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Október 3-án részt vettem 
Dr. Magyar Lóránt A csont-
jainkban van – Dr. Csont a 
valóságban című előadásán – 
erről 16-án jelent meg tudósítá-
som a nyuz.elte.hu-n. Ami igazán 
érdekes ezzel kapcsolatban, az az 
egy hétre rá bekövetkező események.
12-től 14-ig növényrendszertan terep-
gyakorlaton voltunk – első nap Hűvösvölgyet céloztuk meg és ott 
délután egyig barangoltunk. Már elindultunk visszafele, amikor az 
egyik évfolyamtársam a nagy levelészés közben valami érdekeset 
talált – egy emberi állkapocs darabot.
Összedugtuk a fejünket, hogy mégis mi tévőek legyünk. Tényleg embe-
ri? Szóljunk a rendőrségnek? Vajon milyen régi? Várja még haza valaki?
Lágyszövetek nem voltak, cserébe viszont volt egy kompozitos 
fogtömése a bal felső 3-asában. Úgyhogy ezen felbuzdulva hár-
man felhívtuk a második kerületi rendőrfőkapitányságot, ahonnan 
kiküldtek egy járőrt, lekocogtunk érte, majd vissza fel a hegyre.  
Ott megállapították, hogy kellenek a helyszínelők is, ráadásul ne-
künk is ott kell maradnunk. Kicsit megnyúlt az arcunk, amikor azt 
mondták, hogy akár 5-6 órát is kell várni. Szerencsére egy óra alat 
megérkeztek a helyszínelők, de addig amíg vártunk végighallgat-
hattuk, hogy mennyi papírmunka lesz ez szerencsétlen rendőrök-
nek, és miért nem hagytuk békében azt a csontdarabot.
Az orvosszakértő először nem hitte el, hogy emberi, de aztán vé-
gül beadta a derekát (hiszen ki akar papírmunkázni?). És végül fél 
hatkor elindulhattunk lefelé és megnyugtattuk a rendőröket, hogy 
holnap már nem találunk semmit.

Lehet-e ennél okosabb?
Utcai padok okosítására írt ki pályázatot egye-
temisták és főiskolások számára a T-Systems  
Magyarország. Az ötletpályázat célja, hogy a 
T-Systems egy sorozatgyártásra alkalmas, több 
helyszínen is elhelyezhető (pl. egyetem, város), 
közösséget és emberi személyes kapcsolatokat építő 
Okospad szolgáltatásokra kapjon felhasználói ötleteket
A pályázaton a látványterv mellett ötleteket is várnak a 
T-Systems-nél arra, hogy a diákok szerint milyen smart city 
szolgáltatásokat lenne célszerű beépíteni a padokba ahhoz, 
hogy a megszokott funkción túl sokkal komplexebb módon szol-
gálják a városiak kényelmét és „padokból p@dokká” váljanak.  
Az Okos P@D pályázat legjobb ötleteit megvalósítják. A nyertes csa-
pat tagjai csatlakozhatnak a Telekom T-Systems gyakornoki program-
jához, valamint heti bérletet kapnak a 2017-es VOLT Fesztiválra.
Az értékelés során a zsűri figyelembe veszi a pályázat társadalmi hasz-
nosságát, valamint azt is, hogy mitől lesz népszerű az Okos P@D. Fontos 
szempont a látvány, a megvalósíthatóság, sorozatgyárthatóság, az élettartam, 
fenntarthatóság (egyszerűen, olcsón, környezetbarát módon történő üzemel-
tethetőség), illetve a pályázat egyedisége, újszerű ötlete, felhasználhatósága.
Az okos padok funkciói a városban élő lakosok és turisták számára nyújthat-
nak mindennapi segítséget, aktuális információk kihelyezésével, interaktív 
térképpel, menetrendekkel, beépített wifi hotspottal, vagy töltőkkel. Emellett 
szórakoztató elemek, például fényképkészítés is színesíthetik a pad alkalma-
zásinak lehetőségeit, de biztonságérzetet is növelhetik a padba helyezett térfi-
gyelő kamerák. Számos külföldi megoldásból lehet további ötleteket nyerni, 
a bostoni okos padok például helyspecifikus információt is szolgáltatnak a 
környék levegőminőségéről vagy zajszintjéről. 
A pályázatokat szakértői zsűri bírálja el, amelynek tagjai 
• Kobrizsa Ádám, a Mindspace alapítója, 
• Rab Árpád, az Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia 

Tudásközpont kutatója,
• Kaszás Zoltán a T-Systems Magyarország, Vezérigazgató-helyettese 
• Csorba Endre, a T-Systems Magyarország Konvergens kommunikáció 

kompetencia központjának vezetője, 
• Kiss Ferenc, a T-Systems Magyarország Digitális Város programvezetője 
A pályázatok beadásának határideje: 2016. november 11. éjfél.
További információ: http://www.legyelteisinformatikus.hu/palyazat

Halloween a Botanikus kertben
Izgalmas programokkal idézik meg 

Halloween ünnepét az ELTE Füvészkert-
ben 2016. október 28-án.

A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal 
és játékos vetélkedővel, a felnőtteket jósolás-

sal, bájital, valamint sütőtök kóstolóval várják, 
emellett a gyilkos gyógynövényekről is hallhat-

nak. Lesz zsákbamacska és tüzes kardforgatás is. 
Az este folyamán a kertet világító, faragott tökökkel 

teszik hangulatossá. | elte.hu
Helyszín: ELTE Füvészkert (1083 Budapest, Illés utca 25.)

Időpont: 2016. október 28. 17:30 - 22:00

Nukleáris energia: áldás vagy átok?
Az Alkímia ma-sorozat következő alkalmán, 2016. október 27-én 
Homonnay Zoltán, a TTK Analitikai Kémiai Tanszékének egyete-
mi tanára Nukleáris energia: mennyi Nobel-díj… és mégis inkább 
átok, mint áldás? címmel tart előadást.
A nukleáris energiatermelés napjainkban megint reflektorfényben 
van, hiába Csernobil és hiába Fukusima. Rengeteg a tévhit ar-
ról, hogy mekkora is pontosan a veszélye, és mekkora a haszna.  
Az előadás bemutatja a kritikus pontokat, amelyek a veszélyeket rej-
tik, külön kitérve a két nagy említett baleset okaira. Sok Nobel-díj 
született a nukleáris tudományok területén. Vajon annyi okos ember 
végső soron mind rosszat tett volna az őket követő nemzedékekkel? 
Ezért elhangzik az is, hogy milyen haszonnal jár mindez, milyen 
előnyöket rejt, és főleg, hogy miért is nem lehet róla egyik nap-
ról a másikra lemondani. Ezt megelőzően Hommonay közérthetően 
ismerteti a nukleáris energiatermelés fizikai alapjait, ami nélkül a 
fentiek természetesen nem érthetők meg. Lesz szó láncreakciókról, 
az atomreaktor működéséről, típusairól, nukleáris hulladékról, és 
nukleáris fegyverekről… és végül az emberi gyengeségekről, gát-
lástalanságról és kényelemszeretetről. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A., 0.83.)
Időpont: 2016. október 27. 17:00

Pungor Dávid
író
pungor.david@nyuz.elte.hu

fogát
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HALLGATÓI  KÖZÉLET

BEVONÓ ÉS VEZETŐKÉPZŐ
AVAGY MI MINDENRŐL MARADTÁL LE, HA NEM JÖTTÉL!
Október 7-től 9-ig tartott a TTK HÖK Bevonó és vezetőképző nevű rendezvénye. Az eseményen a résztvevők kü-
lönböző szekciókon vehettek részt, ahol az egyetemi élet különféle részeivel ismerkedhettek meg.

Bevonó szekció – Béni Kornél

A bevonó szekció két részben került meg-
rendezésre. Az első alkalommal az érdek-
lődők megismerkedhettek az Egyetem 
felépítésével és működésével. A második 
részben a Hallgatói Önkormányzaton belüli 
szituációs gyakorlatokat végeztek. A hall-
gatói közönség aktívan részt vett a szekció 
megvalósulásában.

Oktatás felmérés – Rádl Attila

A szekciómunka időben két részre volt oszt-
va, amelynek első alkalmával a tervezet-
nek megfelelően az érdeklődőkkel sikerült 
átbeszélni a dékáni, illetve oktatási dékán-
helyettesi pályázatokat, a minőségfejlesz-
tésre vonatkozó egyetemi tervezetet, vala-
mint ezek alapján meghatározásra kerültek 
azon témakörök, amelyekkel kapcsolat-
ban hasznos lehet a hallgatók véleményét 
megismerni. A második alkalom folya-
mán konkrét kérdések megfogalmazása, 
s egy-egy témakör teljes kibontása, majd  
Dr. Horváth Erzsébet oktatási dékánhe-
lyettes véleményének kikérésére került 
sor, illetve az elvárásainak megismerése a 
szekció első felében kidolgozott témakö-
röknél felmérhető információval kapcso-
latban. Dékánhelyettes asszony teljes körű 
támogatását kifejezte a kezdeményezéssel 
kapcsolatban.

Mentorkoncepció – Égerházi Bálint

A munkacsoport tagjaival sikerült átdolgozni 
szinte az egész koncepciót. Leginkább a doku-
mentum rövidítését tartották szem előtt, illetve 
a fogalmazásbeli inkonzekvenciák kiiktatását. 
Többek között szó esett arról, hogy komolyabb 
feladat-, és hatáskör kerüljön a mentorfelelősök 
kezébe (ezáltal valódi segítséget jelenthetnek a 
képzés alatt), az összes képzés eleji előadást 
kötelezővé tennék, valamint a szóbeli bizottság 
is átalakulhat kicsit. A tervezetet még materiali-
zálni kell, a következő mentorkoordinátor fog-
ja prezentálni a Küldöttgyűlésnek hamarosan.

Kommunikációs tréning – Meghívott 
tréner

A szekcióra sikerült egy trénert elhívni, 
aki tökéletesen vezette be a csoportot a  
kommunikáció világába. Mind szituációs 
játékokkal, mind egyszerű beszélgetésekkel 
elmagyarázta a jó kommunikáció lényegét. 
Kisebb csoportos feladatokkal, illetve nagy 
csoportos játékokkal bebizonyította, hogy 
aki úgy érezte, hogy nem mer beszélni, az 
is képes lesz megváltani a világot.

Tutori rendszer – Hoksza Zsolt,  
Horváth Luca

A tutori szekció során megvizsgálták, 
hogy a rendszer a különböző angolszász 

egyetemeken hogyan működik, majd egy 
SWOT analízisen keresztül átnézték a kü-
lönböző stratégiai pontokat.

Rendezvények, közbeszerzés – Béni Kornél

A szekció eleje három előadásra korláto-
zódott, egy a rendezvények szervezésé-
ről, egy a közbeszerzésről, egy pedig a 
közbeszerzéses rendezvényszervezésről. 
Utána egy rendezvény előkészítése volt 
a gyakorlatban. Mit tartalmaz egy kon-
cepció, milyen előkészítési folyamatok 
vannak, hogy néz ki egy helyszínrajz, mi 
kerül egy szervezői időbontásba. Ezekre 
volt egy-egy példa, LEN-es meg gólya-
bálos dokumentumok, hasonlók. Utána 
pedig egy fiktív rendezvény kitalálása, 
amelyhez össze kellett szedni, hogy mi 
kell a megvalósításához. Színpad, szé-
kek, biztonsági szolgálat, mentő, cate-
ring stb. Ezután két csapat külön-külön 
elkészítette az értékbecslést, hogy a fel-
írt (megrendelt) szolgáltatások mennyi-
be fognak kerülni.

Tárgyalás technika – Meghívott 
tréner

Először beszélgetés folyt a hétköznapok-
ban előkerülő tárgyalási szituációkról, 
majd megnézték, hogy milyen a jó tárgya-
ló, végül pedig egy szituációs játék során 

kipróbálhatták magukat két delegáció he-
lyében, akiknek a menekültkérdésben lett 
volna feladatuk a kompromisszumra jutás.

Közoktatás és tanárképzés – Nagy Anett

A közoktatási és tanárképzési szekció-
nak két fő célja volt. Az egyik, hogy a 
résztvevőket megismertesse a fenti té-
mák aktualitásaival, a másik pedig, hogy 
részletes képet adjon a tanárképzés fel-
építéséről és rendszeréről.
A közös munka során első körben a ter-
mészettudományok helyzetét igyekeztünk 
felmérni a közoktatásban, és egy hosz-
szabb vitát indítottunk az iskolák átalaku-
ló rendszeréről, illetve a szakiskolákban 
történt változásokról. Minthogy a szekci-
óban jórészt jövőbeli tanárok voltak jelen, 
fontosnak tartottuk, hogy ők maguk is tá-
jékozottak legyenek a témában, és rugal-
masan tudjanak hozzáállni a kérdéshez.
A négyórás szekcióban a nagyobb hangsúlyt 
azonban a tanárképzés jelenlegi rendszere, 
hibái és a lehetséges fejlődési utak kapták. 
A résztvevők kis csoportokban prezentálták 
a tanárképzés egyes állomásait, mérföldkö-
veit, majd kielemezve a jelenlegi hibákat 
igyekeztünk konstruktív gondolatokat meg-
fogalmazni a változtatási lehetőségekről.

Informatikai gyorstalpaló és Ösztöndíjak 
szekció – Fetter Dávid és Balogh Dániel

A két rész egy négy órás szekcióba lett belesű-
rítve. Az informatikai gyorstalpaló célja az volt, 
hogy a résztvevőket bevezesse egy felhasz-
nálói szintű weboldal készítésbe. Folyamatos 
interaktivitással bemutattuk, hogyan is lehet 
CMS rendszert telepíteni, és beállítani a munká-
ra. A szekció informatikai részének tartalma fel 
lett véve, amely elérhető ezen a linken: https://
www.facebook.com/events/333972660270302/
permalink/347219395612295/?ref=1&acti-
on_history=null
Az Ösztöndíjas részben Balogh Dáni-
el ismertette, hogy az egyetemen milyen 
lépések vezetnek az ösztöndíj kiírásától 
a megpályázásig. Ezután két csoportba 
rendeződve átbeszélésre került a rendsze-
res tudományos-, illetve sportösztöndíj.  
A csoportok tagjai a legkompetensebb sze-
mélyekkel (Székely Gellért – ex sportbiz-
tos, Zsilák Borbála – tudományos biztos) 
tárgyalhatták ki, és adhattak javaslatokat az 
ösztöndíjakkal kapcsolatban.

Vitadélután – Hoksza Zsolt

A vitadélután alapvetően a résztvevők 
vitázási készségének fejlesztését tűzte ki 

célul. Egy bemelegítő feladat után egy 
közös beszélgetés keretében a hallgatói 
önkormányzat problémáiról folyt egy 
rövid diskurzus, majd következett a be-
harangozóban is szereplő formális vita. 
A disputa témájának a résztvevők az eu-
tanázia kérdéskörét választották. A vitát 
követően, pedig a vitázók teljesítményé-
nek értékelésére került sor.
A rendezvényen természetesen nem 
csak a tanulás kapott nagy szerepet.  
Az elfoglaltságok között egyéb izgalmas 
programok is fellelhetőek voltak. Ilyen 
volt az ismerkedős est, ahol a résztve-
vők jobban megismerkedhettek egymás-
sal, és a TTK HÖK tisztségviselőivel.  
A PubQuiz, amely minden résztvevőnek 
nagyon tetszett. A késő esti bográcsozás, 
ahol Égerházi Bálint megmutathatta fő-
zési tudományát, és végül (de nem utolsó 
sorban) az esti bulik, ahol a hallgatóság 
még közelebb kerülhetett egymáshoz.
Ez történt a Bevonó és vezetőképzőn.  
Ha bővebb információkra vagy kíváncsi, 
keress fel egy résztvevőt vagy keresd fel 
a szekcióvezetőt.
További szép hetet, és eredményes felké-
szülést az órákra!

Fetter Dávid
fetter.david@nyuz.elte.hu

ELTE PRESS AKADÉMIA

A nyári EHÖK-ös vezetőképzőn megalkot-
tuk a második ELTE Press Akadémia kon-
cepcióját, ami október 14-én az ÁJK B épü-
letében megvalósításra került. Alapvetően 
négy nagyobb egységre lehetett felosztani 
magát az akadémiát.
Péntek délután kettőtől fél háromig Zima  
Richárd megnyitotta az akadémiát, vázolta a 
programokat és az időrendi bontást, majd átad-
ta a szót Tóth Enikőnek. Ő arról tartott előa-
dást, hogy mi az, ami PC (politically correct), 
mi az, ami elfogadható a médiában és mi nem.
Megnéztünk egy rövid jelenetet a South Park-
ból, majd Enikő felolvasott szavakat és kézfel-
tartással el kellett döntenünk, hogy az mennyi-
re PC. Ezután megbeszéltük, hogy a világtalan, 

a tolókocsis vagy a süket az miért nem okés, 
néha a „megoldás” heves vitát váltott ki.
Háromtól mindenki a szekciómunkákra ment, 
ahol workshop-szerűen haladtunk az adott te-
matika szerint. Elődi Fruzsina (PersPeKtíva 
főszerkesztője) és én az alapozó szekciót tar-
tottuk. Átvettük a műfajokat, az újságkésztés 
folyamatát és azt, hogy mi is egy cikk. Pocsai 
Tamara (BIT főszerkesztője) és Hajcsák  
Mária (ELTE Online rovatvezetője) a hala-
dóknak tartott foglalkozást, ami Szerkesztőségi 
ismeretek címen futott – itt a szervezeti felépí-
tést vették át és modellezték le a szerkesztés 
menetét. A harmadik – „profiknak” tartott –  

szekciót pedig Csernus Fanni (TáTKontúr 
főszerkesztője) és Pogácsás Nóra (Bárczium 
főszerkesztője) vezette, a feladat a résztvevők-
nek a SWOT-analízis készítése volt.
16.30-tól Zsiborás Gergő (Forbes) Print 
média a XXI. században című előadását hall-
gathattuk meg. Szó volt arról, hogy hogyan 
maradhat fent egy nyomtatott lap a web 2.0 
korában és, hogy mivel lehet az olvasókat 
megtartani. Ezután mindenki feltehette a 
kérdéseit és így egy elég jó kis párbeszéd 
alakult ki az előadó és a hallgatóság között.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Zsiborás Gergő
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HALLGATÓI  KÖZÉLET ENGLISH WORDS

NATURE VS. NURTURE
WHAT DO WE BRING WITH OURSELVES AT THE VERY  
MOMENT OF OUR BIRTH?

Throughout history, humanity has always been eager to find out where we 
come from. We are born: that is for sure. The question is the following / as 
follows: what do we bring with ourselves at the very moment of our birth? 
There are many theories concerning this riddle, trying to perceive whether 
innate human nature exists or whether we are born pure and plain without 
any previous input / influence from a time before birth.

According to John Locke, an English phi-
losopher from the 17th century, all people are 
born “tabula rasa”. The latin expression itself 
means “blank page”. Interestingly, Locke be-
lieved that man is born without any knowl-
edge and that knowledge can only be acquired 
from experience and perception. It is quite 
easy to argue with this way of interpreting 
the infant human mind. While it is true that a 
newborn child's psyche is little developed, yet 
there are still several things it already knows 
about the world surrounding it. For instance, 
it knows that it is not safe out here, that the 

mother’s nurturing care is essential, and in-
deed that it needs to be taken care of.
The Lockean empiricism states that 
every knowledge comes to human mind 
through the senses. This ideology was 
popular and developed in the 17th-18th 
century, the era when experimental 
sciences were blooming. Empiricism 
in science first executes a whole lot of 
experiments, analyses the outcomes and 
only then draws a conclusion and engag-
es in generalization. Locke had the prop-
er understanding of the human brain in 
certain aspects but his narrative seems 
far too narrow and exclusive.
Another theory about the roots of human 
knowledge is Noam Chomsky's statement 
that there are certain  capabilities that the 
human brain is 'hardwired' for. That most 
definitely makes sense especially after  

considering the function of DNA. This nu-
cleic acid contains all the information based 
on which our body, obviously including the 
human brain, is built up. Therefore, we inherit 
certain features and capabilities from our par-
ents that they inherited from theirs and so on. 
It would be hardly unwise to state that nei-
ther of these men mentioned above is right 
on all points. I believe that the truth must be 
somewhere in the middle. Of course, there 
are innate capabilities and missing bits of 
knowledge still waiting to be learned at the 
same time. The fact that DNA contains all 

the information does not necessarily mean 
that all the features that are encoded in it 
will be expressed. It greatly depends on the 
circumstances the individual is raised in. 
Therefore, mental capabilities are highly 
dependent on the environment and the 
culture, instead of deriving from the 'de-
velopment' (if there is such a thing) of 
the society. The culture we are born in is 
the most significant determinative factor 
of all since it is the primary venue of our 
socialization process. Our parents’ and 
peers’ habits, language and way of think-
ing is what we adapt to regardless of any 
comparison to other cultures.
A good instance is Alex Bellos’s interview 
with Pierre Pica, a French anthropologist, 
who had been lucky to study the Mundu-
ruku tribe in the Amazon. The main pecu-
liar thing about the Munduruku tribe was 

their attitude towards numbers: they could 
only count to 5. The common trend of our 
Western culture could make us think that 
this must be because these people are less 
developed, and come from so-called “prim-
itive” society. 
Is it certainly correct to state such a thing? 
Thorough research found out that the Mun-
duruku have an entirely different way of 
interpreting numbers following other logic: 
they realize numbers in a logarithmic way. 
Quite reasonably, their way of thinking is 
the following: 2 is two times more 1, while 
21 is only more with one bit, so the core of 
their way of interpreting numbers is based 
on multiplication instead of summation as 
we are used to it. 
As the example above presents, not 
everything is evidently innate. While the 
ability to interpret numbers and amounts 
is embedded deep in our minds original-
ly yet the concepts and approaches to-
wards it may vary to a great extent. Let’s 
take a look at an even more fundamental 
feature of the human mind that all peo-
ple share on this planet: the ability to ac-
quire a language.
According to Chomsky, we are all born 
with a system of tools needed for language 
acquisition, which he called the Universal 
Grammar. He assumes that every child is 
born with inner biological grammatical 
categories such as verb-like words, noun-
like words etc. The method of learning a 
language in childhood facilitates the same 
way in adulthood only perhaps a little less 
consciously. However, it is only the matter 
of circumstances which language will the 
child acquire as the mother tongue since it 
is the vocabulary exclusively that might be 
different and that allows the individual to 
organise thoughts and express them. 
All in all, it makes perfect sense that we 
develop certain segments of our mental 
abilities by experience since the nerv-
ous system of the human body is under 
constant development after birth as well. 
By being exposed to our environment 
new intercellular connections are formed 
between neurons, so in this sense, hu-
man mind is improved by ’nurture’.  
At the same time, however, All this 
would not be possible without certain 
prenatal determination and development 
which means that both points made by 
Locke and Chomsky are valid and make 
sense to some extent until one of them 
does not exclude the other in the end.

Imre Dóra
imre.dora@nyuz.elte.hu

HALLGATÓI ÉLMÉNYEK AZ 
ÜBERFÚZIÓRÓL

Juhász Tilla (Földtudomány BSc): Na-
gyon jól érzem magam és tök jó a zh-idő-
szakban kikapcsolódni!

Pintér Olivér (Matematika-Történelem 
BA): Vörös Ádám a császár, mattöris, a 
legjobb!

Schőn Tímea (Matematika-Fizika MA): 
Tök sok olyan TTK-ssal találkozom, akik 
nem az én szakomra járnak és jó látni, hogy 
teljesen random beszélgetések alakulnak ki.

Tóth Bálint (Földrajz BSc): AKELA!!

Fribiczer Csenge (Biológia BSc): Jó a csa-
pat, a hangulat és a buli!

Rigó Barnabás (Matematika-Történelem 
BA): I still miss Harambe :/

Pálma Péter (Fizika BSc): Szerencsére 
elég népszerű a parti, így sok ismerőssel 
összefutok. A hangulat az egekben, minden-
ki a halálán van hajnalra, de azért kitartóan 
táncolunk és tombolunk.

Fotók: Budaházi Fanni
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INTERJÚ

ISMERD MEG AZ ELTE VITAKLUBOT!
INTERJÚ MAROS BARBARÁVAL ÉS KANE LAMINE-NEL

Idén augusztusban rendezték meg a 18. Egyetemi Vita Európa Bajnokságot, ahol két ELTE-s diák, Cohen Áron 
és Kane Lamine bejutott az angol, mint második nyelvi elődöntőbe, amivel minden idők legsikeresebb magyar 
eredményét érték el. A siker alkalmából Marosváry Barbarával, a vitaklub egyik trénerével és Lamine-nal beszél-
gettünk a vitaklubról, és a versenyről.

Miről szól a Vitaklub?

Lamine: A versenyvitázás egy intellektuá-
lis sport. Angliában kezdődött, mi is a brit 
hagyományokat követjük. Hetente szerve-
zünk gyakorló tréningeket és versenyalkal-
makat is. Ezen túl van egy saját nemzetközi 
versenyünk, a Budapest Open (BPO) is.  
A Corvinus, a Közép-Európai Egyetem és 
az ELTE vitaklubja együtt dolgozik, tulaj-
donképpen így hárman szervezzük Magyar-
országon az egyetemi szintű vitázást, de 
szeretnénk, hogy a jövőben egy nagyobb 
közösség jöjjön létre.

Mit csináltok a Vitaklub működésében?

Barbi: Harmadik éve vitázom. (Elsőéves 
TáTK-sként kezdtem.) Először csak részt-
vevő voltam, tavaly már BPO szervező. 
Idén én tartom az elméleti műhelymunkák 
egy részét, illetve bíróként elkísérem a 
többieket versenyekre is.
L: Én is tartok workshopokat, és idén én va-
gyok a BPO főszervezője. De az én szívem-
hez a legközelebb a versenyzés áll.

Miért jó vitázni?

B: Egyrészt azért, mert angol nyelvű.  
Ezáltal mindentől függetlenül, ez egy 
nyelvi képzés is – ingyen. A félév során 
folyamatosan aktívak vagyunk, és a leg-
több más egyetemi klubbal ellentétben mi 
nem előadókat hívunk, vagy szervezünk, 
hanem saját magunkat képezzük.
L: Magyarországon és Közép-Európában 
nagyon fontos készségeket fejleszt. Hogyan 
néz ki egy jó, koherens érv? Hogyan figyel-
jünk egymás mondandójára, ne csak a saját 
igazunkra? Összességében a vitázás az oda-
figyelés, gondolkodás és érvelés kompeti-
tív, gyakorlati alkalmazása.

Ha tehát ilyen jó, hogyan képzeljünk el egy 
workshopot?

L: Az elején a vitázás egy-egy részére fó-
kuszálunk elméleti megközelítésben, át-
beszéljük, milyen a jó érvépítés, hogyan 

kell cáfolni. Néha valódi vitázási straté-
giákra is kitérünk. Ezután minden héten 
tartunk egy formális vitát, aminek a sza-
bályait ugyanúgy megtanítjuk a kezdők-
nek, mint bármi mást.
B: Gyakran vannak kifejezetten az egye-
temi vitaformátumra építő workshopok. 
Ez egy brit parlamentárisnak elnevezett, 
különleges vitaforma, ahol nem csak egy 
csapat képvisel egy oldalt. Összesen négy 
csapat van, két támogató és két ellenző csa-
pat, így bármi is a téma, nem csak azt kell 
megmutatnod, hogy miért neked van iga-
zad, hanem hogy ezt hogyan csinálod ha-
tásosabban, mint a másik te oldaladon álló 
csapat. Ez nehéz. Éppen ezért a vita után 
minden nap hozunk egy eredményt és a 
bírók részletes visszajelzést adnak. Ezután 
pedig elmegyünk kikapcsolódni vendéglá-
tóipari egységekbe, ahol már sokkal infor-
málisabban beszélgetünk – ilyenkor van, 
hogy folytatódik a napi vitatéma elemzése, 
de gyakran nem is a vitázáshoz kapcsolódó 
dolgokról van szó.

Mik a leggyakoribb témák?

L: A társadalmat, a politikát, a nemzet-
közi kapcsolatokat és a moralitást érintő 
témák a leggyakoribbak.
B: Igazából fontos a társadalmi kérdé-
sek felvetése, választ már nem a for-
mális viták során adunk rájuk. Pl. az 
oktatás ingyenessége, a halálbüntetés, 

használnánk-e időgépet, be kéne tiltani 
a lottót stb. 
(A megfelelő hozzáállással bármiből lehet 
jó vitatémát csinálni, de ehhez szükséges a 
vitázói szemlélet. – szerk.)

Fontos a jó angoltudás?

L: Nem ez az elsődleges, senkitől sem elvárás 
a felsőfokú angol. Főleg, mert gyorsan, sokat 
lehet fejlődni, mivel “használod” a nyelvet.
B: A fejlődéshez tényleg elég egy alapszintű 
angol, az, hogy megértsd, amit mondanak kö-
rülötted. Persze ha elkezded, és megtetszik a 
vitázás, akkor ahhoz, hogy a nemzetközi ver-
senyeken is sikeres legyél, nem árt a jó angol.

Magyarul nem szoktatok tartani vitaalkal-
makat?

B: Ha van rá igény (legalább egy vitányi 
ember, azaz 8 fő részéről), tartunk. Tavaly 
volt már erre példa. Alapvetően, aki ide el-
jön, az elfogadja, hogy itt 2 órára az angol 
az elsődleges nyelv, de azt is, hogy jól tud 
fejlődni, ezért ritkán van szükség erre.

Mi a jó beszéd titka?

L: Bár az a cél, hogy kizárjuk a szubjektív 
részeit a vitázásnak, segít, ha retorikailag jó a 
beszéd. Ehhez magabiztosság kell. Ez egy idő 
után mindenkinek magától jön, minél többször 
állsz ki, annál kevésbé fogsz izgulni. Minél 
több vitában kell részt venni, annál nyugod-
tabb, jobb beszélő leszel. Ha nyugodt és maga-
biztos tudsz maradni, akkor beszéd közben is 
átlátod a vita közben sebtében, kézzel írt jegy-
zetedet. Ez mindenkinek más, és szinttől füg-
getlen. Van, akinek egy A4-es oldal és 3 szóból 
rakja össze a saját 7 perces beszédét, más 10 ol-
dalra ír 300 szót. A legfontosabb része az, hogy 
az érvelés koherens, jól felépített, és releváns 
érveket használó legyen. 
Ez minden beszédre igaz, de ha vitaspecifi-
kusak akarunk lenni, akkor bejön egy plusz 
szempont: nem árt, ha a beszéded nagyon jól il-
leszkedik és cáfolja a korábbi beszédeket vagy 
kiegészíti, felerősíti a csapattársadét.

Ezek szerint ez tanulható?

L: Mindenképpen! Nem is kell jobb példa 
arra, mint az, ahogyan az új vitázók fejlőd-
nek a Vitaklubon alkalomról alkalomra.  
Látszik, hogy egy teljesen kezdő, aki elsőre 
alig tud makogni a megszeppentségtől, 3 hét-
tel később egy magabiztos, 7 perces beszédet 
tud tartani. Nagyon gyorsan lehet fejlődni.
Erre az egyik opció a vitaalkalmak, a má-
sik opció pedig a versenyek, még ha nem is 
mindenki lesz rögtön Európa Bajnok.

Mióta van egyetemi vitaklub Magyarországon?

L: Ez a közösség kb. 5-6 éve kezdett el fej-
lődni. Volt korábban is, de csak egy hosszú 
szünet és egy teljes generációváltás után in-
dult el a mostani vonal.

Mik a legjobb élményeitek?

L: A közösség és a versenyek. Mára a vitá-
zók lettek a legfontosabb társasági köröm. 
Persze, amit igazán szeretek, amikor a na-
gyobb versenyeken továbbjutsz, és eljutsz 
oda, hogy a te beszéded jön. Tavaly egy 
prágai verseny döntőjében a NATO keleti 
bővítése volt a téma, és én voltam az utol-
só beszélő. A terem tele van, és mindenki 
feszülten figyelt eddig, benned pedig csak 
nőtt a feszültség. És ekkor te vagy az utolsó, 
aki kap egy 7 perces záróbeszédet, amikor 
mindent utoljára még el kell mondanod, és 
meg kell mutatnod, miről is szól a vitázás. 
Aztán vége, mindenki tapsol, mindenki vi-
dám, és mindenki boldog, ez a legszebb ré-
sze ezeknek a versenyeknek.
B: Nekem nem a versenyek adják a leg-
fontosabb élményeket, legfeljebb társasági 
szempontból. Szeretem, amikor a szakköre-
inken látom azt bíróként, hogy egy színvo-
nalas vita kerekedik, és mindenki belerakja 
a saját mondandóját, a nagyhangú fizikustól 
a szerény szociológusig. Amit a versenye-
ken szeretek az az, hogy mennyi mindent 
tanulhatunk egymástól a vitákon keresztül.

A vitaklub friss tagjaként kaptam egy levelet 
a héten, hogy önkénteseket kerestek a tava-
szi Budapest Debate Open szervezéséhez 
(BPO). Ez miből áll?

L: Az ember nem is hinné, de nem egyszerű 
3 napig olcsó és minőségi szállást nyújtani a 
világ minden tájáról mindenkinek, megfele-
lő étkezést, és színvonalas éjszakai bulikat 
is szervezni. 
B: Van egy minőségi feladat is: el kell ér-
nünk, hogy színvonalasak legyenek a viták 

is, és hogy minden résztvevő kényelmesen 
érezze magát itt, évente nagyjából 1000 
e-mailt váltunk a résztvevőkkel.
Természetesen a megfelelő anyagi forrást is 
össze kell gyűjtenünk, és a különböző nagy-
követségekkel is nekünk kell kommunikálni, 
hogy mindenki kapjon engedélyt, hogy Buda-
pestre látogasson. Összességében nem köny-
nyű, de hálás, és felemelő munka, főleg, ami-
kor márciusban látod beérni a gyümölcsét.

Min akartok a jövőben változtatni?

L: Szeretnénk támogatást szerezni a műkö-
désünkhöz.
B: Szeretnénk növekedni, ennek az egyik 
eleme az intézményesülés, eddig nem igazán 
létezett nálunk a formális tagság fogalma. 
Így viszont hatalmas energiákba kerül fenn-
tartani ezt az egészet, bármilyen fontos is.

Szeretnétek bekapcsolni más egyetemeket is 
a vitaegyesületi közösségbe?

B: A vitaalkal-
mak teljesen 
nyíltak, bárki jö-
het, néha vannak 
középiskolások 
is. Tavaly majd-
nem rávettünk 
valakit, hogy 
csináljon egy 
vitaklubot egy 
másik budapesti 
egyetemen.
L: Mindenben együttműködünk a többi 
vitaklubbal, Budapesten gyakorlatilag 
nincsenek elkülönített vitaklubok, csak 
elvileg, gyakorlatilag a Corvinus-szal és 
a CEU-val együtt működünk. Emellett 
tartjuk a kapcsolatot a külföldi egye-
sületekkel is. Ez egy nagy nemzetközi 
közösség, és a magyaroknak már elég jó 
hírneve van, és sok a nemzetközi kapcso-
latunk. (Kooperálunk nagy versenyekkel 
is, pl. Krakkó, és Varsó, hogy kora ta-
vasszal ne ugyanarra az időpontra szer-
vezzünk két nagy nemzetközi versenyt. 
Ennek köszönhetően, ha pl. egy amerikai 
egyetemről valakik ide szeretnének jön-
ni, egy tengerentúli út során minden hét-
végén részt tudnak venni egy nemzetkö-
zi versenyen, és így sokkal jobban meg 
is éri nekik, mintha csak egy versenyért 
utaznának ennyit.)
B: Az érdeklődő középiskolás közösségek 
fejlesztése is nagyon fontos. Ezért ha bárki 
segítségért fordul hozzánk, mi mindig öröm-
mel támogatjuk az új kezdeményezéseket is.

Van-e még valami, amit meg szeretnétek 
osztani velünk?

B: Nekem az a tapasztalatom, hogy az a 
legjobb, amikor különböző gondolkodású 
emberek vannak együtt vitaalkalmakkor. 
Nagyobb többségben vannak a társadalom-
tudósok, de fontos, hogy reálos gondolko-
dású emberekből is több legyen.
L: Az, hogy ilyen témákról vitázunk, és be-
szélgetünk róla egymás között utána sokkal 
kötetlenebbül, sokban hozzájárul a tájéko-
zottsághoz, és olvasottsághoz a közéleti té-
mákban. Ezért igazán fontos a vitázás, nem 
csak érvelni tanulsz meg, hanem gondol-
kozni, és tájékozódni. Pl. amikor leülünk, 
és megnézzük az amerikai elnökválasztási 
vitát együtt, addigra már az amerikai po-
litikához is sokkal jobban értünk, mielőtt 
elkezdtünk vitázni. Ráadásul itt nem kell 
vaskos tankönyveket elolvasunk, és vizs-
gáznunk belőle ahhoz, hogy jobban megért-
sük az izraeli-palesztin szembenállást.

Többet tudunk 
a világ műkö-
déséről, mint 
korábban, és így 
magunktól moti-
váljuk magunkat.
B: Valaki mond 
valami újat néha 
egy versenyen, 
amiről még 
soha életedben 
nem hallottál, 
és hirtelen sok-

kal motiváltabb leszel, hogy utánanézz, 
utánakérdezz, jobban megértsd annak az 
embernek a gondolkodásmódját, vagy 
csak azt az egy gondolatát is. Ráadásul 
ez a versenyeken még fontosabb, hiszen 
azoknak tétje is van.
L: Pl. a Brexitről kapsz egy vitát, és este 
a bulin belefutsz egy britbe, akkor egészen 
más perspektívát kaphatsz arról, hogy ők 
ezt hogyan élik meg. Ugyanúgy, más nem-
zetek másképp hallanak arról, hogy mi 
történik Magyarországon, mint ha beszél-
nének velünk.

Mikor van a vitaklub?

Minden hétfő a Corvinus “C” épületében este 
7-től, (VII. előadó) és a Közép-Európai egyete-
men szerdánként 7-től. (Nádor utca 9. FT 609)
Bővebb információért lásd: https://www.face-
book.com/eltevita/ vagy https://www.facebook.
com/CeuDebateSociety

Meleg András
meleg.andras@nyuz.elte.hu

Áron és Lamine
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CSODASZER?
3D NYOMTATÁSSAL AZ ORVVADÁSZAT ELLEN

Ha a magyar kultúrában nem is, Ázsiában, különösen Vietnamban és Kínában 
nagy hagyománya van a rinocéroszszarvból készült dísztárgyak és orvosságok 
készítésének. Azt, hogy egy vietnámi család milyen gazdag, mennyire előkelő 
helyet foglal el a társadalmi ranglétrán, nagy mértékben határozza meg a rino-
céroszszarvból készült ékszerek és szobrok száma.

Jelenleg 30 gramm szaruért 5 500 $-t fizet-
nek a feketepiacon, azaz egy átlagos méretű 
szarv értéke elérheti a 300 000 $. Emiatt 
több, mint 130 000-el csökkent a Földön 
élő orrszarvúk száma a 20. század eleje óta. 
Mára már az összes fajt nézve is legfeljebb 
70 000 példány maradt és ez a szám is fo-
lyamatosan, minden nappal csökken. Az af-
rikai rinocérosz akár már 10 éven belül ki-
halhat, jelenleg kb. 4 000 egyedről tudunk, 
ez az egyik leginkább vadászott faj. A két 
szarvval rendelkező fajok népszerűbbek az 
orvvadászok körében, hisz egyetlen állat el-
ejtésével csaknem kétszeres profit érhető el.
Az orrszarvú szaru nagy része keratin, de 
ezen felül nagy mennyiségben tartalmaz 
kéntartalmú aminosavakat (pl. cisztein), és a 
szervezet számára hasznos sókat. Az anyag 
a mai napig olyan népszerű, hogy a kiterjedt 
vadászat miatt az orrszarvúk egyetlen élő-
helye sem nevezhető már biztonságosnak, 
az állatoknak folyamatosan menekülniük 
kell, újabb és újabb biztonságos terület után 
kutatva, amiből egyre kevesebb van. Ennek 
következtében a rinocéroszok fokozatosan 
a kihalás felé sodródnak. Habár állatvédő 
szervezetek megpróbálják visszaszorítani 
az állatok leölését, de pénzforrás, eszközök 
és megfelelő számú önkéntes hiányában 
csaknem tehetetlenek.
Meg lehet-e állítani ezt a folyamatot?  
Az úgynevezett CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a 
veszélyeztetett vadon élő állat- és növény-
fajok nemzetközi kereskedelméről) tiltja a 
rinocéroszszarv nemzetközi forgalmazását, 
de a feketepiac ennek ellenére virágzik.  
Új reményeink szerint már nem sokáig, 
ugyanis eddig legalább négy biotechnológi-
ai cég fejlesztett ki és szeretné piacra dob-
ni a 3D-nyomtatással készülő szintetikus 
szarvat, melyről képtelenség megállapítani, 
hogy valódi rinocéroszról származik-e vagy 
pedig laborban előállított anyagról van szó, 
mivel a szintetikus is ugyanúgy hordozza 
a genetikai információt. Tennék mindezt 
olyan alacsony áron, a jelenlegi feketepiaci 
ár 1/8-ért (ami még így is hatalmas összeg, 

szarvanként majdnem 40 000 $), hogy az 
orvvadászok képtelenek lennének hosszú-
távon versenyezni a szintetikusan előállított 
verzióval, így a vadászati tevékenység el-
méletileg lassan alábbhagyna.
Azonban a természetvédők többsége még-
sem örül ennek a hírnek vagy legalábbis 
fenntartással kezeli azt. Ugyanis szerintük 
nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy 
a valódi szarv iránti kereslet ténylegesen 
vissza fog esni ezen kísérlet következtében, 
s nem pedig emelkedni fog. Valamint az is 
probléma, hogy a CITES egyezmény nem 
valószínű, hogy lehetővé teszi a szinteti-
kus szarv árusítását, mivel kémiailag sem 
megállapítható a valódi és a gyártott közötti 
különbség, így álcégek épülhetnének, akik 
valódi szarvat adnak el szintetikusként.  
Ha pedig kifejlesztenék a technológiát, 
amivel mégis el lehet különíteni őket egy-
mástól, akkor ismételten visszakerülünk az 
alapproblémához, hiszen előbb vagy utóbb 
kiszivárogna a módszer. Tényleges adat, 

hogy a ma feketepiacon árult rinocérosz-
szarvak több mint 90 százaléka már így 
is hamis, mégsem csökken a kereslet és a 
levadászott példányok száma, sőt, inkább 
tovább nőtt.
Azt a téveszmét is erősítheti az új termék, 
hogy a szarvnak tényleges orvosi hatása van, 
annak ellenére, hogy ezt máig nem tudták 
tudományosan alátámasztani. A kínai gyó-
gyászat, mely a nyugati társadalmakban is 

reneszánszát éli, már több, mint 2 000 éve 
használja a rinocéroszszarvat különféle 
megbetegedésekre, mérgezésre, halluciná-
ciók, kelések és égési sérülések kezelésére. 
A 21. században afrodiziákumként és rák el-
leni csodaszerként a legeladhatóbb, turisták 
is gyakran veszik a helyi piacokon, sokszor 
nem tudva, hogy illegális terméket vásárol-
nak. Több kutatás is született arról, hogy a ri-
nocéroszszarvnak semmilyen olyan élettani 
hatása nincs, amit egy egyszerű étrend kie-
gészítővel vagy aszpirinnal ne lehetne elérni. 
Bár az anyag inkább a körmünkhöz hasonlít, 
így egyes kutatók szerint a körmünk rágásá-
val is hasonló eredményt érhetünk el, ezért 
pedig kár állatok ezreit lemészárolni. Ennek 
ellenére a hatalmas profit reménye miatt 
nem hagynak fel a gyógyhatású szerként 
való árusítással. Ha ezt a piacot nem lehet 
megfékezni, akkor ismét arra a konklúzióra 
juthatunk, hogy 3D nyomtatás ide vagy oda, 
az orvvadászat mértéke nem fog csökkenni.
A National Geographic is lehozott néhány vé-
leményt a törekvésről. Különféle szakértők, 
természetvédők, biológusok, aktivisták szó-
lalnak meg a cikkben, hasonló aggodalmakat 
fogalmazva meg. A fő ellenérvük, hogy már 
próbáltak hasonló megoldásokat más állati 
anyagok (pl. elefántcsont, angol nevén ivory) 
esetében, de minden egyes esetben inkább 
újabb piaci lehetőségeket tártak az orvvadá-
szok elé, nem hogy megállították őket.
Patrick Bergin, az American Wildlife 
Foundation igazgatója szerint a probléma  

gyökere nem maga a vadászat, hanem az 
emberi tudatlanság. A szintetikus szarv 
helyett a társadalmi gondolkodásban kel-
lene változást elérni, hogy az emberek 
ne akarjanak rinocéroszszarvat vásárolni.  
Ez azonban addig nem fog megtörténni, 
amíg Vietnamban általános, sőt elvárt a ri-
nocéroszszarvból készült tárgyak birtoklása.

Prátpál Mirtyll
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

LINDANE
A KLÓROZOTT SZÉNHIDROGÉN ALAPÚ ROVARÖLŐSZER
A klórozott szénhidrogén típusú rovarölő szerek, mint, ahogyan a lindane is, a szerves hatóanyagú szintetikus 
rovarölő szerek elsőként bevezetett csoportja. A HCH-nak igen sok térszerkezeti izomerjét ismerik, így például a  
gamma-HCH vagy másként a lindane-t, mely a rovarok szervezetében ezerszer hatásosabb, mint a többi izomer. 
Ez azonban a klórozott szénhidrogének szintézise során csak 10-15 százalékban keletkezik, melyből kitűnik, hogy 
tisztítása komoly erőfeszítésbe kerül.

A „heti lindane-szükséglet” hatásai

A lindane egérben májdaganatot okoz. Az EPA 
(Enviromental Protection Agency) listája sze-
rint emberben is valószínűleg rákkeltő hatású. 
Antibiotikummal együtt drasztikusan redukálja 
a bélflórát. Belélegezve az orr, elfogyasztva a 
gyomor nyálkahártyáján van az örökítőanya-
got érintő, annak elváltozásait okozó hatása. 
Nyulakkal végzett vizsgálatokban derült ki 
az, hogy a nőstény szoptatáskor az anyatej-
jel lindane-készletének kb. 30 százalékát át-
adja ivadékainak, hogy hozzászokhassanak. 
Az anyatej egyik igen fontos feladata, hogy 
biztosítsa az újszülött védelmét az önálló im-
munrendszer kifejlődéséig, de tudnunk kell: az 
anyatejben felhalmozódó peszticidek, vagyis a 
növényvédelemre alkalmazott vegyi anyagok, 
jókora része immunhiányos állapot kifejlődését 
idézi elő. Csökkenti a fehérvérsejtek számát, il-
letve károsítja a csecsemőmirigyet és a lépet. 
Napjainkban igen széles skálán mozog az ez-
zel a nem kedvező tulajdonsággal rendelkező 
peszticidek listája. 1944-ben a Spanyolország-
ban vizsgált pasztőrözött tejek kilencven szá-
zaléka tartalmazott legalább egy HCH izomert, 
majd egy, az Izraelben végzett méréseket kö-
vetően a fogyasztók tiltakozásának tudható 
be, hogy megmutathatta közvetlen hatását is, 
mivel betiltását követően egyidejűleg csökkent 
a tejtermékek HCH tartalma, illetve az emlőrá-
kosok száma.
Ma a világ legnagyobb HCH gyárai Indiában 
találhatók. Az egykor szintén az élmezőnybe 
tartozó Japán napjainkra jócskán lemaradt. 
Az Egyesült Államokban az ivóvízből és 
esővízből is kimutatható, az Antarktiszon 
mérhető mennyiségben van jelen krillekben, 
fókákban és még sarki rókákban is, angol-
szász országokban a lindannel kezelt szőrű 
juhok húsa képezheti az „elegendő lindane 
bevitel forrását”,  míg napjainkban az ameri-
kai seregben a molyok ellen közkedvelt segí-
tője a kármentes ruhatárolásnak.

A HCH előfordulása élő szervezetekben

Immunrendszeri elváltozásokat találtak Ka-
nada északi, arktikus területén élő eszkimók 
körében is. A táplálkozásra használt bálna, 

fóka és rozmár zsírjában igen nagy mennyi-
ségű klórozott szénhidrogén halmozódott fel. 
Az eszkimó anyák tejében négyszer–tízszer 
több OC-maradékot (OC:klórozott szénhidro-
gén család) mértek, mint a kontrollcsoportok 
anyáinak tejében. A klórozott szénhidrogének 
a magzatburkon is át tudnak hatolni, és súlyo-
san károsítják az újszülöttek fejlődő immun-
rendszerét. Az eszkimó gyermekek körében 
például az agyhártyagyulladás gyakoribb, és 
a szervezetük a védőoltás ellenére sem termel 
megfelelő mennyiségű antitestet.

Skandináviában 1988-ban figyeltek fel arra, 
hogy Anholt partjai mentén pusztulnak a fó-
kák.  A vizsgálatok azt mutatták, hogy az ál-
latokat egy olyan vírusos betegség támadta 
meg, amely addig nem okozott halálos ki-
menetelű megbetegedéseket. Egy év alatt 
44 ezer fókából 18 ezer pusztult 
el. A klórozott szénhidrogént 
tartalmazó heringeket fogyasz-
tó fókák immunrendszerének 
hatékonysága a harmadára 
csökkent. Az Északi-tenger mellé-
kén élő országok tudósainak tanácsa 
alapján a 19 vízszennyező peszticid haszná-
latát csökkentsék a felére, melyeket a Vörös 
Listán tettek közzé, és számuk napjainkra 
23-ra emelkedett.

A walesi Cardigan Bay-ben 1988-ban dög-
lött delfineket vetett partra a víz. Valenciához 
közel, a Földközi-tenger mellékén 1992-ben 
történt ugyanez. A pusztító járvány gyorsan 
terjedt, s az áldozatok száma hamarosan meg-
haladta az ezret. Mindennek hátterében ismét 
egy olyan vírust találtak, amely azelőtt úgy-
szintén nem okozott súlyos járványt. Amikor 
megvizsgálták az elpusztult delfinek zsírszö-
veteit, azt találták, hogy azokban kétszer-há-
romszor több a klórozott szénhidrogén, mint 
az egészségesekében. A lassú lebomlású és 
bioakkumulációra képes peszticidek – csök-
kentve a T-limfociták számát 20-50 százalék-
kal, így redukálva az immunrendszer védeke-
zőképességét is – az addig halálos kimenetelű 
megbetegedést nem okozó vírussal szemben 
védtelenné tették a tengeri állatokat.
Tizenhét ország már 1990-ben korlátozta vagy 
tiltotta a lindane felhasználását. Magyarország, 
amely 1968-ban elsőként vonta ki a mezőgaz-
dasági felhasználásból a DDT-t (diklór-dife-
nil-triklóretánt), s emiatt nemzetközi vonatko-
zásban komoly tekintélyt szerzett, sajnos nem 
maradt következetes kezdeti szigorához.

Álruhában Magyarországon

A lindane ma Terra-Tox néven a búza és a ku-
korica vetőmagját csávázó szerként használha-
tó hazánkban (tehát a gabonafélék, mint poten-
ciális lindane-forrás vannak jelen hazánkban), 
melyben egy ugyancsak klórozott szénhidro-
gén rovarölő szerrel, az endosulfannal képez 
keveréket. Úgy, hogy csupán csávázáshoz 
használják, az ember számára elenyésző a koc-
kázata, ám a talajban is van élet, s a talajvizet 

végül mi isszuk, sőt magevő állatok is szép 
számmal vesznek körül bennünket, s a rá-

juk épülő táplálékláncok végén 
védett ragadozók találhatók.

A lindane, és így a Terra-Tox is, 
a magevő fürjek populációiban csök-
kenti a kelési százalékot, és a világra-

jött ivadékokban a hormonális egyen-
súlyt megzavaró tényezőként tartják számon, 
míg a kacsák több szervének fejlődésében is 
mutatkoznak zavarok. 

Néma Judit
nema.judit@nyuz.elte.hu

A lindane hatása. (a) M.aeruginosa PCC7806 növe-
kedése 7 mg/L vízoldékonyságú lindane jelenlété-
ben; (b) Az összes determinált fehérje a sejtekben  

7 mg/L vízoldékonyságú lindane jelenlétében.  
* szignifikanciaszint p < 0.0

Ceballos-Laita és mtsai, Mar. Drugs 2015, 13(9), 
5666-5680
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KÉT KÉKES A FEJÜK FELETT
FOTÓEXPEDÍCIÓ A VORONYA-BARLANGBA

Október 3-án délután a Természettudományi Kar Könyvtárában tartott előa-
dást az Inverse Everest csapatának három tagja. Ambrus Gergely, ifj. Adamkó 
Péter és Tóth Attila képek és videofelvételek segítségével mesélt arról, hogy mi-
lyen volt augusztusban kilenc napot eltölteni a világ legmélyebb barlangjában.

Abházia a Nyugat-Kaukázusban, Grúzia és 
Oroszország között fekvő terület, mely po-
litikailag meglehetősen instabil. Az 1992-es 
grúz-abház háború óta de facto független 
állam, ezt azonban csak Oroszország és 
néhány kisebb ország ismeri el, a többiek 
Grúzia részének tekintik Abháziát.
Itt található a Voronya-barlang (másnéven 
Krubera-barlang), amelynek legmélyebb 
pontja 2196 méterrel a felszín alatt találha-
tó, ami világrekord. Ezt a pontot víz borítja, 
így eddig csak egy krími ukrán búvárnak 
sikerült oda lejutnia, négy éve. A környé-
ken található a világ legmagasabb bejáratú 
barlangja is, amely elméletileg összekötte-
tésben áll a Voronyával. A barlangkutatók 
ezt a kapcsolódást keresik, és ha sikerül 
megtalálniuk, akkor a két „egybenyitott” 
járatrendszer 2400 méteres mélységgel lesz 
a világ legmélyebb barlangja.
Az Inverse Everest csapata egy éve alakult, 
Ambrus Gergely, Tóth Attila, ifj. Adamkó 
Péter és Jager Attila ekkor döntötte el, hogy 
együtt meghódítják a Voronya-barlangot.  
A csapat tagjaiban közös, hogy mindannyi-
an régi szerelmesei a barlangászatnak, civil 
foglalkozásukat tekintve azonban igencsak 
vegyes képet kapunk: kútásó műszerész, 
autófényező, matematikus és televíziós 
szerkesztő is található közöttük! Hogy ne 
csak egy kirándulás legyen az útjuk, azt is 
elhatározták, hogy fotókat és filmfelvétele-
ket készítenek az expedícióról, és 2017-ben 
kiadják a világ első könyvét és első termé-
szetfilmjét a Voronyáról.
A helyi viszonyokra jellemző, hogy tíz nap-
pal a csapat indulása előtt lezárták a grúz-ab-
ház „határt”, és már úgy tűnt, hogy meghi-
úsul az expedíció. Az indulás előtti napon 
azonban szerencsére újra szabaddá vált az út, 
így barlangászaink végül szerencsésen meg-
érkeztek a 2300 méteren található kutatótá-
borba. A barlang olyan közel van az orosz 
határhoz (Szocsitól mért légvonalbeli távol-
sága 50 kilométer), hogy a bejárat környékén 
még akkor is működtek az orosz SIM-kár-
tyák, amikor az abházok már nem… A hely-
színen egyébként csatlakozott a csapathoz 
Fábián Botond erdélyi barlangász, valamint 
egy libanoni „kollégájuk”, tehát végül hatan 
vágtak neki a feneketlen mélységnek.

A barlang felső zónája az alpesi víznyelős 
barlangokhoz hasonló, míg az alsó részeit 
hangulatos „kanyonok” alkotják, ahol csak a 
hideg és a (hideg) víz állandó jelenléte okoz 
némi kellemetlenséget. A járatok általában 
nem szűkek, kivéve az úgynevezett Yellow 
Tube-ot, amelyen kifejezetten küzdelmesen 
lehet csak átkúszni. A barlang bővelkedik 
a függőleges járatokban, az ún. aknákban, a 
legmélyebb például 155 méteres, ebben egy 
ember nagyjából 40 perc alatt tudott felmász-
ni. A csapat tagjainak elmondása szerint nem 
mindennapi élmény volt egy kötélen lógni az 
aknában, miközben közvetlenül mellettük dü-
börgött egy-egy barlangi vízesés. Az aknákat 
aztán több helyen közel vízszintes, kanyargó 
járatok, ún. meanderek váltják fel.
A csapat terveinek megfelelően Gergő és 
Peti számos barlangi fényképet készített az 
expedíció során, ehhez összesen nyolc da-
rab vakut használtak. Magyarországon és a 
világon elsőként a miskolci Pannon-tenger 
Múzeumban nyílt fotókiállítás az Inverse 
Everest fényképeiből október 13-án.
Barlangászaink tudományos kutatást is vé-
geztek a Voronyában: többek között a szén-
dioxid-szintet, a nyomást és a vízfolyások 
elektromos vezetőképességét mérték. Utób-
bival az volt a céljuk, hogy elkülönítsék a 
barlang egyes vízfolyásait (amelyek egyéb-
ként a felszínre törve a mindössze 15 kilo-
méternyire elterülő Fekete-tengerbe ömle-
nek). 1800 méteres mélységből pedig olyan 
ugróvillás ízeltlábúakat (Collembola) hoztak 
fel, amelyeket ugyan mások már leírtak, de 
csak a Voronya-barlangban fordulnak elő.

A mérésekre nagyjából 1400 méteres mélysé-
gig volt lehetőségük, ott ugyanis egy mennye-
zetig vízzel borított járaton, ún. szifonon kellett 
átjutniuk, ahol a vízhatlan táskák ellenére is 
eláztak a műszerek. A szifon vize – a barlang 
többi részéhez hasonlóan – 3°C-os volt, nem 
csoda hát, hogy a magyar csapattal tartó liba-
noni barlangász csak sokadik próbálkozásra, 
néhány ima elmondása után jutott át rajta.
Barlangászaink a szervezetük folyadék-
veszteségét sok tea és leves fogyasztásával 
pótolták, a barlang ivóvize azonban eny-
hén fertőzött, ezért víztisztító berendezést 
is kellett használniuk. Elengedhetetlennek 
bizonyult a megfelelő mennyiségű energia-
bevitel is, így végül a vegetáriánus libanoni 
barlangász is kolbászt és szalonnát evett a 
magával hozott magvak helyett…
A barlangban több pihenő- és táborhely, ún. 
bivak található. Az egyik bivak például a hang-
zatos Sandy Beach névre hallgatott, ami a gya-
korlatban azt jelentette, hogy az alját iszap bo-
rította… A csapat tagjai a bivakokban általában 
megpróbálták megszárítani az átnedvesedett 
ruháikat, ami 2°C-ban és 100%-os páratar-
talom mellett szinte lehetetlennek bizonyult.  
Az előadás moderátora, Leél-Őssy Szabolcs 
meg is jegyezte, hogy „semmi sem bírja ki a 
barlangi környezetet az emberen kívül”.
Az Inverse Everest csapat tagjai összesen 
kilenc napot töltöttek lent a barlangban (ez 
minden csapattagnak egyéni rekord), és 
eközben a fényképezés kellékeit, az akku-
mulátorokat, a mérőműszereiket, minden ru-
hájukat és élelmüket magukkal cipelték. Ez 
összesen 14 zsákot és az ennivalón kívül 30 
kilót jelentett. A csapat a 2080 méter mélyen 
fekvő Game Over-teremig jutott le, amely a 
barlang legmélyebb szárazon lévő része.
A magyar barlangászok végül arról is beszá-
moltak, hogy amikor kilenc nap elteltével újra 
feljutottak a felszínre, ténylegesen érezték a le-
vegő „ízét”, vagyis az ózon édeskés illatát.

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

SEMMI SEM BÍRJA KI 
A BARLANGI KÖR-

NYEZETET AZ  
EMBEREN KÍVÜL

„

AIRPORT TÚRA
REPTÉRLÁTOGATÁS A KULISSZÁK MÖGÖTT

Mi történik egy repülőgéppel miután kiszálltál belőle és elhagytad a reptér 
területét? Miért villognak kétszeres hangsebességgel a leszállópálya előtt 
a fények? Ki az a fedélzeti mérnök és mi volt a feladata? Többek között 
ezekre a kérdésekre is válaszokat kaptam az Airport túra során.

Habár két évadot már végignéztem a National 
Geographic-on futó Reptéróriás: Dubai című 
dokumentumfilm-sorozatból, amikor szep-
tember elején találkoztam – talán a közösségi 
médiában – azzal a felhívással, hogy az egyik 
utazási iroda reptérlátogatást szervez hazánk 
egyetlen világszínvonalú repülőterére, a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, nem lehetett 
kérdés, hogy ott kell lennem ezen a túrán.
Az esős, felhős időjárás ugyan nem feltétlenül 
kedvezett bármilyen szabadtéri programnak, 
mégis érdeklődve vártam ezt a péntekre eső 
októberi napot. A találkozó az AeroParkban 
volt, mely a 2-es terminál mellett található, és 
az „igazi” túra előtt körülbelül tizenkét év után 
volt szerencsém viszonylag felnőtt fejjel is 
megtekinteni az egymás mellett sorakozó régi 
gépmadarakat.
A múzeumban megtekinthető a magyar polgári 
repülés több, mint 60 éves története olyan le-
gendás repülőkkel, mint a Li-2-es, a Jak40-es 
vagy a Tu-154-es, sőt egy XX. századi Tesla 
radart és egy kibontott hajtóművet is közvetlen 
közelről megvizsgálhatunk. Az AeroParkban 
egy igazi veterán volt az idegenvezetőnk, aki 
fedélzeti mérnökként szolgált azon a Tu-154-
esen (is), ami most ki van állítva a parkban.
Hogy ki is az a fedélzeti mérnök? Az Úr úgy 
magyarázta el nekünk, hogy képzeljünk el egy 
távolsági buszt, mely egy ismeretlen országba 
megy ismeretlen utakon, ezért két sofőrje van, 
amíg az egyik vezet, a másik a térképet nézi, 
mert aki vezet, nem tud száz százalékosan a na-
vigációra koncentrálni, és ha elnéz egy kanyart 
a térképen, akár egy óra is lehet, mire vissza-
talál a helyes útra. A fedélzeti mérnök is ezt a 
teendőt végezte el sok más egyéb teendő mel-
lett (pl. kijelzők figyelése, útinapló írása), amíg 
a modern technika és a repülőgépek fejlődése 
közbe nem szólt.
A Tu-154-est volt szerencsém belülről is meg-
nézni, idegenvezetőnk számos történettel ör-
vendeztetett meg bennünket. Az egyik ilyen 
volt, amikor egyszer Nairobiba repültek még 
a szocializmus idején, és az egyik párttitkárral 
elhitették, hogy az Egyenlítőnél meg kell emel-
ni a gépet, hogy épségben átjussanak felette. 
Valamint abba is beavatott, hogy miért nem 
szabad dohányozni a gépeken: Egyszer vala-
ki rágyújtott a magasban, és a dohányfüst az  

utastérben a légnyomást jelző műszert tönk-
retette, majd a gép következő útja során ke-
letkező túlnyomást a műszer nem jelezte ki, 
melynek következtében egy utas mindkét dob-
hártyája beszakadt!
Az „igazi” buszos túra első állomása az SRA 
pont volt, ahol egy check-in szerű átvilágítás-
ban volt részünk. Miután mindenki átjutott 
az ellenőrzésen, a 2B terminál felé vettük az 
irányt. Először a Fly Emirates óriási, Boeing 
777-ese tűnt fel a szemünk előtt, mely mére-
téből kifolyólag csak egyetlen helyen állhat 
meg, ugyanis csak egy olyan beszállóhely van 
a reptéren, amelyik két folyosóval rendelkezik, 
márpedig a Ferihegyre érkező legnagyobb re-
pülőgép megköveteli ezt a kivételes elbánást.

Ezután a Ryanair kis mini központjához men-
tünk, amit a cég magának alakított ki még 
2012-ben. A légitársaság a repülők és a termi-
nál közötti kapcsolatot nem a jól bevált buszos 
módszerrel oldja meg, hanem egy jóval olcsób-
bal: fedett folyosónak csak nagyon nehezen 
nevezhető utat jelölt ki utasainak gépük eléré-
séhez. Száz százalékban fapados megoldás...
A SkyCourt tövében – a két terminál közötti 
eltérő színű épület – tovább haladva eljutunk 
a régebbi, 2A terminálhoz. A repülőtér ennek a 
feléről indulnak a Schengeni övezetbe tartozó 
célállomással bíró repülők, míg a 2B-ről azok a 
gépek, melynek célországába útlevél és egyéb 
ellenőrzés is szükséges, nem elég egy személyi 
igazolványt villantani a gépre feljutáshoz.

Amikor a 2A-ra értünk, nagy volt rajta a 
forgalom, öt gép állt benn egymás mellett, 
a legtöbbet a buszból kiszállva meg is te-
kinthettük, ahogy a tőlünk távolabbi kifutó-
pálya felé veszik az irányt, ugyanis a köze-
lebbi kifutópályán sorra szálltak le a gépek, 
köztük egy Qatar Airways feliratú cargo 
gép, melynek kirakodását az 1-es terminál 
mellett megtekinthettük.
Ezután a busz elvitt minket a 31R kifutópá-
lya végéhez, hogy közvetlen közelről meg-
nézzük, milyen az, amikor egy ekkora jármű 
30 méterrel a fejünk felett zúg el. A pilótának  

ezen a felhős, esős délutánon kiváltképp 
szüksége volt arra a fényberendezésre, mely 
a tökéletes landolást lehetővé teszi számára. 
A fénysorban az egymás után elhelyezett 
ledek kétszeres hangsebességgel villognak, 
azért ennyire sűrűn váltva egymást, hogy a 
repülőgép ne tudja lehagyni a sorban felvil-
lanó lámpákat. A pilóták tökéletes időjárási 
körülmények között ezt a fénykoncertet már 
Kecskemét felett látják.
A lámpák után a következők a radarok vol-
tak, melyek a légiforgalmi irányítók leg-
jobb barátai. Négy 100 kilométer sugarú ra-
dar elég ahhoz, hogy az irányítók az összes, 
hazánk légterében tartózkodó repülőt szem-
mel tudják tartani. A két ferihegyi műszer 
mellett nyugaton a Kőris-hegyen, keleten 
pedig Püspökladánynál található egy-egy. 
Az irányító központ megtekintése sajnos 
nem tartozott a három órás túrába, pedig ez 
a része is érdekes lett volna számomra.
Miután megtekintettük Csányi Sándor és 
Lewis Hamilton magángépeit az 1-es – 
polgári célokat már el nem látó – terminá-
lon, túránk a szerelőcsarnokok és raktárak 
megtekintése után a „D” portán ért véget.
A repülőtér egy csodálatos hely, ahol minden 
mozdulat döntő jelentőségű, legyen szó a to-
ronyban dolgozó irányítóról, a terminálon be-
lül dolgozó utasbiztonsági koordinátorról vagy 
a csomagszállítót vezető sofőrről. És pont ez 
az az összehangolt, felelősségteljes munka az, 
ami annyira megfog engem a repülőterekben.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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NÉGYESHATOS

Ha szeretnéd nyomtatásban látni az írá-
sod, akkor a megfelelő rovat a Négyes-
hatos erre. Ide elsősorban hallgatók (kb. 
1700-2000 karakteres) írásait várjuk a  

negyeshatos@nyuz.elte.hu címre.

ÖTVENHATOS

„Ültem a villamoson, és azt hittem, hogy a 
villamos utazásra szolgál. (…) Nem tudtam, 
hogy (…) e villamosokból barikádokat lehet 
rakni, s ezeken az utcákon rohamra menni, 
harcolni és győzni is lehet!”

Örkény István: Fohász Budapestért
Az 56-os villamoson zötyögök az egye-
tem felé, hatvan évvel a forradalom után. 
Elmélázok: milyen is lehetett 1956 októ-
bere a mi karunkon?
Az ELTE TTK akkor még csak hét éve 
volt önálló, és a mai BTK helyén, a 
Múzeum körúton működött. A forrada-
lom kitörésekor itt is nagy volt a fel-
bolydulás, felfüggesztették a tanítást.  
A kar Forradalmi Bizottságának elnöké-
vé Cornides István fizikust (1920-1999) 
választották, akinek egyik barátja szerint 
„az lett a veszte, hogy túl népszerű em-
ber volt”. Kollégái egyenes embernek 
tartották, és tudták, hogy az egyetemis-
ták is hallgatnak rá. Cornides elítélte a 
kommunista rendszert, de nem támogatta 
az egyetemi polgárok részvételét a for-
radalomban. Egyrészt, tehát lecsillapí-
totta azon kollégáit, akik a kommunista 
érzelmű oktatók eltávolítását követelték, 
másrészt felszólította párthű tanártársait, 
hogy munkájukat háttérbe vonulva foly-
tassák. Érdekesség, hogy az akkoriban 
Budapesti Haladásnak nevezett BEAC 
elnöki tisztségét is Cornides töltötte be, 
így a forradalom idején a kosarasokat és 
a focistákat osztotta be az egyetem ka-
pujának őrzésére és a rend fenntartásá-
ra. Egyszer néhány diák kopogtatott az 
irodájában, hogy nyittassa ki a kaput. 
„Miért, mit akartok?” – kérdezte a pro-
fesszor, mire az egyetemisták büszkén 
felelték: „Hoztunk egy tankot!”
Cornides egy 1993-as interjúban el-
mondta, hogy nem hitt a forradalom győ-
zelmében, ugyanakkor kiemelte: „aki a 
halált is vállalja egy szebb és igazabb 
jövőért, azt hősnek tartom”.
Móricz Zsigmond körtér, metróállomás. 
Átszállok a négyeshatosra.

Telek Máté
telek.mate@nyuz.elte.hu

SPORTTÖRTÉNELMI KIÁLLÍTÁS
ELINDULTAK ELTE-S KÖRÚTJUKRA AZ „ELSŐK”

Október 4-én ünnepélyes megnyitó keretében indult ELTE-s útjára a 
BEAC – Az elsők című kiállítás. A tárlat első állomása a Lágymányosi Cam-
pus, ahol három kar hallgatói, oktatói és dolgozói tekinthetik meg a BEAC 
és az ELTE közös sporttörténelmét bemutató kiállítást.

Az ünnepélyes eseményen jelen volt Dr.  
Juhász Gábor, a Társadalomtudományi Kar 
dékánja, Dr. Jánosi Imre, a Természettudomá-
nyi Kar dékánhelyettese, Sujtó Attila az ELTE 
HÖK elnöke, Takáts Réka a TáTK HÖK el-
nöke, Kindelmann Balázs az IK HÖK elnöke, 
valamint Lukács Károly, a TTK HÖK kom-
munikációs elnökhelyettese.
A megnyitón Simon Gábor a BEAC ügy-
vezető igazgatója köszöntötte a résztve-
vőket. „Nagyon fontos, hogy innen Lágy-
mányosról indulhat el ELTE-s körútjára a 
kiállítás, hiszen 118 éves történelme során 
a BEAC szintén mindvégig Lágymányoshoz 
kötődött, és a Lágymányosi Campus három 
karát szinte szomszédoknak tekinthetjük.  
A kiállítás egyik fő célja, hogy az itt „élő” 
hallgatók, oktatók, és dolgozók megismer-
kedjenek az ELTE és a BEAC sporttörté-
nelmével, illetve rávilágítsunk a jelenkori 
egyetemi sportolási lehetőségekre is.”
Dr. Juhász Gábor, a Társadalomtudományi 
Kar dékánja kiemelte: „Ez egy kiváló alka-
lom arra, hogy közelebb kerüljön az egyetem 
polgáraihoz a BEAC, illetve remélem, hogy a 
jövőben mindennapi találkozások színtere lesz 
az egyetemi sport.”
Dr. Jánosi Imre, a Természettudományi Kar 
dékánhelyettese egy személyes élményt hozott 
a világ gazdagabbik feléről: döbbenten tapasz-
talta egy külföldi nagynevű egyetem látogatá-
sánál, hogy akkor lesz valaki az egyetem része, 
amikor megkapja a tagsági kártyáját az egye-
tem sportklubjába. „Szeretném, ha az egyetem 
alapvető része lenne a BEAC, minél szélesebb 
körben ismertté válnának a sportolási lehető-

ségek és a tablókon lévő eredményekhez ha-
sonló sikereket érjenek el hallgatóink.”
Sujtó Attila az ELTE HÖK elnöke hangsúlyoz-
ta: „Szinte mi is részesei lehetünk a sporttör-
ténelemnek azáltal, hogy valamennyi ELTE-s 
hallgató sportolhat a 118 éves BEAC-ban. 
Nem kívánhatok mást, minthogy az elkövetkező 
években még több tablóval, BEAC-os büszke-
ségekkel bővíthessük ezt a szép kiállítást.”
A megnyitó végén Dr. Juhász Gábor, a Tár-
sadalomtudományi Kar dékánja egy ELTE-s 
ajándékcsomagot adott át Illés Fanninak, a 
kar paralimpikon hallgatójának. Fanni a szep-
tember 18-án véget ért 15. nyári paralimpiai 
játékokon az összes versenyszámában óriási 
egyéni csúcsot úszott. 100 m mellen 5., 100 m 
háton 9., 400 m gyorson 9., 100 m gyorson 10., 
200 m vegyesen pedig  11. helyet szerzett.
A kiállítás október végéig bárki számára in-
gyen megtekinthető az ELTE Lágymányosi 
Campusának északi épületében, novembertől 
pedig a következő ELTE-s helyszínre költözik 
a tárlat.
Forrás: http://www.beac.hu/hirek/elte/elin-
dultak-elte-s-korutjukra-az-elsok/

PRÁGA
AZ ARANY VÁROSA

Prága Csehország fővárosa, ami a Moldva (Vltava) két partján fekszik.  
A város arannyal való asszociációjára két elmélet is van – vagy az alki-
misták tevékenysége miatt vagy I. Károly miatt, aki arannyal vonatta be 
a prágai vár tornyait. Nevét állítólag azokról a zúgókról (csehül: práh) 
kapta, amelyeken nagy robajjal folyt át a víz a város közepén.

Prága népszerű úticélnak számít Magyar-
országról, ugyanis az oda indított járatok 
nagyon hamar megtelnek. Viszonylag egy-
szerű kijutni vonattal és busszal is – bár az 
árakban elég nagy különbség figyelhető 
meg – ugyanis a vasút sokkalta drágább.  
Mi busszal mentünk, ami hét és fél órás volt 
két közbülső megállóval együtt. Sajnos fa-
pados repülőjáratot nem indítanak.
II. József 1784-ben egyesítette Prága addig 
különálló részeit – az Óvárost, az Újvárost, 
a Kisoldalt és a Hradzsint.
Az Óváros (Staré Město) Prága közepén fek-
szik. Itt járva le sem lehet tagadni, hogy a 10. 
század elején épült ugyanis kis zegzugos szűk 
utcákban bolyonghatunk. Rengeteg történel-
mi jelentőségű látnivalót fedezhetünk fel:
• Óvárosi tér, amelyet gótikus, reneszánsz 

és barokk épületek vesznek körül. Itt lát-
ható az Orloj is a Városháza oldalában, 
ami minden óra egészkor kis órajátékkal 
örvendezteti meg a turisták tömkelegét.

• A Lőportoronytól (Prašná Brána) indult 
annak idején a koronázási menet a várba.

• Ami kissé eltér a szokásos látnivalóktól 
és eléggé kontrasztban van a környék tör-
ténelmi jellegével az az Apple-múzeum.  
Ez a legkomplexebb, legértékesebb Apple 
gyűjtemény, ahol rengeteg eredeti „erek-
lyével” ismerkedhetünk meg.

A Zsidóváros (Josefov) az Óvárostól 
északra helyezkedik el. Nevét II. Józsefről 
kapta, a liberális szellemisége miatt. Leg-
fontosabb látnivalói a Maisel-zsinagóga, 
Pinkász-zsinagóga, Régi-új zsinagóga, 

Magas zsinagóga, Régi zsidó temető, Ipar-
művészeti Múzeum és Franz Kafka szülő-
háza. Mi a mostani látogatás alkalmával 
nem barangoltunk itt, mert már korábban 
felfedeztük magunknak. Első prágázóként 
érdemes ellátogatni ide!
Az Újvárost (Nové Město) I. Károly  
(IV. Károly Német-Római császár) alapí-
totta 1348-ban. Ennek a központja a Ven-
cel tér (Václavské náměstí), amit délről a 
Nemzeti Múzeum (Národní muzeum) zár 
le. Továbbá még itt található a Reprezen-
tációs ház (Reprezentační dům hlavního 
města Prahy), a Nemzeti Színház (Národ-
ní Divadlo) és az újvárosi városháza.
A Hradzsin (Hradčany) tulajdonképpen a 
várnegyedet takarja. Most amikor voltunk a 
barokk várban, akkor a terrorveszély miatt 
minden egyes turistát átkutattak, úgyhogy a 

csúcsidőben kb. kétórás sorban állásra lehet 
számítani, ha délután 3 vagy 4 felé mész, 
akkor viszont 5-10 perc alatt be lehet jutni. 
Ha az utóbbit választod, akkor vedd figye-
lembe azt, hogy a látványosságok (Szent 
Vitus-székesegyház, Királyi Palota, Szent 
György-bazilika és kolostor, Arany utcács-
ka és Daliborka torony) délután ötkor zár-
nak. A várban gyönyörűen gondozott ker-
tekben lehet andalogni.
Az Óvárossal szemben, a Moldva túlpartján 
fekvő Kisoldalra a Károly-hídon át juthatunk 
el a legkönnyebben. Itt a 18. századi épüle-
tek változatlanul maradtak fent. Az apró ut-
cácskák közül a személyes kedvencem egy 
étterembe vezet és egy lámpa irányítja a for-
galmát, ugyanis olyan szűk, hogy két ember 
nem fér el egymás mellett benne A kisoldali 
Petřin-hegyre sikló visz fel, itt áll az Éhség-
fal, a Csillagvizsgáló és egy kilátó.
További érdekes látnivaló még a 216 méter 
magas TV torony (Žižkovský vysílač), ami 
már nem a városközpontban helyezkedik el. 
Kissé bizarr módon kisbabák másznak fel 
a modern épületre. Itt számtalan lehetőség 
közül lehet válogatni – gyönyörködhetsz a 
panorámában, ehetsz az étteremben vagy 
akár lakosztályt bérelhetsz.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

PILLANATRAGASZTÓ

Tóth Krisztina könyve, a Pillanatragasztó 
2014-ben jelent meg a Magvető kiadó ki-
adásában. A kötet huszonöt groteszk novel-
lát tartalmaz, ami nem véletlen, utalhat arra, 
hogy a szerző az első könyvét 25 évvel ezelőtt 
jelentette meg – történetek pillanatfelvételek 
Magyarország elmúlt huszonöt évéből.
A könyvben visszatérő elemek a tiltott 
szex, a halál, az erőszak és a belefásultság.  
Tudom, hogy ez nem a legjobb kedvcsináló,  

de Tóth Krisztina karakterábrázolásával, 
történetvezetésével és finom humorával el-
éri, hogy a könyve a letehetetlen kategóriá-
ba tartozik.
A könyv címe utalhat arra, hogy a novellák 
különálló egységek, amiket a köteten kívül 
semmi más nem tart össze. Vagy utalhat az 
ugyanezt a címet viselő novellára, amiben 
a főszereplő egy halott férfi miatt fennálló 
problémára keres ideiglenes, látszatmegol-
dást. Ez utóbbi problémamegoldás jellemző 
még más novellákra is a könyvben, például 

a Doors-ra, A kulcs-ra, az Ahogy eddig-re 
és az Utószezon-ra. Általában a látszatmeg-
oldások a megcsalásban, máson történő 
düh/frusztráció levezetésében merülnek ki.  
További érdekesség a könyvben az intertex-
tualitás. Tímár Zsófi muskátlija megidézi a 
Mikszáthtól ismert Tímár Zsófi özvegysé-
gét, A Játszódjatok! az Édes Annát (hiszen 
kinek is kéne a piskóta?) és a Földlakó  
Karinthy Arabelláját.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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Beküldési határidő: a megjelenéstől szá-
mított következő hét végéig (következő 
hét péntek 13.00).
Ezt kérlek tartsátok tiszteletben!
A nyertes a gumicukrát az Északi Hallga-
tói Irodában (É 0.75) nyitvatartási időben 
veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a do-
bozban látta a nevét.

HETI NYERTESEINK

Mészáros Nikolett
Takács Kristóf

Veszelszki Anna

MONDOK EGY

Humoros a tanárod? Másokkal is meg-
osztanád, hogyan sziporkázik az óráin? 

Küldd be a mondokegy@nyuz.elte.hu-ra a 
mondatot, a tanár és a kurzus nevét!

ABLAK EGY MÁSIK VILÁGRA
VÁNDORSÓLYOM KISASSZONY KÜLÖNLEGES GYERMEKEI

Tim Burton segítségével bepillantást nyerhetünk egy csodálatos fantázia-
világba, ahol különleges gyerekekkel ismerkedhetünk meg. Annak ellené-
re, hogy a fiataloknak különleges képességeik vannak, az érzelmeik és a 
viselkedéseik ugyanolyan átlagosak, mint a mieink.

A Vándorsólyom kisasszony különleges gyer-
mekei című film Ransom Riggs, ugyanazon 
című kötetének a megfilmesített változata. 
Főszereplő a magányos kamasz, Jake, aki ke-
resi a helyét a világban, inkább kevesebb, mint 
több sikerrel. Egyetlen igazi rokona, aki foglal-
kozik vele a Nagyapja, aki Jake-et kicsi korától 
kezdve izgalmas történetekkel szórakoztatja, 
és ehhez fényképeket mutogat neki. A kegyet-
len és hirtelen halála Jake-et megviselni, így 
Skóciába megy, megnézni a helyet, ahol felnőtt 
a példaképe. Itt kezdetben nem talál semmit, 
csak egy romos házat. Ekkor kezdődnek a ka-
landok, ugyanis rájön, hogy egy időhurok ta-
lálható benne, ami visszaröpíti a múltba. Végre 
találkozhat azokkal az ismeretlen gyerekekkel, 
akik mégis oly ismerősek a nagyapja meséiből. 
Elkezdődik a kaland a Repülő lánnyal, a Látha-
tatlan fiúval és a többiekkel.
A film indítása nagyon erős. Látjuk a habó-
kos nagyapát, meg szegény Jake-et, akit egy-
ből sajnálni kezdünk. Hirtelen ebből az átla-
gos képből egy horror filmbe ugrunk, aztán  

megint szokványossá válik a képi világ. 
A horror eszköztára újból és újból elő-
jön a filmben, ráadásul pont akkor, amikor 
erre nem számítanánk, ezért olyan ijesztő.  
Burton egy ablakot nyit egy újabb fantáziabi-
rodalom megismerésére, a látványvilág pazar, 
azonban valami számomra mégis hiányzik.
Izgalmas a cselekmény, aranyos a szerelmi 
száll, és bemutatja a Harry Potter alapigaz-
ságát: nem csak nagyon rossz és nagyon jó 
emberek léteznek, van középút is. Ennek el-
lenére jobb lett volna a különleges gyerme-
kek történetét is megismerni. A film közepe 

táján, amikor a szülői kegyetlenséget mu-
tatják be, jobb lett volna inkább arra fektet-
ni a hangsúlyt, hogy a különleges gyerekek, 
hogyan is kerültek oda. A nemtörődöm apát 
már felismertük a film első tíz percében, 
felesleges volt a film közepéig bizonygatni, 
hogy bizony ő nem foglalkozik a fiával. 
A Vándorsólyom kissasszonyt alakító Eva 
Green gyönyörű és zseniális, mint mindig. 
Ijesztő nevelőnőként van bemutatva, akit mégis 
mindenki szeret, hiszen furcsa szokásai is azért 
vannak, hogy a gyerekeket védjék. Az időhurok 
remek ötlet, és az alapja a történetnek, mégsem 
sikerül átvinni a valóságba, de ez nem róható fel 
a filmnek, ugyanis ez nem egy tudományos-fan-
tasztikus film, hanem egy fantasy.
Ezt a filmet főleg azoknak ajánlom, akik sze-
retik Tim Burton stílusát. A fantázia és lát-
ványvilága remek, azonban a történet kevésbé 
kiforrott és érdekes. Ne dőljetek be, a 12-es 
karika kicsit csalóka, én a film megnézése óta 
lámpával alszom.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children 
(színes, magyarul beszélő, amerikai-belga-angol 
kalandfilm, 127 perc, 2016)
Rendező: Tim Burton
Író: Ransom Riggs
Forgatókönyvíró: Jane Goldmann, Ransom Riggs
Szereplők: Vándorsólyom kiszasszony (Eva Green),  
Barron (Samuel L. Jackson), Jacob Portman (Asa 
Butterfield)
Pontszám: 7/10

HANNIBAL

Szereted a főzőműsorokat? Szeretnél étele-
ket készíteni, melyek nemcsak ínycsiklan-
dóak, de látványuk is egészen teátrális? Nos, 
erre nem ezt a sorozatot ajánlom, de amit 
felkínál, attól garantáltan összefut a nyál a 
szádban, még ha rossz értelemben is.
A történet főszereplője, Will Graham kü-
lönleges ügynök az FBI-nál dolgozik.  
Képességei megengedik, hogy beleképzelje 
magát az elkövető helyébe, és részletesen re-
konstruálja agyában a folyamatot, ahogy az 
áldozatát megölte, és így a gyilkosok nyomára 
tud akadni. Ezért a tehetségéért viszont mentá-
lis épségét teszi kockára, mivel olyan valóság-
hűen látja maga előtt bűntettet, hogy néha azt 
képzeli valóban ő maga követte el. Will prob-
lémáit Dr. Hannibal Lecter kezeli, aki titokban 
maga is sorozatgyilkos, és áldozatait szereti 
egy pohár vörösbor mellett elfogyasztani. Mű-
veltségével, és karizmatikusságával leveszi az 
ügynököt a lábáról (szó szerint), és tanulmá-
nyozza Willt, akinek eközben fogalma sincs 
arról, hogy a veszély a közeléből leselkedik rá.

A 2013-ban induló, majd 2015-ben 3 évadnyi 
akcióval és filozofikus párbeszédekkel meg-
fűszerezett izgalmak után befejeződő sorozat 
méltó utódja (vagy inkább elődje) lett a filmtri-
lógiának. Azért elődje, mert a sorozat időrend-
ben a filmek előtt játszódik, és új történtet írtak 
hozzá. Tulajdonképpen a Sherlock-sorozathoz 
hasonlóan egy újragondolása az eredeti sztori-
nak, ami szerintem kellően beteg és ugyanakkor  
intelligens. Hogy mi sült ki belőle, azt magatok 
döntsétek el.

A színészi gárda remek. Bár Anthony  
Hopkins-ra ezúttal nem számíthatunk, 
kapunk helyette egy fiatalabb, kevésbé 
őrültebb, ám annál sokkal félelmetesebb 
Dr. Lectert Mads Mikkelsen-től (Casino 
Royale, A vadászat). Adjunk még hozzá 
egy Laurence Fishburne-t (A Mátrix), és 
egy eddig meglehetősen ismeretlen Hugh 
Dancy-t, akinek visszafogott, de a karak-
terét kiválóan kidolgozó alakítása elnyerte 
a kritikusok elismerését. A készítők nagy 
hangsúlyt fektettek a látványvilágba, az 
effektekkel teli hátborzongató látomásokba 
és a soundtrackbe, ami fennkölt klasszikus 
zenéből, és horrorisztikus atmoszférát keltő 
ambiens zajokból tevődik össze, ami szim-
bolizálja Hannibal külső és belső tulajdon-
ságai közti ellentétet. Kedvenc kannibálunk 
vásznán pedig az ételek a festék, és alko-
tásairól néha el sem tudjuk dönteni, hogy 
inkább étvágygerjesztőek vagy visszata-
szítóak. Aki szereti a thriller-horror műfajt, 
annak csak ajánlani tudom.

Pungor Dávid
pungor.david@nyuz.elte.hu

GYUFÁS FELADATOK

Néhány fontos szabály a gyufás rejtvények megoldásával kapcsolatban:
• mindig csak a megadott számú gyufaszálhoz nyúlhatunk, a többit nem szabad elmoz-

dítani,
• minden gyufaszálat fel kell használni,
• egy csomópontba tetszőleges számú gyufaszál futhat be,
• egy gyufaszálat csak egyszer mozgathatunk.
Megoldásaitokat küldjétek a rejtveny@nyuz.elte.hu címre, és így nagyon finom Chupa 
Chups nyalokát nyerhettek. Jó szórakozást!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

1. Helyezz át a csigavonalból négy szál gyu-
fát úgy, hogy a másik irányba csavarodjon!

2. Helyezz át két szál gyufát úgy, hogy a 
felírt szám 2006-tal egyezzen meg!

3. Hogyan lehet 6 szál gyufából tizet csinál-
ni úgy, hogy egyiket sem törjük el?

4. Hogyan lehet 6 szál gyufából kirakni 4 
egybevágó szabályos háromszöget úgy, 
hogy egyik gyufát sem törjük el?

5. Helyezz át úgy két szál gyufát, hogy a 
szemét a lapátra kerüljön!

6. Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy igaz 
egyenlőséget kapj!

7. Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy az 
állítás igaz legyen!

8. Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy az 
állítás igaz legyen!
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