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Ifjúságsegítő szakmai délután
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának 
szociális és ifjúsági munka szakos hallgatói 
szakmai beszélgetést rendeznek a szexeduká-
ció magyarországi helyzetéről.
Az esemény meghívott vendégei a Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítványtól érkeznek: Gyurkó 
Szilvia gyermekjogi szakértő az alapítvány alapító-
ja, Németh Barbara pedig az alapítvány gyermekjogi 
programvezetője. A Hintalovon Gyermekjogi Alapít-
vány küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak 
érvényesítése és támogatása. Célja, hogy a felnőtt társada-
lom minél szélesebb körben vállaljon felelősséget, és tegyen 
a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséért.
„A gyerek mindig elsősorban gyerek, és csak másodsorban bűn
elkövető vagy áldozat”, vallják. Gyurkó Szilvia szakterülete a gye-
rekbántalmazás, családon belüli erőszak és a gyerekjogok, célja egy 
gyerekbarát igazságszolgáltatás kialakítása. Olyan szervezeteknél dol-
gozott, mint az UNICEF vagy az Eszter Alapítvány, amely a szexuális 
bántalmazást elszenvedett nőknek nyújt jogi és pszichológiai segítséget. 
Könyvet írt a válásról – természetesen ezt is a gyerekek szemszögéből. 
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának egykori hallgatója. | elte.hu
Időpont: 2017. április 06. 17:00 - 18:30
Helyszín: ELTE TÓK (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40., I/123.)

DEmokratikus hazugságok
Az ELTE BTK Ókortudományi Intézet 

előadássorozatának következő alkalmán 
Erica Benner tart angol nyelvű előadást De

mocratic Lies: are there any good reasons to 
mislead the demos? címmel.

A szervezők a programsorozatra olyan történe-
ti, kultúrtörténeti, művészettörténeti vagy irodalmi 

előadásokat hívtak meg, melyeknek tárgya valamilyen 
ókori hazugság, megtévesztés vagy hamisítás, illetve 

egy ókori esemény, jelenség vagy tárgy(csoport) modern 
kori megtévesztő értelmezése vagy felhasználása. A ren-

dezvény a mottóját – „Kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember 
nem ösmeri az igazságot.” – Esterházy Péter Harmonia Cae

lestis című művéből kölcsönözte.
Erica Benner a Yale Egyetem Politikai Tudományok Tanszékének 

oktatója, jelenleg a Közép-európai Egyetem (CEU) egyik kutatásá-
ban vesz részt mint vendégoktató. Szakterülete a politikai filozófia 

és az etika, számos monográfiát jelentetett meg e két téma különböző 
területeiről.| elte.hu
Időpont: 2017. április 06. 16:00
Helyszín: ELTE BTK Gólyavár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

Csillagászat gravitációs hullámokkal
Raffai Péter, a TTK Atomfizikai Tanszékének egyetemi adjunktusa 
tart előadást 2017. április 6-án „Az atomoktól a csillagokig” sorozatban 
Csillagászat gravitációs hullámokkal címmel.
Jóllehet Albert Einstein már száz éve rámutatott elméleti úton a gravi-
tációs hullámok létezésére és tulajdonságaira, a hullámok első közvet-
len észlelése csak egy évszázados technológiai fejlődés nyomán való-
sulhatott meg. 2015. szeptember 14-én és december 26-án az Egyesült 
Államok Hanford és Livingston városai mellett megépült LIGO gra-
vitációshullám-detektorok két-két, egymással összeolvadó fekete lyuk 
gravitációs hullámait észlelték. Az észlelések nemcsak Einstein jósla-
tának bizonyítékai, de a feketelyuk-kettősrendszerek első megfigye-
lései és a gravitációshullám-detektorok működőképességének sikeres 
demonstrációi is. Az észlelések a csillagászat új ágának megszületését 
jelentik: a világegyetem immár gravitációs hullámokon keresztül is 
megfigyelhető. A közeljövőben várható további észlelések már ismert 
forrásokról nyújtanak majd más módon ki nem nyerhető új informá-
ciókat, a gravitációshullám-detektorok működése pedig további, még 
ismeretlen források felfedezésének lehetőségét is magában rejti. Raffai 
Péter előadásában a két LIGO-észlelés bemutatása mellett a gravitáci-
óshullám-csillagászat legújabb eredményeit is ismerteti. | elte.hu
Időpont: 2017. április 06. 17:00
Helyszín: ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A, Északi Tömb 0.83.)

ELTE–Újbuda innovációs nap 2017
Az ELTE Innovációs Központja idén tizenegyedik alkalommal tart 
egész napos szakmai rendezvényt. Az idei évben a korábbiaktól eltérő 
módon szakkiállítással (startup expóval) is várják az érdeklődőket.
A nap során tartott konferencia célja az egyetemen keletkezett tudás 
hasznosításának ösztönzése a gyakorlati életben, az egyetem és a vál-
lalati szféra kapcsolatainak elősegítése, erősítése. A rendezvényen át-
adják az ELTE Innovatív Kutatója díjat, valamint kihirdetik a hallgatói 
innovációs ösztöndíjpályázat eredményét is.
Regisztráció kötelező azoknak, aki kiállítóként az expón szeretnének 
részt venni | elte.hu
Időpont: 2017. április 18.
Helyszín: ELTE TTK Gömb Aula (1117 Budapest, Pázmány Péter sé-
tány 1/A)
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meg a ...
Április 1-jén az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Hallgatói 
Önkormányzata kiadott egy 
közleményt, amit változta-
tás nélkül közlünk.
„Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnök
sége közleményt ad ki a jövő 
héten a parlament elé kerülő, a 
külföldi felsőoktatási intézmények 
magyarországi működéséről szóló 
törvénymódosítási javaslattal és annak a 
Középeurópai Egyetemre való hatásával kapcsolatban.
Úgy gondoljuk, hogy a diplomák kiadásával kapcsolatos szabályo
zások szigorítását körültekintő szakmai diskurzusnak kell megelőz
nie, és a szigorítás megvalósítható a Középeurópai Egyetem teljes 
ellehetetlenítése nélkül is.
A Középeurópai Egyetem a felsőoktatási palettán egyedi színfolt
ként jelenik meg, megszűnésével a magyar tudományos közeg és 
így a magyar társadalom is sokat vesztene. Az Eötvös Loránd Tu
dományegyetemnek a Középeurópai Egyetemmel való kapcsolata 
több tudományterületen kifejezetten szoros, így a Középeurópai 
Egyetem bezárása közvetlenül érintené az ELTE hallgatóit is.
A fenti okok mentén kifejezzük szolidaritásunkat a Középeurópai 
Egyetem oktatóival és hallgatóival.
A Középeurópai Egyetem fennmaradása érdekében kérjük az ügy 
mihamarabbi, minden érintett szereplő bevonásával történő, meg
nyugtató rendezését.

Budapest, 2017. április 1.
az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöksége”
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Megnevezés Összeg Megjegyzés

Késedelmi díj normál kölcsönzés esetén 40 Ft/nap/könyv
A késedelmi díj számolásakor minden naptári napot figye-
lembe veszünk, függetlenül attól, hogy a könyvtár zárva volt 
vagy sem.

Korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok 
esetén (nyitástól 1 óra türelmi idő után) 500 Ft/nap/könyv

A késedelmi díj számolásakor minden naptári napot figye-
lembe veszünk, függetlenül attól, hogy a könyvtár zárva volt 
vagy sem.

Beiratkozási díj ELTE hallgató, PhD hallgató ingyenes 1 szemeszter
Beiratkozási díj ELTE oktató, kutató ingyenes Érvényes a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig
Beiratkozási díj ELTE kutatócsoport tag ingyenes 1 év
Beiratkozási díj ELTE nyugdíjasai ingyenes 1 év
Beiratkozási díj pedagógusoknak, közgyűjte-
ményi dolgozóknak ingyenes 1 év. Szükséges munkáltatói igazolás vagy pedagógus iga-

zolvány felmutatása.
Beiratkozási díj egyéb olvasóknak 1000 Ft/év 1 év
Érvényes tagság esetén az olvasójegy pótlása 500 Ft/db

Dokumentum pótlás adminisztrációs díja 2000 Ft/dokumentum Ezt az összeget csak akkor kell megfizetni, ha az olvasó nem 
pótolja az elveszett dokumentumot.

Felszólító levél díja 610 Ft/tértivevényes levél
Az érvényben lévő postai díjtétel alapján, de az összeg vál-
tozhat. 2017. január 1-től a tértivevényes postai levél ára: 
610 Ft.

Postázási költség postaköltség + 200 Ft/alkalom
A felszólítással járó költségekhez kapcsolódóan minden le-
vélben küldött felszólítás esetén postázási adminisztrációs 
díjat kell fizetni.

Képfelvétel készítése saját digitális eszközzel 700 Ft/nap Készítéskor a szerzői jogokat és az állományvédelmi szem-
pontokat be kell tartani.

Könyvtárközi kölcsönzés külföldi megrende-
lés esetén

A teljesítő partner díjtételei 
alapján.

Csak ELTE oktatóknak, kutatóknak biztosítjuk, költségei a 
kérőt terhelik.

Könyvtárközi kölcsönzés belföldi megrende-
lés esetén A visszaküldés postaköltsége. Csak ELTE oktatóknak, kutatóknak biztosítjuk, költségei a 

kérőt terhelik.

Fénymásolás és nyomtatás

A/4 25 Ft/oldal – egyoldalas
A/4 40 Ft/kétoldalas

A/3 50 Ft/oldal – egyoldalas
A/3 80 Ft/kétoldalas

Fekete-fehér dokumentum,
Önkiszolgáló fénymásolás és nyomtatás.
A szakgyűjtemény technikai feltételeinek és a szerzői jog ide 
vonatkozó szabályainak figyelembevételével. 

Szkennelés ingyenes

A szakgyűjtemény technikai feltételeinek és a szerzői jog ide 
vonatkozó szabályainak figyelembevételével a szkennelés 
ingyenes maximum 50 oldalig VAGY az eszköz kapacitá-
sának függvényében.

Olvasótípus Dokumentumok száma Kölcsönzési idő
ELTE oktató, kutató 50 db* 365 nap
ELTE kutatócsoportok tagjai 30 db 180 nap
ELTE TTK PhD hallgató 15 db 90 nap
ELTE nyugdíjasai 15 db 90 nap
ELTE hallgatói 15 db 30 nap
Egyéb olvasók 8 db 30 nap
Közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok 8 db 30 nap

* Kivételt képeznek a pályázati pénzekből 
a kutatáshoz és oktatáshoz vásárolt infor
máció hordozók.
A részletes díjtáblázat elérhető itt: 
http://ttklib.elte.hu/

KÖLCSÖNÖZHETŐ DOKUMENTUMOK SZÁMA

ELTE TTK KARI KÖNYVTÁR DÍJSZABÁSA

MEGVÁLTOZOTT A KARI KÖNYVTÁRBAN A KÉSEDELMI DÍJ!
AZ ALÁBBI DÍJSZABÁS ÉRVÉNYES A 2017. FEBRUÁR 13-TÓL KIKÖLCSÖNZÖTT KÖNYVEKRE!

AZ ELNÖKI PÁLYÁZAT
A JELÖLTEK PROGJAMJAI

Az idei Hallgatói Érdekképviseleti Választásokra egy elnöki pályázat érke-
zett, Horváth Luca elnökjelölt és Lukács Márton elnökhelyettes-jelölt részé-
ről. A Választási Bizottság a pályázatot érvényesnek, a pályázati kiírás min-
den pontjának megfelelőnek találta. Közös pályázatukból szemezgettünk, 
melyet teljes egészben elértek az Önkormányzat honlapján.

Kommunikácó

Hiszem, hogy a jó kommunikáció kétoldalú. 
Nem elég, ha mi próbálunk információt köz-
vetíteni felétek, szükséges, hogy visszajelzése-
ket küldjetek nekünk. A TTK HÖK honlapján 
létrehoznék egy anonim tanulmányi és „HÖK” 
panaszbejelentő fület is, hogy a hallgatók el 
tudják mondani az észrevételeiket a HÖK-nek 
a HÖK-ről. Megválasztásom esetén minden 
tisztségviselőnek majd továbbra is kell hetente 
1,5 óra fogadóórát tartani, ahol mindenki sze-
mélyesen elmondhatja meglátásait.

Érdekképviselet

A kari HÖK elnök több testületben is szava-
zati joggal bír, ezért kiemelten fontos, hogy az 
ülések előtt az előterjesztések nagyobb fóru-
mon is tárgyalva legyenek. Megválasztásom 
esetén az előkészítő munkában nagy szerepet 
kap a Választmány (összetétele: elnök, elnök-
helyettes és minden szakterületről egy fő) és a 
Küldöttgyűlés, a fajsúlyos kérdésekben pedig 
kari szintű hallgatói szavazást kérnék.

Terepgyakorlat

Nemzeti felsőoktatási törvény: 46. § (3)  
“A magyar állami ösztöndíjjal támogatott 
hallgató képzésének jogszabályban meg
határozott költségét, valamint a magyar 
állami részösztöndíjjal támogatott hall
gató képzési költségének felét az állam, az 
önköltséges képzés költségeit a hallgató 
viseli. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal 
támogatott képzésre tekintettel a magyar 
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének 
nyilvántartásáért felelős szerv által meg
állapított visszafizetési kötelezettség adók 
módjára behajtandó köztartozás. Bármely 
képzési ciklusban, felsőoktatási szakkép
zésben, szakirányú továbbképzésben részt 
vevő hallgató lehet magyar állami (rész)
ösztöndíjjal támogatott, függetlenül annak 
munkarendjétől.” Ahogyan azt az idézett 
törvény is mutatja az állami ösztöndíjasok-
nál az állam, az önköltségeseknél a hallga-
tó fizeti a képzési díjat, ami jelenleg sajnos 

nem valósul meg Karunkon. A terepgya-
korlatok plusz költséget jelentenek, ami 
nincs rendjén. Ezen helyzet rendezésére 
több lehetőség is rendelkezésünkre áll: 
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány közremű-
ködésével vagy egy új ösztöndíj megalko-
tásával szeretném megoldani a problémát.

Gazdálkodás

A TTK HÖK-nek mindig törekednie kell 
az átlátható működésre, minden forinttal 
el kell számolnunk a hallgatók felé. Ahogy 
előttem már több elnök is leírta, nem elég 
becsületesnek lenni, annak is kell látszani.
Több újító gondolat is megfordult a fejem-
ben, hogy milyen tételekre érdemes költeni, 
de a végső költségvetési tervet a TTK HÖK 
Küldöttgyűlése fogadja el. Mindenképpen 
javasolnám a Küldöttgyűlésnek a terepgya-
korlatok támogatását. Véleményem szerint 
ez jobban szolgálja a hallgatói érdekeket, 
mint bármelyik rendezvény, mivel azo-
kat lehet HÖK támogatás nélkül szervezni 
(természetesen a jelenlegi részvételi díja-
kat megtartva), viszont az előbbiek súlyos 
anyagi terhet rónak a hallgatókra.

Tisztségviselők

Gazdasági ügyekért felelős pozíció be-
töltésére van szükségünk, ugyanis egy Ön-
kormányzatnak az átlátható működéséhez 
ez elengedhetetlen.
A tanulmányi érdekképviseletet két sze-
mély közös munkával tudná kielégítően 
ellátni, egy inkább adminisztratív ügye-
kért felelős és egy konkrétan érdekképvi-
seletért felelős tisztségviselő.
Az ösztöndíjakért felelős bizottság elnöke 
felelne a hallgatói megkeresésekért és elle-
nőrizné az elbírálásokat, hogy ezzel is maxi-
malizáljuk az objektivitást. A két bizottsági 
tag az ösztöndíj kérelmek elbírálásának ko-
ordinálásáért lenne felelős.
A kommunikációs referens az Önkormány-
zat kommunikációját látná el, ő kezelné töb-
bek között a Facebook oldalakat, és a külön-
böző kampányok megtervezéséért felelne, 

mint például az Erasmus népszerűsítése.
A külügyi referens elsősorban külügyi le-
hetőségek hirdetésével és kapcsolattartással 
foglalkozna.
A tudományos referens a hallgatói tudo-
mányos élet fellendítéséért, és a Tudomá-
nyos Diákkör népszerűsítéséért felelne.
A lakhatási, esélyegyenlőségi és társa-
dalmi kapcsolatokért felelős referens 
segítséget nyújtana felvenni a kapcsolatot 
a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal 
kollégiumi ügyekben és a Fogyatékosügyi 
Központtal esélyegyenlőségi ügyekben, tá-
jékoztatást adna környezettudatosságról és 
karitatív lehetőségekről.
A kuturális és sport referens legfőbb fela-
data sport és kulturális rendezvények szer-
vezése lenne, például kerekasztal beszélge-
tés vagy foci délután. A jegyzőkönyvvezető 
felelne a különböző testületek emlékeztető-
inek elkészítéséért, hiszen ez is elengedhe-
tetlen része az átláthatóságnak.
Az informatikus ügyelne a levelezőrend-
szer frissítéséért és a honlap karbantartá-
sáért, ezen kívül több adatbázis és eszköz 
kezeléséért is felelős lenne.
A mentorkoordinátor felelne az Önkor-
mányzat mentorrendszeréért, hogy a leg-
jobban felkészült mentorokat képezzük.
A szombathelyi ügyekért felelős referens 
felelős a szombathelyi telephelyen hallgatók 
érdekképviseletéért és tájékoztatásukért.

Büfék

Meg kell vizsgálni a jelenleg a Kampuszon 
működő büfék koncesszióját, lépéseket kell 
tenni a szolgáltatások javítása érdekében. 
Sok hallgatónak nincs lehetősége máshol 
enni, csak a Kampuszon a folyamatos óra-
terhelés miatt, ezért kulcsfontosságú, hogy 
ár-érték arányban megfelelő legyen. Ezen 
a téren van hova fejlődnünk, a projektet a 
lágymányosi karok vezetésével és a HÖK 
elnökeivel együttműködve kell véghezvin-
ni. Mindegyikünknek ugyanaz a célja, hisz 
ennek a problémának egyformán szenvedő 
alanyai vagyunk.

Zárszó

Ha megtiszteltek bizalmatokkal, azon le-
szek, hogy a lehető legjobban képviseljem az 
érdekeiteket és az itt felvázolt elképzeléseket 
megvalósítsam. Ha bármelyik pont felkel-
tette az érdeklődésed, gyere és csatlakozz az 
aktív tevénykedőkhöz, szükségünk van Rád, 
csak együtt sikerülhet!

Kovács Fanni
kommeh@ttkhok.elte.hu
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MIT TETTEK VELETEK…?
MI TÖRTÉNIK A GYEREKKEL AZ ALSÓ TAGOZAT UTÁN?

Nyár végén megtelnek a boltok tanszerekkel. A kisiskolások izgatottan válogatják a mintás füzetet, a tolltartót és az óra-
rendet. Van, aki már augusztus elején lázban ég, hogy mehessen iskolába. Igen, erre a mondatra már mindenki fel is 
horkantott, hiszen nem így emlékszünk az augusztusi tanszer vásárlásra. Hanem úgy, hogy már megint menni kell, nem 
akarok, utálom, minekamatek, minekabiosz, nemérdékelaranyköltészete… Pedig egyszer mi is voltunk buzgó elsősök, sőt, 
ha belegondolunk, a legtöbb gyerek alsó tagozatban szeretett iskolába járni.

Jogosan tehetjük fel akkor a kérdést, hogy mi 
történik ezzel a motiváltsággal? Hová lesz?  
Ki vagy mi veszi el ezt a gyerekektől? A válasz 
egyetlen szóval: az iskolarendszer. Legyen in-
kább két szó: a magyar iskolarendszer! Na jó. 
Ez azért egy elég tág fogalom. Próbáljuk meg 
leszűkíteni. Tényszerűen tudjuk azt, hogy az 
alsós diák nagyobb örömmel megy iskolába, 
mint a középiskolás. A kettő között pedig csak 
a felső tagozat van. Ezek szerint itt kell történ-
nie valami olyasminek, ami derékba töri egy 
gyerek érdeklődését. Mert valljuk be, nem sok 
olyan diák van, akit gimiben tényleg érdekel 
ez vagy az, a legtöbben az alapján tanulnak to-
vább, választanak szakmát, hogy miből kapnak 
5-öst vagy mit nem utálnak annyira.

Amikor beütjük a google scholar mindany-
nyiunk számára ismerős keresőjébe, hogy „is-
kolai motiváció”, akkor a találatok nem arról 
szólnak, hogy hogyan őrizzük meg a moti-
vációt, hanem arról, hogyan fejlesszük a már 
alábbhagyott motivációt. A következő találat 
pedig csak a kifejezetten tehetséges diákok 
motiváció-fejlesztésével foglalkozik. Több tíz 
oldalakat írnak arról, hogy mit nevezünk ta-
nulási motivációnak, mi a jelentősége, stb…  
De nem igazán írnak a gyerekről, vagy a tanár-
ról, ne adj Isten a szülőről. Pedig valahol ebben 
a hármasban kellene keresni a problémát, nem 
a definíciókban. 
A gyerek és az iskola is akkor tud a legjobban 
dolgozni, fejlődni, ha a szülővel harmóniában 
és egyetértésben működnek. Ebből kiindulva 
a gyerek érdeklődés vesztése kiindulhat ön-
magából, erre szoktuk azt mondani, hogy lá-
zad, kamaszodik, majd kinövi. Hát szerintem 
egyikünk sem nőtte ki. Ha kinőttük volna, nem 

töltenénk minden vizsgaidőszakban naponta 
órákat a Youtube videók vagy sorozatokat né-
zésével. Azt se felejtsük el, hogy a gyerekek 
hatnak egymásra. Ha már egy erősebb szemé-
lyiséggel rendelkező diák elkezdi utálni pl. a 
matekot vagy a kémiát, nagy az esély rá, hogy 
általa még többen fognak elfordulni az adott 
tantárgytól. A kérdés inkább az, hogy mitől lesz 
a kiinduló gyerek demotivált? 
Véleményem szerint a kudarcélménytől, a 
sikertelenségtől és a végtelen unalomtól. Eze-
kért pedig mind az iskola, mind a szülő felelős.  
Ma már szinte ott tartunk, hogy aki szebben 
színezett az oviban, már szelektálva van, na 
őt majd küldjük versenyekre, ő mehet a jó is-
kolába, óvónéni felhívja az ottani igazgatót,  

hogy hát Margitka nagyon tehetséges és a 
szülei szeretnék ha felvennék. Ez a helyzet 
5. osztályra pedig igazán kiélesedik. A szü-
lők egymással is versenyeznek, otthon kap-
ja a gyerek a bezzeg ennek meg annak ötös 
lett a dolgozata című monológot, pedig nem 
erre lenne szüksége. Nem tudom, hogy bár-
melyikünk is lett-e valaha motivált ezektől a 
szavaktól, én biztosan nem. Az eszébe sem jut 
a mai szülőnek, hogy esetleg leüljön a gye-
rekkel, megkérdezze, hogy mi történt, mit 
nem ért, hogy érzi, meg tett-e mindent azért, 
hogy jól sikerüljön az a dolgozat (teszem 
hozzá, nem kell és nem is lehet, hogy mindig 
mindenből ötöst hozzon a gyerek, de a szü-
lő akkor nem sétálhat emelt fővel az iskolai 
parkolóban… szerinte…). A még szomorúbb 
azonban, hogy a legtöbb tanárnak sem jut 
eszébe ugyanezeket a kérdéseket feltenni a 
diákoknak, vagy netalántán magának, hogy Ő 
vajon megtett-e mindent azért, hogy a gyerek 

jól teljesítsen. Hogy kezelte azt, ha valakinek 
rossz jegyet kellett adnia? Megalázta az egész 
osztály előtt, vagy szépen félrehívta és meg-
kérdezte, hogy segíthet-e valamit, hogy job-
ban menjen? Kérem, ez a kudarcélmény és a 
sikertelenség. 
Tanítás és tanítás között szakadéknyi különb-
ségek vannak. Mind tudjuk ezt. Mindenkinek 
volt jó és rossz tanára. Érdekes módon, az al-
sós tanítóra a nagy többség pozitívan emléke-
zik. Családban is több gyereken látom, hogy 
a tanítónénit egyenesen isteni magasságokba 
emelik, sokszor a szülő szavának kevésbé 
hisznek, mint neki. 
Mit is csinál másképp egy tanító? Csináljunk 
egy képzelet kísérletet. Képzeljünk el magunk 
elé egy tanítónénit és egy felsős matektanárt. 
Hagyatkozzunk a sztereotípiáinkra. Ugye, 
hogy van különbség? A gyerekek elmondása 
alapján a tanító szelíd, de ha kell, következetes 
és határozott. Játszva tanít, mégis ismeretet ad 
át, jó esetben végig is ér a tankönyvön. A taní-
tónéni készségeket ad, amit később használni 
kell a gyereknek. A matektanár már nehezen 
tudja megmagyarázni, hogy a logaritmikus 
egyenlet miért kell egy olyan gyereknek, aki 
egész életében irodalmár akart lenni. 
Itt kanyarodjunk vissza megint az iskolarend-
szerhez. Felső tagozat, ötödikes tananyag, 
végeláthatatlan tankönyvhalmok, versenyis-
tálló iskolákban képek nélkül, plusz anyag, 
és szorgalmi. A tanárra ránehezedik annak 
a felelőssége, hogy a tömérdek anyagot le 
kell adnia, bele kell vernie a fejekbe, s ha a 
kolléga jobban követi a tanmenetet, akkor ő 
nem kap elismerést. A felsőtagozat tanárai 
frusztráltabbak, hiszen a gyereket fel kell ké-
szíteni a középiskolai felvételire. A szülő és 
a rendszer is ott liheg a nyakában, hogy még 
ez is kell, meg az is kell. Közben a minő-
sítő számonkéri rajta, hogy nem szemléltet, 
válaszol, hogy mikor szemléltessen, amikor 
még darálós módszerrel is le van maradva az 
anyaggal és hát a kedves szülők meg a felvé-
teli… Gondolkozzunk el, hogy ilyen körül-
mények között csoda az, ha diák és a tanár is 
kiég gimnáziumra?

Prátpál Myrtill
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

TÉRKÉPMŰVEK TRIANON  
ÁRNYÉKÁBAN
EGY TDK-TÓL A KÖNYVKIADÓIG

Segyevy Dániel, karunk egyik büszkesége, nemrégiben megjelent könyve kap-
csán adott interjút nekünk. Dani a földrajz alapszakot regionális elemző szak-
irányon, a mesterképzését pedig területfejlesztőként végezte nálunk. Ettől az 
évtől a Lipcsei Egyetem Graduate School Global and Area Studies doktori isko-
lában folytatja doktori tanulmányait, mindeközben a Leibniz-Institut für Län-
derkunde szerződéses munkatársa is.

Először arra szeretnélek kérni, hogy mesélj egy 
kicsit a kezdetekről. Hogyan bukkantál erre a 
témára, mi indított el és mi segített a munkád
ban?

Már az egyetem előtt tudtam, hogy a földrajz 
és a történelem érdekel leginkább. Ezeknek 
jó ötvözete az etnikai földrajz, hiszen ennek 
a területnek az összefüggéseit a történeti hát-
tér ismerete nélkül nehéz lenne felvázolni. 
Kezdetben a Balkán etnikai földrajzával fog-
lalkoztam, mellette az Eötvös Collegiumban 
hallgattam olyan tudománytörténeti szemi-
náriumokat, amelyek jó alapot nyújtottak a 
későbbiekben. Már ekkoriban is foglalkoztam 
Trianon földrajzi összefüggéseivel, azonban 
az áttörést egy lipcsei szakmai gyakorlat je-
lentette. A kutatóintézetben, ahol gyakornok 
voltam, ekkor futott egy, a különböző térképek 
politikai kontextusát, mondanivalóját elemző 
projekt, ebbe kapcsolódtam be én is, ebből 
nőtt ki előbb egy OTDK-dolgozat, majd egy 
diplomamunka és végül ez jelent meg könyv 
formában is. A legnagyobb lökést igazából az 
adta, hogy rájöttem, hogy Németországban is 
kíváncsiak a témára, de nemzetközi kontex-
tusban. Ez utóbbi hiánya aránytévesztéshez 
vezethet, az pedig félreértésekhez, amik meg-
nehezítik a továbblépést.

Első könyved, a Térképművek Trianon árnyé
kában – Magyarország néprajzi térképe (1918) 
2016 végén debütált a nagyközönség előtt, és 
azt hiszem, mondhatjuk, hogy osztatlan sikert 
aratott a szakmában. A KSH Könyvtár által 
kiadott első kiadás már februárban elfogyott. 
Számítottál erre, hogyan érintett a gyors siker?

Valóban, akivel eddig beszélgettem, elis-
merően szólt a könyvről és a benne foglalt 
kutatási eredményekről, ez nagyon jól esett. 
Úgy tudom, hogy hamarosan recenziók is 
megjelennek. Valószínűleg a témaválasztás 
is közrejátszott abban, hogy sokan olyanok 
is érdeklődtek a könyv iránt, akiknek nem ez 
a kifejezett kutatási témájuk. A szakmabeliek 

számára a legfontosabb eredménynek azt tar-
tom, hogy igyekeztem a diszciplína-történeti 
kutatást nemzetközi kontextusba helyezni. 
Emellett a Trianon-kérdéskörrel kapcsolatban 
igyekeztem rámutatni arra, hogy bár magát 
az eseménysort sokan a mai napig hajlamo-
sak kizárólag nemzeti narratívák mentén ér-
telmezni, valójában ebben az időszakban is 

tapasztalható volt egyfajta pragmatikus hoz-
záállás a tudományos életben: a korszak tér-
képészei, geográfusai folyamatosan figyelték 
az ellenséges országok etnikai térképeit és ha 
ígéretes eljárásra bukkantak, azt igyekeztek 
maguk is felhasználni. Na persze ez sokszor 
politikai színezetű vitákba torkollott, mind-
emellett ezek a béketárgyalások jelentik a 
tudomány és a politika egyik legszorosabb 
összefonódásának időszakát is, így egy olyan, 
rendkívül bonyolult mintázatú tudományos- 
és politikai háló bontakozik ki előttünk, ami 
nem csak a földrajzosok, de a korszakot ku-
tató történészek, illetve társadalomtudósok 
számára is releváns.

Mik a terveid, mikorra várható a második kia
dás? Esetleg tervezele változtatásokat a köny
vön?

Remélhetőleg hamarosan lesz utánnyomás 
a KSH Könyvtárban. A későbbiekben sze-
retném majd bővíteni a könyvet, a megje-
lenés óta már több apró mozaikdarabkát is 
találtam vagy kaptam tippeket, amiknek 
érdemes lenne utánajárni. Ezeket kiegészí-
tésként mindenképp szeretném majd bele-
venni a könyvbe. Tulajdonképpen a lipcsei 
doktori tanulmányaim során is ezt a téma-
kört folytatom, csak más hangsúlyokkal.  
A legközelebbi tervem az, hogy az eredeti, 
45 lapos térkép-sorozatot hasonmás-kiadás-
ként megjelentessük a térkép megszületésé-
nek századik évfordulójára. A Kárpát-me-
dencéről ilyen részletes etnikai térkép sosem 
jelent meg Magyarországon, az eredeti tér-
kép is csak kéziratban készült el, 1918-ban.

A könyvbemutató óta számos szakmai prog
ram került és kerül megrendezése a témában.  
Mesélnél nekünk ezekről?

Igen, azóta több könyvbemutatót szerveztünk. 
Bemutattam a könyvet diákéveim színhelyén, 
Marcaliban, illetve az MFTTT előadássoroza-
tában, és amint újra kapható lesz a kötet, Ko-
lozsvárott is tervezünk egy bemutatót. Ezen 
kívül tudományos workshopokon, konferen-
ciákon bemutattam már a téma egyes része-
it, legutóbb Lipcsében. Most egy két napos, 
interdiszciplináris workshopon dolgozunk a 
Mika Sándor Egyesülettel, az ELTE IK Tér-
képtudományi- és Geoinformatikai Tanszé-
kének közreműködésével, amely az etnikai 
térképezés korabeli és mai problémáit járja 
körül előadások, illetve interaktív szeminári-
umok formájában április 20-21-én, az ELTE 
IK Könyvtárában. Erre várjuk hallgatók je-
lentkezését, további részletek a Mika Sándor 
Egyesület honlapján találhatóak.

Végezetül vane valami tanácsod az ifjú  
geográfusoknak?

Én azt javasolnám, hogy mindenképpen hasz-
nálják ki a különböző nemzetközi ösztön-
díj-lehetőségeket, hiszen ilyenkor van a leg-
több idő és lehetőség arra, hogy egy hosszabb 
távú kutatást megalapozzanak. Ezen kívül 
nagyon fontos, hogy olyan témavezetőt (akár 
egyszerre többet is) találjanak, aki inspirálóan 
hat, és tudományos kérdésekről partnerként 
lehet vele együtt gondolkodni, akár éveken 
keresztül együtt dolgozva. Nekem mind a két 
szempontból szerencsém volt.

Teveli Dalma
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MIRE KÉPES EGYETLEN SEJT?
EGY NAP AZ ŐSSEJTBIOLÓGIA MINDEN SZEMSZÖGÉBŐL

Idén első alkalommal került megrendezésre az V. kerület szívében található 
Közép-európai Egyetemen (CEU) egy igen érdekfeszítő és mélyen elgondol-
kodtató szakmai nap, az Unistem Day 2017. Az ismeretterjesztő előadások 
és a kutatásokhoz kapcsolódó panelbeszélgetések során számos jogi, etikai 
aspektus is felmerült az előadók és a közönség részéről.

Egy átlag ember talán nem is gondolná, hogy 
egy természet- és orvostudományi alapkuta-
tásnak számtalan humán jogi és etikai aspek-
tusa lehet. A gyógyszerészeti kutatásoknál ez 
már valahol magától értetődő, ugyanis egyes 
szereknek a nem rendeltetésszerű használa-
ta vagy a nagy port kavaró média botrányok 
a közemberek számára ismeretesek. 2017. 
március 17-én, pénteken viszont sikerült 
olyan, egymásra épülő témákat kiválogatni 
és a nagyérdemű hallgatóság elé tárni, amivel  

lehetőség szerint kibővült a jelenlévő emberek 
látóköre a témát illetően. A széles spektrum 
központi témáját a beszédes cím nem rejtet-
te véka alá. A Remények és kétségek az ős
sejtkutatásban címet viselte a Közép-Európai 
Egyetem első, alapvetően középiskolásoknak 
és egyetemi hallgatók számára megrendezett 
tudományos ismeretterjesztő napja. A rendez-
vényre előzetes regisztráció ellenében lehetett 
hivatalos formában eljutni. S maga a kialakí-
tott eseményprotokoll is nagyon tudatosan és 
kifinomultan volt összehangolva, amelyet az 
alábbiakban ismertetek is. Előzetesen tudniil-
lik, hogy én még sosem jártam a CEU-ban az-
előtt, így a hely atmoszférája egyből magával 
ragadott és teljesen beszippantott. A becsek-
kolást követően volt még egy kis idő szét-
nézni az épületben, így gyorsan felfedeztem 
magamnak a rendkívül hangulatos, padokkal 

ellátott közösségi tereket és végső soron a cél 
helyszínt is, a Quantum termet, amely előtt 
egy méretes digitális kijelző szolgáltatott in-
formációt a teremfoglaltsági adatokról és a 
benne zajló eseményekről, mint egyfajta digi-
tális órarend. A terem belülről is megtartotta 
a maga futurisztikus és esztétikus mivoltát, 
ugyanis a nagy ablaküvegen keresztül lát-
ni lehetett a távolban a Dunát. A táblát kettő 
hatalmas érintőképernyő alkotta, amelyen in-
teraktív ikonok és a napi program jelent meg 

alternálva. 09.15-kor, mikor már a hallgatóság 
teltházig feltöltötte az akkor már kicsinek lát-
szó termet egy ünnepélyes megnyitóval kez-
dődött el a szakmai nap.
A megnyitót Dr. Varju Márton jogász, kuta-
tó, valamint az egyetemen működő CELAB 
(Center for Ethics and Law in Biomedicine) 
tudományos munkatársa tartotta és mesélt 
arról, hogy ennek a napnak a koncepciójá-
ról először 2016 őszén hallottak, amikor egy 
őssejt jogi szabályozási konferencián vettek 
részt. Ezt követően röviden felvázolta a napi 
programot, majd átadta a szót kolléganőjé-
nek, Dr. Sándor Juditnak, aki szintén jogász, 
valamint a CELAB alapítója és igazgatója. 
A professzorasszony nagyon körültekintően 
elmondta, hogy hogyan is kapcsolódik egy 
alapvetően bölcsészet- és társadalomtudo-
mány-orientált felsőoktatási intézmény a  

természettudományos kutatásokhoz. A kap-
csolatot, a hidat a különböző diszciplínák 
között a CELAB hivatott létrehozni és meg-
őrizni, ugyanis a szervezet küldetése, hogy 
az adott természet- és orvostudományi ku-
tatásoknak a jogi és etikai aspektusait vizs-
gálja, elemzi és támogatja minél szélesebb 
körben. Kihangsúlyozta, hogy a legfonto-
sabb szempont egy esetleges párbeszéd lét-
rejötte a tudóstársadalmak között, ugyanis 
így érteni fogják egymás (szakmai) nyelvét 
az emberek és kicsit talán sikerül is egymás 
fejével gondolkodni. Ez nem csak egy érde-
kes intellektuális fejlődés lenne, hanem akár 
tragédiák megelőzéséhez is vezetne. Ennek 
a gondolatnak hatalmas relevanciája van és 
a nap során gyakorta visszatérő elem volt. 
A történeti visszatekintések során rendkívül 
fontos volt megjegyezni és kihangsúlyozni 
azt, hogy az adott kor(ok)ban nagyon súlyos 
következményekkel járt az, ha az épp elfoga-
dott (és meg nem kérdőjelezett) tudományos 
irányzat szempontjából nem volt semmilyen 
kritikai reflexió. Ebben lehet szellemi haszon 
is, de tévutakra is vezethet – mindkettőre 
akadtak példák bőségesen. Erről bővebben 
az úgynevezett eugen(et)ika tudománya érte-
kezik. Ez alapvetően egy olyan társadalomfi-
lozófiai irányzat, amely az átörökíthető testi 
és szellemi tulajdonságok javítása érdekében 
végzett beavatkozásokat preferálja.
Az előadó pár esettanulmányon keresztül 
demonstrálta számunkra, hogy ez mennyire 
jelentős tud lenni. A sok fontos üzenet (take 
home message) közül szerintem, ami a legtöb-
bek számára megmaradt az, hogy ha a legna-
gyobb tudós, a legnagyobb szaktekintély mond 
valamit, akkor is kell kérdéseket feltennünk. 
Az nagyon jó és gyümölcsöző tud lenni, ha van 
egy tudományos vita és ne gondolja azt senki 
sem, hogy ő maga ahhoz a témához nem ért 
semmilyen módon és ezáltal nem teheti fel a 
kérdéseit, mert nem azzal a szűk szakterület-
tel foglalkozik. Emellett egy fontos pro érv, 
hogy azért történhetnek tudományos tévedé-
sek és ebből adódó etikai problémák, mert a 
szűk szakterületen működők nem fogadják el 
egy másik szakterületnek a kritikáját.A rosz-
sz felfogás alapja, hogy csak az alkothat ilyen 
jellegű véleményt, aki a szó szoros értelmében 
a szakterülethez tartozik. Ha ezt az eszmefut-
tatást kicsit kiterjesztjük és egy úgynevezett 
multidiszciplinális közegben vitatjuk meg 
ugyanezen kérdéseket, akkor azonnal átfogóbb 
képet kapnánk. Ezeknek a mélyenszántó gon-
dolatoknak az alapjai többek között egy, a XIX. 
és a XX. század váltópontján élő Egyesült Ál-
lamokbeli bíró (Oliver Wendell Holmes Jr.) 
és egy brit közgazdász (Harold Joseph Las-
ki) levelezéséből születtek meg. A megnyitó  

köldökzsinór vért alkalmazni a terápiás 
kezelések során. A HSC-nél nagyobb osz-
tódási potenciállal rendelkező pluripotens 
őssejtekről (PSC) a későbbiekben esett szó.  
Ami viszont még említésre került, azok az 
unipotens sejtek, amelyek a kifejlett, érett 
sejtek előalakjai (prekurzorai). A fejlődési 
sorban ez a sejtkészlet (pool) rendelkezik 
a legkisebb osztódási potenciállal, így már 
csak az adott szövettípus sejtjeivé képesek 
differenciálódni. (Ismeretes még az úgy-
nevezett oligopotens (progenitor) őssejt is, 
amely az előbb említett típusnál nagyobb 
potenciállal képes kialakítani az elődsejte-
ket – a szerk.). Az őssejtkutatás következő 

mérföldköve 1981-ben következett be az 
Egyesült Királyságban, amikor is Sir Mar-
tin John Evans biológus és Matthew H. 
Kaufman embriológus egér embrionális 
őssejteket (ESC) izoláltak és készítettek 
belőlük sejtkultúrát. További kísérleteik 
pedig rámutattak arra, hogy ezeket a sej-
teket in vitro lehet módosítani és az 5-6 
napos hólyagcsírába (blastocysta) vissza 
lehet ültetni. Ilyen módon jöttek létre az 
első genetikailag módosított (Knock Out, 
K.O.) egerek. Ezeket az állatokat azóta is 
számos betegség kutatásában használták fel 
modellállatként. Sir Martin John Evans két 
kollégájával, Mario Ramberg Capecch 
olasz származású molekuláris genetikussal 
és a nemrégiben elhunyt Oliver Smithies 
brit-amerikai genetikussal 2007-ben meg-
osztva kapta meg az orvosi Nobel-díjat a 
specifikus génmódosítások bemutatásának 
felfedezéséért az egér embrionális őssejte-
ken. Még az 1960-as években Sir John B. 
Gurdon kísérletes eredményei megdöntöt-
ték azt az elképzelést, miszerint differen-
ciált sejtek megrekednek a differenciált-
sági fokukon. Ezt a cáfolatot úgy sikerült 
elérnie, hogy békák petesejtjének (oocyta) 
sejtmagját eltávolította (ablatio), majd egy 

zárszava és szintén fontos üzenete, hogy az 
ember a kedvenc tudományos területe, pályá-
ja mellett továbbra is tartsa fent a párbeszédet 
más foglalkozású és hátterű emberekkel, mert 
abból nagyon jövedelmező kapcsolatok és 
tudományos eredmények születhetnek, arról 
nem is beszélve, hogy kibővül a kutatók látó-
köre. Ez egy kölcsönös tanulást tesz lehetővé. 
Az elgondolkodtató szavak után kezdődtek a 
témába vágó előadások.

Szakmai előadások

Az első előadó Király Szilvia volt, a Vá-
rosmajori Gimnázium végzős diákja, a 
2015-ös Országos Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Verseny 1. helyezettje, a Nők 
a Tudományban Egyesület nagykövete 
(2016) és számos díj büszke birtokosa. Ér-
deklődési és kutatási területe az őssejt-ala-
pú erek építése. Bevezető előadásában az 
őssejtek világába kalauzolt minket, s tet-
tünk egy rövid sétát a kezdetektől a leg-
fontosabb mérföldköveken át a terápiás 
alkalmazásokig. Szilviát gyerekkora óta 
foglalkoztatja, hogy a szervezet alapegy-
ségeit jelentő sejtek sokasága, maga a szer-
vezet hogyan képes kialakulni egyetlen 
sejtből, a megtermékenyített petesejtből 
(zygota). Őssejtbiológiai szempontból ez a 
sejt egy úgynevezett totipotens sejt, amely 
bármivé képes differenciálódni. A fejlődés 
ezen háttérfolyamatainak a kutatása már bő 
100 évre is visszaterjed, s még a mai napig 
vannak megválaszolatlan kérdések. 1963-
ban sikerült először a Torontoi Egyetemen 
két kanadai kutatónak, Ernest Armstrong 
McCulloch sejtbiológusnak és James 
Edgar Till biofizikusnak bebizonyítani az 
őssejtek létezését. Kísérletük során egér 
vörös csontvelőben izolálták a multipotens 
osztódási képességgel rendelkező vérképző 
őssejteket (hematopoietic stem cell, HSC). 
A sejttel való kísérletezések során írták le 
annak nagyfokú differenciálódási képessé-
gét. Időben késleltetve, de párhuzamosan 
megkezdődtek a terápiás alkalmazások is, 
ami az 1960-as években a kemoterápiával 
kezeltek esetében a csontvelő átültetést 
(transzplantáció) jelentette. Az őssejtek két 
alapvető tulajdonságához tartozik az úgy-
nevezett aszimmetrikus osztódás, illetve a 
differenciációs potenciál, a jelenség, amikor 
elköteleződik egy adott sejtvonal irányába a 
sejt és szövetet hoz létre. A Kanadában meg-
alkotott, vérképző őssejteket leíró kísérlet-
ben felismerték a kutatók a korlátozott osz-
tódási (multipotens) karaktereket, ugyanis 
a HSC csak a vér alakos elemeivé tudott 
differenciálódni. 1983-ban sikerült először 

felnőtt béka szomatikus (testi) sejtjének 
magját ültette be (implantálta) az üres plaz-
mába, amiből végső soron egy teljesen ép 
béka tudott kifejlődni. Ezt a klónozási tech-
nológiát alkalmazták később Dolly bárány-
nál is. Ennek a kísérletnek és bizonyításnak 
az alapgondolata jelentette az őssejtbiológia 
történetében a következő rendkívül fontos 
mérföldkövet.
Az eredmények hatására Shinya Yamanaka 
és egy MSc hallgatója által leírt (leszűkített) 
4 transzkripciós faktort (Klf4, Sox2, Oct4 és 
c-myc), amelyekkel bármilyen magvas sej-
tet vissza lehet programozni az embrionális 
állapotig. Ezek eredményezték az úgyneve-
zett indukált Pluripotens őssejteket (iPSC). 
Ezért a felfedezésért a laboratóriumot veze-
tő kutatót és Sir John B. Gurdont 2012-ben 
orvosi Nobel-díjjal jutalmazták. Ezzel a ku-
tatással egy út és perspektíva nyílt a sejtek 
visszaprogramozhatóságának, azaz a rediffe-
renciációs folyamatok szabályozása felé.  
Ez egy rendkívül nehéz és komplex folyamat, 
ugyanis számos külső és belső környezeti té-
nyező képes hatalmas befolyást gyakorolni a 
sejt fejlődési dinamikájára. Az őssejtek intra-
celluláris karaktereik alapján nagyon sokban 
hasonlítanak a testi sejtekhez, ezért számos 
gyógyszergyár tud in vitro farmakológiai és 
toxikológiai vizsgálatokat végezni a tenyé-
szetekkel. Ez persze nem váltja fel (ki) az 
in vivo állatkísérleteket, de megfelelő mér-
tékben kiegészíti a kutatás emberrel analóg 
komponenseit. Az őssejteknél még nagyon 
fontos molekuláris sejtbiológiai tényező a 
sejtfelszíni mintázatuk, azaz a plazmamemb-
ránban elhelyezkedő különböző fehérjék 
szerkezete, eredete, önálló mennyisége és 
a különböző fehérjék egymáshoz viszonyí-
tott aránya. Az emberi példáknál maradva 
egy kifejlett, felnőtt szervezetben is talál-
hatok még különböző (leginkább) alacsony 
osztódási potenciállal rendelkező őssejtek.  
Ezeknek a száma adott, helyük pedig leg-
inkább a szövet azon részén található, ami 
nagyobb fokú védettséggel rendelkezik a 
kórokozó mikrobák, vírusok és a mutagén 
ágensekkel szemben. Azt a sejtcsoportot, 
amely jelen van valamennyi szövetben és 
egy meghatározott jel hatására képes diffe-
renciálódni, mesenchymalis őssejteknek 
(MSC) nevezik. Magyarországon (is) a kar-
diológiai jellegű kutatásokban már alkal-
maznak ilyen MSC-alapú terápiákat, ahol 
például szívinfarktus hatására elhalt sejteket 
pótolnak differenciáltatott sejtekkel.
A többi előadás leírásának folytatása, vala
mint a teljes anyag elérhető a nyuz.elte.hun.

Szigeti Balázs
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PANCREATIC CANCER
THE SILENT KILLER

Pancreatic cancer is one of the most lethal and aggressive forms of cancer. 
This type of cancer occurs when cells in the pancreas start to multiply out 
of control and form a mass. Tragically, these cells then have the ability to 
attack other parts and organs in the human body.

Pancreatic cancer has a great number of types. 
Amongst those, the most common is pancre-
atic adenocarcinoma, which accounts for 85% 
of the cases. Sometimes the term „pancre-
atic cancer” is used to refer only to this type.  
Between 1% and 2% of the cases of the dis-
ease are the so called neuroendocrine tumours, 
which are generally considered to be a less ag-
gressive form of this certain type of illness.

The usual symptoms of pancreatic adenocar-
cinoma may be yellow skin (70% of patients 
show the symptom), abdominal or back pain, 
unexplained weight loss, loss of appetite and 
dark coloured urine. The symptoms, that 
would be easy enough to identify, usually can-
not be discovered until a more advanced stage 
of the disease. For that specific reason, by the 
time one is aware of the illness, the disease is 
likely to have attacked other parts in the body.
Pancreatic cancer is not likely to appear be-
fore the age of 40. When it does appear it 
generally shows up in people who have al-
ready reached or have gone beyond the age 
of 70. Even though we are not sure what 
causes pancreatic cancer, scientists and doc-
tors claim, that tobacco smoking, diabetes 
and obesity are all huge risk factors, which 
contribute to the appearance on this terrible 
disease. The estimated numbers in connec-
tion to tobacco smoking are 25% and 5-10% 
of the cases are linked to inherited genes.
The disease is usually detected by ultra-
sound, computed tomography, biopsy 
and/or blood test results. As many diseas-
es, this one has its division of stages too.  
It has stages from the so-called „early 
stage” (Stage I) to „late stage” (Stage IV).

Because of the illness being able to remain 
unseen until a very late stage, screenings of 
population have not proven effective. Not 
surprisingly, the risk of pancreatic cancer is 
lower amongst those, who keep their red and 
processed meat intake lower, have a healthy 
body weight and lack smoking. Interestingly 
a smoker’s chance drops instantly as he/she 
stops smoking and returns to that of the rest 
of the population in approximately 20 years.
According to a study, dating back to 2012, 
found, that pancreatic adenocarcinoma was the 
seventh most common cause of cancer deaths, 
which means that more than 330000 people 
passed away due to this form of disease in the 
recorded year. The illness generally occurs in 
the developed world and its prognosis is a very 
poor one. The chance of survival is incredibly 
low. After diagnosis, only 25% live for around 
one year. Only mind-bogglingly low, 5% have 
the chance to live for 5 years.
For cancers that were diagnosed early, the 
5-year survival chances increase to around 
20%. Neuroendocrine cancers tend to have 
a slightly better outcome, as patients diag-
nosed with this certain form have chances 
for a 5-year survival up to 65%.

Treatments

Treating pancreatic cancer is actually very 
difficult. Based on one’s age, health, type of 
cancer, and of course, the stage of the dis-
ease, treatments may vary.

Surgery

When the options come down to surgery, 
the patient naturally has to take into con-
sideration, that when attempting it, the risk 
increases, since cardiovascular and other 
health issues can influence the outcome of 

the surgery. But since, it is usually the only 
way to cure pancreatic cancer completely, it 
is generally worth trying, unless the tumour 
has wrapped itself around blood vessels, be-
cause then the dangers of the operation may 
outweigh the benefits of it.

Chemotherapy

Chemotherapy is a form of cancer treatment 
that uses anti-cancer medicines. These med-
icines are used either to kill the cancerous 
cells or to stop them multiplying. Chemo-
therapy is often used alongside radiothera-
py and surgery. It may be prescribed before 
surgery to shrink the cancer or after surgery 
to reduce the risk of it coming back. The 
case is quite the same when surgery is not 
a considerable option. Unfortunately, this 
type of treatment has some severe side ef-
fects since it also attacks healthy parts of 
the body. These include vomiting, loss of 
hair all over the body, fatigue, nausea and 
increased risk of infection. Some chemo-
therapy drugs can be taken intravenously, 
some can be taken orally.

Radiotherapy

Radiotherapy is a form of treatment when 
the patient recieves high energy-beams 
of radiation to help shrink the tumour.  
The side effects of radiotherapy are more or 
less similar to the side effects of chemother-
apy since vomiting, nausea loss of appetite 
and fatigue are the most common ones.  
As well as the side effects of chemotherapy, 
these are only temporary and should im-
prove after the treatment is completed.
As mentioned earlier, there is not enough 
evidence to safely assert that certain types 
of food and methods that could potential-
ly prevent pancreatic cancer. However, 
some studies show that the consumption 
of fruits, vegetables, whole grains, while 
keeping red and processed meat intake 
low, may prevent or reduce pancreatic can-
cer. Maintaining a healthy weight can also 
contribute to preventing pancreatic cancer 
for the pancreas plays a highly crucial part 
in digestion and homeostasis. Last but not 
least, visiting the doctor and having our-
selves checked on a regular basis is neces-
sary to prevention.
Source: https://www.cancer.gov/types/pan
creatic/patient/pancreatictreatmentpdq
http://www.webmd.com/cancer/pancreat
iccancer/

Imre Dóra
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MIÉRT ILYEN DRÁGA A REPÜLÉS?
ÉRDEKESSÉGEK A LÉGTÉRBŐL
Miért fizetünk horribilis összegeket azért, hogy egy csőben magunkat élet-
veszélynek kitéve eljussunk A-ból B-be? Miért repülnek lassabban a gépek 
2017-ben, mint ötven éve? Miért van egyre kevesebb first class hely a repü-
lőkön? – ezekre kerestük a választ.

Tíz emberből legalább hatnak kissrác ko-
rában biztos felmerült, hogy ha nagy lesz, 
pilóta szeretne lenni, azonban ez nem 
mindenkinek adatik meg. Ennek ellenére 
az álmodozók a gyerekkori álom be nem 
teljesülése ellenére is megmaradnak a légi 
közlekedés rajongójaként. Én is ebbe a ka-
tegóriába tartozom. A Wendover Produc-
tions YouTube-oldal segítségével tovább 
mélyíthettem információvágyam a légtérrel 
kapcsolatban. Ez az amerikai csatorna már 
egy éve tesz fel videókat érdekesebbnél ér-
dekesebb témákban, melyek közül az egyik 
ilyen a repülés.

Miért ilyen drága a repülés?

Aki azt hiszi, hogy csak a „benzinpénzt” 
fizetjük, amikor elutaljuk a busás összeget 
a légitársaságok számlájára, hatalmasat 
téved. Bár egy Airbus A320-as repülő fel-
tankolásához annyi üzemanyag kell, amivel 
376 darab Toyota Canny tankját tele tudnánk 
tölteni, mégis csak 2,5 USD/fő az, amit erre 
a célra költenie kell egy utasnak egy New 
York-Washington járaton. Az élelmesebbek 
jól gondolják, hogy a gép fedélzetének sze-
mélyzetét is velünk fizettetik meg, egy 154 
férőhelyes A320-ason két pilóta és négy 
stewardess szolgál, azonban ez is csak 1,5 
dollárba kerül a kb. 80 dolláros úton. Annál 
nagyobb költséget ró a nyakunkba a rep-
térhasználati díj (13,5 dollár), és az olyan 
adók, mint az ÁFA, vagy a 9/11 adó (igen, 
az USA-ban létezik ilyen adó is…) vagy a 
tiszta haszon (10 dollár). A repülők gyártása 
(11,5 dollár) majd karbantartása (14 dollár), 
a légitársaságok működéséhez szükséges 
földi munkaerő (10 dollár) juttatásai szintén 
a jegybevételekből fedeződnek. Mivel ezek 
a szolgáltatások mind értünk, utasokért 
vannak, ezért szerény véleményem szerint 
ez abszolút rendben is van így, hogy egy 
ennyire komplex, összetett szolgáltatásnak, 
mint a repülés, a legnagyobb haszonélve-
zői fizetik meg az árát. Mindezek ellenére 
a légi közlekedés egyre olcsóbb, a jegyárak 
az elmúlt húsz évben körülbelül a felére 
csökkentek. Ugyan egyszerű, turista jegy-
gyel utaznak a legtöbben egy repülőgépen 
(átlagban a helyek 52%-a), a bevétel 84%-a  

mégis az utasok másik felére, a turista 
plusz, a business és a first classon utazók 
zsebét terheli. Mondjuk a first classon uta-
zók zsebét egyre kevésbé, ugyanis egyre 
nehezebben adják el ezeket a jegyeket, mert 
nincs akkora minőségi különbség az első 
osztály és a business között.

Az olcsó fapadosok titkai

Ugyan a prémium légitársaságokkal való 
utazás továbbra is inkább a kiváltságosak 
köreibe tartozik, bő húsz éve felütötte a 
fejét egy újfajta modell, melyet fapa-
dos repülésnek szokás nevezni. Ebben az 
EasyJet és a RyanAir az európai úttörők. 
Ez a repülési mód 2001. szeptember 11-e 

után kezdett számottevő tényező lenni a 
légtérben, ugyanis a 9/11-es események 
hatására megtorpant az addig dinamikusan 
növekvő utasforgalom, melynek következ-
tében némelyik légitársaság a csőd szélére 
került és nem volt képes életben maradni. 
A RyanAir ekkor döntött úgy, hogy vásá-
rol 131 darab Boeing 737-est (az Easy-
Jet ugyanezt tette Airbus A320-asokból). 
Ezek a gépek a hagyományos légitársasá-
gok gépeihez képest újabb technológiával, 
alacsonyabb és hatékonyabb üzemanyag 
fogyasztással bírtak, valamint mivel a két 
fapados légitársaság járműparkja egyaránt 
csak egy-egy azonos repülőtípusból állt, 
ezért a személyzetet sem kellett külön kép-
zéseknek kitenni, elég volt egy általános 
képzést adni, hogy mi-merre és bárhova, 
bármilyen útvonalra beoszthatták őket, 

ezzel nem csak pénzt, hanem időt is meg-
spórolva. A fapadosokon főként pályakez-
dő „sztyuvik” dolgoznak, akiknek a földön 
jegykezelő, a repülőn takarító feladatokat 
is el kell látniuk, ezzel is megspórolva a 
RyanAirnek két pozíciót, amelyre külön 
munkaerőt kellene fizetniük. A repülőkön 
az ülések nem hátrahajthatóak, ezért nem 
tudnak elromlani, nem kell külön karban-
tartó hozzá: újabb egy alkalmazottal keve-
sebb! Az sem egy utolsó szempont, hogy 
mely repülőtereket veszik igénybe a fa-
padosok. Azáltal, hogy a drága Heathrow 
(London) és Charles de Gaulle (Párizs) 
reptereket még hírből sem ismerik ezek 
a légitársaságok, szintén takarékosabban 
tudnak működni. Aki Párizsból szeretne 
RyanAirrel utazni, nekik 80 percet kell 
utaznia a Beauvais légikikötőhöz, mely 
még csak nem is Párizs régiójában (Ile-de-
France) található, hanem még északabbra!

Miért nem repülnek a gépek gyorsabban?

Az egy szavas válaszok mesterei erre annyit 
írnának, hogy: „Takarékosságból”! 
Én még annyit hozzátennék, hogy 987 km/h 
sebességig lehet a legkisebb üzemanyag 
felhasználással felgyorsulni, e felett már 
minden egyes plusz km/óráért nagyobb fo-
gyasztással kell számolni, mint ami megér-
né. Ezért tart napjainkban egy átlagos út 44 
perccel tovább (6:27) Los Angelesből New 
Yorkba, mint ötven évvel ezelőtt (5:43).  
A másik oka a „lassulásnak” a forgalom nö-
vekedése. Az Atlanti-óceán felett naponta 
2000 repülő van a légtérben, amely – bár  a 
gépek tíz légi folyosón is haladhatnak az ak-
tuális időjárási viszonyoknak megfelelően – 
óriási számnak bizonyul. Napjainkban a New 
York-London útvonalat 6 óra 15 perc alatt, a 
visszautat 7 óra alatt teszik meg a repülők. 
A különbség oka a jet stream (futóáramlás), 
amely nyugatról keletre fúj, így az öreg kon-
tinens felé szálló gépmadarakat segíti. A re-
kord ezen az útvonalon alig két éves, 2015. 
január 8-án a British Airways Boeing 747-
ese 5 óra 16 perc alatt szelte át az óceánt. Az 
repülés során a sebessége alig 25 km/órával 
maradt el a hangsebességtől!!! Aki szeretne 
még több érdekességet megtudni a repülés 
világából, a már említett YouTube csatorna 
mellett Kordos Szabolcs: Airport, Hungary 
című könyvét ajánlom, valamint az Xtractor 
2017. januári videóját, melyben a világ két 
legnagyobb utasszállítóját, az Airbus A380-
ast és a Boeing 747-8i-jét hasonlítják össze 
Magyarósi Csabáék.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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BIOMIMETIKA
KÉSZÍTETTE A TERMÉSZET

A természet körülvesz minket, de ha ezt halljuk nem csak a növényekre és 
állatokra kell gondolnunk. A tudósok lopnak az élővilágtól, de nem akármit, 
hanem ötleteket. Hogy mi a közös a tépőzár, az úszók ruhája, a repülő, a ma-
gas épületek, az esőkabát és az informatika forradalmasításában? A követke-
zőkben ennek járunk utána.

A biomimetika egy interdiszciplináris terület, 
amelynek alapját képezi a mérnökség, a kémia 
és a biológia. Ezen területeket alkalmazza anya-
gok szintéziséhez, rendszerek és gépek megal-
kotásához, amelyek funkciójukban utánozzák 
a biológiai folyamatokat. A biomatériák lehet-
nek bármilyen természetes vagy szintetikus 
anyagból, amely kölcsönhatásba lép bármely 
biológiai rendszer egy részével. Biomimetikus 
tervezést használhatnak a regeneratív medi-
cinában, a szövet „mérnökségnél”, a célzott 
gyógyszerkezelésnél és számos más területen 
is. Röviden annyit jelent, hogy a szakemberek 
ellesnek a természetből valamit és annak fizikai 
és kémiai alapjait az emberi lét hasznára for-
dítják. Hogy is tudnánk jobbat kitalálni annál, 
mint amit már az evolúció hosszú évek alatt a 
tökélyre fejlesztett? Elöljáróban csak pár példát 
említenék: a versenyszerű úszóknak minden 
másodperc számít, így ruhájuk a cápák bőréhez 
hasonlít, hogy ezzel is csökkentsék a vízben a 
közegellenállást. A tépőzár is egy hatalmas, az 
átlag ember életét is megkönnyítő találmány, 
gondolták volna, hogy ezt az ötlet a növényi 
terméseken lévő tüskéken alapul? A repülőgé-
pek alakja a madaraktól kapta az inspirációt, 
bár ez nem meglepő. A stabil épület szerke-
zeteket pedig a Turbo undulatus nevű tengeri 
kagylóról másolják. Bizonyára sokan hallották 
már azt az anekdótát, hogy ha a Föld történetét 
1 évre összesűrítenénk, akkor az ember csak 
az utolsó 15 percben jelenne meg. Ráadásul 
az ipari forradalom az utolsó 15 perc utolsó  
1 percében indulna meg. Annak ellenére, hogy 
ilyen kis részben vett részt a Föld életében az 
ipari fejlődés gyorsabban zajlott a múlt évszá-
zadban, mint valaha az emberiség történetében. 
Bár az iparosodás sok előnnyel járt, segített 
meghosszabbítani a várható élethosszt és túl-
élni számos betegséget, hozadéka a környezet-
szennyezés és a környezeti károk növekedése, 
amelyek ugyancsak befolyásolják az emberi 
életminőséget. A megoldás a források hiányára 
és az emberi túlélésre nem mindig világos, de 
a választ mindig meglelhetjük a temészetben. 
Egy érdekes módszer lehet a biomimetika, 
amely megoldja ezeket a problémákat azáltal, 
hogy a természetet hívja segítségül, mint vég-
ső megoldás, standard és tanácsadó. Az utóbbi 

időben egyre több erőfesztés és siker van a bio-
mimetikus technológia terén.

Múlt, jelen és jövő

Nehéz definiálni ezt a kezdeményezést. A bio-
mimetika szó a görög „bios” (élet) és „mime-
sis” (utánozni) szóból ered, bár a meghatáro-
zása nem annyira egyszerű, hogy ez a két szó 
leírja. Pontosabban a biomimetika egy kreatív 
formája a technológiának, amely utánozza 
a természetet, hogy javítsa az emberi életet.  
A koncepció nem egy mai elképzelés vagy 
trend, az elképzelés, hogy a természetből me-
rítsünk inspirációt már elég rég megfogalma-
zódott. A biomimetika története már nagyon 
régre visszanyúlik. Könnyen megtalálhatók 
a mindennapi életben „termékei” és gyakran 
tudtunkon kívül használjuk őket. A késektől 
és a baltától kezdve, amiket a mára már kihalt 
állatok fogstruktúrája inspirált egészen a leg-
erősebb vágó felületű szén nanoanyagokig, a 
biomérnökség mindig együtt fejlődött az em-
beriséggel. Leonardo da Vinci (1452–1519) 
munkája alapvető példa a biomimikrire. Ké-
szített egy „repkedő gépet”, amelyet a ma-
darak ihlettek. A Távol Keleten Yi Sun-Sin 
épített egy „teknőshajót”, egy hadihajót, ami 
egy teknősre hasonlított, hogy harcolni tudja-
nak a japán fosztogatókkal az inváziók során. 
A Wright fivérek (1867–1948) megfigyelték 
a sasok szárnyait és olyan motoros repülőgépet 
építettek, amellyel az ember először képes volt 
repülni 1903-ban. A következő században a 

repülőgép sokkal gyorsabbá, sokkal stabilabbá 
és aerodinamikusabbá vált. Schmitt volt, aki 
a biomimetika kifejezést létrehozta 1957-ben 
és kijelentette, hogy ez fordulópontja a bioló-
giának és a technológiának. A NASA-nál dol-
gozó Jack E. Steele, aki megalkotta a bionika 
kifejezést 1960-ban, volt az első, aki használta 
a biomimetika kifejezést 1969-ban egy tudo-
mányos tanulmányban, amivel hozzájárult, 
hogy 1974-ben a szó bekerüljön a szótárba. 
1997-ben Janine M. Benyus Biomimikri 
című könyvét publikálta, amiben hangsúlyoz-
ta, hogy a biomimetika a vezető irány, ami a 
technikai fejlődés új korához vezethet. Ahe-
lyett, hogy nyersanyagként tekintünk rá, órákat 
kell vennünk a természettől, hogy a termékeket 
megalapozzuk. Benyus és mások továbblép-
tek és egy társadalmi vállalkozást szerveztek, 
amelyet Biomimikri 3.8-nak neveztek el és 
ezen keresztül osztják meg elképzeléseiket és 
koncepcióikat a Biomimetika és a Biomimikri 
területén, valamint kapcsolatot tudnak létesí-
teni interdiszciplináris kutatókkal, tudósokkal, 
művészekkel, mérnökökkel, üzleti vezetőkkel 
és az érintettekkel. A biomimetikai alapkutatási 
metódus hat lépésből áll, amit alkalmazni lehet 
a biomimetikai tervezéshez, termékekhez, szol-
gáltatásokhoz és a mezőgazdasághoz. Például 
a „ragacsos anyag” a gekkók lábán, a biológia 
által inspirált tervezés által biztosított funkci-
onális lehetőséget kell kutatni, minthogy csak 
szimplán felhasználni arra a dologra, amire az 
élőlény is hasznosítja. Bár a felfedezés vagy az 
innovatív technológia elengedhetetlen a magas 
profithoz az egyszerű kreatív ötlet nagyobb 
kényelmet biztosíthat az emberek életében. 
Az élőlény tulajdonságának funkciójának, az 
alapelvnek, amellyel ezt a működést elérjük és 
a kettőjük között lévő kapcsolatnak megalapo-
zottnak kell lennie. A kutatások által felhalmo-
zódott tudást és a különböző anyagok felhasz-
nálási lehetőségeit adatbázisokban tárolják. 
A kapcsolatot a funkció és a struktúra között 
általában a felületi szerkezet határozza meg, 
amit pásztázó elektronmikroszkópos techni-
kával (scanning electron microscopy; SEM) 
lehet megfigyelni. Ez a finomstruktúra fontos 
szerepet játszik az élőlényben és ahogy monda-
ni szokták, ez az első lépés a biomimetikában. 
Az amerikai kutatók pratikus adatbázisként a 
Biomimikri taxonómiát használják. A legna-
gyobb kihívás, amivel a biomimetika szembe 
néz, hogy meghatározza a nano- és mikrostruk-
túrák fukcióját az élőlény és környezetének 
kapcsolatában, de ezek még nem telesen feltárt 
részletek. A valódi példák találása a biológia, 
természettörténet és az anyagtudomány integ-
rálásával a következő lépés a biomimetikai 
kutatásban. A következő mérföldkő, hogy azo-
nosítsák az élőlények különböző funkcionális 

és környezeti adaptációs mechanizmusait és 
az energiaminimalizáló berendezkedésüket.  
Erre sikeres példa a fényvisszaverő bevonat, 
amit az éjjeli lepke szeme inspirált, amelyben 
200 nm-es struktúrák tükrözik vissza a látható 
fény sugarait. A jövő a hierarchikus struktúrák-
ban van. A már ismert anyagok struktúrája és 
funkciója teszteken és értékeléseken megy ke-
resztül azért, hogy az így nyert adatok segítse-
nek az új anyagok morfológiai kialakításában 
és fejlődésében. Azzal, hogy kombinálják ezt 
a tudást a jelenlegi fejlesztésekkel az orvos-
lásban, a kémiában  és a nanotechnológiában, 
valamilyen új hasznos dologgal állhatnak elő, 
melyek előnyösek lehetnek az ember számára. 

Tépőzár

Az 1940-es években egy svájci mérnök, 
George de Mastral vette észre és jegyezte 
fel, hogy a Fészkesvirágzatúak rendjébe tar-
tozó Xanthium strumarium növény száraz és 
tüskés termése milyen könnyen ragad bele a 
kutyájának a bundájába és mennyire nehezen 
lehet onnan eltávolítani. Kíváncsiságának ele-
get téve mikroszkóp alatt kezdte el vizsgálni a 
termés kampós mikroszerkezetét, ami lehetővé 
teszi a rögzítést. Ő írta le először, hogy ezeknek 
a kampóknak a mennyisége (denzitása) egye-
nes arányban áll a stabil rögzítés mértékével. 
Ez a szerkezet inspirálta a mérnököt arra, hogy 
hasonló kapcsokat hozzon létre, amik valahogy 
szabályozhatóak a nyitás-zárás (ragaszkodás) 
szempontjából. Először műanyag (nylon) ala-
pú szerkezetet hozott létre, ami működőképes 
volt. Annak érdekében, hogy fokozni tudja az 
adhéziós képességét a találmányának olyan 
kapcsolódó végeket alakított ki, aminek csak 
az egyik oldalán található a már jól ismert 
horog-szerkezet, míg a másik oldal egy szala-
gon elhelyezett kerekebb hurkok találhatóak.  
Ez a fajta aszimmetria lehetővé tette, hogy egy 
megfelelő nyitó-záró szerkezettel és kisebb 
erőfeszítéssel lehessen széttépni és összenyom-
ni a kapcsokat. Ennek a felismerése, leírása és 
a leginkább a textiliparban való alkalmazása 
forradalmasította és megkönnyítette a ruhák 
viseletét és alakját.

Repülőgépek

A repülés utáni vágy az emberiségben már 
nagyon korán kialakult, ezért mindig is egy-
fajta központi szereppel bírt ez a fogalom. A 
szárnyak alapszerkezetüket tekintve aszim-
metrikusak, ugyanis a felső felszínnek a 
görbülete domború, míg az alsó felszín ho-
morú. Ezzel a szerkezettel a szárny a Ber-
noulli-törvényen alapulva koncentrálja az 
erőket és a sebesség növelésével a nyomást 

csökkenti. Ez által a légáramlat sebessége 
magasabb lesz a szárny fölött, míg alacso-
nyabb lesz a szárny alatt. A törvényből adó-
dóan a nyomásviszonyok pont fordítva ala-
kulnak. Többek között ez a fizikai törvény 
teszi lehetővé, hogy ma akár 100 tonnás 
repülőgépek repülhessenek. S ez tette lehe-
tővé a Wright fivéreknek a sikeres repülést. 
Természetesen az első modellekhez képest 
a rengeteg változást a hosszú évek alatt ku-
tatott különböző madárszárnyak és tollak 
szerkezete finomhangolta szinte tökéletes-
re. S nem csak individuumként vizsgálták 
a madarakat, hanem azok tömeges viselke-
dését is megfigyelték. Gondoljunk itt a li-
bák jellegzetes V-alakú vonulására. Ennek 
a formációnak az indoka és a fizikai háttere 
az, hogy az állatok kevesebb erőfeszítéssel 
tudnak repülni a kialakuló felszálló légá-

ramlat felhajtóereje miatt. A francia Airbus 
légitársaság ezeket az alapokat használta fel 
a repülőgépek tervezéséhez. Továbbá ki-
mutatták, hogy azoknál a madaraknál, akik 
nagyobb távolságot tesznek meg egyszerre, 
különbözik a tollazatuk alakja a kisebb mig-
rációt végző társaikétól. Ezek a leírások is 
meghatározóak voltak a rövidebb és a hosz-
szabb távú légi utazások kialakítása során.

Építészet

A biomimetika felhasználásának legrégebb-
re visszanyúló története az építészetben van. 
A régi alkalmazásokat újra és újra fejleszteni 
kell. A legfigyelemreméltóbb példa a biomi-
metikus építészetre az afrikai füves pusztán 
lévő 6 méter magas termeszvár. Ezek a kü-
lönleges építmények talajból, fakéregből, 
homokból és a termeszek nyálából készül-
nek, mégis keménybbek, mint a beton. A ter-
meszek nagyon érzékenyek a hőségre, mivel 
több mint 2 millió fős csoportokban élnek. 
Mégha a külső hőmérséklet el is éri a 40°C-
ot a vár belseje fenntartja a 30°C-ot. Bár úgy 
tűnik, hogy a termeszek csak a külső ingerek-

re való érzékenységük miatt építik fel ezt a 
rendszert, de ez a hőmérséklet megtartó szer-
kezet sokkal hatékonyabb, mint bármelyik 
ember által készített szellőztetési, fűtési és 
hűtési rendszer. A zimbabwei Mike Pearce  
megfigyelte ezeknek a termeszváraknak 
tulajdonságait és megépítette az Eastgate 
Központot, a világ első teljesen természetes 
hűtésű szerkezetét, Zimbabwe fővárosában, 
Harare-ban. Az épület teteje és az alsóbb 
emeletek lyukacsos szerkezetűek, hogy en-
gedjék a levegő természetes áramlását csak-
úgy, mint ahogy az a termeszvárakban van.  
A forró levegő távozik a tetőn keresztül és 
a bejövő hideg levegő szellőzteti az épüle-
tet alulról. Ennél fogva az épület energia-
fogyasztása kevesebb mint 10%, a belső 
hőmérséklet 24°C marad, még akkor is, 
amikor kint több, mint 38°C van. Ezen felül 

Szingapúrban a Esplanade Színház (Michael 
Wilford & Partners, DP Architects) igazán 
különös megjelenést kölcsönöz magának 
azzal, hogy hasonlít egy légy szemére vagy 
egy durián gyümölcsre. A több mint 2 000 
alumínum függelék kiterjed az egész kül-
ső üvegfalra, minden egyes alumíniumda-
rab gondoskodik az üvegfal által előidézett 
üvegházhatás csökkentéséről a színházban. 
Ennek eredménye, hogy az épület különle-
ges exteriőrje igen praktikus funkciót is rejt. 
Hát nem csodálatosan sokszínű a természet 
ezze la megannyi remek ötlettel? Bár az acél-
sodronyt helyettesíthető pókfonal tartósságá-
nak titkára még mindig nem sikerül rájönniük 
az okosoknak, de talán ez a felfedezés pont az 
utódgenerációra marad?
Forrás:
http://www.nature.com
Hwang, J., Jeong és mtsai. (2015): Biomime
tics: forecasting the future of science, engine
ering, and medicine. International Journal of 
Nanomedicine.
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DUNAKANYAR – A MINI-VASKAPU
MINDENKI A SZABADBA!

A Dunakanyar az egyik legkülönlegesebb, legvarázslatosabb helye szerény ha-
zánknak, melyet keresztül-kasul bejárva számos nagyszerű kalandban lehet 
részünk. Mi most igazi hiánypótlásként összeszedtük az összes „mainstream” 
programot, melyet nem érdemes kihagynotok!

Esztergom után a Duna a Börzsöny és a  
Visegrádi-hegység között tör utat magának, 
majd dél felé fordul és folytatja Fekete-tenge-
rig tartó 2850 kilométeres útját. Európa má-
sodik leghosszabb folyójának magyarországi 
szakaszának legszebb része – Budapesttel 
holtversenyben – a Dunakanyar, mely ugyan 
nem a Világörökség része, mégis páratlan  

látványt nyújt a természet szerelmeseinek. 
Több olyan kilátópont is van, ahonnan gyö-
nyörűen rálátni a kanyarulatra, a legnépsze-
rűbb a Visegrádi Várból tárulkozik a szemünk 
elé. A Fellegvárban július második hétvégé-
jén kerülnek megrendezésre a Palotajátékok, 
amely az 1335-ös visegrádi királytalálkozónak  

állít emléket lovagi tornával és fáklyás fel-
vonulással. Visegrádon maradva szintén 
kötelező program a bobozás. A Nagyvillám 
sípályája mellett egy nyári és egy téli pálya 
is kanyarog, de az adrenalin szerelmeseinek 
inkább a canopyt ajánljuk. Az először Costa 
Ricában, esőerdő kutatás céljából kifeszített 
drótkötélpályán (zipline) való siklás közben 

a fák közül szemünk elé táruló panoráma 
különlegesebb érzést ad, mintha csak a Fel-
legvárból tekintenénk rá a Dunakanyarra!  
Miután leereszkedtünk a visegrádi Duna-part-
ra, érdemes kompra szállni és átmenni a túl-
oldalra, Nagymarosra, ahonnan egy óra sétá-
val feljuthatunk a Julianus barát kilátóhoz, és 

elkészíthetjük a kötelező panorámaképünket, 
ahonnan már rá is pillanthatunk a követke-
ző célpontunkra, melyhez vissza kell men-
nünk a Duna másik oldalára, ezt megtehetjük  
Zebegény olaszos belvárosának és a Dő-
ry-kastély megtekintése után. Miután átkel-
tünk a Dunán, vegyük célba Dömöst, ahonnan 
két lélegzetállító túraútvonalat tudunk nektek 
ajánlani. Az egyik a Rám-szakadékba vezet, a 
másik pedig a Prédikálószékhez. A Rám-sza-
kadéknál – jó hülye név egy szakadéknak, 
annyi szent – helyenként csúszós sziklákon, 
nagyon szűk helyeken vezet felfelé az út, ám 
számos korlát és kötél segít a túra biztonsá-
gos teljesítésében. Nem éri meg kihagyni! 
Dömösről egy rövid (2,5 km), ámde annál 
meredekebb útvonalon fel lehet kapaszkodni 
a 639 méter magas Prédikálószékhez, ahon-
nan jó időben tökéletesen rá lehet látni nem 
csak a Dunakanyarra és a Börzsönyre, de még 
a Tátra legmagasabb csúcsaira is. Ez a hely 
tipikusan olyan pontja a Dunakanyarnak, ahol 
könnyen rá lehet találni a sokak által keresett 
belső békére. 
Aki még többet szeretne időzni a „magyar 
Vaskapu-szorosban”, Dömös és Visegrád 
között talál egy gokart pályát vagy elmehet a 
földrajzosok számára terepgyakorlatok által 
ismerős Pilismarótra vagy végső esetben a 
Szentendrei-sziget (Kisoroszi-sziget) csúcsá-
nál – alacsonyabb vízállásnál – megmártózhat 
a Dunában, háttérben az egész Dunakanyar-
ral. Hazatérésnek pedig ajánljuk a szárnyas-
hajót, mellyel Visegrádról alig egy óra alatt 
vissza lehet térni a magyar „nagy almába”.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

A FEHÉR KIRÁLY
Egy olyan magyar könyv kerül terítékre a heti 
Kritika rovatban, ami semmiképpen sem min-
dennapi, hiszen most mutatták be a mozikban 
az angol-magyar-német-svéd drámát. A törté-
netről mindenképpen azelőtt szerettem volna 
kritikát/ajánlót írni, még mielőtt megnézem a 
filmet, hiszen utána már az nagyban befolyá-
solja, hogy hogyan élem meg a sztorit. A fehér 
király Dragomán György második regénye, 
amit a Magvető kiadó jóvoltából adtak ki még 
2005-ben. Az író Marosvásárhelyen született 
1973-ban, majd a nyolcvanas években Ma-
gyarországra költözött és azóta itt is él. Eddig 
végig regényként emlegettem a könyvet, vala-
miért mégsem érzem ezt teljesen helytállónak, 
mivel ez inkább a novelláskötet és regény fú-
ziója, mint sem, hogy határozottan be lehessen 
sorolni. A könyvben Dzsátán, a tizenegy éves 

kisfiún keresztül éljük át a 11 kis fejezetet/
novellát/életképet. Dzsátá segítségével tanul-
juk meg vagy éppen emlékezünk arra vissza, 

hogy igenis van olyan, hogy nincs jó, hogy a 
gyerekek gonoszak és erőszakosak, hogy aki 
benyal a rendszernek az is csak annyit ér el, 

hogy elnyújtják a szenvedéseit és nem az elején 
hal meg. Mert, hogy a történet egy disztópikus 
agrárdiktatúrában bontakozik ki – Dzsátá apját 
elhurcolták, anyja próbál túlélni, nagyapja pe-
dig, akit „titkár elvtárs”-nak kell szólítani kvázi 
kitagadta őket. Félelmetesen őszinte és tárgyi-
lagos az elbeszélő mód, múlt időben íródott a 
szöveg és ez azt a benyomást kelti, mintha a 
felnőtt főszereplő emlékezne vissza, de annyi-
ra kézzelfoghatóan festi le az egyes emlékké-
peket, hogy mégsem történhetett régen és ez 
is nagyban hozzájárul ahhoz, hagy reálisnak 
érezzük a regényt. Az elbeszélt történetek már 
önmagukban is megrázóak és nyomasztóak, 
nemhogy együtt... Olyan képet rajzol a világ-
ról, amiben igazából senki nem szeretne élni, 
de mégis mindenki fejet hajt a hatalom előtt, 
mert mindig lehet rosszabb. A könyvnek csak 
egy hibája van – túlságosan valódi.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

BAOBOX
GŐZGOMBÓC – TÁVOLKELETI MÓDRA

Nem tudom, ki hogy van vele, nekem a gőzgombócról egészen biztosan 
szilvalekváros töltelék, vaníliasodó és darált mák jut eszembe, azaz az 
osztrák síterepek óriási, főételnek is elég kiadós édes gombócai. A Móricz 
Zsigmond körtéren viszont egy másik verzióval ismerkedhettek meg, de 
azért az édesszájúak is bátran olvassanak tovább, van desszert is!

A Baobox ázsiai receptek alapján dolgo-
zik, és elsősorban a sós változatokon van 
a hangsúly. A kínálat viszonylag köny-
nyen áttekinthető, kaphatók gombócok és 
batyuk sokféle töltelékkel, melyeket kér-
hettek gőzölve vagy pirítva, mellé pedig 
választhattok szószokat és zöldségpoharat, 
ami egy csomó friss zöldséget jelent már-
togatáshoz ideális hasábokra felvagdosva. 
Üdítőfronton a klasszikus – és szerintem 
már rémunalmas –  Cola, Fanta, ásványvíz 
mellett izgalmas színfolt a helyben készült 
jegestea (a gombócokhoz és a szószokhoz 
hasonlóan ebből is több íz van). A felsorolt 
“alkotóelemekből” a rugalmas menüajánla-
toknak köszönhetően rengeteg kombinációt 
válogathattok össze ízlés szerint, ráadásul 
a menüknek az ára is viszonylag kedvező, 
bár egyébként is bőven a megfizethető ka-
tegóriába sorolnám a helyet. Két dologra 
viszont mindenképp készüljetek fel, mi-
előtt gasztronómiai felfedezőútra indultok 
a lyukasórában: Valószínűleg jobban jártok, 
ha eleve elvitelben gondolkodtok, ugyanis 
nagyon pici az üzlethelység, könnyen lehet, 
hogy teltház lesz, illetve úgy tervezzetek, 
hogy várni kell egy pár percet, a gombó-
cok ugyanis frissen sülnek-főnek és bár 
viszonylag gyorsan elkészülnek, a nagy 
rohanásban nem ez a legpraktikusabb meg-
oldás. Amikor ott jártam szerencsére éppen 
volt szabad asztal, és időm is volt elég, vi-
szont farkaséhes voltam. Ennek ellenére 
egy gombóccal, három kis batyuval és egy 
adag zöldséggel jóllaktam annyira, hogy a 
fent már említett desszertet ezúttal inkább 
kihagytam. (Egyébként csokis és vaníliás 
töltelékű gőzgombócokat lehet rendelni 
édes mártással, ha valakinek ilyesmire fáj 
a foga.) Én összességében elégedett voltam, 
de azért bevallom, nem minden tekintet-
ben nyűgözött le a Baobox. Például hiába 
a rengetegféle töltelék, ha alig van köztük 
különbség. A barátommal együtt összesen 
négy, neve alapján eléggé eltérő ízt kós-
toltunk, ennek ellenére nem volt könnyű 
dolgunk, amikor megpróbáltuk kitalálni, 
melyik melyik – bár szerintem mindegyik 
finom volt... A jegesteák közül csak egyet 

kóstoltam, remélem ott jobban eltérnek az 
ízesítések, de aki hozzám hasonlóan üresen 
szokta inni a teát, az lehet hogy csalódott 
lesz, ugyanis minden tea édesített (nem is 
kicsit). És végül a legnagyobb szívfájdal-
mam az volt, hogy amikor végeztünk az 
ebéddel egy halom kidobni való egyszer 
használatos tálka, evőeszköz, pohár állt 
előttünk, szelektív hulladékgyűjtésnek pe-
dig nyoma sem volt... Lássuk a pozitívu-
mokat! Őszintén szólva engem maga az 
alapkoncepció megfogott. Korábban nem 
ettem hasonlót, így nem tudom, mennyire 
autentikus, amit kóstoltam, de megtetszet-
tek a gombóckák, így hajlottam arra, hogy 

inkább kalandként fogjam fel az egészet, 
és ne legyenek nagyon magas elvárásaim, 
ennek pedig tökéletesen megfelelt, amit 
kaptam. A kiszolgálás kicsit ugyan futósza-
lag-jellegű, kapkodós volt a sok rendelés 
miatt, de rosszat semmiképp nem tudnék 
mondani, a lányok kedvesek, türelmesek 
és segítőkészek voltak, és – hacsak nem té-
vedtünk nagyot az azonosítási kísérletünk 
során – pontosan azt kaptuk, amit kértünk, 
pedig kicsit nehezen állt össze, hogy mit is 
választunk. Végül is azt gondolom, hogy 
a Baobox egy megfizethető és a menzák, 
gyrososok és kínai büfék után kis válto-
zatosságot jelentő alternatíva az egyetem-
környéki ebédre, és mindenképp érdemes 
egyszer kipróbálni, ha nem idegenkedtek a 
távolkeleti ízektől.

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu

Könyvtári hírek
Elégedett vagy a Könyvtárral? Számít a vé-
leményed! 2017. április elejétől kezdődően 
két hétig elérhető a Neptunon keresztül az a 
hallgatói elégedettségi kérdőív, amelyben érté-
kelheted a TTK Kari Könyvtárat és szolgálta-
tásainkat is. Kérjük, értékeljétek a könyvtárat, 
segítsétek a fejlődést! Részletek a Neptunban!
Köszönjük!

Több mint 2000 új nyelvkönyv a Könyvtár-
ban!
Kedves Hallgatók!
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy a 
Fizika könyvtárban létrehoztunk egy Idegeny-
nyelvi gyűjteményt, ahol több mint 2000 db 
nyelvkönyv, munkafüzet, szakszótár, fordítási 
segédlet, egynyelvű szótár között válogathat-
tok, többek között angol, német, spanyol, fran-
cia, román, orosz, portugál és latin nyelveken. 
A Könyvtár nyitvatartási idejében bármikor 
kölcsönözhettek a gyűjteményből!

Könyvtári statisztika
Kedves Hallgatók!
Szeretnénk megköszönni, hogy általatok 2016-
ban egy újabb sikeres évet zárhattunk! A TTK 
Kari Könyvtár 5 gyűjteményét 2016-ban ösz-
szesen 71 562 alkalommal használtátok, 22 
402 db dokumentumot kölcsönöztetek ki, 85 
717 alkalommal kerestetek a katalógusunkban 
és 3356 fő iratkozott be a könyvtárba. Össze-
sen 4 060 alkalommal használtátok a webes 
hosszabbítást a honlapon keresztül és 311 db 
előjegyzést kértetek a dokumentumokra. A 
Kari Könyvtárban összesen 379 848 db doku-
mentum található. Az állományunkról és szol-
gáltatásainkról itt tájékozódhatsz: ttklib.elte.hu

Támogassa az Egyetemi Könyvtárért Ala-
pítványt személyi jövedelemadója 1%-ával!
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
küldetésének érzi, hogy a hazai kutatásban, 
oktatásban résztvevőket hazai és külföldi szak-
irodalommal lássa el, és bekapcsolja a tudomá-
nyos élet nemzetközi vérkeringésébe. Az infor-
mációhoz való szabad hozzáférés biztosítása, 
kulturális értékeink megóvása és digitalizálása, 
valamint a modern technológiai eszközök be-
szerzése és a folyamatos szolgáltatásfejlesztés 
megvalósítása érdekében most Ön is tehet. 
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támo-
gassa az Egyetemi Könyvtárért Alapítványt!

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Tel.: +36 (1) 411-6738
E-mail: alapitvany@lib.elte.hu

Adószám: 18121362-1-41
Számlaszám: 

12010532-00120645-00100003
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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

Mokosényi Krisztina
Vadas Ákos

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!

KAKURO
KERESZTREJTVÉNY SZÁMOKKAL
Rejtvény rovatunk mostani feladványában egy kersztrejtvényt kell kitöltenetek, amiben a 
lényeg az, hogy az üres négyzetekbe írt számok a sorok/oszlopok végén lévő számokat ad-
ják összegükként. Mindezt úgy, hogy ugyanabban az oszlopban, illetve sorban nem szere-
pelhet ugyanaz a szám. Megoldásaitokat küldjétek a rejtveny@nyuz.elte.hu címre, s cserébe 
édességeket nyerhettek.

László Lívia
laszlo.liva@nyuz.elte.hu
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MOZIZÓNA & SOROZATLÖVŐ

NANANANANA
LEGO BATMAN!

Batman, a sötét lovag. Batman, a magányos harcos. Batman, az árva.  
Batman, a gazdag. Batman, a sikeres. Batman, a közkedvelt. Batman, a legme-
nőbb. Ezenfelül lehet még egy újabb bőrt lehúzni a karakterről? Lehet, és ezt 
a Lego Batman bebizonyította.

BLACK SAILS
A Fekete vitorlák (Black sails) a Karib-tenger 
csodálatos vidékére kalauzol minket, a főhely-
szín Nassau, a kalózok birodalma, de az éva-
dok előrehaladtával kiszélesedik a kis szigetvi-
lágunk. Az alap konfliktus az, hogy a kalózok 
szeretnének szabadon kalózkodni, de a spanyo-
lok és az angolok ezt nem nézik jó szemmel. 
Azért jó (mit jó, csodálatos) ez a sorozat, mert 
képes arra, amire a legtöbb nem – fejlődik. 
Évadról évadra képesek valami újdonságot 
úgy behozni, hogy nem válik erőltetetté és 
izzadtságszagúvá a történet, a karakterek nem 
kapnak olyan tulajdonságokat és nem tesznek 
olyat, ami teljesen szürreális lenne, csak azért, 
hogy beleerőltessenek egy csavart abba az epi-
zódba vagy évadzáróba.
Ha már karakterek, mindegyik jól kidolgozott 
és egyaránt hordoz szimpatikus és visszataszító 
tulajdonságokat, ezáltal válnak emberivé és va-
lóssá. A néző nem tudná eldönteni, hogy most 
a kalózoknak, a rabszolgáknak vagy az angol-

Első körben beszéljünk arról, hogy ki is Bat-
man: ő egy antihős, aki a sötétségből emel-
kedett fel, de nem hagyta el azt. Magányo-
san él a Wayne villában, egyetlen társasága 
Alfred, a hűséges inasa. Magányosan harcol 
(többnyire) és igazából senkit nem enged kö-
zel magához. Pont ezek miatt az egész vilá-
gát áthatja a komorság. Ha belegondolunk, 
eddig egy film se készült arról, hogy Batman 
mekkora partyarc vagy milyen jó a humora 
és milyen szerelmi kalandjai vannak. 
A Lego kaland sikerein felbuzdulva, abszolút 
nem okozott meglepetést, hogy a Warner egy 
újabb animációs filmmel örvendezteti meg a 
nagyérdeműt. Ez a film már nem a gyerekeket 
célozza, őket maximum a látványvilág köt-
heti le. Már kevesebb az utalás is arra, hogy 
ezt a világot Lego kockákból építették, most 
a hangsúly inkább azon a három történetszá-
lon van, amik majd a fináléban egyesülnek és 
egyébként teljesen valós, felnőtt problémákat 
visznek mozivászonra.
A film egyik ilyen szála a Batman-Joker kap-
csolat. Joker (Zach Galifianakis), mint egy 

szerelmes vallomásként, pironkodva bevallja 
Batmannek (Will Arnett), hogy ő a főellen-
sége. Batman nem viszonozza ezeket az érzel-
meket, amin Joker – teljesen érthető módon – 
totál kiakad. (Itt megjegyezném, hogy nagyon 
jól ábrázolták Joker infantilis vonásait és elég 
realisztikusra sikerült a paródiája.) Ezután sza-

kításra kerül sor, és Joker már nem is akar Bat-
mannel „játszani”.
James Gordon nyugdíjba vonul, helyét lánya, 
Barbara Gordon (Rosario Dawson) veszi át, 
aki a beiktató ünnepségen bejelenti, hogy célja  

a rendőrség fejlesztése és teljes legitimizá-
lása – ehhez pedig Batmanre nincs szükség.  
A civilben jelenlevő főhősünk, aki eddig Hugh 
Hefnerként parádézott, jól pofára esik. Mint 
nyugalmazott veterán ő is megküzd azzal a 
problémával, mint sok más harcos, hogy nem 
találja helyét a világban.
A harmadik szál pedig Dick Grayson (Michael 
Cera), akit Bruce Wayne véletlenül örökbefo-
gad. Rengeteg helyzetkomikum adódik abból, 
hogy Batman küzd az apaság ellen, majd szép 
lassan beletörődik, és legvégül egy nagy, bol-
dog és rózsaszín család lesznek. (Gyerekfilm 
révén nem gondolnám spoilernek a családdá 
alakulást).
Nagyon feldobja a filmet a rengeteg kikacsin-
tás, ami nem csak a DC univerzumot foglalja 
magába, hanem minden franchise-t, ami vala-
ha kijött Legoban is – kezdve a Harry Potter
től a Gyűrűk urán át a Marvelig. Mindenkinek 
ajánlom, aki valaha Legozott, szereti Batmant 
és/vagy a paródiáját. Nem ajánlom azoknak, 
akik nem tudják elviselni a szuperhősvilágon 
való kacarászást.

The Lego Batman movie (magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 105 perc, 2017)
Rendező: Chris McKay
Forgatókönyvíró: Seth Grahame-Smith
Szereplők: Will Arnett (Bruce Wayne), Michael Cera 
(Dick Grayson), Zach Galifianakis (Joker), Rosario 
Dawson (Barbara Gordon)
Pontszám: 10/10

László Lívia
laszlo.liva@nyuz.elte.hu

barát szereplőknek szurkol, hiszen mindegyik 
oldal olyan részletesen van bemutatva, az in-
dítékoktól a következmények elszenvedéséig, 
hogy minddel tud azonosulni.

A látványvilág egyszerűen tökéletes a negye-
dik évadra, szerencsére már az első szezon 
akkora sikereket hozott, hogy a büdzsé lát-
ványosan megnőtt és ez a nézők számára is 
kézzelfoghatóvá vált. Már nem maketthajók  

lövöldöznek egymásra egy kacsaúsztató-
ban, hanem egy teljes CGI flotta veszi be a 
kikötőket. A helyszínek adottságait remekül 
használják ki, gyönyörű a part, a dzsungel, a 
cukornádültetvény és a tenger is. Úgy vesz-
nek fel egyes csatajeleneteket, mintha az  
Assassin’s creed Black flaget játszanánk azzal 
a különbséggel, hogy ez itt nem animáció.
A színészek hasonlóan ismeretlenek, mint a 
The 100 gárdája, de itt is nagyot alakítanak, 
ha nem jobbat. A főszereplők közül csak egy 
pár: Flint kapitány (Toby Stephens), Elea-
nor Guthrie (Hannah New), Max (Jessica 
Parker Kennedy), Charles Vane kapitány 
(Zach McGowan). Stephens mondjuk, na-
gyobb filmes-sorozatos múlttal rendelke-
zik, de eddig még nem sikerült az áttörés,  
McGowan pedig a Black sails óta egyre 
több sorozatba kap szerepet (többek közt a 
The 100-ban is). Azoknak ajánlom, akiknek 
tetszett a Vikingek vagy esetleg nem tudják 
kivárni a Trónok harca kezdetét.
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