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32. Telekom Vivicittá Városvédő Futás 
Szeresd a várost 2017-ben is! Csatlakozz a városvédő futáshoz, a tavasz 
legnagyobb szabadidősport-eseményéhez!
Egész hétvégés ünnep az egész családnak, szombaton a rövidebb, va-
sárnap a hosszabb távok szerelmesei indulhatnak.
A Vivicittá jelentése: éljen a város, szeresd a várost! Gyere el, és ün-
nepeld te is Budapestet a főváros legszebb útjain futva egy (vagy két) 
csodaszép tavaszi napon! | facebook.com/vivicittafutas/
Részletek: http://www.futanet.hu/cikk/32-vivicitta-varosvedo-futas-2017
Online nevezés: nevezes.futanet.hu
Időpont: 2017. 04. 08-09.

BTDK Tavaszi Iskola 2017: 
 Mit csinál a biológus?

Az idei Tavaszi Iskola kedvcsináló kör-
képet ad a “biológusi létről”, a biológusok 

napi munkájáról, életmódjáról és lehetséges 
pályaíveiről. Az előadók között lesz etológus, 

növénybiológus, terepbiológus, biotechnológiai 
iparban dolgozó kutatási igazgató, virológus-or-

vosbiológus, természetfilmesként dolgozó bioló-
gus, molekuláris biológus, és elméleti modellező 

biológus, akiket arra kértünk, meséljék el a munkájuk 
„mindennapjait” és kiemelt pillanatait, szépségeit és 

árnyoldalait egyaránt. Az előadók az előadások után és 
között is örömmel válaszolnak a kérdésekre. Három évvel 

ezelőtt már rendeztünk ilyen típusú Tavaszi Iskolát, és óriási 
siker volt!

Elektronikus jelentkezés a btdk.elte.hu honlapon.
Helyszín: Fatornyos Fogadó és Erdei Hotel, Börzsöny

Időpont: 2017. 04. 07-09.

Miért van a konnektorban áram?
Horváth Ákos, az MTA Energiatudomá-
nyi Kutatóközpont főigazgatója tart előadást  
Az atomoktól a csillagokig sorozat következő 
alkalmán Miért van a konnektorban áram? A vil-
lamosenergia-termelés és -elosztás fizikája címmel.
Nem sokkal Faraday felfedezése (1831) után, amely 
leírta az elektromágneses indukció törvényét, meg-
kezdődött az elektromos áram tényleges ipari alkalma-
zása is. A XIX. század vége felé kezdtek el nagy, közcélú 
villamoshálózatokat kiépíteni, akkor készültek el az első 
erőművek is. Ma már természetes, hogy a villany a kon-
nektorból jön, és csak egy kiterjedt áramszünet idején venni 
észre, mennyire függ mindennapi életünk az elektromosságtól. 
Hogyan működik az egész országra, sőt a kontinensre kiterjedő 
villamosenergia-előállító és -továbbító rendszer? Hogyan állítjuk 
elő az elektromos áramot, és hogyan tesszük ezt majd a jövőben? 
Az előadásban szó lesz arról is, milyen előnyei és hátrányai vannak 
a szélerőműre, illetve a napelemre alapozott energiatermelésnek, illetve 
hallhatunk a szabályozás alapvető kérdéseiről is.
Helyszín: ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A, 0.83.)
Időpont: 2017. március 23. 17:00

Kutya, ember, robot
Miklósi Ádám egyetemi tanár, az ELTE Etológia Tanszékének veze-
tője tart előadást a Bolyai Kollégium Csütörtök Este sorozatának kö-
vetkező alkalmán Mit tanít a kutya az emberről, az ember a kutyáról, 
és mindketten a robotokról? címmel.
Az etológia a természetes viselkedés kutatásával foglalkozik, azt 
igyekszik megragadni, hogy a viselkedés milyen formában járul hoz-
zá a faj túléléséhez, illetve milyen módon szabályozódik. Az utóbbi 
években az etológiai kutatások egy része azt elemzi, miképp lehet 
a viselkedés megfigyelésén keresztül az elmét értelmezni. Az ELTE 
TTK Etológia Tanszékén a kutyák viselkedését vizsgálják ebből a 
szempontból, különös tekintettel az emberi környezetben megfigyel-
hető jelenségekre. A kutya elméjének igencsak különleges képessé-
gekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a faj képes legyen bekapcsolód-
ni az emberi közösségekbe, ezért nemcsak az ember-kutya interakciók 
során vizsgálják a kutyák viselkedését, hanem a farkassal (a kutya 
ősével) is végeznek összehasonlító kutatásokat.
Bár a viselkedés elemzése alapján számos leíró elmemodell születik, 
valójában arra lenne szükség, hogy ezeket a modelleket tesztelni is tud-
ják. Erre nyújtanak kitűnő lehetőséget a robotok, amelyek adott esetben 
kiváló tesztalanyok a kutatók számára. Az ELTE tanszékének kutatása-
iban a kutyák kötődését tesztelték számítógépes modell segítségével. 
Ez az irány várhatóan sok eredményt hoz, és feltehető az is, hogy a ro-
botoknak a viselkedéskutatásban egyre nagyobb szerepük lesz. | elte.hu
Helyszín: ELTE Bolyai Kollégium (1117 Budapest, Nándorfejérvári út 
13. I/104.)
Időpont: 2017. március 23. 18:15

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

M ndenki
Február 27-én egy emberként örülhetett 
az ország, Deák Kristóf kisfilmje 
a Mindenki (Sing) Oscar-díjat 
nyert. Immár a Hais Doroty-
tya, Gáspárfalvi Dorka és 
Szamosi Zsófia főszereplé-
sével készült mű a negyedik 
Oscar-díjas magyar alkotás.
A történet röviden: Zsófi 
új iskolába kerül, ahol ösz-
szebarátkozik a legmenőbb 
lánnyal, Lizával. Sőt, fősze-
replőnk bekerül az énekkarba 
is, ami nagyon sikeres. Tündér-
meseszerűen alakul a kislány kezdeti 
pár napja, de az első próba végén az kó-
rusvezető Erika néni megkéri, hogy énekeljen egy kicsit négyszem-
közt, majd mivel Zsófi nem elég jó, addig inkább csak tátogjon és 
ne szóljon róla senkinek - ha eleget gyakorol, majd énekelhet.
Valószínűleg mindenki máshogy éli meg a kisfilmet, de bárki ta-
lál benne olyan elemet, amit igazán önmagáénak érezhet – annak 
ellenére, hogy egy eléggé speciális esetet mutat be. Sok gyerek 
megtapasztalja, hogy milyen is az, amikor nem elég jó valamihez, 
amikor inkább eltitkol valamit, csak azért, hogy ne közösítsék ki, 
vagy, hogy egy addig bálványozott személy mégse áll olyan bizto-
san azon a bizonyos piedesztálon.
A rövidfilm teljesen más élményt nyújtott nekem és mást a kishú-
gomnak. Én mindig inkább csak élvezője voltam a művészeteknek, 
amikor ő már elsőben szólót énekelt az iskolai kórusban. Először is 
nekem ő árulta el, hogy a főszereplő tényleg hamisan énekel (ne-
kem sajnos nem elég jó a fülem ehhez, sőt...), de egyébként pedig 
végig azon pörgött, hogy ugyanezeket a dalokat énekelték ők is.
A végén anyukánk feltett nekünk egy kérdést: ilyen feltételek mel-
lett maradnánk-e a kórusban. Én egyértelmű nemmel válaszoltam, 
amíg a húgom hosszas hezitálás után inkább a maradás mellett dön-
tött. Ti vajon mit tennétek?
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MEGÚJUL AZ F1 VILÁGA
NAGY VÁLTOZÁSOK A SZÁGULDÓ CIRKUSZBAN

Vajon beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeiket az új szabályok? Vajon 
Lewis Hamilton tükörsima győzelmet arat a változások ellenére is? Vajon 
tovább folytatódik-e az előző évben fű alatt már megkezdődött generáció-
váltás? Jön a 2017-es F1-idény!

A relatíve egysíkú 2016-os szezon után a té-
len végre felpezsdült az F1 világa! Miután 
november 27-én Nico Rosberg elhódította 
pályafutása első és – minden valószínűség sze-
rint – utolsó világbajnoki trófeáját, egy hétre rá 
bejelentette visszavonulását. A 31 éves német 
versenyző döntését azzal indokolta, hogy a 
VB-cím megnyerésével teljesítette gyermek-
kori álmát úgy érzi, hogy így már semmi ke-
resnivalója a Száguldó Cirkusz világában!
Rosberg bejelentése alapjaiban kavarta fel 
az F1 állóvizét, ugyanis kiesésével a me-
zőny egyik, ha nem legértékesebb verseny-
zői ülése szabadult fel. Az immáron harma-
dik esztendeje az F1 trónján lévő Mercedes 
választása végül az előző négy évben a 
Williamsben versenyző Valtteri Bottas-ra 
esett, így a 27 esztendős finn feladata len-
ne megszorítani a negyedik VB-elsőségére 
törő Lewis Hamiltont.
Bár Rosberg mellett Jenson Button és – a 
végül álláspontját meggondoló – Felipe 
Massa is bejelentette visszavonulását, a 
Forma-1 legnagyobb távozója maga az F1 
ura, Bernie Ecclestone volt, aki 1972 óta 
van jelen valamilyen formában ebben a kö-
zegben, és nélküle ma nem lenne ugyanaz a 
Forma-1, mint amivé az elmúlt négy évti-
zedben az ő irányításával vált.

„Bernie globális show-t csinált  
a semmiből”

Az ő uralkodása alatt lett biztonságosabb 
a sorozat, melynek hatására a halálesetek 
száma minimálisra csökkent a hőskor óta: 
még a 70-es évek közepén is úgy kellett 
számolnia annak, aki versenyzésre adja a 
fejét, hogy lehet, hogy ő lesz az egyik az évi 
átlagos két pilótából, aki életét adja legna-
gyobb szenvedélyéért, és az autóban éri őt 
utol a halál… 
Bernienek köszönhetően manapság már 
mind a pályák, mind az autók, mind a ver-
senyzői öltözet kialakítása is a pilóta biz-
tonságát szolgálja, és nem kell úgy éreznie 
magát annak a 20 embernek, aki 2017-ben 
odaáll a rajtrácsra, hogy egy száguldó ko-
porsóban kell valahogy túlélnie az előtte 
álló másfél-két órát!

A sportág a biztonság mellett a népszerű-
ségét is neki köszönheti. Ő gondolkodott 
először úgy, hogy a jogdíjakat értékesítve 
elviszi a világ különböző tájaira a mezőnyt. 
Ecclestone-nak köszönhető, hogy a Szágul-
dó Cirkusz 1986-ban először látogatott el a 
Vasfüggöny mögé. Hatalmas köszönet jár 
az életét használt motorok eladásával meg-
alapozó britnek, hogy Magyarországra és 
a Hungaroringre esett a választása. Azóta 
a Magyar Nagydíj kirobbanthatatlan a ver-
senynaptárból!
Mindezek mellett nem mondhatjuk azt, hogy 
Ecclestone mindenhez értett volna, erre a leg-
jobb példa, hogy az utóbbi egy évtizedben az 
F1 népszerűsége folyamatosan csökkent, kö-
szönhetően a gyenge, egysíkú közösségi médi-
ás (nem)megjelenésének, melynek kiaknázat-
lansága miatt a fiatalabb generációk már nem 
igazán vevők az autósport királykategóriájára.
A vezetőségváltás ezt a problémát is meg-
oldhatja, ugyanis a Forma-1 az amerikai 
Liberty Media kezébe került, melynek négy 
alapvető célja között a digitális jelenlét erő-
sítése is szerepel. A másik három cél az F1, 
mint brand erősítése, a demokratikusabb 
hozzáállás biztosítása a csapatok, szponzo-
rok és egyéb szereplők számára, valamint a 
versenyélmény javítása mind a szurkolók, 
mind a pilóták szemszögéből.

A változás szele

A négy legnagyobb cél elérésének eszközeit az 
új triumvirátus, Chase Carey, Sean Bratches 
és Ross Brawn néhány új szabály keretében 
már az első téli időszakban megalapoznák. Az 

autók külsejükben visszatértek a 2008 körüli 
kinézethez, melyek a rajongók szerint is sokkal 
esztétikusabbak voltak, mint a 2010-es évek 
gépei.
A versenyzők az elmúlt pár évben arra is pa-
naszkodtak, hogy túl könnyen vezethető az 
autó, valamint hogy nem mehetnek padlógá-
zon, már-már takarékossági versenyt kell foly-
tatni azért, hogy egyáltalán célba tudják juttatni 
a „paripát”, nullára csökkentve ezzel a vezetés 
élményét. A kétszeres világbajnok Fernando 
Alonso nem egyszer elmondta, hogy ha ez 
2017-ben sem változik, akkor a mezőny elve-
szíti egyik legnagyobb egyéniségét…
A barcelonai március eleji tesztek után nem 
lehetett olyan versenyzőt megszólítani a 
boxutca környékén, akinek ne jöttek volna 
be iszonyúan a jobban tapadó, kiforrottabb 
aerodinamikával rendelkező, szélesebb 
autók, melyek vezetése elképesztő fizikai 
terheléssel, ámde annál nagyobb élménnyel 
fog párosulni a pilótáknak a szezonban.
A teszten a leggyorsabb kör majd’ három 
másodperccel volt gyorsabb, mint az elmúlt 
esztendő Spanyol Nagydíj időmérőjének 
leggyorsabb köre, és a szakértők szerint 
egyes pályákon akár öt másodperccel is 
hamarabb körbe lehet majd érni 2017-ben, 
mint az előző esztendőben. A teszteken a két 
Ferrari volt a leggyorsabb, így mutatkozhat 
valami esély arra, hogy a 2014 óta tartó tur-
bókorszak során először ne csak a Mercedes 
belharcában dőljön el a vb-cím sorsa.

Ki szorítja meg Hamiltont?

Az új aerodinamikai változtatások a Red Bull-
nak kedveznek, így a legoptimistább jóslatok 
szerint három csapat, azaz hat versenyző fog 
ádáz csatát vívni a futamgyőzelmekért, de 
abban mindenki egyetért, hogy Hamiltont 
kell legyőzni annak, aki 2017 világbajnoka 
szeretne lenni. Ennek mind a Ferrari (Vettel, 
Raikönnen), mind a Red Bull (Ricciardo, 
Verstappen) változatlan felállással vág neki.
A negyedik helyért folytatott küzdelemben 
a Williams pilótapárosa, az újonc, milliár-
dos apuka által támogatott, ám ettől függet-
lenül elképesztő tehetséges Lance Stroll, 
valamint a Bottas távozása miatt végül 
maradó Felipe Massa lesznek, akinek a ru-
tinja aranyat érhet. Stroll mellett a jövő ge-
nerációjából debütál Stoffel Vandoorne és  
Esteban Ocon is, valamint Pascal Wehrlein  
szintet léphet (Sauber).
A sárga McLaren-Honda és a Renault is 
újult erővel vág bele a szép, új világnak, 
ami az F1-re köszönt(het) tavasszal.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

ÉS A DOKTORANDUSZOKKAL  
MI LESZ?!
INTERJÚ CSONKA DIÁNÁVAL, AZ ELTE TTK DÖK ELNÖKÉVEL

2017 márciusában DÖK Küldöttgyűlése új elnököt szavazott meg, Csonka 
Diánát – aki egyben az EDÖK tanulmányi alelnöke is. Őt kérdeztük arról, 
hogy hogyan is tervezi a ciklust, hogyan fejlesztené a doktoranduszok ér-
dekképviseletét és miben látja a lehetőségeket.

Mi is az a DÖK?

A rövidítés maga Doktorandusz Önkor-
mányzatot jelent. Akárcsak a HÖK, egy 
érdekképviseleti szervezet, a különbség 
csupán annyi, hogy a doktoranduszok és 
doktorjelöltek javát igyekszik szolgálni.

Vannak korábbi tapasztalataid az érdek-
képviselettel kapcsolatban?

Az ELTE Természettudományi Karán 
végeztem Földtudományi alapképzésen, 
majd Geográfus mesterszakon, most pe-
dig a Földtudományi Doktori Iskola el-
sőéves doktorandusza vagyok.
Kezdetektől fogva fontosnak tartottam 
a hallgatók érdekképviseletét. Sarkala-
tos pontnak tekintem a tanulmányain-
kat érintő kérdésekben a Kar, illetve az 
Egyetem vezetésével történő egyeztetést, 
és a hallgatók folyamatos tájékoztatását. 
Éppen ezért éveken keresztül a Hallgatói 
Önkormányzat tanulmányi csoportjában 
tevékenykedtem, majd másfél évig töl-
töttem be a tanulmányi elnökhelyettesi 
tisztséget. Jó érzéssel gondolok vissza 
erre az időszakra, sok tapasztalatot sze-
reztem, amit most újra lehetőségem nyí-
lik alkalmazni.

Mik a terveid?

A TTK DÖK maga három éve alakult 
meg, kevés, ám annál lelkesebb dokto-
randusznak köszönhetően. Mindannyi-
an szűkös szabadidővel rendelkezünk, 
hiszen a kutatásunk, az oktatási felada-
taink és egyéb teendőink mellett próbá-
lunk időt szakítani a közösségért végzett 
munkára.
Viszonylag egyszerű célokat tűztem ki 
őszig, a következő képviselőválasztásig. 
Informális levelezőlistákat szeretnék 
létrehozni, doktori iskolánként, hogy 
folyamatosan tájékoztathassuk a dokto-
randuszokat a tudományos és kulturális 
események mellett leginkább a pályázati 

lehetőségekről és az Egyetemet, illetve a 
TTK-t érintő változásokról. Ugyanezen 
okból tartom fontosnak, hogy önálló 
honlapja legyen a TTK DÖK-nek. Talán 
mindezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
ismertebbé váljon a munkánk és meg-
tudják a doktori képzésben részt vevők, 
hogy ha problémájuk adódna, bizalom-
mal fordulhatnak hozzánk.
Május elején az Egyetemi Doktoran-
dusz Önkormányzattal (EDÖK) karöltve 
szerveznénk egy tájékoztató előadást a 
leendő jelentkezőknek és természetesen 
minden érdeklődőnek a képzésben tör-
tént változásokról, a doktori iskolákról 
és azok programjairól, illetve magáról a 
felvételi eljárásról.
A TTK DÖK Küldöttgyűlése márci-
us 8-án bizalmat szavazott számomra 
mindezen elképzelések megvalósítására.  
Bár egy héttel korábban Szabó P. Kata-
lin, az EDÖK új elnöke tanulmányi alel-
nökének nevezett meg, amit én tisztelettel 
vállaltam, a TTK minden esetben priori-
tást élvez részemről. Reményeim szerint 
a két tisztséggel járó munkát összehan-
golva tudom majd végezni.
Elengedhetetlen, hogy ahol lehetőségünk 
van rá, képviseltessük magunkat, így töb-
bek között a dékáni és kari, illetve inté-
zeti tanácsokban, a kari ösztöndíj bizott-
ságban és az EDÖK Küldöttgyűlésében. 
Ebben szerencsére számíthatok a képvi-
selőinkre, akik eleget tesznek a delegált-
ságokkal járó feladatoknak.

Mit jelent tanulmányi alelnöknek lenni 
az EDÖK-ben? Mi a feladatköröd? Miket 
szeretnél abban a tisztségben elérni?

Az elnökségben folyó mindennapi 
egyeztetéseken túl, melynek fő célja 
az események nyomon követése, már 
volt alkalmam részt venni Tudományos  
Tanács ülésen, Szabó P. Katalint helyet-
tesítve. A felvételi eljárással kapcsolatos 
teendőket szervezem a karokon, melynek 
része a már korábban említett tájékoztató 

előadás is a TTK-n. Az ELTE és az Esz-
terházy Károly Egyetem közös konferen-
cia szervezési ötletének lépésről lépésre 
történő megvalósításában szintén részt 
vállalok. Leginkább elnökségi célkitűzé-
sekről beszélhetek, hiszen összegyetemi 
szinten jóval nagyobb tájékozottságra és 
energiákra van szükség egy-egy projekt 
kivitelezéséhez, mintsem egymagam tud-
nám vállalni a terhet. Az elnökség a sza-
bályszerű működés mellett elsődlegesnek 
tartja az egyetemek közti kapcsolatépí-
tést- és ápolást, illetve a tudományos – 
kulturális rendezvények népszerűsítését 
és szervezését.

Miben más most doktorandusznak lenni, 
mint pár évvel ezelőtt?

2016 szeptemberétől alapvető változás 
következett be a képzésben, főként annak 
szerkezetét tekintve. A korábbi 3 év he-
lyett 2+2 éves lett a rendszer. A doktori 
képzés két szakaszra tagolódott: az első 
négy félév az ún. „képzési és kutatási”, 
a második a „kutatási és disszertációs” 
szakasz. Lényegében az első két évben 
teljesítjük így a doktori kurzusainkat és 
kredit fejében oktatási tevékenységet 
végezhetünk. A negyedik félév végén, a 
második szakasz megkezdésének felté-
tele a komplex vizsga teljesítése, amely 
egyrészt a tanulmányi, másrészt a kutatá-
si előmenetelt méri fel, előbbit szigorlat, 
utóbbit beszámoló formájában. A dokto-
randuszoknak a komplex vizsgát köve-
tő három éven belül be kell nyújtaniuk 
doktori értekezésüket. Az ösztöndíjak 
összege is növekedett mindezek mellett, 
hogy lehetőség szerint ne kelljen munkát 
vállalniuk a képzésben résztvevőknek. 
Ha mégis szükségét érzik, csupán déká-
ni engedéllyel és maximum félállásban, 
vagyis heti 20 órában, tehetik meg.

Vannak hosszútávú terveid, projektjeid a 
DÖK-ön belül? Ha igen, mik?

Ha ősszel továbbra is bizalmat szavaznak 
nekem a képviselők, akkor szeretnék egy 
előadás sorozatot a Természettudományi 
Karon, amire pár éve volt is példa, hogy a 
doktoranduszok bemutathassák a kutatási 
témájukat az érdeklődőknek és kapcso-
latba kerülhessenek az egyes szakterüle-
tek egymással, hiszen ennek tudományos 
szempontból is megkérdőjelezhetetlen a 
jelentősége.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu K
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INTERJÚ

HATÁRON INNEN, HATÁRON TÚL.
INTERJÚ AZ ELTE TTK MAKOVECZ-PROGRAMOS HALLGATÓJÁVAL, SIMON ÉVA BEÁTÁVAL, BBTE 
(BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR)

A magyar kormány tavalyi, 2016-os kezdeményezése, hogy az idei félévtől kezdve 11 magyar nyelven tanító, 
de külhoni (határon túli) egyetemmel együttműködve, saját, nemzeti csereprogramot hirdetett. A célok között 
többek között a határon túli magyarok kulturális, és szakmai támogatása, és a határon túli magyarsággal való 
kapcsolatok ápolása. Megpróbáltunk annak utánajárni, hogy vajon mennyire sikeres ez a friss projekt.

Mikor hallottál először a programról?

2016 szeptember első hetében hallottam elő-
ször a programról, az egyetemi hírlevelün-
kön keresztül. A jelentkezési határidő azon-
ban elég szűkös volt, körülbelül egy hét.

Hogyan döntötted el, hogy végül jelentkezel?

Mivel ez egy teljesen új ösztöndíjprog-
ram, nem volt kitől érdeklődni, nem volt 
kit megkérdezni arról, hogy hogyan zajlik 
a jelentkezés, mire kell odafigyelni, milyen 
tapasztalatok vannak. Ezért csupán arra tá-
maszkodhattam, ami a pályázati kiírásban 
szerepelt. A döntés meghozatala egyszerű 
volt, számomra nem volt kérdés, hogy je-
lentkezzek-e. Amint megjelent a pályázati 
kiírás, nyomban elkezdtem a szükséges 
dokumentumokat összegyűjteni. A lelkese-
désem annak köszönhető, hogy 2016-ban 
a tavaszi félévet Erasmus programmal Bu-
dapesten töltöttem, februártól júniusig EL-
TE-s diák voltam, és nagyon élveztem, sze-
rettem. Tetszett a város, az egyetemi élet, 
a programok, előadások, a tárgyak, amiket 
tanultunk, a bulik, a nyüzsgés, hogy min-
dig van mit csinálni, minden könnyen elér-
hető, tetszett a nyitottság, és az, hogy úgy 
éreztem itt bármi lehetséges. Nagyon sok 
embert megismertem, szóval élményekben 
nem volt hiány. Ezért miután lejárt a prog-
ram, eljött a vakáció, azon kezdtem el gon-
dolkodni, hogy hogyan jöhetek újra vissza. 
Így amikor megláttam az ösztondíjprogra-
mot, egyből kaptam az alkalmon.

Összességében elégedett vagy az informáci-
ók áramlásával? Ha jól tudom, decemberig 
nem sok minden történt.

Talán mondhatom, hogy szerencsém volt, 
mert az Erasmus bürokratikus rendszerén 
már átestem, így nem ilyedtem meg, ami-
kor a kiírásban ilyet láttam, hogy Learning 
Agreement vagy rektori engedély. A papí-
rok beszerzése sem volt nehéz, mert ne-
kem már kitaposott utam volt az ELTE-re, 
ismertem a szakmai koordinátort, rögtön 

felvettem a kapcsolatot vele, így tudtam a 
teendőket, lépéseket. De igen, tudok arról, 
hogy nem ment mindenkinek ilyen zök-
kenőmentesen. Mi lelkesen fogadtuk ezt a 
programot erdélyi egyetemeinken, de a ma-
gyarországi egyetemek nem igazán tudták, 
hogy miről is van pontosan szó. Tehát az 
információ-áramlással ténylegesen baj volt. 
Legnagyobb problámát az okozta, hogy 
nem volt kontakt ember, nem volt kihez for-
dulni. Az Erasmus már jól kiépített rendszer 
szerint működik, de most előjött a kérdés, 
hogy ki kellene foglalkozzon a Makovecz 
hallgatókkal, befogadó nyilatkozat, tanterv 
elküldése, tájékoztatás a szálláshelyekről, 
regisztrációs formulák kitöltése, hiszen 
mi hiába jelentkezünk otthon, ha az illető 
magyarországi egyetem nem küld visszajel-
zést, hogy igenis ők fogadnak. Szóval ebből  
szempontból volt egy kis fennakadás, de 
decembertől kezdődően mindenki intenzí-
ven foglalkozott a kapcsolatépítéssel.

Felmérések szerint külföldi diákként nem 
könnyű beilleszkedni az egyetemi életbe az 
ELTE-n. Te eddig hogy érzed, határon tú-
liként könnyebb ismertségeket kialakítani?

Erasmusos és Makoveczes hallgatóként 
is gyorsan, könnyen ment a beilleszkedés. 

Szerintem nem nehéz, csak nyitott, érdeklő-
dő kell lenni, barátkozni, kérdezni, beszélni 
kell és akkor nem érzi magát az ember kí-
vülállónak vagy magányosnak. Vannak ne-
héz pillanatok persze, de minden a hozzáál-
láson múlik. Nekem pozítív tapasztalataim 
vannak, nagyon jól kijöttem a csoportárs-
saimmal. Pár személlyel az egyetem falain 
kívül is találkoztam, együtt túráztunk, ka-
jakoztunk, billiárdoztunk tavaly és abban 
reménykedem, hogy ez idén sem változik.

A tanulmányokat, és az egyebeket (pénzügyi 
támogatás) mi a különbség az Erasmus, és 
a Makovecz között?

Nagyon hasonló a két program, tömören 
az Erasmussal több pénzügyi támogatásjár, 
viszont a Makoveczcel kevesebb a papír-
munka. Erasmussal csak olyan magyaror-
szági intézménybe lehet kiutazni, amelynek 
van partnerségi szerződése a saját egye-
temeddel, Makoveczcel pedig bármilyen 
magyarországi felsőoktatási intézménybe 
jelentkezhetsz. ersze az is érződik, hogy a 
Makovecz új program, „első kiadás”, még 
nincsen minden letisztázva, még akadozik. 
Nem egységes a pénzügyi támogatás sem, 
más összeget kapnak a BBTE-s diákok, és 
más összeget a Sapientia EMTE diákjai.

Magyar diákoknak lehet határon túli egye-
temekre kimenni Makovecz programmal? 
Szerinted van-e erre esély a jövőben? Az er-
délyi magyarok például szívesen látnának-e 
vajon ELTE-seket egy-két éven belül?

Tudomásom szerint erre még nincs lehető-
ség, de igen, az lenne a cél, hogy egy olyan 
felsőoktatási együttműködési rendszer jöj-
jön létre az egész Kárpát-medencében, ahol 
magyarországi diákok határon túli egyete-
meken, a határon túliak pedig magyarorszá-
gi vagy más határon túli régió egyetemein 
tanulhatnak.
Szerintem ennek megvalósítására van esély, 
és Erdélyben szívesen látnánk magyaror-
szági vagy szórványvidéki diákokat.

Az ELTE-nél az Erasmus programokkal kö-
zösen kezelnek titeket, ugyanúgy ti is része-
sültök a külföldieket segítő önkéntes csapat 
(Erasmus Student Network) támogatásából. 
Te ebből eddig mit érzékeltél, milyen prog-
ramok voltak, és lesznek?

Igen, az ELTE-n teljesen közösen kezel-
nek az Erasmusos hallgatókkal, ugyano-
lyan séma szerint zajlik minden, nagyon jól 
működik a mentorrendszer is. Ez nagyon 
jó. Úgyanúgy részt vettem a programo-
kon, akár az Erasmusos hallgatók és min-
dig értesülök az aktuális hírekről. Vannak 
egyszeri események pédául az Orientation 
Day (körbevezetés a campus-on – a szerk.), 
Speed Dating, Welcome Weekend stb.  
Vannak olyanok, amik minden héten elér-
hetőek: PubQuiz, Film Club, Escape Room 
and Board Game, stb.
Szóval nem vagyunk hátrányban, lemara-
dásban pedig egy csöppet sem.

Melyik volt a legjobb program eddig?

Nem vettem részt sajnos minden esemé-
nyen, de az eddigiek közül a Speed Dating 
tetszett a legjobban, mert ott kb. harminc 
külföldi diákkal beszélgettem, bemutatkoz-
tunk, elmondtuk egymásnak, hogy ki hon-
nan jött (szinte minden kontinens képvisel-
ve volt), ki mivel foglalkozik, mit tanul, mit 
szeret stb. Nagyon izgalmas, lelkesítő és 
nagy élmény volt.

Mi a véleményed Budapestről? Kedvenc hely?

Budapest csodás, gyönyörű fekvésű, pezs-
gő város, tele kulturális élettel, tudományos 
tevékenységekkel, történelmi emlékművek-
kel, és szórakozási lehetőségekkel. Aki nem 
szereti a nagyvárosi nyüzsgő életet, annak 

bizonyára kínszenvedés, de ha elege van az 
embernek a betonrengetegből, akkor felü-
dülhet a Budai-hegység területén. Szeretek 
a Duna-parton sétálni, a Szabadság-hídon 
üldögélni, a Citadellán bámészkodni, Mar-
git-szigeten piknikezni, a Budai-hegység-
ben túrázni, kilátópontokat keresni, és per-
sze szeretek romkocsmázni.

Más azELTE-n tanulni, mint a kinti egyete-
meken? Ha igen, miben más?

Bizonyos szempontból más, de persze az 
alap ugyanaz, órákra járni, beadandókat ké-
szíteni, felkészülni a vizsgákra. De érződik, 
hogy nekünk itt „különleges státuszunk” 
van, a tanárok elnézőbbek, rugalmasabbak 
velük, mint a helyi diákokkal.
Ha az ELTE TTK és a BBTE Földrajz kart 
hasonlítjuk össze, én az alapvető különbsé-
get abban látom, hogy az ELTE-s diákok-
nak több szabadságuk van a választható tár-
gyak és órarend tekintetében. Mi a BBTE-n 
kevesebben vagyunk, sokkal családiasabb a 
hangulat, kevesebb oktatónk van, kevesebb 
szakirány, kevesebb választási lehetőség 
van tárgyak tekintetében. De ugyanígy mű-
ködnek az egyetemen kívüli tevékenysé-
gek, szakkörök, TDK munkák, előadások, 
mozgalmas egyetemi élet, szinte minden 
meg van nálunk is, csak „miniben”.

Szakmailag szerinted miért érdemes jelent-
kezni ilyen képzésekre? Mik voltak az elő-
zetes elképzeléseid, hogy miért érdemes? 
Most, hogy benne vagy, mit gondolsz, miért 
érdemes?

Mindenképp érdemes egy vendéghallgatói 
programon részt venni, ugyanis csak előnye 
van a programnak. Új emberekkel találko-
zol, kizökkent a megszokott rutinból, kihí-
vások elé állít, lelkesít, más rendszereket, 
más nézőpontokat mutat, nyitottabbá tesz, és 
elgondolkodtat. Rengeteg a tanulás nem csak 
tárgyi tudást, de talpraesettséget ad, segít 
átértékelni a dolgokat.  Egyszóval óriási él-
mény és persze jól mutat az önéletrajzodban.

Nagyjából hány Makoveczes lehet most a 
TTK-n? Ismertétek egymást korábbról?

Makovecczel nem csak Erdélyből, hanem 
Ukrajnából és Szlovákiából is vannak, ha 
nem tévedek, így nem tudom hányan le-
hetünk összesen, de Erdélyből kb. 5 Ma-
koveczes hallgató van. Párat már azelőtt 
ismertem közülük mielőtt ide jöttünk volna.
Mi a különbség az itteni, és a román kol-
légiumokban?Egyik ösztöndíjprogram alatt 

SIKERES VOLT  
A BUDAPEST OPEN!

Március 3-5 között rendezték meg Európa 
idei második legnagyobb nemzetközi vita-
versenyét, a Budapest Opent,összesen 96 
csapattal, és csaknem 250 résztvevővel.
A versenyen jelenlegi, és volt ELTE-s diá-
kok is részt vettek. A legjobb magyar vitázó 
pedig Cohen Áron (ELTE TáTK) lett.  
A témákat egy nemzetközi zsűri állította 
össze, a selejtezőkben többek között szó 
volt a helyi közösségek beleszólásáról a 
helyi rendőri jelenlét mértékébe, Kína vi-
dékről városba való migrációt korlátozó 
belpolitikájáról, arról, hogy a társadalom 
vajon jobb lenne-e, ha mindenki tökéletes 
memóriával rendelkezne, vagy épp, hogy 
az egyes afrikai országok hasznára válhat-
na-e, ha bevezetnék az angol nyelvet, mint 
első-számú tanítási nyelvet az iskolákban.
A selejtezőkből a legjobb 16 csapat jutott 
tovább, hogy egyenes kieséses rendszerben 
küzdejenek meg a győzelemért. A versenyt 
végül a Daan Welling [NED] – Monica 
Forman [ISR] páros nyerte.
Külön köszönet illeti az ELTE önkéntese-
it, akik mindhárom nap során kiemelkedő 
mértékben segítették a verseny minél zök-
kenőmentesebb lebonyolítását, illetve az 
ELTE vezetőségét, hogy lehetővé tették a 
verseny létrejöttét. 

Meleg András
meleg.andras@nyuz.elte.hu

sem laktam ELTE-s kollégiumban, így 
azokról nem tudok véleményt mondani. 
Tavaly tavasszal egy főiskola kollégiumá-
ban laktam, ebben az évben szintén egy, az 
ELTE-től független kollégiumban. Mivel 
tudom, hogy csak átmeneti időszakról van 
szó, ezért azt mondom, hogy el lehet éldeg-
élni itt pár hónapig, de a kolozsvári kollé-
giumaink nagyon hiányoznak. Kolozsváron 
felszereltebb, kényelmesebb, modernebb 
kollégiumokban laktam, valamint olcsóbb 
is volt, persze ott sem mindegyik.

Meleg András
meleg.andras@nyuz.elte.hu
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KATEDRA TUDÓSÍTÁS

MIT KÍVÁN A ROHANÓ VILÁG? 
TANÁR-SZEMMEL

Egy olyan világban, ahol a hozzáférhető információ már felfoghatatlan 
méreteket ölt, nem csoda, hogy a társadalmi- és munkaerő-piaci igények is 
ennek megfelelően áthelyeződnek. Új értékrendek épülnek fel, a hatalmat 
jelentő tudás már másfajta hozzáértést feltételez.

Az eddigi verseny terepasztala átrendeződni 
látszik, az lesz a nyertes, aki a leghatékonyab-
ban képes alkalmazkodni és leggyorsabban ké-
pes a követelményeket teljesíteni. Ez a változó 
világ komoly kihívás elé állítja a ma iskoláját, 
mivel azzal a roppant feladattal néz farkassze-
met, melyet még ő maga sem ismert ki egészen.
Természetesen még mindig szükség van az 
alapvető készségek elsajátítására, mint az 
írás-olvasás, a számtan és az alapvető mű-
szaki ismeretek, ezek azonban tényleg csak 
alapvető készségek lesznek hamarosan, ám 
korántsem elegek ahhoz, hogy valaki meg-
állja a helyét a világban.
Íme, a feladat, amit a világ adott fel az is-
kolának:
Végy n darab diákod (n ~400 / intézmény) és 
készítsd fel őket a nagybetűs életre úgy, hogy 
képesek legyenek olyan pozíciók betöltésé-
re, melyek tulajdonképpen még nem is lé-
teznek! A rendelkezésedre álló idő: minél 
előbb. Sok sikert, ne hagyjon el a remény!
Akárhonnan is próbáljuk nézni, ez valóban 
nehéz feladat, különösen azért, mert az idő 
igencsak véges. A mai oktatás nagyrészt 
még mindig a huszadik század végi mód-
szereket ismeri és alkalmazza több-keve-
sebb (sajnos egyre kevesebb) sikerrel...
Na de mik azok a készségek, amivel egy di-
áknak rendelkeznie kell, mire ott hagyja a 
közoktatást? Számos "újszülött" készség ne-
vét lehetne itt most felsorolni, ám végső soron 
mind ugyanabba az irányba mutatnak: kom-
munikáció, irányítás, és persze a csapatmun-
ka. Ez az, ami kell, mindegy, hogy orvosként, 
asszisztensként, programozóként vagy tanár-
ként dolgoznak, mert ezekben a szakmákban 
és hivatásokban van valami közös: mindhez 
szükségeltetik jókora adag találékonyság, ki-
tartás és vállalkozói szellem. Ezen kvalitások 
lesznek azok, melyek versenyképessé teszik 
az egyént a munkaerőpiacon.
Az oktatási rendszernek tehát úgy kell átalakul-
nia, hogy lehetővé tegye a fent említett kész-
ségek kialakulását, és fejlessze azokat. Ehhez 
azonban le kell mondania jó pár eddig bevált 
módszerről. Ilyen például az az égető vágy 
napjaink iskolájának szívében, hogy mindent 
osztályozni, értékelni, számszerűsíteni kell.  
A rossz hír sajnos az, hogy találékonyságot 

nem lehet tesztelni, sem pedig osztályozni, 
mivel teljesen szubjektív entitás.  Kizárólag ér-
tékelni és szorgalmazni lehet és kell! Olyan fel-
adatokat és projekteket kell a gyerekek kezébe 
adni, melyekkel elősegíthetjük, hogy tudjanak 
kritikusan gondolkozni, kreatívan és örömmel 
alkotni, s hogy megérjen bennük az őket körül-
vevő világ iránti örök kíváncsiság, valamint, s 
az sem utolsó szempont persze, hogy társaikat 
empátiával és toleranciával tudják kezelni. 

Persze mindehhez elengedhetetlen a megfelelő 
információhalmaz ismerete, azt azonban saj-
nos be kell látni, hogy a fent említett halmaz 
olyan hatalmasra nőtt, és nő folyamatosan, 
hogy annak elsajátítására az iskolában már sem 
idő, sem szükség nincs. A tanári szerep egyre 
inkább egy facilitáló szerep kell, hogy legyen. 
A diákokat segíteni kell, nem uralni, s inkább 
tanítani, tájékozódni, mintsem tájékoztatni.
A tájékozódás, mint ahogyan az már említésre 
került, nehezebb, mint valaha. Hiába könnye-
dén hozzáférhető a digitális technológia ko-
rában, hiába szabadultunk fel az információ 
materiális börtönéből, ha nem tanulunk meg 
tájékozódni a nagy szabadságban. Ez a képes-
ség egyre inkább létfontosságú lesz, legalább 
annyira, mint az írás és olvasás. Mindez in-
dukálja a digitális technika tanteremben való 
megjelenését, mert a gyerekek így azokon az 
eszközökön keresztül tanulhatnák meg mit is 
jelent jó fogyasztónak lenni, melyet már elve 
szeretnek és tudnak is használni. 
Talán ez az oktatás jövőjének arculatát egyik 
leginkább formáló tényező, és ez az, ami a 
legkomolyabb kihívás elé állítja a magyar 
oktatást, hiszen mindez roppantul pénz- és 

energiaigényes. Arról nem is beszélve, hogy 
a ma általános iskolában tanító pedagógusok 
átlagéletkora 41 évre nőtt, a középiskolai 
tanároké pedig 43 év, (mint az a 2001-es 
felmérésből kiderült) sajnos a helyzet azóta 
sem javult. Ebből az következik, hogy a ma 
tanító tanárok zöme már javában praktizált, 
amikor az informatika egyáltalán megjelent 
az iskolákban, ami szintén nehézséget jelent 
a digitalizált oktatási módszerekhez való 
adaptációban… Vagyis jelentene, abban az 
esetben, ha fenyegetne az a veszély, hogy 
hirtelen minden iskola ölébe hullik interak-
tív táblák, számítógépes laborok és tabletek 
tömkelege. Azonban ez sajnálatos módon 
megint egy olyan akadály az előrelépésben, 
amin az iskolák önmagukban nem tudnak 
változtatni.
Egy dolog biztos: a leendő pedagógusok-
nak mindenképpen nagy energiákat kell 

belefektetniük az oktatásban használható 
digitális eszközök használatának megisme-
résébe, így próbálva meg felkészülni azokra 
a didaktikai megpróbáltatásokra, amik eset-
legesen felmerülhetnek.
Hogy mindez lehetséges? Vajon lehet-e a sö-
tétben tapogatózva ma felkészülni egy olyan 
jövőre, melyben megannyi fiatal elme szívébe 
és fejébe kell fényt csepegtetni, hogy majd a 
maguk idejében elérjék a céljaikat, és hasznos 
tagjai legyenek a társadalomnak? Ezt biztosan 
nem tudhatjuk. Azonban, pedagógusként hin-
nünk kell benne, hogy lehetséges. Ad astra per 
asperas: Tövises az út a csillagokig, de éppen 
ebben nyilvánul meg félreismerhetetlen bizo-
nyítéka annak, hogy tanárnak lenni nem csu-
pán egy szakma, hanem hivatás, mesterség. 
Tanárként nagy felelősség terhe nehezedik az 
ember vállára, mert megadatik az a különös 
kiváltság, hogy változtathatunk valamennyit 
a Világ arcán. Éppen ezért fontos, hogy mire 
odakerülünk, legjobb tudásunk szerint fel-
készüljünk, hogy ezt a nemes, ám korántsem 
egyszerű szerepet be tudjuk tölteni.

Imre Dóra
imre.dora@nyuz.elte.hu

TRUMP ÉS MEXIKÓ
MEGLESZ-E A KÖZÖS NEVEZŐ?

Komolyan falat szeretne építeni Donald Trump a Mexikói határra és még a 
mexikóiakkal szeretné azt kifizettetni? Mi lesz azzal a mexikói embertömeg-
gel, akit haza szeretne deportálni az amerikai elnök? Milyen hatással lesz-
nek Trump intézkedései rövid- és középtávon a két ország kapcsolatában?

Ahogy arról ősszel mi is beszámoltunk, a 
republikánus párt jelöltje, Donald Trump 
lett az Amerikai Egyesült Államok 45. el-
nöke. A korábbi üzletember kampányában 
többször is kijelentette, nem fog kesztyűs 
kézzel bánni Mexikóval. Arra, hogy meny-
nyire tartotta be ígéreteit az első másfél hó-
napban, a Külügyi- és Külgazdasági Intézet 
előadásán kerestük a választ.
A kerekasztalbeszélgetésen Nagy Sándor 
Gyula moderálásában Medveczky Iván 
mexikóvárosi magyar nagykövet, valamint 
Varga Koritár Pál, Latin-Amerika szakér-
tő, korábbi nagykövet vettek részt.

„Csak egyfajta Mexikó van”

Ezzel a mexikói mondással kezdte Varga Kori-
tár Pál az országot bemutató blokkot. „Mexikó 
közel van az USA-hoz, de messze az Istentől” 
– ez egyszerre áldás, egyszerre átok is. Fogal-
mazott a szakértő, majd egy rövid helyzete-
lemzéssel folytatta. Mexikóban 120 millióan 
élnek, ebből 25 millióan a fővárosban, Distri-
to Federalban, azaz Mexikóvárosban tengetik 
mindennapjaikat. A fővároson kívül további 
tizenkét város rendelkezik hat számjegyű né-
pességszámmal.
Az országban tizenöt olyan nyelvjárás van, 
amit legalább 100 000 fő beszél. Az ország-
nak mégsem a nyelvi különbségek jelentik a 
legnagyobb kihívásokat, hanem az óriási társa-
dalmi egyenlőtlenségek, melyek egy nehezen 
kormányozható országot vonnak maguk után.  
A kihívások egytől-egyig történelmi gyökerek-
kel rendelkeznek. A fő problémák:
• rossz közbiztonság
• kábítószer-kereskedelem
• szervezett bűnözés
• az igazságszolgáltatás gyengeségei
• korrupció
A legnagyobb probléma azonban egyértelmű-
en a mélyszegénység. A 120 milliós népesség 
52%-a mélyszegénységben él, vagyis több, 
mint 60 millió ember reménytelenül sanyarú 
sorsra hivatott, melyet mi képtelenek vagyunk 
felfogni egy jóléti állam polgáraként…
Sokáig meg sem próbált semmit sem tenni a fő 
problémák ellen a helyi vezetés, megdöbbentő-
en hathat, hogy csak az előző, Felipe Calderón 

által vezetett kormány (2006-2012) hirdette 
meg Mexikó történetének első programját a 
kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnö-
zés ellen, amelynek az lett az eredménye, hogy 
ezek a szervezetek négy év alatt 60 000 embert 
öltek meg válaszul!
Ami érdekes lehet, hogy a problémákkal 
szemben a gazdaság folyamatosan erősödik, 
köszönhetően az energiaiparnak, az élel-
miszeriparnak, a - többek között az USA-t 
megcélzó – olcsó, de képzett munkaerőnek, 
valamint a nagy felvevő piacnak – amely a 
mélyszegénység magas aránya mellett még-
iscsak 120 milliós…

Induljon a fal! Vagy mégse?

Donald Trump hatalmas fenyegetést jelenthet 
Mexikó számára, akinek beiktatásával meg-
szűnhet a kötelező jószomszédi viszony, amit 
illik fenntartani egy szomszédos országgal. 
Programjában négy, kifejezetten a déli szom-
széd ellen megfogalmazott pont is szerepelt:
• A NAFTA (Észak-Amerikai Szabadke-

reskedelmi Egyezmény) újratárgyalása
• Az USA-ba áramló migráció mérséklése
• A fal megépítése az USA és Mexikó kö-

zötti határszakaszra.
• Az illegális mexikói tartózkodók ha-

zadeportálása
A hatásokról Medveczky Iván beszélt: a 
NAFTA újratárgyalását a befektetés és a 
kereskedelem bánhatja, az USA-ban élő me-
xikóiak 2016-ban 27 milliárd dollárt utaltak 
haza az otthoniaknak, ami óriási pénzösszeg. 
Bár ez a szám folyamatosan növekszik, a ha-
zadeportálás nem Trump fejéből pattant ki, 
ha hozzátesszük, hogy az előző amerikai el-
nök, Barack Obama 3 milliót deportált haza 
a két ciklusa alatt, akkor emellett a Trump ál-
tal hazabuszoztatni kívánt 2 millió fős szám 
majdhogynem eltörpül.
Az USA-ban jelenleg kb. 35 millió mexi-
kói tartózkodik, az Államokban található la-
tin-amerikaiaknak 65%-a a szomszédtól tar-
tózkodik „az ígéret földjén” ki illegálisan, ki 
teljesen jogszerűen, habár az, hogy mit jelent 
az illegális, igencsak érdekes, miután Mexikó-
ban nincs lakcím nyilvántartás, ergo ha valaki 
a saját hazájában sem legális, akkor hogyan 

lehetne külföldön az, pláne, hogy ha az adott 
országban az első születési anyakönyvi kivonat 
is csak 2017 márciusának elején lett kiadva…
A két szakértő a falat csak egy kommunikáci-
ós eszköznek tulajdonítják sőt, legyen az folyó 
vagy szögesdrótkerítés, már most is van vala-
milyen védelmi eszköz a határon! Ki merem 
jelenteni, hogyha megemelik egy méterrel a 
kerítést, aki igazán át akar jutni, ő akkor is átjut. 
A leleményesség mindig felülírja a józan észt! 
Egyébként a CeMex mexikói cementipari cég 
már fel is ajánlotta a fal megépítését.
Márpedig egy fal nem csak fizikai gátként 
funkcionál két nemzet között, hanem az addig 
jól működő gazdasági és politikai kapcsola-
tokat is nagyban befolyásolhatja – nem a jó 
irányban. Márpedig jelenleg az olcsó munka-
erő megtartása miatt az amerikai mezőgazda-
ságnak és a nagy multinacionális vállalatainak, 
kifejezetten az autóipar amerikai szereplőinek 
is az az érdeke, hogy továbbra is olcsóbban 
megfizethető, spanyol ajkú munkások rakják 
be azt a futóművet abba a Fordba…
Mexikónak pedig egyszerre érdeke a NAFTA 
létezése (700 milliárd dolláros külkereske-
delméből az USA 540 milliárddal részese-
dik), egyszerre rossz a tagjának lenni (a helyi 
mezőgazdaság kiaknázatlansága az olcsóbb 
USA-termékek miatt), mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a kukoricatermesztés egyik ős-
hazájaként exportőr volt az elmúlt évtizedben!

Más a kampány és más a reálpolitika

A beszélgetés utolsó blokkjában a két or-
szág jövőbeli kapcsolatára tettek jóslatokat a 
szakértők. Varga Koritár szerint bizakodásra 
adnak okot az elmúlt hetek történései, továb-
bá kiemelte, hogy az EU-val való kapcsolatát 
mindkét országnak erősítenie kell a jövőben.  
Medveczky is optimista hangvételben reflek-
tált a következő évekre, ugyanis két szomszé-
dos országnál az egymásra utaltság miatt egy-
szerűen muszáj közös nevezőre jutni.
Ha Mexikó és az USA között rosszabbodna 
a helyzet, két lehetőség áll fenn a tequila or-
szágának, az egyik a délre fordulás. Mexikó 
már most is tagja néhány dél-amerikai társu-
lásnak, azonban jelzésértékű, hogy a magyar 
export magasabb Mexikóval, mint a legtöbb 
latin-amerikai országé, ergo ez a piac nem 
tudja kiváltani az USA-t, szemben Kíná-
val, mely az USA pozícióvesztéseire képes 
villámgyorsan reagálni és lecsapni, továbbá 
Kína arra is jó eszköz lehet, hogy még köze-
lebb húzza magához vissza az USA-t, ismét 
visszaállítva ezzel a jószomszédi viszonyt a 
jelenlegi jószomszédi iszony helyére!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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EGYETEMI KÉTPERCESEK
IZGALMAS KUTATÁSOK RÖVIDEN

2017 tavaszán ismét eljött a kiváló alkalom, hogy a széles körben össze-
gyűlt egyetemista hallgatók, fiatal és tehetséges kutatók kipróbálhassák 
magukat és sikeresen eljuttassák a gondolataikat a hallgatótársaik, men-
toraik és a laikus érdeklődők felé.

Az esemény felkonferálását először Hubai 
András, a Növényrendszertani és Elméleti 
Biológiai Tanszék doktorandusz hallgatója 
kezdte. A rutinosabbak már harmadik al-
kalommal hallhatták a fesztivál névadójá-
ul szolgáló alapkoncepciót, illetve az ezzel 
szemben támasztott elvárásokat. Andrást 
követően Vásárhelyi Zsóka doktorandusz 
hallgató osztotta meg a technikai informá-
ciókat, bemutatva egy régi-új ismerőst, a 
visszaszámláló órát. A szponzorok (Micro 
Trade, Magyar Orchidea Társaság, BTDK, 
Élet és Tudomány) ismertetését követően 
elkezdődött a zsűri egyes tagjainak, majd 
a fiatal kutatók 2 perces előadása.

A zsűriből először Dr. Ősi Attila, paleon-
tológus szólalt fel, aki örömmel vette, hogy 
az Őslénytani és Földtani Tanszék is képvi-
selteti magát a rendezvényen. Az őslénytani 
kutatások, ásatások alapja a leletek minél 
biztonságosabb izolálása, majd az azt követő 
elemzések elvégzése. A cél, hogy megtud-
juk, hogy kihez vagy mihez tartozik a lelet, 
illetve milyen környezeti paraméterek között 
találtak rá. Fontos a taxonómiai hovatartozás 
meghatározása is, ez alapján fel lehet állítani 
rokonsági becsléseket. A sok adatot felhasz-
nálva végül meg lehet határozni egy paleo-
biológiai életmenet stratégiát. 
Másodikként Dr. Varga Máté, geneti-
kus mondta el, hogy kutatási céljai közt 
szerepel, hogy az intracelluláris informá-
cióáramlás megértse. A centrális dogmát 
alapul véve röviden ismertette a riboszó-
mák normális működését, illetve a kutatá-
sához kapcsolódó kóros szerepüket (ribo-
szomopathiák).
Végül Zsiros László Róbert, kommuni-
kációval foglalkozó szakember osztotta 
meg velünk egyik, a növénybiológiával 

kapcsolatos megtapasztalását, miszerint 
a fotoszintézis egyetemes alap-tanulsága, 
hogy a folyamat során a növény szervetlen 
anyagból szerves anyagot állít elő.
A továbbiakban szeretném röviden be-
mutatni a versenyzőket és az általuk el-
mondott megannyi hasznos adatot, amit 
ha összegzünk, akkor egy hatalmas dózis 
új információt kapunk. A hallgatók közül 
először Erdélyi Dániel, a Genetikai Tan-
szék szakdolgozója mesélte el nekünk, 
hogy hogyan tanulmányozza a BMP je-
látviteli útvonalat és az őssejtek differen-
ciációs mechanizmusát hím ecetmuslica 
csíravonalban.

A második előadásban Sarlós Dávid rövi-
den elmesélte, hogy mitől függ a szalakóták 
költési sikere és mekkora az éves területi 
hűségük. A kísérletet meggyűrüzött mada-
rakon végezték el a borsodi mezőségben. 
Budai Anna egy baktériummentes világ 
koncepcióját vázolta fel, aminek érdekében 
a bakteriális (prokarióta) genomban lévő 
SSB fehérjéket kódoló szakaszokat kellene 
kiiktatni. Ennek egy lehetséges megközelí-
tése a C9 peptid, amely hatékony antibioti-
kum és kompetitív inhibitor.
Farkas Zsuzsanna újfejlesztésű nanoanya-
gok mezőgazdasági alkalmazásáról beszélt. 
Ennek gyakorlati megvalósíthatósága a tá-
panyaghiány (Mn, Zn, Fe) következtében ki-
alakult helyzet regenerációjában van. A be-
mutatott kezelt és kontroll növények között 
látványos fenotípusos különbség volt.
Becz Barnabás Álmos határozott megjele-
nésével és humoros stílusával, a közönsé-
get is bevonva mesélte el, hogy egy fajlista 
összeállításán dolgozik, amelynek alapját a 
Ráckevei és a Soroksári Duna ág vizeiben 
lévő nyüzsgő életközössége adja.

Zsidei Gyula kutatásából megtudtuk, 
hogy a kenyér alkotói közül leginkább az 
azt alkotó lévő fehérjék határozzák meg a 
szerkezetet, a minőséget és a változatossá-
got. A búzaliszt fehérje génjei közül kettőt 
áthelyeznek egy egyszerűbb rendszerbe, a 
rizsbe. Ennek a transzgenikus kísérletnek 
számos élelmiszeripari előnye van.
Král Adrienn az együttműködés evolú-
ciójáról mesélt az egyén és egy nagyobb 
csoport szintjén. Egy csoport szintjén a 
legjobb stratégia, ha mindenki együttmű-
ködik, ellenben az egyed szintjén az önzés 
(csalás) a nyerő. Ennek megállapítására a 
hótorlasz játékot használja, amin keresztül 
dinamikus gráfokat elemez számítógépes 
modellezéssel.
Egy rövid szünetet követően Tátrai Kitti  
felvázolta, hogy mi lehet a freezing je-
lenségének genetikai háttere a kutyákban. 
Hangsúlyos a különbség egy laboratóriumi 
közegben nevelt és egy családi körülmé-
nyek között felnevelt eb között. Ha előbbit 
a környezetből kiemeljük, akkor lefagy-
nak. Ezt a jelenséget viszont csak a kutyák 
1/3-a mutatta. A magyarázat lehetséges 
háttere a genetikai elemek és a környeze-
ti interakciókban, motivációkban (élelem, 
játék) keresendő.
Radványi Ádám érdekfeszítő evolúció-
biológiai kutatásának középpontjában az 
RNS világ áll. Egy szellemes hasonlattal 
demonstrálta, hogy a nukleinsavak kotta 
szerepére hogyan hat az időben megvál-
tozott hangszerelés és dallam. Összessé-
gében a kialakult fehérjék sokoldalú tulaj-
donságait kutatja.
Németh Zoltán Bálint, a Biokémia Tan-
szék dolgozója egy egyszerű középiskolai 
példán keresztül prezentálta, hogy hogyan 
tanulmányozza az enzimek és enzimreak-
ciók működését.
Benkő Péter az autofágiáról és endo-
citózisról beszélt. Mindkettő vezikula-
képződéssel és -fúzióval járó folyamat, 
amelyeket ecetmuslica modellen vizsgál 
különböző fluoreszcens és elektronmik-
roszkópos módszerekkel. Ennek a kuta-
tásnak a relevanciáját mi sem bizonyítja 
jobban, mint a 2016-os Orvos-Élettani 
Nobel-díj.
Karl Vivien felvetett számunkra egy új 
öregedéselméletet, amelyben az autofá-
gia, mint újrahasznosítási folyamat és a 
mobilis genetikai elemek, a transzpozo-
nok aktivációja szerepel. Utóbbiak önző 
elemként is felfoghatóak, amelyek egyre 
reaktívabbak lesznek. Kutatásában arra 
törekszik, hogy ezt a hipotézist sikerüljön 
alátámasztania.

Lakatos Zsolt a sejt transzportfolyama-
tainak szabályozásáról értekezett.Az intra 
celluláris Vps8 fehérje korai endoszómá-
ban lévő lokalizációjáról, szerepéről és 
elrontásán keresztüli sejtszerkezet meg-
változásának vizsgálatáról beszélt.
Egy nagyobb szünetet és a sok-sok hasz-
nos információ ülepedését követően Kiss 
Krisztián eloszlatott pár kételyt, miszerint 
nem feltétlenül gond az, ha több vagy ke-
vesebb, mint 206 csont van a testünkben. 
Ezek betudhatóak a csontok anatómiai va-
riációinak, amely az adott faj nem minden 
egyedeiben egyforma. Ezeket a morfoló-
giai különbségeket járulékos csontoknak 
is nevezik, egyes röntgenfelvételen szinte 
tökéletes csonttörést utánozhatnak. Bizo-
nyos csontokat és ízületeket érintő betegsé-
geket is leutánozhat ez az alaktani jelenség.  
Ennek a kutatásnak van klinikai relevanciá-
ja is, ugyanis a helyes felismerés és diagnó-
zis mellett elkerülhetőek lennének a felesle-
ges kezelések és műtétek.
Lenkei Rita egy, a hétköznapokban na-
gyon is gyakori szituációs problémáról 
beszélt: az az állapot, amikor egy kutya 
gazdája távozik otthonról és az eb ott ma-
rad egyedül. Szakmailag megfogalmazás-
ban ez a kutya szeparációs szorongása.  
Ez a helyzet kóros is lehet. Mindamellett 
sok tényező befolyásolja, de leginkább a 
kutya jellemvonása és a gazda személyi-
sége a mérvadó. A tipikus személyiség-
vonások közé tartozik első helyen az en-
gedékenység. A helyzet felvázolása után 
biztosra veszem, hogy sokak – köztük ter-
mészetesen én is – magukra ismertek.
Csibra Barbara szintén kutyákkal vég-
zett kísérletet, amelyben a döntési straté-
giákat követte egy speciális módszerrel. 
Mivel az állatok nem tudnak az emberek 
számára is érthető vokális visszajelzést 
adni, ezért érintőképernyők segítségével 
sikerült a hibázási mintázatokat és döntési 
stratégiákat vizsgálni úgy, hogy adott ide-
ig megjelenő, különböző formájú ábrákat 
kellett az ebeknek az orrukkal megbökni 
vagy épp hagyni.Lantos Brigitta a Növé-
nyélettani Tanszék doktorandusz hallga-
tója a növények vasfelvételéről értekezett 
a sejtalkotók szintjén is. Mint ismeretes, 
a felvett vas 90%-a kloroplasztiszban ta-
lálható. Ezt ki lehet nyerni a növényből 
különböző eljárások segítségével. Ha ez 
megtörtént, akkor különleges eljárások-
kal pontosan meg lehet határozni, hogy 
milyen formában vették fel a növények a 
vasat. Ennél a kutatásnál is magától érte-
tődik, hogy hatalmas mezőgazdasági rele-
vanciája van. Ha másért nem is, tudni kell, 

hogy az agráriumban a vashiánnyal kap-
csolatos problémák az érintett területek 
1/3-án állnak fenn. A kutatás alapja nem 
újkeletű, de fontosságát és hasznosságát a 
hatalmas igény indokolja. Búcsúzásképp 
egy Szent-Györgyi Albert idézettel zárt: 
„Minél alapvetőbb egy felfedezés, annál 
távolabb esik a gyakorlati felhasználástól, 
annál kevésbé függ össze a mindennapi 
problémákkal. Mégis ezek a nagy alapvető 
felfedezések viszik előre az emberiséget.”
Szeifert Bea a kutyákban lévő mitokond-
riális DNS-t (mtDNS) elemzi, aminek se-
gítségével az evolúciós leszármazásokat 
és a precíz genetikai azonosításokat tud-
ja egy csapásra meghatározni. A folya-
mat során több ezer éves mintákból nyer-
te ki az mtDNS-t, aminek segítéségével 
meg tudja vizsgálni az anyai leszárma-
zásokat (tudniillik a megtermékenyítés 
során a hímivarsejtből a mitokondrium 
nem kerül át a petesejtbe – a szerk.).  
A kutatás során különös hangsúlyt fek-
tetnek a géneken található nem kódoló és 
továbbadható régiókra.
Kelemen Andrea a vastagbélrák titkos 
életéről osztott meg rengeteg hasznos in-
formációt. Ez a rákos elfajulás a 4. legy-
gyakoribb és a 3. leghalálosabb betegség 
a világon. Kutatásai során az egerek vas-
tagbelében található Lieberkühn-krip-
ták alján lévő őssejteket manipulálja a 
CRISPR-Cas9 konstrukcióval és a válto-
zások mértékét vizsgálja 2D és 3D szö-
vettenyészeteken.
Az utolsó rövid szünetet követően az 
Őslénytani Tanszékről Segesdi Martin 
bemutatta a kutatását, ami az egykori Te-
thys-óceán 230 millió éves tengeri hül-
lőinek tanulmányozása a Villányi-hegy-
ségben. A leletekből következtetéseket 
vonnak le és rekonstruálják az egykori 
nyugati sekélytengeri partvidék ős(állat)
földrajzi viszonyait.
Jezsó Bálint egy ritka örökletes betegség, 
a Hunter-szindróma sejtes hátterének meg-
értésével foglalkozik. A folyamat mögött 
egy enzimdefektus áll, aminek köszönhe-
tően alapvető sejttani funkciók sérülnek, 
nem kívánt intracelluláris komponensek 
halmozódnak fel, amit sejthalál és végül 
az egyén halála követ. Ennek kiismerése 
fontos, ugyanis jelentős terápiás módsze-
reket lehetne kifejleszteni.
Bősz Emília a Budapesti Műszaki Egye-
tem Kognitív Tudományi Tanszékének 
hallgatója az idegtudományokban egyre 
szélesebb körben alkalmazott optogeneti-
káról beszélt, aminek segítségével fénnyel 
lehet kontrollálni a neuronokat. A módszer 

alapja egy egysejtűtől vett ötleten nyug-
szik. A szelektív idegsejt aktivációt vagy 
gátlást kék fénnyel gerjeszthető kation 
csatornán (channelrhodopszin) vagy sár-
ga fénnyel aktiválható (halorhodopszin) 
anion (Cl-) csatornán lehet elérni.
Szapu Julianna Szulamit etológiai kí-
sérlete a házimacska tekintetkövető vi-
selkedésének vizsgálatára koncentrál ki-
tartott és visszavett nézést is alkalmazva, 
osztenzív (rámutatásos) és nem osztenzív 
kommunikációs helyzetekben. Az osz-
tenzióra való érzékenység mind az em-
bereknél mind az állatoknál jelen van.  
A hallgatóságot is bevonva, egy egyszerű 
figyelemfelkeltő demonstrációval bemu-
tatta, hogy a tanulásra hajlamos állapotot 
így könnyebb elérni.
Varga Bence a BME és az MTA-TTK 
kooperációjával az öregedést vizsgálja 
kutya modellen. A szívdobbanások közötti 
időt mérik és úgynevezett szívritmusvari-
ancia mutatókat készítenek. Ugyanis je-
lentős összefüggésben van az öregedéssel. 
A végső cél, hogy meg tudják határozni 
azt, hogy mi mutatja legjobban az életkori 
változásokat.
S végül Mezei Zoltán a Salmonella elleni 
védekezésről beszélt a baromfik esetében. 
Az immunizálás történhet injektálás során 
vagy szájon át (per os). Ez utóbbinak egy 
elsőre érdekes, de teljesen logikus megol-
dása, hogy a jószág által fogyasztott nö-
vényben kell megtermeltetni a baktérium-
darabkát. Ez egy költséghatékony megoldás 
és az immunizálás is tökéletesen működik. 
A lúdfű (Arabidopsis thaliana) alkalmas 
növény erre a célra, ugyanis gyorsan nő, 
kicsi a génállománya, de gazdaságilag je-
lentősebb lenne az árpa (Hordeum vulgare). 
Az eszközök és a módszerek már az alkal-
mazás fázisában vannak.
Az utolsó előadó lekonferálása után a zsű-
ri elment tanácskozni, s az alábbi eredmé-
nyekkel tértek vissza. A BSc kategóriában 
Zsidei Gyula II. helyezetett, Segesdi Mar-
tin pedig I. helyezést ért el. A kis létszámra 
való tekintettel az MSc és PhD kategóriát 
egybeolvasztva az alábbi eredmények szü-
lettek: Szapu Julianna Szulamit III. helye-
zett, Lenkei Rita és Radványi Ádám II. he-
lyezett és Kiss Krisztián I. helyen végzett. 
Különdíjazásban részesült Lantos Brigitta, 
Lakatos Zsolt, Sarlós Dávid és Mezei Zol-
tán. Minden egyes résztvevőknek szeretnék 
gratulálni, ugyanis azalatt a rövidke idő 
alatt rengeteg újat tanultam mind az infor-
máció mind a közlési, előadói szinten!

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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DENDRIMEREK
A CSODAPOLIMEREK?!

Vajon milyen lehet az az anyag, amit a gyógyászatban, a mezőgazdaság-
ban, a „nanopartikulumok világában”, sőt még a szenzoroknál is használ-
nak? Ami ennyi mindenre jó, talán mégsem jó semmire? A következőkben 
a dendrimerek világába nyújtok egy kis betekintést. Megtudhatjátok mi ez 
a „csodapolimer” és hogy mi mindenre jó.

A dendrimerek ismétlődően elágazó moleku-
lák. Nevük a görög dendro szóból ered, ami fát 
jelent, magát a dendrimer szót a „fa részének” 
fordíthatnánk, mivel ezek a molekulák úgy 
néznek ki, mint a fa lombkoronája a levelek 
nélkül. Jellemzően mag körüli szimmetrikus 
szerkezetet mutatnak, amely gyakran kölcsö-
nöz nekik gömb alakú 3-dimenziós morfológi-
át. A dendron szóval is gyakran találkozhatunk. 
Ez általában tartalmaz egy kémiailag „cim-
kézhető” csoportot, amit fókusz pontnak vagy 
magnak nevezünk.

Felfedezésük

Az első dendrimert 1978-ban Fritz Vögtle és 
munkatársai állították elő egy „kaszkád vagy 
nem lánc szerű” szintézissel. Aztán felgyor-
sultak az események és sorra szintetizáltak 
újabb és újabb dendrimereket: 1981-ben R.G. 
Denkewalte, 1983-ban és 1985-ben Donald 
Tomalia és ugyancsak 1985-ben George R. 
Newkome. Az 1990-es évek óta  népszerűsé-
gük csak egyre növekeszik, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, hogy még ugyan csak március van, 
de idén már 167 orvosi vonatkozású publikáci-
ót leközöltek a témával kapcsolatban.

Tulajdonságaik

A dendritikus polimerekre szerkezeti tökéle-
tesség jellemző. A dendrimerek és dendronok 
monodiszperzek és általában nagyon szim-
metrikus, gömb alakú vegyületek. A dend-
ritikus molekulák nagyjából két csoportra 
oszthatók, kis és nagy molekulatömegűekre.  
Az első csoportba a dendrimerek és a dend-
ronok, utóbbiba a dendronizált polimerek tar-
toznak. Tulajdonságaikat a molekuláris felszí-
nükön lévő funkcinális csoportjaik határozzák 
meg. A funkcionális molekulák dendritikus 
polimerekbe való zárása lehetővé teszi aktív 
helyük elszigetelését, ezáltal olyan molekulák 
keletkeznek, amelyek a biomolekulák aktív 
helyeit utánozzák. Habár a polimerek nem ví-
zoldékonyak, a dendrimeket mégis azzá lehet 
tenni úgy, hogy a funkcionáló külső héjukra 
töltött részecskéket vagy más hidrofil csopor-
tokat kötnek. További szabályozható tulajdon-

ságaik is vannak, ilyen a toxicitás, a kristályos-
ság, a tecto-dendrimer képződés és a kiralitás. 
A dendrimeket generációk szerint is osztályoz-
hatjuk, amely az elágazó ciklusok ismétlődé-
sének számára utal, amelyek a szintézis alatt 
képződtek. Például, ha egy dendrimer konver-
gens szintézissel készült és az elágazási reakció 
a központi molekulán háromszor megy végbe, 
akkor az eredmény egy harmadik generációs 
dendrimer. Minden egymást követő ge-
neráció eredményének molekulatö-
mege durván a kétszerese az előző 
generáció dendrimerének. Minél 
magasabb generációjú polimer-
ről beszélünk, annál több külső 
funcionális csoporttal rendelke-
zik, amely később megszabja a 
molekula felhasználási lehetősége-
it. Szintézisük háromféleképp történ-
het. Lehet divergens vagy konvergens metódus 
szerint, de lehet a „címkéző” (click chemistry) 
módszerrel. 

Felhasználásuk

A több mint ötven dendrimer családnak, a ma-
guk egyéni tulajdonságaival, számos felhasz-
nálási területe van. Kezdjük a gyógyászatban 
használtakkal. Ezek analógok a fehérjékkel, 
enzimekkel valamint vírusokkal és könnyen 
funkcionálissá tehetők. Ezek a biomoleku-
lák lehetnek a periférián vagy a dendrimerek 
belsejében. Használható rákellenes szerek 
segédanyagaként, így lehet kontrollálni és 
specifikálni a gyógyszer szállítását a szerve-
zetben, ami igen felkapott téma a nanomedi-
cinában. Különböző stratégiák vannak arra 
nézve, hogy gyógyszermolekulákat, genetikai 
anyagokat, célzóhatóanyagokat és festékeket 
ily módon alkalmazzák, ilyen az enkapszu-
láció, a komplexáció és a konjugáció. A múlt 
század második felében, 1982-ben Macie-
jewski és munkatársai voltak az elsők, akik 
ezeket a sűrűn elágazó molekulákat „moleku-
láris konténerekként” hasznosították. A nem 
szteroid alapú gyulladáscsökkentők klinikai, 
szájon át (per os) történő alkalmazása korlá-
tolt a gasztrointesztinális és renális mellék-
hatásaik miatt. A transzdermális gyógyszer 

adagolás megoldás lehet erre a problémára 
és magasan tartja a terápia alatt a vérben a 
gyógyszer szintjét. A bőr barrier funkciója mi-
att ez az adagolási típus nehezen megoldható, 
de a dendrimerek ebben is segítségére vannak 
az orvosoknak. A génterápiában is nagy sze-
repük lehet. A dendrimer alapú fémkelátok a 
mágneses rezonancián alapuló képalkotásban 
kontrasztanyagként szolgálnak, tulajdonsága-
ik rendkívül alkalmasak erre a feladatra. Bal-
zani és munkatársai felfedeztek egy negyedik 
generációs fluoreszcens poli- (polién amin) 
dendrimert, amely 30 alifás amino csoportot 
tartalmaz a felületén, így alkalmas fémionok 
koordinálására. Utóbbit akkor észlelték, ami-
kor Co2+ ionok hozzáadásával ez a fluoresz-
cencia elnyomódott. Ezen tulajdonsága miatt 
szenzorként is jól működik. Kialakítható egy 
olyan mesterséges „micella” is, amelynek 
külső és belső csoportjai is hidrofóbok, ezáltal 

az élő szervezetben gyógyszermolekulák 
szállíthatók belsejükben. A fotodi-

namikus terápia (PDT) azon az 
elven működik, hogy fotoszin-
tézisben szerepet játszó ágense-
ket aktiválódnak a látható és a 
közeli infravörös fény hatására. 

A gerjesztés miatt magas energi-
ájú állapot alakul ki, amely reaktív 

oxigén gyökök képződéséhez vezet, 
így végső soron nekrózist vagy apoptózist in-
dukál a rákos sejtekben. Csak az utóbbi pár 
évben fedeztek fel, olyan a dendrimereket, 
amelyek PDT anyagokat is tudnak szállítani. 
Ez javítja a tumor szelektivitást, retenciót és 
farmakokinetikát. Egyéb alkalmazásként meg 
kell említenünk, hogy ugyan ilyen „csodapo-
limereket” használnak a kozmetikai iparban, 
hogy a víz alapú termékeiket megtisztítsák a 
szennyező anyagoktól (toxikus fémionoktól 
és szervetlen oldott anyagoktól). Továbbá 
ilyet is használnak a nagyon érzékeny ana-
litikai eszközöknél, kontraszt anyagként az 
MRI-nél, a prion kutatásban és az égési sérü-
lések kezelésénél.
Láthatjuk, hogy alkalmazásuk igen széles 
spektrumot fed le és adottságaik további 
lehetőségekkel kecsegtetnek, így nem vé-
letlen kitüntetett szerepük.

Forrás: www.en.wikipedia.org
Buhleier E et al. "Cascade"- and "Nons-
kid-Chain-like" Syntheses of Molecular 
Cavity Topologies. Synthesis. 1978(2): 155-
158.
Abbasi E et al. Dendrimers: synthesis, app-
lications, and properties. Nanoscale Re-
search Letters. 2014;9(1):247.

Kelemen Andrea
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JÁTÉKOS VISELKEDÉS AZ ÁLLATOKNÁL
TUDÓSÍTÁS AZ AGYKUTATÁS HETÉRŐL

Szombaton két előadáson vettem részt, az elsőn Dr. Altbäcker Vilmost 
hallgathattuk meg, aki az állatok játékos viselkedéséről beszélt nekünk. 
Az előadó 30 éven át volt az ELTE TTK Etológia Tanszékén, a Kitaibel 
Pál termet is régi ismerősként köszöntötte.

A felvezetésben gyorsan tisztáztuk, hogy 
mi az etológia és mit is jelent az, hogy ha 
a viselkedés biológiáját kutatjuk. Mindez 
a gazellák pattogásának a példáján került 
bemutatásra. A kutató felteszi a kérdést, 
hogy miért pattog az állat, erre az alábbi 
lehetséges válaszokat jegyzi fel:
1. játszik
2. csípik a böglyök
3. nem lát ki a fűből
4. dobbant a borjának
5. jelez a többieknek
6. jelez a ragadozónak (észre vagy véve, 

jó erőben vagyok).
Természetesen a gazella nem gyorsabb a 
gepárdnál, de a ragadozó inkább választ 
egy olyan prédát, amelyik gyengébb, így 
kisebb energiabefektetéssel vadászhatja le. 
A kutató kimegy terepre és minden kör-
nyezeti elemet feljegyez, amikor a gazella 
mutatja a fentebbi viselkedést, majd ezek 
segítségével szép sorban kizárja az alterna-
tív magyarázatokat. A gyűjtés után azt látja, 
hogy az állat akkor is pattog, ha nincs bög-
öly, ha alacsony fűben van, ha nincs borja, 
vagy ha nincsenek ott fajtársai. Tehát vagy 
játszik vagy a gepárdnak jelez. Mivel a vi-
selkedést egyaránt megfigyelhette fiatal és 
idős egyedeknél, továbbá veszélyes környe-
zetben, emiatt a játékot kizárhatja. Így ma-
rad az utolsó pont: a gazella a ragadozónak 
jelez. A gepárd pedig reagál az üzenetre, a 
pattogó állatoknál az esetek kétharmadában 
nem vette üldözőbe az állatot, egyharmadá-
ban pedig sikertelen volt az üldözés. Ezzel 
szemben a nem pattogóaknál az esetek felé-
ben a gepárd feladta, a harmadában sikerte-
len volt az üldözés, a fennmaradó részben 
pedig sikerrel járt. Tehát egy kutatás olyan, 
mint egy barchoba, nem a rákérdezéssel 
kezdünk, hanem sorban ki kell zárni az es-
hetőségeket.

Na, de mi is a játék?

A játékos viselkedést az alábbi jellemzők 
alapján lehet felismerni: közvetlen cél 
vagy funkció nélküli, különbözik az igazi  
viselkedéstől (apa tigris nem tépi szét a 
kölykét verekedés közben), változatos, 

szertelen, ismétlődő, belső késztetése és 
önálló motivációja van (ha nem játszik, 
akkor hiányérzete van), fiatal korra jel-
lemző (bár az idősebb egyedek képesek a 
kölykök hatására visszakerülni a játékos 
állapotba). A játékosságnak két fő formája 
van: egyéni és szociális. Az egyéni játék 
során az egyedek egyedül játszanak, álta-
lában a saját testüket vagy a környezetük-
ben levő tárgyakat felhasználva szórakoz-
nak. Például megfigyeltek már egy hollót, 
aki egy havas kocsi szélvédőjén csúszdá-
zott a saját szórakoztatására. A szociális 
forma során az egyedek fajtársaikkal ját-
szanak többnyire verekedőset vagy pa-
pás-mamásat.

Kik tudnak játszani?

Az emlősök közül bárki tudna példát mon-
dani játszó fajokra (ragadozók, majmok, 
rágcsálók), de a kérdés hogy a madarak, 
krokodilok, tintahalak és a paradicsomha-
lak játszanának, az már okozhatnak fejtö-
rést. Pedig így van, a paradicsomhalak egy 
labirintusban körbeúsznak, hogy van-e 
újdonság. Ha beteszünk egy kavicsot, ak-
kor többször meglátogatja – ha elvesszük 
ezután a kavicsot, akkor a hal újra és újra 
visszatér a helyéhez, hogy megnézze visz-
szatért-e. (Ez engem kísértetiesen emlé-
keztetett az esti hűtőnyitogatásaimra).

Hogy mi a közös ezekben a fajokban?

A testmérethez képes aránylag nagy az 
agyuk, így van szabad kapacitásuk, ami 
túlmutat a kaja-alvás-párzás bermuda 
háromszögén. Ezen kívül jellemzi még 
őket a késői ivarérés, plasztikus visel-
kedés, fejlett szociális élet és kedvező 
ökológiai körülmények. Az állatokra 
továbbá még jellemző egy játékos arc, 
amikor az egyed félig kitátja a száját, 
láttatni engedi az alsó fogsorát, de a fel-
sőt nem (így nem vicsorog), a fülét pedig 
nem csapja hátra. Annyi fajnál egyezik 
ez a mimika, hogy a különböző egyedek 
képesek egymással játszani, ezért van 
annyi olyan videó az interneten, amikor 
például egy jegesmedvéhez, odamegy 
egy kutya, a medve pedig nem öli meg, 
hanem egy jót játszanak.

A játék funkciója

Most már tudjuk, hogy mi a játék, na de 
mi értelme van? Több magyarázat is van 
erre: lehet előkészület/gyakorlás a felnőtt-
kori feladatokra, gyakorlat a megfelelő 
izomzat és keringés kifejlesztésében vagy 
– egy kevésbé elterjedt nézet szerint – nem 
a testét, hanem az agyát tréningezi az ál-
lat, így biztosítja a fejlődéshez a megfele-
lő inputot. Alaszkában 11 medvecsaládot 
figyeltek 10 éven át, azt vizsgálták, hogy 
a játékosabb medvebocsok milyen felnőt-
tek lesznek. Az eredmény az volt, hogy a 
kevésbé játékosak közül jóval keveseb-
ben maradtak életben. Miért? Erre csak 
elméletek vannak, lehet, hogy a genetikai 
háttér rejti a választ, de lehet, hogy a bo-
csok, akik jobb környezetben nevelkedtek, 
nagyobb kedvvel játszottak és semmilyen 
más különbség nincs. Ez még egy felfede-
zésre váró terület.

A játék kutatása

Nagyon nehéz játékos kutatásokat csinál-
ni, ugyanis már ott egy dilemmába ütközik 
egy kutató, hogy hogy vegye rá az állatot, 
hogy ne játsszon. Az egyik – sokat vitatott 
– módszer az ingerszegény környezet lét-
rehozása, de már itt is nehéz a fokozatokat 
beállítani, sőt az állat viselkedése tartósan 
megváltozhat. Ezen kívül pedig még egy 
kérdést meg kell válaszolni: melyik is a 
kontroll csoport? A természetes viselke-
dést mutató, játszó állat vagy az, amelyiket 
befolyásoltunk és emiatt nem játszik?

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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VESZPRÉM – A KIRÁLYNÉK VÁROSA
ÜDVÖZÖLJÜK A KÉZILABDA FŐVÁROSÁBAN!

A Balatontól nem messze található az egyik legnagyobb történelemmel rendel-
kező magyar város. Bemutatjuk hazánk egyik legszelesebb, ám annál hangula-
tosabb kisvárosát, amit érdemes mindenkinek legalább egyszer megnézni – és 
nem csak a kézilabda szerelmeseinek…

Az elmúlt pár Helyvektor trendi külföldi hely-
színei (Amszterdam, Prága, Zürich) és a régen 
egyes rétegek körében trendinek számító Rá-
kóczi tér után ezúttal egy nagy múltú, békés, 
felfedezésre váró 60 000 fős településre, a cso-
dálatos Veszprém városába látogattunk el, ahol 
– méretéből és a vár központi fekvéséből kifo-
lyólag – eltévedni ugyan nem lehet, de mégis 
tartogat számunkra elég programot egy hosszú 
hétvége kellemes eltöltéséhez.
Mindenekelőtt néhány alap információ: ha rá-
nézünk a térképre, akkor a várost nyugodtan 
nevezhetjük a Dunántúl középpontjának. A Ba-
kony legnépesebb településétől alig pár kilo-
méterre évszaktól függően hazánk legnagyobb 
síparadicsoma és legnagyobb üdülőövezete is 
megtalálható, így turisztikai szempontból egy 
igen szerencsés városnak nevezhetjük.
Ha nem rendelkezünk autóval, akkor Veszp-
rémet érdemes inkább busszal megközelíteni, 
mint vonattal, ugyanis míg a vasútállomás kint 
van a város északi határán túl, addig a buszpá-
lyaudvar a városközpontban helyezkedik el. 
Budapestről autóval másfél, tömegközlekedés-
sel két és negyed óra alatt lent vagyunk.
A város legszebb része a belváros – és itt nem 
a sétálóutcáról az égbe magasodó toronyház-
ra gondolunk, mely 62 méterével Veszprém 
megye második legmagasabb épülete a pápai 

Nagytemplom két tornyától 10-10 méterrel 
lemaradva, hanem – azon belül a már Géza 
fejedelem korában, azaz több, mint 1000 éve is 
létező várra gondolunk.

A vár I. (Szent) István király feleségének, 
Gizellának a kedvenc tartózkodási helye volt, 
később évszázadokon át itt koronázták meg a 
magyar királynékat, innen a „királynék városa” 
elnevezés. I. István itt győzte le Koppány se-
regeit, így kulcshelyszíne volt a kereszténység 
bevezetéséért (is) vívott harcban.
A vár olyan, mint egy egyutcás zsákfalu. Dél-
keleti bejárata a Szabadság téren és az Óváros 
téren át közelíthető meg, utóbbi helyen talál-
ható a Városháza épülete is. A Tűztorony után 
egy éles jobbos kanyar vezet fel a Várkapuhoz. 
Kis andalgás után máris szemünk elé tárul a 

Szent Mihály-székesegyház, amely a veszpré-
mi érsekség központjának tekinthető. Mellette 
a Gizella-kápolna, előtte a 41 méter mélységű 
Várkút nyújt szemet gyönyörködtető látványt.
A székesegyház mellett tovább sétálva elérünk 
a vár falához, ahol maga I. István és Gizella 
fogad bennünket, pontosabban remekül meg-
formált közös szobruk, mely mögött félkör 
alakban szemünk elé táruló látványért megéri 
meglátogatni a várost. Ha pedig a várról sze-
retnénk gyönyörű képeket készíteni, akkor a 
Benedek-hegyről ennek a kívánságunknak is 
eleget tehetünk.
Ha a Benedek-hegyről jobbra ereszkedünk le, 
akkor a Séd-patak völgyébe érkezünk, mely az 
elmúlt években szinte teljesen beépült külön-
böző villákkal és egyéb épületekkel. Ha balra 
vesszük az irányt, akkor érdemes a Szent Ist-
ván-viaduktot érintve az Állatkert felé venni az 
irányt, mely a Fővárosi Állat- és Növénykert 
után az egyik legsokfélébb állatkertnek mond-
ható, ahol a szurikátáktól az oroszlánokon át a 
királypitonig mindenféle egzotikus állat meg-
található és diákigazolvánnyal már 1600 Ft-ért 
látogatható.
Az állatkerten és a váron kívül Veszprém har-
madik vonzereje a sport, egész pontosan a 
kézilabda, a városban található az elmúlt 40 
év alatt a világ egyik legjobb csapatává váló 
Telekom Veszprém, mely idén végre szeretné 
beteljesíteni sorsát, vagyis amiért immáron 40 
éve építkezik (a csapat korábbi neve Veszprémi 
Építők…): megnyerni a világ legerősebb ver-
senysorozatát, a Bajnokok Ligáját.
Veszprémben minden megvan ahhoz, hogy 
egy 3 napos hétvégét eltöltsünk itt, célszerű áp-
rilisban felkeresni!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

EGY IRREÁLIS REALITÁS

Sokan nem szeretik, gyűlölik, egyesek go-
nosznak tartják és irtóznak tőle. Másoknak 
nincs bajuk vele, egyszerűen csak nem ér-
tik és ez okozza a nehézségeket. Középis-
kolai éveink alatt találkozunk azzal a for-
májával, amely a legtöbb emberben olyan 
elgondolkodtató kérdéseket vet föl, mint 
például: Mi ez egyáltalán? Ki volt az, aki 
ezt kitalálta? Mi történik? Az mikor került 
fel a táblára? Ez nekem miért kell? Miért 
én? Felvételi előtt és alatt sokszor mond-
ták, hogy sok hallgató ezen bukik el, főleg 
a természettudományi karokon, és valóban 
itt van és megkeseríti a hallgatók minden-
napjait. Azokat, akik ezt a szakot választ-
ják, a többiek mazochistáknak tekintik an-
nak ellenére, hogy minden másnak ez az 

alapja, legfeljebb tudomást sem véve róla 
a szőnyeg alá söprik, hogy ne legyen szem 
előtt. De mi az, aminek a neve említésétől 
az emberek többségétnek borsódzik a háta? 
Nem más, mint a tantárgyak sötét nagyura: 
a matematika.
Ian Stewart A természet számai című is-
meretterjesztő művében a matematika 
szépségét próbálja bemutatni az olvasónak, 
sikerrel. A szöveg egyszerű, könnyen értel-
mezhető, de nem lebutított, így nincs az az 
érzése az embernek, hogy túl van magya-
rázva, vagy, hogy a szájába akarják rágni. 
Vannak benne egyszerű kísérlet leírások, 
és rengeteg más, gyakorlati példát hoz fel 
a biológia, kémia és fizika területeiről.  
Nem csak egy száraz könyvet olvasunk, 
amelyik próbálja bebizonyítani, hogy a ma-
tematika valójában érdekes, hanem egy va-

lóban érdekes és sokszínű összegzést arról, 
hogy milyen felfedezésekhez és találmá-
nyokhoz vezetett el a matematika ismerete. 
Szó van Kepler elemzéséről a hópelyhekről 
és a bolygópályákról, Newton törvényeiről 
és a differenciálegyenletekről, arról, hogy 
olyan hétköznapi dolgok, mint például a 
lóverseny hogyan segítették a tudományt 
olyan áttöréseket elérni, mint a fényképé-
szet és a videózás. Ráadásul, mivel a TTK 
minden szakához szükség van valamilyen 
szintű matektudásra, ez a könyv segíthet 
egy kis kedvet csinálni, könnyebben megér-
teni az anyagot, és megmutatja, hogy a ma-
tematika nem csak számokból, furcsa jelek-
ből és képletekből áll, és hogy nem is olyan 
szörnyű, mint ahogy azt sokan gondolják.

Sütő Cecilia
suto.cecilia@nyuz.elte.hu

DARWIN INTELLIGENS GILISZTÁI
A TALAJ REJTÉLYES ÉLŐLÉNYEI

Bizonyára mindenki sokat hallott már az evolúció elmélet megteremtőjé-
ről, talán az egyik valaha volt legnagyobb biológusról, Charles Darwinról 
és A fajok eredete című művéről. Rendhagyó módon most egy kevésbé is-
mert könyvében leírt kutatásáról szeretnék beszámolni nektek, amely so-
rán a giliszták intelligenciáját vizsgálta. 

Charles R. Darwin 1809. február 12-én 
született Angliában. Egy személyben volt 
kiváló geológus, botanikus és természe-
tesen biológus is. Ahogy az egy vérbeli 
természettudóshoz illik már fiatal korától 
kezdve minden érdekelte, ami a termé-
szetben történik. Hosszú sétákat tett, hogy 
behatóan megfigyelhesse saját környeze-
tét, eközben növényeket gyűjtött, máskor 
pedig elmerült apja könyvtárának egy-egy 
kötetében. Bátyja könnyen rá tudta beszél-
ni Charlest, hogy legyen az asszisztense 
a családi kúriában berendezendő saját la-
boratóriumában, majd miután az idősebb 
testvér a következő évben Cambridge-ben 
folytatta tanulmányait a fiú egyedül hasz-
nálhatta a labort. Édesapja szerette volna, 
hogy ha a nyomdokaiba lép. Edinbur-
gh-be küldte őt orvostant hallgatni, ami-
kor Charles még csak 16 éves volt. Mivel 
Darwin nem bírta elviselni a boncolandó 
tetemek és a műtétek látványát, mivel 
utóbbiakat ekkor még érzéstelenítés nélkül 
végezték, ezért inkább két év után kilépett 
az egyetemről. Apja nagyon haragudott rá 
ezért, attól félve, hogy így nem lesz tisz-
tességes végzettsége. Ettől a félelemtől 
vezérelve a Cambridge-i Egyetemre küldte 
a fiút teológiát tanulni. Itt, a Christ's Col-
lege tagjaként került először kapcsolatba a 
természetrajz több tekintélyével. Darwin 
természetesen megcáfolta apja rágalmazó 
kijelentését és a történelem egyik leghíre-
sebb tudósává vált. 
Mikor 1831. augusztus 29-én visszatért 
Shrewsbury-be egy Adam Sedgwick 
geológus által vezetett tudományos túrá-
ról, egy levelet talált az asztalán, mely-
ben egyik cambridge-i tanára, George 
Peacock felajánlott neki egy lehetőséget 
egy világkörüli tudományos úton való 
részvételre. A meghívás a híres HMS 
Beagle (Brit Királyi Flotta egy tízágyús, 
Cherokee-osztályú, brigg-szlúp típusú 
hajója) A figyelme hajón töltött idő után 
terelődött a giliszták felé. A nagybátyja, 
Josiah mutatott neki egy helyet a kertjé-
ben, ahol évekkel ezelőtt hamu és mész 
volt, de mára már nem volt ott belőlük 

semmi. Darwin meg volt lepve, hogy a 
talajban lévő földigiliszták mennyire 
eltemették azokat. Ez inspirálta őt „új 
és fontos elméletének”, a földigiliszták 
talajképződésben betöltött szerepének  
megalkotásában. A látottak után haza-
ment és belekezdett egy sor kísérletbe a 
földigilisztákkal, amit a következő negy-
ven évben abba sem hagyott. Végzett 
laboratóriumi kísérleteket a vizsgálati 
és biliárd termében, valamint helyszíni 
vizsgálatokat nagy, kiterjedt kertjében. 
Eredményeit 1881-ben a The Formation 
of Vegetable Mould through the Action 
of Worms, with Observations of their 
Habits című könyvében – amely magyar 
nyelven azóta sem jelent meg – publi-
kálta. A művet 6000 példányban adták el 
az első évben, gyorsabban fogyott, mint  
A fajok eredetének első kiadása.

Darwint elbűvölte a földigiliszták visel-
kedése. Különböző típusú táplálékokkal 
kísérletezett, kis ételdarabot helyezett 
alufóliára, hogy meggyőződjön arról, 
hogy nem véletlenszerűen, hanem az éte-
lért bújnak elő a giliszták a föld alól. Úgy 
találta, hogy előnyben részesítik a vad-
cseresznyét és a sárgarépát, jobban ked-
velik a nyers zsírt, mint a nyers húst. Arra 
következtetett, hogy az ételpreferenciájuk 
arra utal, hogy biztosan élvezik az evést.

Tesztelte az érzékelésüket úgy, hogy ki-
tette őket lámpa- és gyertyafénynek, és az 
érzékenységüket is. A földigilisztáknak 
nincs fülük, de Darwin vizsgálta a hallá-
sukat. Igazi családi programot szervezett 
ennek kiderítésére. Használt fémsípot, de 
megkérte fiát is, hogy játsszon hangosan 
fagotton. Kiabált is velük, de úgy talál-
ta, hogy ha a lehelete nem éri őket, ak-
kor azok indifferensek a zajokra. A férgek 
arra sem reagáltak, amikor egy asztalra 
rakta őket a zongorához közel és olyan 
hangosan játszott a hangszeren, ameny-
nyire csak tudott. Habár, minden megvál-
tozott, amikor a gilisztákkal teli cserép 
földet a zongora tetejére tette. Azt tapasz-
talta, hogy e csöppnyi állatok rendkívüli 
módon érzékenyek a rezgésekre. Kíván-
csi volt arra, hogy ezek az alacsonyrendű 
teremtmények mennyire intelligensek. 
Jelentős időt töltött azzal, hogy figyelte 
ezen állatokat, hogy hogyan húzzák be 
odujukba a leveleket. Ezekkel zárják le 
búvóhelyük nyílását, Darwin véleménye 
szerint a hűvös levegő ellen. A kutató úgy 
találta, hogy legtöbbször a levelek szárá-
nál „fogják meg” és húzzák őket, ami a 
leghatékonyabb módszer. Amikor a leve-
lek helyére papír háromszögeket tett előző 
megfigyelését megerősítve azt látta, hogy 
a kis fecniket a csúcsuknál „fogva” ragad-
ják meg. Ez a megfigyelés arra engedte 
következtetni, hogy ezen csúszómászók-
nak van valamilyen fokú intelligenciája. 
Bár nem volt meggyőződve róla, hogy az 
összesnek egyforma mértékű. Egy meleg 
szobában leveleket helyezett egy földdel 
teli virágcserép felszínére. Ekkor úgy lát-
ta, hogy az állatok gondatlan és hanyag 
módon nem fedték el a menedékhelyük 
bejáratát. Az edényeket lefedte hálóval és 
több éjszakára a szabadban hagyta őket, 
ennek hatására minden levelet behúztak 
a kis földi élőlények. Könyvében meg-
örökített korai új-zélandi kísérleteket is 
a témában. Úgy találta, hogy ugyan úgy 
viselkednek az állatok ott is, mint Euró-
pában, utalva arra, hogy lassan haladnak 
a földön.
Ezen könyve volt az utolsó tudományos 
műve és röviddel halála előtt jelent meg. 
Charles Darwin 1882. április 19-én hunyt 
el. Ugyan gilisztákkal végezett kísérletei 
kis súlyúnak tűnhetnek, de ez volt az első 
jelentős munka a talaj biológiai zavarása  
(bioturbation) témakörben.
Forrás: www.sciencelearn.org.nz
www.en.wikipedia.org

Kelemen Andrea
kelemen.andrea@nyuz.elte.hu
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BELSZÍNI  FEJTÉS

NYEREMÉNYJÁTÉK

Beküldési határidő: a megjelenéstől szá-
mított következő hét végéig (következő 
hét péntek 13.00).
Ezt kérlek tartsátok tiszteletben!
A nyertes a nyalókáját 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

Ecker Dorottya
Mészáros Nikolett

Németh Eszter

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!

SUDOKU
A szabályok ismertek, a szürke négyzetekbe kerülő megoldásaitokat küldjétek finom édes-
ségek reményében a rejtveny@nyuz.elte.hu címre. Jó szórakozást!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu1.

2.

3.

MONDOKEGY

„Ha én éjszakai lepkéket szeretnék fog-
dosni, hangsúlyozom lepkéket, nem pil-
langókat…”

Könnyű Balázs, Biometria EA

„Aki gyakorlott pálinkafogyasztó, az 
nem a hetes és a kilences agyideggel, 
hanem a tizessel kóstol.”
Lőw Péter Állatszervezettan IV B GY

„[egy modern laboratóriumi készü-
lékről] Ez már a különféle oldatokat 
feltölti, leszívja, melengeti, beszélget 
velük...”
Hudecz Ferenc, Természetes szénve-

gyületek EA

„Nem akarom magamat fényezni, de 
rohadt jól tanítok, na!”

Török Zsolt, Térképismeret EA

„A Tarpai-Nagyhegy azok közé a he-
gyek közé tartozik, amelyeknél lefelé 
kell mászni, hogy felérjünk a tetejére.”

Móga János, A Kárpát-medence 
természeti földrajza EA

„- Mennyi időm van még?” „- Egy 
perc.” „- Jó, akkor nekiállunk a követ-
kező témának…”

Császár Géza, Fejezetek a világ 
regionális földtanából

„Ebbe ne bonyolódjunk bele, nincs rá 
szükségem. Önöknek lesz…”

Mezei István, Matematika 2.

„Az egyszerűség kedvéért pi-vel és ez-
zel a hármassal itt egyszerűsítek…”
Lenkey László, Gravitációs, mágne-

ses és geoelektromos módszerek 1.
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(HÁZI)MOZIZÓNA & SOROZATLÖVŐ

ŐRÜLT, DILIS, SZERELEM
KOCKA HAS ÉS SPORTZAKÓ

Ha egy kellemes vígjátékra vágysz egy borús délutánon, akkor itt 
az ideje, hogy megnézd az Őrült, dilis, szerelem című filmet. Nem a 
megszokott, nyálas romantikus filmről van szó, ugyanis remek és jól 
átgondolt humorral rendelkezik a film, így nem csak a lányoknak szó-
rakoztató.

Cal tulajdonképpen elégedett, van egy 
gyönyörű felesége, szép háza, gyerekei 
és persze remek munkája. Azonban egy 
rémálomba csöppen, amikor felesége, 
Emily, egy romantikus vacsora végén 
bejelenti, hogy bizony válni akar, ja és 
mellesleg megcsalta őt egy kollegájával.  
A férj számára ez a vég, elköltözik, és pró-
bál úgy túllenni a traumán, hogy minden 
este iszogat a közeli bárban. Ekkor jön Ja-
cob, a szépfiú, aki nem bírja tovább nézni 
Cal nyomorát, és segít neki, hogy igazi 
menő pasi lehessen. Megtanítja csajozni, 
és új öltönyt vesz neki. Cal jó tanítványnak 
bizonyul, azonban a vak is láthatja, hogy 
még mindig fülig szerelmes a feleségébe. 
A történet erőssége, hogy több szálon fut és 
mindegyikben a fő irányvonal a szerelem. 
Például a babysitter, aki Cal kisebb gyere-
kére vigyáz, szerelmes Calba, a kisgyerek 
meg szerelmes a babysitterbe. Jacob állta-
lában nem szerelmes senkibe, de amikor 

megismeri a Cal lányát (nem tudja, hogy 
a tanítványa az apja) akkor egyből beüt a 
villám. Az, hogy ki kit szeret, csak a végén 

derül ki, amikor is az érzelmek túlcsordul-
nak, és egy óriási verekedés formájában 
bontakoznak ki. Dan Fogelman (az Arany-
haj és a nagy gubanc is az ő tollából ugrott 
ki) elképesztően jó forgatókönyve valódi 
figurákkal népesíti be a történetet. A humor 
forrása a filmben nem az, hogy megalázza a 

ODAÁT

Két amerikai srác már 12 évad óta járja Ame-
rikát és embereket mentenek, dolgokra va-
dásznak, tudjátok: csak a családi vállalkozás. 
Kezdetben démonokat, vámpírokat hánynak 
kardélre, majd később jön a feketeleves: an-
gyalok, Lucifer és a Sötétség. A történet a 
nyolcvanas évek elején kezdődött, amikor is 
a Winchester fiúk édesanyját megöli egy sárga 
szemű szörny. A testvérek később emiatt kez-
denek el vadászni természetfeletti dolgokra. 
Ebből a kisebbik testvér, Sam, próbál kitörni, 
úgy, hogy egyetemre megy, de sajnos a múlt őt 
is visszarántja a családi vállalkozáshoz. Dean és 
Sammy járja Amerikát és öli a gonoszt egészen 
a negyedik évadig, amikor is újítás történik az 
alapkoncepcióban: megjelenik a keresztény 
mitológia a sorozatban, azonban nem telje-
sen úgy ahogy az ember várná! Az angyalok 
néha jók, de néha gonoszak, és megesik, hogy 
a Pokol Királya helyesen cselekszik. Az, hogy 
behozták az új szálat remek ötlet volt, ugyanis 
már unalmas volt a helyi szörnyvadászat, ezzel 
magasabb szintre tudták emelni a történetet.  

karaktereket, hanem a remek beszólásokon, 
helyzetkomikumon és a műfaj kifigurázá-
sára támaszkodva nevetteti meg a nézőket. 
Persze újat nem sikerült alkotni, de ez nem 
probléma, ugyanis remek humorral parodi-
zálja a műfaj kliséit.
Steve Carell a film elején remekül játsza 
el a kicsit szerencsétlen de alapvetően jó-
indulatú családapát, akinek a reggel az első 
gondolata a felesége, és lefekvéskor is csak 
arra tud gondolni, hogy milyen szerencsés, 
hogy ilyen család adatott meg neki. Ahogy 
a szemünk előtt a csajok kedvencévé alakul 
az abszolút hihető. Julianne Moore csodá-
san alakítja az összezavarodott feleség sze-
repét. Ryan Goslingnak szerintem nem ez a 
legerősebb filmje, azonban a csinos arcával 
és kocka hasával sok női tekintetet varázsol 
ködössé. Emma Stone szereplése pedig tö-
kéletes, mint mindig. Ajánlom a filmet lus-
tálkodós vasárnapokra, azoknak, akik sze-
retnének végre egy jót nevetni, és közben 
romantikus hangulatba kerülni.

Crazy, Stupid, Love (magyarul beszélő, ameri-
kai vígjáték, 118 perc, 2011)
Rendező: John Requa, Glenn Ficarra
Forgatókönyvíró: Dan Fogelman
Szereplők: Cal Weaver (Steve Carell), Emily  
Weaver (Julianne Moore), Jacob Palmer (Ryan 
Gosling) Hannah (Emma Stone)
Pontszám: 8/10

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Sajnos két évad után ez is picit unalmassá vá-
lik, de valahogy a sorozat alkotóinak mindig si-
kerül valami izgalmat csempészni a részekbe. 
A széria igazi erőssége azonban nem a vadá-
szat izgalma, hanem a testvéri összetartozás és 
szeretet bemutatása. A két fiú bármit megtesz 
egymásért, az életüket áldoznák azért, hogy a 
másik megmeneküljön. Számukra a család a 
legfontosabb, amelyet nem feltétlenül a vérro-
konság köt össze. A család része például Cass 

is, aki az idők kezdete óta él, ugyanis angyal. 
Az Odaát varázsa megkopott ugyan, azonban 
nem véletlen, hogy a sorozat még mindig sike-
res és népszerű! Majdnem minden rész tud újat 
mutatni, és nem csak a régi poénokat elevenítik 
fel, hanem újakat gyártanak. Ajánlom minden-
kinek, aki szereti a picit ijesztegetős sorozato-
kat és a jóképű hősöket.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu




