ket, tanároknak írjunk, mindenkinek segítsünk.

Akkor ez nyilván rengeteg felelősséggel is jár, 
de úgy tudom, erre azért alaposan felkészítenek 
titeket.

Igen, a képzés a tavaszi félévben zajlik, vannak 
előadások, van egy kirándulás, egy hétvége és 
egy tábor, mindegyiken helyet kap a szórakozás 
is, de szakmai előadásokban is bővelkedik, tehát 
ilyen szempontból is fel vagyunk készítve, szak-
területenként külön-külön is, de az egész TTK-s 
mentorképzés közösen is működik.

Nagyon sok időt vesz ez igénybe?

Alapvetően azt gondolom, hogy a mentorkodás 
még beilleszthető úgy az időbeosztásba, hogy 
a tanulásra is jusson mellette idő, de pont az a 
legnagyobb veszélye, hogy nagyon könnyen 
beszippant. Fontos, hogy folyton ott legyen a 

fejemben, hogy nem szabad elhanyagolni az 
egyetemet, hogy azért mégis a tanulás az első.

És ha a mentorok utánpótlására gondolunk, 
akkor milyen típusú személyiségnek ajánlanád, 
hogy próbálkozzon meg ezzel?

Mindenképp olyannak, aki nem fél egy fela-
dat egyéni megoldásától, illetve aki nyitott és 
szeretne egy közösséghez tartozni. De ismerek 
olyan mentort is, aki nem annyira közvetlen, és 
ő pont a hasonló tulajdonságú gólyáknak tud 
többet segíteni. Tehát mindenkit bátorítanék rá, 
hogy egyszer próbálja ki.

GT-be jönni megéri, az idei után szerintem ez tény. A szervezők, a meniorok  és a gólyák olyan 
segítőkész, befogadó, jófej csapatot alkottak, amilyenre nem számítottam. Nem feltételeztem rosz-
szat a táborról, viszont bármennyire is sablonosnak hangzik: ilyenről álmodni sem mertem volna.  
A programok ötletesek és jól szervezettek voltak, és jó érzés volt újra ovisnak lenni, de nekem mégis 
a legfontosabb a közösség, amelybe kerültem; a gólyák, akik teljessé tették a játékokat, és a mentorok, 
akik ténylegesen törődtek velünk, akiknek végig mi voltunk a legfontosabbak, és akikhez bármikor 
fordulhatunk segítségért a GT után is, amiért itt is szeretnék köszönetet mondani.

Botond, matematika BSc, GyógyMatek GT

Elképesztő környezet. Hihetetlen hangulat. Nagyszerű emberek.
Attila, Geo-Bio tábor

Itt mindenki boldog, van zacskós tej és arconpörgés, kinek-kinek szájíze szerinti szabadság!
Kristóf, Geo-Bio tábor

Napfelkelte, igéző, dombokkal körbeölelt környezet, friss levegő, hűvös, hajnali szél… majd pedig 
legalább 24 szócsőbe kiáltott „de jó nektek hobbitok, mert a munkátok a hobbitok” és lassacskán ki-
szivárog minden egyes táborlakó, hogy begyűjtse a klasszikus napi menüjét, mint a májkrém, kakaó 
vagy épp a halas konzerv. Ez Rákó! És akinek volt szerencséje ott lenni, az tudja, hogy mivel jár ez 
a hely. Gondolok itt a szolid, de nem kevésbé szórakoztató csapatfeladatokra (mint pl. a pórul járt 
Ödön és kedvese vagy A szürke ötven árnyalata ft. unikornis akció stb.), arra, amikor már kántálva 
gondolkodsz, , amikor először mondod fejből a csapatindulód, amikor napról napra kevesebb a han-
god, amikor a csapatoddal minden este szétszeditek a bulisátrat, amikor egyre gyorsabban és tovább 
tudod veretni, amikor a tuctuc lesz az altatódalod, amikor otthon is egyből a földre ülsz, vagy amikor 
rájössz, hogy az a hősugárzó mennyire jó öltet lett volna, ha lett volna. És a nap végére egyre jobban 
érzed: az új emberek lassan új barátok.

Bohár Katinka, biológia BSc, Geo-Bio Gólyatábor

Kérlek, mutatkozz be röviden!

Fülöp Zsófi vagyok, most lettem 21, és alkal-
mazott matematikusnak tanulok.

Ha jól tudom, most először mentorkodsz.

Igen, ez volt az első évem. A legtöbben el-
sőévesként jelentkeznek mentornak, de én még 
vártam egy évet, mert úgy gondoltam, hogy 
nincs meg a kellő tudásom és tapasztalatom, 
de nem bántam meg, mert így is tökéletesen be 
tudtam illeszkedni, nem lógtam ki a sorból.

Miért döntöttél úgy, hogy mentor leszel?

Egyrészt szeretek új emberekkel megismer-
kedni, és ez erre nagyon jó lehetőség, de a leg-
fontosabb az volt, hogy én egy olyan középis-
kolából jöttem (a Veres Péter Gimnáziumból), 
ahol úgy éreztem, hogy nagyon sok segítséget 
kaptam, ezért az egyetemen nagyon hiányzott 
ez a törődés. Amikor először beléptem, nagyon 
elveszettnek éreztem magam, szó szerint egy 
tűnek a szénakazalban, és ha nem lettek volna 
a mentoraim, akkor valószínűleg sokkal nehe-
zebb lett volna ezt leküzdeni és beilleszkedni. 
Ezért döntöttem úgy, hogy én is szeretnék se-
gíteni a gólyáknak, és átadni azt a tudást, amit 
az elmúlt években megszereztem – ez volt az 
elsődleges szempontom.

Ezek szerint úgy érzed, hogy ez sikerült is.

Ez maximálisan sikerült, nagyon jó gólyacsa-
patot kaptam, és tetszett, hogy kimondottan 
érdeklődők voltak, és látszott rajtuk, hogy ők 
is örülnek, hogy fordulhatnak valakihez. Elsőre 
nagyon bonyolultnak tűnhet akár a Neptun hasz-
nálata, akár egy ügyintézés, a beiratkozás, és bár 
az interneten nagyon sok információ elérhető, 
nem mindenre lehet így választ kapni, vagy eset-
leg órákba telik, mire a megfelelő honlapot meg-
találja az ember. A másik fontos dolog pedig az, 

hogy  nekünk a beilleszkedésben is segítenünk 
kell a gólyákat, kicsit oldani a gátlásokat.

Az ismerkedést nyilván a sok gólyaprogram is 
elősegíti, az idén milyen lehetőségeket kínálta-
tok az elsőéveseknek?

Nagyon sokféle program van. A GyógyMatek 
GT az első helyszín, ahol találkozhatunk, itt 
színekkel jelzett csapatokba rendeződünk. Idén 
öt színnel indult a tábor, a jelentkezők létszáma 
alapján így tudtuk az optimális csapatlétszámo-
kat kialakítani. A táborban főleg egymás meg-
ismerése, a közösségépítés a cél, hogy az első 
egyetemi órákra már ne idegenek közé kelljen 
beülni. Idén volt egy nagyon pozitív újítás a 
gólyatáborban: az eddigiekkel szemben több 
volt a kapcsolatépítési lehetőség a színek kö-
zött, volt egy olyan nap is, amikor összekever-
ték a csapatokat, így a résztvevők sokkal több 
társukat ismerhették meg.

Milyen programok voltak a gólyatáborban?

A hagyományos játékos-ismerkedős progra-
mok mellett voltak szakmai előadások, ame-
lyek a tájékozódásban, az egyetemi rendszer 
megismerésében segítenek, oktatók is lelá-
togattak a táborba. Ezen kívül bemutatkozik 
például a BEAC, én személy szerint nagyon 
hasznosnak tartom, hogy népszerűsítjük az 
egyetemi sportlehetőségeket.

Hogyan kapcsolódhatnak be azok, akik nem 
voltak gólyatáborban?

A csapatokba őket is beosztják, és a későbbi 
feladatunk éppen az, hogy őket is bevonjuk az 
addigra kialakult közösségbe, ez nagyon sikeres 
szokott lenni, majd kezdődnek a regisztrációs 
hét teendői. A beiratkozás a legfontosabb ese-
mény, hiszen innen nem szabad elkésni, de van 
intézeti köszöntő is, segítünk a közös tárgyfelvé-
telben, hogy hova forduljanak a kérvényekkel… 
Nagyobb gólyaprogram még a kocsmatúra, il-
letve a Campus Discovery, ez szintén egy csa-
patversenyes feladatokból álló rendezvény, ahol 
egy-egy helyszínről tudhatunk meg érdekessé-
geket. Később pedig természetesen következik 
a gólyabál és a gólyaavatás.
A mentorrendszert többnyire a gólyatáborral 
azonosítják, pedig a mentor feladatai messze 
túlmutatnak ezen, sőt, az elsődleges feladatunk 
valójában a tárgyfelvételben, hivatalos ügyek-
ben való segítségnyújtás.

Ezek szerint nagyon szerteágazók a feladatai-
tok vannak, hogyan készültök föl minderre?

A mentorképzésre februárban kellett jelent-

kezni, első lépésként a Mentor-kisokos anya-
gát kell megtanulnunk, ebből írásbeli vizsgát 
teszünk, emellett pedig előadásokra is el kell 
járnunk. Aki ezt sikeresen teljesíti, annak egy 
újabb fordulóban, szóbeli vizsgán, elbeszél-
getésen kell részt vennie, ez alapján választ-
ják ki azt a 10-12 főt, aki ténylegesen mentor 
lesz (általában komoly túljelentkezés van), 
és persze van néhány fő tartalék is, ha valaki 
esetleg mégsem tudná vállalni. Ezt követően 
kezdődnek a csapatépítések, ahol a gyakorlati 
tudnivalókat sajátítjuk el, például hogy hogyan 
vezessük a játékokat, az ismerkedést… Ezek 
nagyon alapvetőnek tűnhetnek, de tény, hogy 
szervezetlenül nem lehet csinálni, a gólyáknak 
mi egy biztos pont kell legyünk. Nyilván sok 
olyan kérdés van, amire mi nem tudunk vála-
szolni, de ilyenkor is tudnunk kell legalább azt, 
hogy kihez küldjük őket. A gólyatábor jellegé-
ből adódóan a képzés végén kialakuló mentor-
párosokból a bárczis seniorpárokkal együtt jön 
létre egy-egy szín vezetése. Fontos, hogy velük 
is összhangban legyünk, bár ősszel természete-
sen kicsit elválnak a programok, mégis nagyon 
jó, hogy a gólyák nem csak a szaktársaikat is-
merik meg, hanem egy másik kar hallgatóit is.

Mennyi időt vesz ez igénybe, mennyire van idő 
mellette a tanulásra is?

Sok időt és energiát igényel, de szerintem maga 
a képzés is nagyon hasznos, sok lehetőség-

ről például én is a képzésen hallottam először. 
Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy minden 
megoldható, annak ellenére, hogy nehéz olyan 
időpontot találni, amikor mindenki ráér, de egy 
kis rugalmassággal ez áthidalható probléma.  
A zh-időszakban és a vizsgák környékén persze 
nem lehet sok programot tartani, hiszen ekkor 
senki nem ér rá, nyáron viszont már mindenki 
sokkal rugalmasabb. A gólyatábor előtt az utolsó 
nagy program a mentortábor, itt minden szakte-
rület gyakorlatilag egy-egy gólyacsapatként mű-
ködik, nagyon jól összekovácsolja a társaságot.

Kinek javasolnád, hogy próbálja ki magát 
mentorként?

Mentornak lenni nagyon összetett feladat.  
Vannak köztünk olyanok, akik igazi nagy-
hangú vezető egyéniségek, de vannak olyan 
mentorok is, akik kevésbé beszédesek, de erre 
is szükség van, mert a gólyák egy része sok-
kal könnyebben nyit egy ilyen személyiségű 
segítő felé. Azért szerencsés, hogy többen ve-
zetjük a csapatokat, mert kiegészítjük egymás 
tulajdonságait. Nem mi választjuk meg a társa-
inkat, de mindig nagyon jól szokott működni a 
közös munka. Én annak ajánlom, hogy mentor 
legyen, aki nem fél ismerkedni, szeret emberek 
között lenni, hiszen ez az egész elsősorban a 
kapcsolatépítésről és a közösségről szól.

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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TUDÓSÍTÁS

HOGYAN MŰKÖDIK AZ AGY? 
EGY IZGALMAS PHD-KURZUS BSC-S SZEMMEL 
A fenti kérdés bizonyára rengeteg embert foglalkoztat. Vannak olyanok, 
akiket pusztán az agyunk lélektani és emocionális vonatkozásában, de 
akadnak olyanok is, akiket abszolút tudományos részről izgat ez a kérdés. 
A cikk alapja az utóbbi csoportra fókuszál, de igyekszem a legtöbb monda-
nivalót mindenki számára közérthetővé tenni, hogy ki-ki észrevegye benne 
a maga számára hasznos revelációt.

Cikkem szinte formabontó lesz, ugyan-
is nem egy időszakosan megrendezett, 
nyílt, bárki számára látogatható előadás-
ról fog szólni, hanem egy doktori kép-
zésben részt vevő hallgatóknak szánt 
tömbösített kurzusról. Mielőtt nagyon a 
közepébe vágnék a dolgoknak, kezdem a 
történet elején.
Ha az ember kiválaszt magának egy té-
mát, ami érdekli, akkor idővel próbál-
ja szűkíteni a kört, hogy konkretizálja a 
tényt, miszerint „ez az, ez kell nekem!” 
Amikor egy nyílt előadásra elmegy az 
ember, többnyire a kíváncsisága hajtja. 
Viszont sokan úgy vannak ezzel, hogy ha 
közeleg egy esemény, akkor – többnyire – 
a közösségi médiumokon keresztül infor-
málódva kiválasztják, amit szeretnének, 
és elmennek meghallgatni. Esetünkben ez 
annyiban más, hogy ha nagyon tudatosan 
keresünk, akkor még több kincset talá-
lunk. Így történt az is, hogy megleltem a 
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
(KOKI) Az agykéreg szerkezete és mű-
ködése című kurzusát. Mivel ez amolyan 
belső esemény volt, ezért vajmi kevés in-
formáció állt a rendelkezésemre. Viszont 
tudtam az előadás címét. Egy kevéske 
utánajárás után azt is megtudtam, hogy 
mi a tematikája, és hogy látogatható-e. 
Ez utóbbi a kulcsszó, amire felhívom a 
figyelmet. Még egy utolsó kitekintést en-
gedjetek meg nekem. Jó pár ember abban 
a (tév)hitben él, hogy ahhoz, hogy bizo-
nyos előadásokat meghallgasson külön-
böző egyetemeken, feltétlenül hallgatói 
státuszban kell lennie az adott oktatási 
intézményben. Sok esetben szankcionál-
va van, hogy idegen ne mehessen be csak 
úgy az előadásokra, viszont egyetemi pol-
gárként már kicsit módosul ez a helyzet, 
szabadabb az átjárhatóság. Ha valaki ér-
dekelt egy témában, a kellően nagy tudás-
vágy és az informálódás szerintem elég 
indok, hogy betekintést nyerhessen akár 
egy ilyen eseményre is.
A kurzusban az volt a jó és komfor-
tos, hogy tömbösített volt, így egy hét 
alatt, 14x2 órában az idegtudományok  

legfrissebb, legmodernebb tanaival, ku-
tató módszereivel és eszközeivel talál-
koztam, ami segített a téma iránti hűsé-
gemet és érdekeltségemet konszolidálni.  
A felépítése abszolút tudatos volt. Az első 
napon egy történeti áttekintést kaptunk a 
vizsgáló módszerek kapcsán. Az előadás 
kvázi többdimenziós volt, ugyanis nem 
csak időben haladtunk a régmúlttól a 
máig, hanem térben is. Tudniillik a tech-
nika fejlődésével lehetőség nyílt az egyre 
kisebb szerkezetek minél pontosabb meg-
határozására. A makroszkópos rendszerek-
től az ultrastruktúráig mindenből tudtunk 
alkotni egy képet. Voltak olyan eljárások, 
amelyekről álmodni sem mertem volna. 
Persze még nem tudok eleget, van még mit 
tanulni, vagy ahogy a mondás is tartja, az 
újszülöttnek minden vicc új. Elámultam, 
amikor megláttam példának okáért a CLA-
RITY-t, amely eljárást a Stanford Egyete-
men alkalmaztak először, vagy a 2004-ben 
a heidelbergi Max Planck Institute-ban 
kifejlesztett Serial-Block Face Scanning 
Electron Microscopy (SBFSEM) technikát.  
Színvonal szempontjából már az első 
előadás is nagyon magasra tette a lécet, 
de utólag mérlegelve mind a hét stagnált 
azon a szinten. A második előadás a kur-
zus nevében szereplő agykéreggel, annak 
szövettani leírásával illetve hálózati kap-
csolatrendszerével foglalkozott. Régebben  
– tévesen – azt hittem, hogy vannak olyan 
tudományterületek, amelyek élesen el-
különülnek egymástól, mint például a 
biológia és az informatika. Ennek a fel-
ismerésnek a hibája már abban is látszik, 
hogy lazán értelmezve használtam a két 
tudományterületet. Ennél ez persze sokkal 
komplexebb. Még régebben dr. Csermely  
Péter professzoron keresztül ismerked-
tem meg a hálózatokkal és magával a 
hálózatorientált látásmóddal is. Egy ér-
dekes, izgalmas tény az, hogy az ideg-
tudományokban, a neuroinformatikában 
is teljes mértékben jelen van és kutatják.  
Ez nyilván önmagáért beszél, de ami-
kor az ember fiatalon a fejében kapcsolja  
össze a szálakat, az maradandóbb élmény, 

mint amikor elmondják neki egy teremben. 
Tehát az előadások között akadtak olyanok, 
amelyek halózatelemzéssel foglalkoztak. 
A második előadás, mint említettem, az 
agykéreg, míg a harmadik a hippocampus 
hálózati kapcsolataival foglalkozott. Sok 
olyan megközelítés és még több adat van, 
amely ezen hálózatok pontos ismeretét 
forszírozza, ugyanis az idegrendszeri meg-
betegedések során ezek a hálózati rendsze-
rek, azok elemei megszűnnek (lásd ideg-
sejtpusztulás) vagy akár újrahuzalozódnak. 
Sőt, hallottam egy érdekes esettanulmányt 
az ötödik napon, ami egy alapból nem léte-
ző hálózat szükségességét bizonyította be.  
Az első nap három előadása után rengete-
get gondolkodtam, és persze ami nagyon 
érdekelt, annak otthon rögvest utána is 
néztem. Majd izgatottan vártam a másna-
pot. A második nap első előadásán egy szá-
momra még abszolút ismeretlen területbe 
sikerült belecsöppennem, az elektrofizio-
lógiába. Ez megint egy másik aspektusa a 
kutatásoknak, amely során a sejtek és szö-
vetek elektromos tulajdonságait vizsgál-
ják alkalmazott módszerekkel. Itt ugyan-
úgy kaptunk kitekintést az agykéregre és 
a hippocampusra vonatkoztatva. Ezután 
egy számomra már érthetőbb és ismertebb 
téma következett, amely az agyi szerkeze-
tek általános és részletes fejlődésével fog-
lalkozott. Itt is az fogott meg, hogy ren-
geteg naprakész információt kaptunk, ami 
szervesen támaszkodott bizonyos régebbi 
elvekre. Fel lett tüntetve pár hipotézis is, 
amelyek logikusak, de nem eléggé bizo-
nyítottak, vagy több oldalról vitatottak. 
Itt szóba jöttek még pár mondat erejéig az 
őssejtek idegrendszerbeli vonatkozásai is. 
Nagyon tetszett, hogy ilyen sok oldalról 
közelítik meg a témát. Úgy gondolom – s 
nem csak az őssejtbiológia miatt –, hogy a 
jó előadás rendelkezik annyi ilyen kitekin-
téssel, hogy az embert teljesen felcsigázza 
a tárgykör kapcsán. A harmadik előadás 
eltért a többitől. Témáját tekintve hálóza-
tos volt, viszont az előadó maga alapve-
tően fizikus. Ha már az előadások anyaga 
több aspektusból volt összeállítva, akkor 
egy újabb csavar, hogy az előadó is – hi-
vatásából adódóan – más megközelítéssel 
vizsgálta ugyanazt a területet. Annál az 
előadásnál olyan szintű matematika és fizi-
ka került terítékre, ami megintcsak megha-
ladta a képességeimet, de azért próbáltam 
megérteni. A harmadik napon az idegtu-
dományok szintén egyik legizgalmasabb 
kutatásmódszertanáról, az optogenetiká-
ról volt szó. Felszínesen érintettük az első 
előadáson, de ez nemhogy külön előadást, 

de önálló napot kapott. Az első előadás 
egyfajta bevezetés volt, ami elmagyarázta, 
hogy mi az optogenetika, hogyan és hol le-
het alkalmazni.
Az optogenetika alkalmazása forradal-
masította az idegtudományokat a 2000-es 
évek közepétől. A módszer olyan fényér-
zékeny fehérjéken alapul, amelyek egy-
ben ioncsatornák is. A folyamat röviden 
arról szól, hogy kell egy fotoszintézist 
végző élőlény (alga), amelyből ki kell 
nyerni a fényérzékeny fehérjét kódoló 
gént, és azt az agy bizonyos idegsejtje-
ibe be kell juttatni. Ha a gén kifejeződik 
(expresszálódik), akkor létrejönnek a fé-
nyérzékeny ioncsatornák, és beépülnek 
az idegsejt membránjába. Ez az ioncsa-
torna kék (lézer)fény hatására kinyílik. 
A genetikailag módosított idegsejteket 
ennek a kék fénynek a felvillantásával 
célzottan, gyakran száloptikával „kisü-
tik”. Ez mire is jó? Ezzel a módszerrel 
az idegrendszer tetszőleges elemeit le-
het be- vagy kikapcsolni. Az így nyert 
megfigyelésekből pontosan meg lehet 
mondani, hogy mi az egyes agyterületek 
és sejttípusok szerepe egy-egy életfo-
lyamatban és azt is, hogy adott betegség 
esetén melyik elem romlik el. Mindezek 
alapján célzott gyógyszereket és kezelé-
seket lehet tervezni (forrás: MTA).
A szerdai nap tehát ennek jegyében telt. 
A bevezetés után szó esett a kéregalat-
ti rendszerekről és azok funkcióiról.  
Az utolsó előadáson pedig viselkedési 
funkciók vizsgálatáról volt szó a fentebb 
említettek tükrében.
A csütörtöki nap csak két előadás volt 
megtartva, de mind a kettő a thalamusról 
szólt dr. Acsády László tolmácsolásában. 
Itt is szó esett a különböző alkalmazott 
technikákról, azok sikerességéről, vala-
mint a thalamikus magos összeköttetései-
ről az agykéreggel és a kéregalatti szerke-
zetekkel. Pénteken reggel pedig dr. Hájos 
Norbert előadásával kezdetét vette az 
utolsó napi előadássorozat. Itt az amygda-
láról hallhattunk a thalamushoz hasonló-
an érdekfeszítő, színvonalas és izgalmas 
adatokat és esettanulmányokat. Ekkor 
hallottam az egyik legmegdöbbentőbb 
esettanulmányt egy idős nőről, aki nem 
ismeri a félelmet. Sajnálatos módon ez az 
eset nem a hatalmas önbizalom és a ha-
tártalan bátorság miatt kapta ezt a ma már 
szállóigeként (woman with no fear) hasz-
nált elnevezést, hanem egy endokrinoló-
giai vonatkozású ritka, recesszív geneti-
kai betegség (Urbach-Wiethe-kór, UWD) 
következtében. Ennek a betegségnek  

ugyanis a fenotípusos megjelenése kétol-
dali amygdalahiányt okoz (focal bilateral 
amygdala lesion). A regisztrált betegeket 
rendszeresen ellenőrzik, és igyekeznek 
nyomon követni őket. A nyomon követés 
a fentebb említett hölgy miatt vált indo-
kolttá, ugyanis számos, saját és más em-
berek életét veszélyeztető helyzetet idé-
zett elő a betegségéből kifolyólag. Miután 
felismerték nála ezt a betegséget, utána a 
saját beleegyezésével hozzájárult ahhoz, 
hogy tanulmányozhassák a viselkedését. 

Lényegében így ő a legalkalmasabb kísér-
leti alany, hiszen nem kellett invazív el-
járást alkalmazni, és mégis tanulmányoz-
ható, hogy milyen az, ha valakinek nincs 
amygdalája. Mind a mai napig rengeteg 
adat született az ilyen és ehhez hasonló 
esetekből, és fény derült a hiányzó szer-
vek létfontosságára és megkérdőjelezhe-
tetlenségére. Az utolsó előtti előadásnak 
már inkább patológiai vonatkozásai vol-
tak. Az epilepsziahálózatok tanulmányo-
zásáról szólt, illetve ki lett hangsúlyozva, 
hogy egyes kísérletekhez mely modellál-
latok jobbak vagy kevésbé alkalmasak.  
A végén kicsit elkalandozva sok párhu-
zamot hallottunk, hogy alapvetően hol és 
mennyire hasznosak a modellállatok az 
ilyen jellegű kísérletekben. Végül a leg-
utolsó előadás a funkcionális képalkotó 
berendezések biofizikai vonatkozásaival 
és a gyakorlati hasznukkal foglalkozott.  
Itt is számos, komplexebbnél komplexebb 
kísérlet szemléltette, hogy emberben (és 
állatban) milyen alapértékek vannak, 
ezek mennyire térhetnek el egymástól, 

s közben kaptunk egy kis betekintést a 
klinikumból is, ahol ezeket napi szinten 
használják a szakemberek. Az előadáso-
kon a belsős és külsős előadók hasonló-
képp törekedtek nem csak oktatói, hanem 
egyfajta nevelői célzattal is nyitni a hall-
gatóság felé. Egyes előadóknál abszolút 
partnerséget lehetett érezni, ami számom-
ra mindig bizalomgerjesztő, ugyanis az 
általam megfogalmazott egyszerű kérdé-
seket nem éreztem kínosnak, ha feltettem.
Summa summarum az érdeklődők számára 

az ilyen kurzusok, előadások hasznossága 
úgy vélem, hogy elengedhetetlen. Az is le-
het motiváció, hogy igazából nem volt tét-
je a dolognak, de közben mégis rengeteget 
lehetett tanulni belőle. Én szeretnék min-
denkit arra biztatni, hogyha ideje engedi 
(vagy egy kis áldozattal), és érdekli vala-
mi, akkor ne halasztgassa a lehetőségeket, 
hanem használja ki. Elkezdődött a tanév, 
s nemsokára házon belül is folytatódnak 
a népszerű és szintén hasznos előadások. 
Csak hogy párat említsek: a kéthetente 
csütörtök esténként megrendezésre kerü-
lő Az atomoktól a csillagokig előadásso-
rozat már kezdetét is vette, s nemsokára, 
szeptember 21-én folytatódik az Élő Adás 
előadássorozat. S aki esetleg még nem vett 
részt vagy már volt, de szívesen menne 
még egyszer, annak figyelmébe ajánlom 
szeptember 30-án a Kutatók Éjszakáját, 
amelyre már megindult a regisztráció.  
Sikerekben gazdag és szerencsés tanév-
kezdést kívánok mindenkinek!

Szigeti Balázs 
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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REPKEDŐ KÉZMOZGÁS ÉS  
LÁBUJJHEGYEN JÁRÁS

AZ AUTIZMUSRÓL

Az autizmus egy fenomén, kemény, mégis csodás valóság. „Senki sem sziget, önmagá-
ban teljes” – írja Donne. Márpedig az autizmus éppen ez – sziget, elvágva a száraz-

földtől. A következő gondolatok a szeretetre éhező „csodabogarak” világába  
engednek betekintést egy pillantás erejéig José rövid történetén keresztül.

Az autizmus egy nagyon korai gyermek-
korban felismerhető (a gyermekek 2-5 
éves koruk között mutatják a legsúlyo-
sabb tüneteket), komplex, élethosszig tar-
tó fogyatékosság, mely a szociális, kom-
munikációs, kognitív készségek minőségi 
fejlődési zavara, így a kommunikációban, 
a társas kapcsolatokban és a rugalmas 
viselkedésszervezésben okoz tüneteket.  
Ez lehet súlyos, járulékos fogyatékossá-
gokkal halmozott sérülés, amikor az érin-
tett egész életén át teljes ellátásra szorul, 
illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán: 
jól kompenzált) állapot, mikor is egyé-
nileg változó támogatásra van szükség. 
Különböző formáit egységes kórképként, 
„autisztikus spektrumzavarként” illetve 
„pervazív (a személyiség fejlődésének 
egészét átható) fejlődési zavarok” cso-
portjaként definiálja a modern szakiroda-
lom. Társas kapcsolatok terén jellemző a 
társaktól való elkülönülés vagy szokatlan 
közeledés, egyoldalú interakció. A kom-
munikációban megmutatkozik az autiz-
mus a beszéd hiányában, vagy a beszéd 
szintjéhez képesti gyenge beszédhaszná-
latban, illetve a nyelv szó szerinti értel-
mezésében, a furcsa hanghordozásban. 
Az érdeklődés, aktivitás és játék területén 
lehetségesek a szokatlan vagy sztereotip, 
repetitív tevékenységek, hobbik, míg a 
gondolkodásban, tanulásban, mindennapi 
alkalmazkodásban a megszokotthoz, ál-
landósághoz való ragaszkodás a jellemző. 
Előfordulhat a repkedő kézmozgás, illet-
ve lábujjhegyen járás motívuma a moz-
gásformák között, és az érzékelés-észlelés 
területén elképzelhető például a csökkent 
fájdalomérzés is.
Az autizmus genetikailag erősen meg-
határozott, a családban halmozódó  

sokszínű spektrumzavar, mely valószínű-
leg több gén együttes hatásának eredmé-
nye, ám a hibás genetikai háttér mellett 
káros környezeti hatások is előidézhetik. 
Napjainkra beigazolódott többek között 
az antidepresszánsok, antiepileptikumok 
– különösen a valproátsav – illetve egyéb 
kemikáliák várandósság ideje alatti szedé-
sének autizmust előidéző hatása. Az egyik  
legismertebb ilyen vegyszer a BPA (bisz-
fenol-A), mely műanyagipari adalék, és 
az üdítőitalos palackok, ételtároló dobo-
zok anyagában sokáig megtalálható volt, 
és kedvezőtlenül hathat egy magzat ideg-
rendszeri fejlődésére. A BPA és az ehhez 
hasonló anyagok a betegséget generáló 
hatásuk miatt mára az állatkísérletekben 
bevált autizmust indukáló szerek. A kuta-
tások során a viselkedési mintázatok válto-
zását százalékosan mérik, mivel az emberi 
viselkedés természetesen jóval összetet-
tebb a patkányokénál.
Az autizmus egyelőre nem gyógyítható, 
ám korai felismeréssel, készségfejlesz-
téssel, megfelelő terápiás programok-
kal és a tünetek gyógyszeres kezelésé-
vel javulás érhető el az egyén szintjén.  
Külföldi adatok alapján számolva mint-
egy 60 ezer autisztikus személy él Ma-
gyarországon. Az autizmus skálája a 
mély fogyatékosságtól az ép intellektusú 
ember enyhe szociális készségzavaráig 
terjed. Az autizmus gyakran jár együtt 
értelmi vagy egyéb fogyatékossággal. 
Előfordulásuk fiúknál négyszer-ötször 
gyakoribb, mint a lányoknál.
Tehát a hagyományos felfogással szemben 
az autizmust nem tekintik betegségnek, 
nem tartják elmebetegségnek (pszichózis), 
hanem a fejlődés egy olyan zavarának, 
amely minőségben és mennyiségben is eltér 

a normál fejlődéstől, és az esetek többségé-
ben fogyatékos állapothoz, típusosan igen 
fogyatékos állapothoz vezet.

AZ EGYSZERŰ LELKEK VILÁGA
„Amennyiben a szerzőnek szabad kinyil-
vánítania a saját munkájával kapcsolatos 
érzelmeit, hadd jegyezzem meg, milyen szív-
ből jövő érzésekkel viseltettem mindenkor e 
könyvecske anyaga iránt” – írta Alekszandr 
Romanovics Lurija (1902-1977) nemzetkö-
zi hírű szovjet pszichológus, neuropszicholó-
gus, egyetemi tanár, az orvosi és pedagógiai 
tudományok doktora, akadémikus, a klinikai 
pszichológia és a defektológia kiváló mű-
velője, klinikai esettanulmányokat tartalmazó 
első kötetének előszavában, melynek címe A 
beszéd és a gyermek mentális folyamatainak 
fejlődése. Lurija pályájának megindító és iz-
galmas időszakát jelentették a defektológiai 
intézetben töltött évek. De melyek azok a 
szívből jövő érzések, amelyekről Lurija be-
számol, illetve mi lehet az, ami az egyszerű 
lelkeket olyan különlegessé, izgalmassá teszi?
Lurija nyilvánvalóan valamiféle érzelmi és 
személyes viszonyra utal, mely nem lett volna 
lehetséges, ha a szellemileg visszamaradottak 
nem lettek volna képesek válaszolni, ha nem 
lettek volna nagyon is valós érzékenységgel, 
érzelmi képességekkel bíró személyiségek, 
minden (értelmi) fogyatékosságuk dacára.
A kérdés nyitja az értelemnek azon sajátos-
ságaiban keresendő, amelyek a rendelle-
nességek ellenére megmaradnak, sőt, akár 
hangsúlyosabbá is válhatnak, így azok, akik 
bizonyos szempontból szellemileg fogyaté-
kosak, más tekintetben lehetnek szellemi-
leg érdekesek, mi több, szellemileg épek.  
Ebben az esetben azokat a szellemi adottsá-
gokat kell számba venni, melyek nem a fo-
galmi gondolkodásban játszanak szerepet. 

Az egyszerű lelkek esetében ezeket lehet 
feltárni jellegzetes tisztaságukban.
Mi lehet az a szellemi adottság, amely te-
hát az egyszerű lelkeket jellemzi, s melynek 
megrendítő ártatlanságukat, nyíltságukat, 
„egészségüket” köszönhetik – ami által any-
nyira különböznek másoktól, hogy esetükben 
kénytelenek vagyunk saját világról beszélni?
Ha egyetlen szóval kellene jellemezni, talán 
a konkrétság lenne az, mivel világukat nem 
tette sem túl bonyolulttá, sem túl sekélyes-
sé, sem túl egyneművé az elvonatkoztatás: 
ugyanis intenzív, életteli, részlet-
gazdag, mégis egyszerű, éppen 
azért, mert konkrét.
Valaki rendelkezhet igen ala-
csony szintű intellektuális 
készségekkel – lehet képtelen 
belehelyezni a kulcsot a zárba 
–, lehet teljességgel alkalmat-
lan a világ fogalmi megértésé-
re, és mégis tökéletesen alkal-
mas, sőt még tehetséges is, ha 
arról van szó, hogy a világot 
érzékletes élményként, szim-
bólumok gyanánt fogja fel. Ez 
az érme másik oldala, ezeknek a rendkí-
vüli embereknek, együgyű tehetségeknek 
ez a fenséges tulajdona.
A japánok, különösen Morishima és Motzugi, 
bámulatos tapasztalatokra tettek szert, ugyanis 
számottevő sikereket értek el abban, hogy az 
autisták pallérozatlan és látszólag képezhetet-
len gyermeki tehetségét eljuttassák a hivatásos, 
magas művész szintjére. Morishima a sajátos 
gyakorlati képzési technikákat részesítette 
előnyben, valamiféle tanonckodást, valamint 
a kommunikációs eszközként felfogott rajzo-
lásra való ösztönzést. Ám az ilyen formális 
képzés nem elég, a lehető legmeghittebb, a 
lehető legempatikusabb kapcsolatban rejlik a 
titok, abban az odaadásban, amely arra kész-
tette Motzugit, hogy otthonába fogadjon egy 

másik fogyatékos művészt is, akiről így ír: 
„Yanamurával kapcsolatban rájöttem, hogy 
a titok annyi: ha fejleszteni akarom a tehetsé-
gét, osztoznom kell a szellemében. A tanárnak 
szeretnie kell a nagyszerű, igaz, fogyatékos em-
bert, és együtt kell élnie annak letisztult, vissza-
maradott világával.”

A TERMÉSZET ÚTJA
José tizenöt éven keresztül állítólagos „makacs 
rohamai” miatt alig hagyta el a házat. Az orvo-
sok többféle görcsoldóval próbálkoztak nála, 

de epilepsziája kezelhetetlennek 
bizonyult: legalábbis ez állt a 
kórlapján. A sokgyerekes csa-
ládban – több fiú és lány közt – 
messze ő volt a legfiatalabb: egy 
közel ötvenéves asszony nagyra 
nőtt kisbabája. Szenvedélyes ér-
deklődést tanúsított a természeti 
tárgyú folyóiratok iránt, mint 
például a National Geographic, 
és amikor csak tudott, a rohamok 
és az állandó dorgálás szünetei-
ben ceruzacsonkokat keresett, 
hogy lerajzolja amit látott. Talán 

ezek a rajzok jelentették számára a kizárólagos 
kontaktust a külvilággal, különösen az állatok 
és növények világával, a természettel, ame-
lyet gyermekkorában annyira szeretett. Annyi 
azonban bizonyos, hogy kórházba kerülésének 
következtében és mivel hatásos új gyógysze-
rekkel kordában tudták tartani a rohamait, José 
életében először végre némi mozgástérhez és 
szabadsághoz jutott: olyan testi-lelki megköny-
nyebbülésben volt része, amilyet nyolcéves 
kora óta nem ismert. Egy séta során José leg-
inkább az éppen nyíló, hatalmas, sárga pity-
pangoknak örült, amelyeknek minden egyes 
szirma kitárulkozott a napnak. Ez volt az ő 
választott növénye – és hogy ezt az érzését ki 
is mutassa, szerette volna lerajzolni. A rajzolás, 
a hódolat grafikus kinyilvánításának igénye 

hirtelen, hevesen tört rá: letérdelt, rajztáblá-
ját a földre helyezte, és lerajzolta a kezében 
tartott pitypangot. Azt hiszem, ez volt az első 
természet utáni rajza azóta, hogy gyerekkorá-
ban – mielőtt megbetegedett – apjával rajzolni 
járt: remek lett, pontos és eleven. Megmutat-
kozik benne José valóságszeretete, az élet más 
formáinak tisztelete. Akkurátus pontossága nö-
vénytanilag is megállja a helyét, jóllehet José 
soha nem tanult semmi ilyesmit, és nem is le-
hetett megtanítani neki – még ha megpróbálko-
zott volna vele, akkor sem tudta volna megér-
teni. Az agya nem a fogalmi, hanem az elvont 
gondolkodásra termett. Ezen az úton ő nem 
képes eljutni az igazsághoz. Szenvedélyesen 
szeret viszont mindent, ami konkrét, és erős 
tehetsége van hozzá – szereti, elbíbelődik vele 
és újrateremti. És a konkrét – annak számára, 
aki eléggé aprólékos – ugyancsak lehet a való-
sághoz, az igazsághoz vezető út; azt mondhat-
nánk: a természet útja. Az elvont, a kategórikus 
nem érdekes az autisztikus személy számára – 
neki a konkrét, az egyedi, a rendkívüli a fontos. 
Akár képesség, akár hajlam teszi, de így van. 
Úgy tűnik, hogy az autisztikus személy világ-
képét kizárólag egyedi részletekből építi fel. 
Így hát az autisták nem is egy univerzum lakói, 
hanem – William James kifejezésével élve – 
egy megszámlálhatatlan, egzakt és rendkívül 
életszerűen megélt élményből álló „multiver-
zumé”. Ez a szemléletmód az általánosítónak, 
a tudományosnak szöges ellentéte, de még-
is valódi, ugyanolyan valódi, csak másként.  
Az autisztikus emberek természetüknél fogva 
ritkán fogékonyak a külső befolyásra. Sorsuk 
az elszigeteltség, és ennélfogva az eredetiség. 
Látásmódjuk – ha egyáltalán megnyilvánul – 
belülről fakad és őseredetinek tűnik, s mind-
eközben különösen, eredetien, teljességgel 
befelé fordulva, a többitekől eltérőként élnek 
közöttünk a mindennapokban.

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu
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COOLTÉR & NÉGYESHATOSHELY VEKTOR & KRITIKA

SZEPTEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ
HOVA MENJÜNK BUDAPESTEN?

Itt a színes-szagos szeptember, újra elkezdődik a tanítás, véget ér a nyári 
kusza napirend – ám unatkozni most sincs idő. Íme, egy csokor főváro-
si program az új évszak kezdetére, az indián nyár sokoldalú élvezetére.  
A kínálat rendkívül változatos, találd meg a kedvenceidet!

Nem tudod, mi hasznosat tudnál kezdeni kinőtt, 
megunt ruháiddal? Ez esetben mindenképpen 
látogass el szeptember 17-én a Gardrób Kö-
zösségi Vásárra. Az eseménynek a Király utcai 
Central Passage fog otthont adni 11 órától 17 
óráig. A rendezvény rendkívül kötetlen, bár-
milyen ruhát, cipőt, ékszert árusíthatsz, amely 
tiszta, jó állapotú, ráadásul az áraidat is egyedül 
te határozod meg, s nyugtát sem vagy köteles 
adni. Egyedül az asztal bérleti díjára kell fi-
gyelned, illetve szükség esetén magadnak kell 
vállfát, kosarat stb. biztosítanod.
Ha a lélek mélyére néző, érzelmes témájú 
beszélgetős estre vágysz, akkor Réz Anna 
filozófus szeretettel vár szeptember 16-án 
17 órakor a Feldmár Intézetben. Anna előa-
dásának témája az lesz, hogy vajon hogyan 
élnek a fejekben a női-férfi szerepek, kü-
lönös tekintettel arra, hogyan határozzák 
meg a mai nő viselkedését ezek a modern 
sztereotípiák. „Felszabadít, megbénít, vagy  
esetleg hidegen hagy az, amit a többiek gon-
dolnak arról, milyennek kellene lennem? 
Kell ezen változtatnom? Tudok?” Ezekre 
és sok egyéb kérdésre is választ kaphatunk 
Réz Anna segítségével. 
Az Akvárium Klubban párkapcsolati témájú 
előadást hallgathatunk meg szeptember 19-
én 19 órakor. A házigazda, Vízy András dr. 
Almási Kittivel beszélget majd a bizalom 
és a hűtlenség jelenségeiről a „Tényleg sze-
retsz?” programsorozat részeként. Az este 
különlegessége, hogy a közönség is kérdez-
het, aktívan részt vehet a beszélgetésben.
Kultúraimádók számára talán a legérdekesebb 
esemény a Színházak Éjszakája lesz, amely 
szeptember 17-én ötödik alkalommal kerül 
majd megrendezésre 30 fővárosi színház-
ban. A rendezvényben résztvevő színházak a  

megvásárolt karszalaggal szabadon látogatha-
tók. Előzetes helyfoglalásra is van lehetőség. 
Évről évre egyre több intézmény csatlakozik 
a Színházak Éjszakájához, idén ellátogatha-
tunk például a Thália Színházba, a Katona Jó-
zsef Színházba, de akár a Dumaszínházba is.  
Az intézmények teljes listája és még több 
információ elérhető a szinhazakejszakaja.hu 
weboldalon. Nem érdemes lemaradni!
Ha a kiállítások felé vergál érdeklődésed, 
október 2-áig még megtekintheted a Capa 
Központban a Total Records – Lemezborí-
tók: Fotográfia és zene elnevezésű tárlatot, 
ahol közel 400 ikonikus lemezborítót látha-
tunk egy helyen. Továbbá érdemes elláto-
gatni a Rejt/Jel/Képek’56 – A forradalom 
titkos művészete című kiállításra. A négy 
új alkotással tovább bővülő tárlat a Magyar 
Nemzeti Múzeumban tekinthető meg, és 
olyan alkotók műveit vonultatja fel, akiket 
megihletett az 1956-os forradalom.
Zenés rendezvények tekintetében szinte 
végtelen a sor, ami a budapesti szeptembert 
illeti. Az ELTE hallgatói számára külön 
figyelemre érdemes egyetemünk szemesz-
ternyitó partija, amely szeptember 22-én 
kerül majd megrendezésre. Az esemény ér-
dekessége, hogy a Corvin College Night – 
Viva Beatz bulisorozat első állomása is lesz 
egyben a Corvin Clubban. A Budapest Park 
is több érdekes koncertlehetőséget kínál, a 
teljesség igénye nélkül: szeptember 16-án 
a Hiperkarma lép fel, szeptember 22-én a 
Brains és a PASO, míg másnap, 23-án a Vad 
Fruttik és az Esti Kornél. Szeptember 24-én 
a Punnany Massif, 25-én pedig az Example 
szórakoztat bennünket.

Papp Luca
papp.luca@nyuz.elte.hu

HAJÓ A KEDVED…
...ÜSD A TENYERED!

Ahoy, matrózok! Kezdődik a tanév 
és az egyetemi bulik is – olvassátok 
az ajánlónkat a Gólyahajóról!

MI A GÓLYAHAJÓ?
A Hallgatói Alapítvány idén immáron már 
hetedszerre rendezi meg ezt a lassan ha-
gyománnyá váló eseményt. Változatos ze-
nei kínálattal büszkélkedhet a rendezvény, 
ugyanis a szervezők igyekeztek minél szé-
lesebb zenei repertoárral rendelkező fellé-
pőket biztosítani számotokra. Lesz Animal 
Cannibals, akik a hiphop és a rap vonalán 
mozognak, a legújabb slágerekről pedig Dj 
Juhász Laci fog gondoskodni, az emeleti 
tánctéren meg Dj Endy szolgáltatja a leg-
újabb R’n’B és hiphop számokat. Viszont 
ha te szeretnéd meghatározni, hogy milyen 
számok menjenek, akkor irány a karaokete-
rem, ahol elénekelhetitek (vagy elvinnyog-
hatjátok) a kedvenc előadóitok dalait.

KIKNEK AJÁNLJUK?
Elsősorban gólyáknak, de egyébként min-
denki másnak is. Ha kihagytad a sajátod, ha 

nem voltál még, vagy ha nagyon tetszett az 
előző, akkor mindenképp gyere el a baráta-
iddal, hogy bulizzatok egy jót a tanév elején.
Nemcsak arconpörgésre van lehetőség 
a partin, hanem csendes chillezésre is a 
teraszon, ahol csodálhatjátok a panorá-
mát. Egy dunai hajóút már önmagában 
kihagyhatatlan élmény, hiszen kétségkí-
vül gyönyörű látvány az, ahogy a város 
éjszakai kivilágítását szép sorjában fel-
kapcsolják, s lassan sziporkázó fénybe 
borul a város. Ezt az élményt már csak az 
teheti teljesebbé, hogy barátaiddal, csa-
pattársaiddal és mentoraiddal élheted át.

MIK A PARAMÉTEREK?
• Szeptember 16. (péntek)
• Nyitás 21.00-kor
• Jegyárak: 1590 Ft (gólyáknak), 

1990 Ft (ELTE-seknek), 2990 Ft 
(külsősöknek)

• A jegyeket a Déli Tömb 00.734 ter-
mében vehetitek meg 8:30-15:30 
között.

• A jegyek csak korlátozott számban 
kaphatóak!

• Kiváló hangulat!
Ott találkozunk!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

AZ ÜVEGGYÖNGYJÁTÉK

A tudományok rohamos fejlődését, az 
emberiség szellemi kincseinek folyama-
tos gyarapodását szemlélve felmerülhet 
bennünk a kérdés: nem félő, hogy a tu-
domány végképp elszakad a hétköznapi 
élettől? Nem tátong már most is hatal-
mas szakadék az átlagember és a tudósok 
világa között? Meddig hajlandó a társa-
dalom eltartani az egyre messzebbre ka-
landozó kutatókat?
Hesse utópiája egy olyan világot mutat 
be, amelyben az erre alkalmas kiválasz-
tottak diákkoruktól kezdve a tudomány-
nak szentelik az életüket, szinte szer-
zetesi elzártságban és elmélyültségben 
élve. A szellemi közösség alapja a ma-
gasszintű klasszikus műveltség az iroda-
lom, a latin és görög nyelv, de legfőképp 
a matematika és a zene terén, kiegészítve 
keleti filozófiákkal és a meditációs gya-
korlatokkal. Ezek szimbólumaiból áll 
össze a kívülállók számára megfoghatat-
lan, de a maga titokzatos elvontságában 
is lenyűgöző szertartás: az Üveggyöngy-
játék, melynek még a tudósok közt is ke-
vés az igazán avatott művelője.

Míg a külvilágban egy szokványos pol-
gári társadalom hétköznapi élete zajlik, 
a legtehetségesebb tanulókat már gyer-
mekként a Tartomány bentlakásos elitis-
koláiban nevelik, ahonnan ismét csak a 

legjobbak juthatnak tovább a felsőbb is-
kolákba, majd megfelelő felkészítés után 
kérhetik felvételüket a Rendbe, vállalva, 
hogy életük hátralevő részében szigorú 
hierarchiában, szabályokkal mederbe te-
relt életvitelt folytatva dolgoznak a Rend 
megbízása szerinti pozícióban – tanár-
ként, kutatóként vagy vezetői szerepkör-
ben. Joseph Knecht kiválóan tehetséges 
árva fiú, akit hamar pártfogásába vesz 
a Zenemester. Úgy tűnik, hogy pályája 
akadályok nélkül halad a hierarchia csú-
csa felé, ám Knechtet gyakran kétségek 
gyötrik a céljait, vágyait, sőt, magának 
a Rendnek a létjogosultságát illetően is.
Hesse életművének csúcspontja ez a re-
gény, amely egyszerre fiktív életrajz, 
filozófiai értekezés és költészet. Nehéz 
olvasmány, de megéri rászánni az időt – 
nem csak az olvasásra, hanem az olva-
sottak értelmezésére, továbbgondolására 
is. Különösen ajánlom a könyvet leendő 
tanároknak, hiszen számos lehetőséget 
ad arra, hogy elgondolkodjunk az iskola 
és a társadalom, a tanuló és a tanár, a tu-
domány és az élet kapcsolatáról.

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu
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e DOHÁNYZÓKERT (RÉSZLET)

Celeszta összeolvadt amalgám fogsorán va-
nília ízű füsttel fésülte ki a gyöngyöző felle-
geket. Lehunyt szemhéja alatt szemgolyója 
ebihalként úszkált, és homlokáról hatszög-
letű aranyszemcsék tapadtak a tenyerére. 
Körben a tükrök a párától gyöngyházmázú 
burkolattá olvadtak szét a tapétán. Egy 
kagylófotel Recamier-t ábrázoló selyempár-
nájának megszaladt szeme a tekintetembe 
akaszkodott. Csendben pöfékeltünk ebben 
a kiskörúti utcasarokra beszorított kremató-
riumban. Flo mondta is, nehogy rágyújtsak, 
ha eljövök, mert undorító vagyok, amikor 
dohányzom. Azt hiszem, mégsem ez számí-
tott, és pofaizmainkat erősen fogaink közé 
szívva, nyeltük a füsttel az élet kvintesszen-
ciáját. A szalon sarkában egy kalitkában 
fémkolibri villogott a Kanári-szigetekről, 
vagyis az „Islas Canarias-ról”, ahogy Flo 
emlegette mindig sziszegve, szinte felhí-
vásként, nyelvével gyönyörűen kígyózva.  
Egy festett ablak mellett festett kabócata-
marin függött fényes dróton. A drót drótsö-
vényből való, amiben azelőtt villany volt. 
Tekintetemet a lámpafény vonzotta, lega-
lább tízszer villámlott visszapislogva, néma 
mennydörgéssel. Valaki bevágta az ajtót: 
kék suhanás, parkettára hulló fehér vakolat.
– Lujza, Lujza, Lujza – körmölte Celeszta, 
és felmutatta a vonalas Bristol kartotéklapot, 
amire a puhán nyújtózó, tekergőző grafitvo-
nalak fémes gombostűkké metamorfáltak, 
ahogy tekintete is elkomorodott. Szemöldö-
kei izgékonyan ugrottak szét és össze, ideges 
táncba fogódzkodva. A kilincsért ugrottam, 
inkább estem, míg a falak még gazdag szín-
játszásban omladoztak az izzószálak frivol 
kánkánjában. Celeszta kétségbeesésében a 
feje felett lógó zsinórba kapaszkodott, és vi-
lággá rázta az egymásbacsomózott, felfűzött 
száz kolompot és csengőt.

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu

A teljes változatot elolvashatjátok a nyuz.
elte.hu oldalon.

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

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

egyikébe bekerülhet!
(Ez egy hallgatói rovat, így elsősorban a 
nem állandó szerkesztők írásait várjuk.)
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IT
T A CHILL-BAGOLY, RELAX VAN. SZÍNEZZ!

TÖLTSD KI ÉS NYERJ!
SUDOKU
A jól ismert szabályoknak megfelelően töltsd ki a 
sudokut, majd azokat a számokat, amiket a szürke 
négyzetekbe írtál, küldd el a rejtveny@nyuz.elte.hu 
címre!
Nagyon finom gumicukrot lehet nyelni, amit az 
Északi Haliban vehetsz át. A helyes megfejtéseket 
szeptember 23-ig várjuk.

László Lívia 
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

AZ ÖRÖK KINCSESBÁNYA
CSALÁDOM ÉS EGYÉB ÁLLATFAJTÁK

Kimeríthetetlen témának lehet nevezni a családot, ugyanis rengeteg szí-
nesebbnél színesebb történettel szolgálnak számunkra. Egyesek szerint 
ez áldás, mások szerint inkább átok. Hiszen kit nem hoztak kellemetlen 
helyzetbe a családtagjai? Viszont ezekre utólag (jobb esetben) kellemes 
nosztalgiával gondolunk vissza, miközben jókat derülünk.

A 2005-ös film Gerald Durell azonos 
címet viselő regénye alapján készült. 
Az író saját bevallása szerint eredetileg 
egy természetrajzi könyvet szándékozott 
írni, de elkövette azt a végzetes hibát, 
hogy belevonta a családját.
A történet Angliában kezdődik, majd in-
nen költöznek Korfura. A film főbb sze-
replői – a kisgyerek Durell (Gerry), a hi-
hetetlenül hiú Margot, a fegyvermániás 
Leslie, a nagyon meg nem értett író Larry,  

a gasztronómiaimádó Mama és a család 
mellé szegődő kedves görög, Spiro.
A film a család korfui kalandjait követi, 
miközben észrevétlenül a sziget élővilá-
gán is végigkalauzol. A történet gerincét 
azok a helyzetkomikumok adják, amikor 
a család megpróbál normálisan, felelős-
ségteljesen viselkedni – erre is utal a cím. 
Egyébként pedig azt is érdekes megfi-
gyelni, hogy a család állatai hogyan 
gyarapodnak (a könyvben nekik kicsit  

részletesebben kidolgozott a karakte-
rük), akiket szintén azonnal szívünkbe 
zárunk – a hűséges Rogert, az eperimádo 
Achillest, a törött szárnyú Quasimodót 
és még sokakat másokat.
Összességében mindenkinek ajánlom, 
aki szereti a szép tájakat és jókat akar 
nevetni egy könnyed filmen. A mosta-
niakhoz képest néha lassúnak tűnhet, 
de vigyázzatok, ugyanis pillanatok alatt 
kedvet lehet kapni egy négyéves korfui 
nyaraláshoz!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

CSALÁDOM ÉS EGYÉB ÁLLATFAJTÁK
(My family and other animals, angol vígjáték, 90 
perc)
Rendező: Sheree Folkson
Forgatókönyvíró: Simon Nye
Szereplők: Eugene Simon (Gerald Durell), Tamzin 
Merchant (Margot Durell), Russel Tovey (Leslie 
Durell), Matthew Goode (Larry Durell), Imelda 
Staunton (Mama), Omid Djalili (Spiro) 
Pontszám: 9/10

SÍRHANT MŰVEK

A Sírhant Művek (eredeti címén Six 
Feet Under) nagysikerű amerikai te-
levíziós sorozat az Oscar-díj-nyertes 
Amerikai szépség című film írójától, és 
szinte minden lehetséges tabut megdönt.  
Először is a halál misztériumát. Az alko-
tás középpontjában álló család temetke-
zési vállalkozást vezet, így epizódonként 
új megbízást kapva, némi fekete humorral 
mutathatják be otthonukban a halál utáni 
életet a mindennapokban. Véletlen halál-
esetek, esetleg szándékos emberölések 
kavalkádját láthatjuk felvonulni a képer-
nyőn, melynek tragédiája észrevétlenül 
egy széthullásban lévő, működésképte-
len család ágasbogas életébe torkollik.  
A temetkezési vállalkozást vezető csa-
ládfő karácsony napján bekövetező halá-
lával veszi kezdetét a karakterek életé-
ben és fejében lévő őrült cikázás, mely 
az expozícióhoz képest egyre szövevé-
nyesebb életutakat vázol a képernyőre. 

Alan Ball, Robert Greenblatt és David 
Janollari karaktereinek bőven kijut a 
szokatlan jellemvonásokból, meglepő 
szituációkból, melyek az egyén és a tár-
sadalom szintjén is aktuális kérdéseket 
vetnek fel a lelkes tévénézőben, mint 
például a mexikóiak helyzete Ameriká-
ban, az örökbefogadás, az azonos nemű-
ek házassága, házasságtörés, illetve a 

felnőtté válás, drogok, mentális zavarok, 
szerelem és család, mindezek karölt-
ve a mindennapi életünkben is csende-
sen helyet foglaló és várakozó halállal.  
Akcióra már a témából következtetve 
sem számíthatunk, mindenesetre a han-
gulathoz és az események tempójához 
mérve elég időnk van elgondolkozni, 
mit is jelentenek számunkra az évadok-
ban zajló momentumok. A befejezéshez 
hasonlót nemcsak forgatni, de elképzelni 
sem könnyű, mondhatni rendkívüli so-
rozatokhoz méltó értelmezésüket tárják 
elénk az életnek egy végső szinapszisban 
a széria szülőatyjai. Ha csak azért nézi 
meg az ember, hogy az utolsó epizód vé-
gét láthassa, már bőven megérte.
Három zseniális alakítás tudható be 
Frances Conroynak, Michael C. Hall-
nak és Lauren Ambrosenak, a többieké 
csupán nagyszerű. Aki teheti, angolul 
nézze! Jó kis széria ez!

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu



GÓLYAHAJÓ
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2016. SZEPTEMBER 16. 

INFO:
facebook.com/golyahajo

Jegyek elővételben korlátozott számban kaphatóak (Pázmány Péter stny 1/c, 00.734; Ecseri út 3, A/61)
A rendezvény rossz idő esetén is megrendezésre kerül.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

GÓLYA: 1590,-
(TTK, BGGyK, TáTK, IK)

ELTE: 1990,- 

VENDÉG: 2990,-

NYITÁS: 21:00

Indulás és érkezés: Szilágyi Dezső tér, kikötő

KARAOKE

DJ ENDY

DJ JUHÁSZ LACI

ANIMAL CANNIBALS

PROGRAM


