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TARTALOMJEGYZÉK

A HÖK állást foglalt a jelenlegi 
közoktatási rendszerrel kap-
csolatban, miszerint „az 
ELTE TTK Hallgatói Ön-
kormányzata szilárdan 
kiáll azon meggyőződése 
mellett, hogy a modern-
kor követelményei-nek 
eleget tevő, verseny-
képes és a társadalmi 
mobilitást elősegítő köz-
oktatás Magyarország 
fejlő-désének esszenciális 
feltétele. Mindezek fényében 
szolidaritásunkat fejezzük ki 
azon törekvések mellett, amelyek a 
közoktatás mélyen megbúvó problémá-
inak kezelését és orvoslását szolgálják”.
És innentől kezdve jöjjön az én személyes véleményem. Egyetértek  
minden olyan megmozdulással, amelyek annak a rendszernek a hiá-
nyosságaira próbálja ráirányítani a figyelmet, amely minket és a követ-
kező generációt is meg fogja határozni. Ráadásul az ELTE intézménye 
is képez tanárokat, hát ki ne érezne szimpátiát a hallgatótársával, aki 
mellett fizkémen ül? Igaz, még nem tanítanak, de ők – ismervén a rend-
szer hiábáit – mégis ezt a hivatást választják.
Az én középiskolámban volt, hogy hitetlenkedve megkérdez-
tük a tanárainkat, hogy ha ennyire rossz az, ami történik, akkor 
miért nem tüntetnek. Akkor szépen sorba szedték és elmagya-
rázták, hogy miért nem tehetik. Emiatt dúlnak bennem ambi-
valens érzelmek – szomorú vagyok, hogy ennyire elkesered-
tek, boldog vagyok, hogy végre megtették. Mindennél jobban 
remélem, hogy sikerül olyan változásokat elérniük, amelyek 
után már én is nyugodt szívvel vinném a leendő gyermekemet 
suliba.
A kocka el van vetve, már csak az a kérdés, hogy hányast dobtak.

kocka el vanA vetve!

László Lívia

Csatlakozz!

főszerkesztő
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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XXI. Bolyai konferencia
Az ELTE Bolyai Kollégium, az ELTE természettudo-
mányos és informatikai szakkollégiuma már huszone-
gyedik alkalommal rendezi meg a Bolyai Konferenciát 
2016. március 19–20. között. A változatos témájú előadáso-
kat felsorakoztató szekciók mellett a hallgatók poszterszek-
cióban is bemutatják kutatásaikat.
A plenáris előadásokat idén Mérő László, az ELTE PPK egyetemi 
tanára A korszerű tudás szerkezete, valamint Vadász Gergely, a Ma-
gyar Földtani és Geofizikai Intézet Földfizikai Főosztályának segédmun-
katársa Történetek és anekdoták Eötvös Lorándról címmel tartják. A hall-
gatók a föld- és környezettudomány, a történelem, a társadalomtörténet, a jog 
és a biológia területén végzett kutatásaikat mutatják be, emellett a kultúra és 
köznevelés, valamint a kutatás és technológia témájában is izgalmas prezen-
tációkat hallgathatnak meg az érdeklődők.
Időpont: 2016. március 19–20. | Helyszín: Bolyai Kollégium (1117 Buda-
pest, Nándorfejérvári út 13.) | forrás: elte.hu

Elvárások, kötelezettség, megfelelés
2016. március 22-én folytatódik az ELTE 
Karrierközpont Hogyan tovább? című 
előadás-sorozata. A központi téma ebben a 
félévben a siker és a siker tervezhetősége, 
legyen szó akár munkahelyi vagy magá-
néleti helyzetekről. A gyakorlatorientált 
előadást ezúttal is Limpár Imre pszicholó-
gus tartja: az alkalmak során a hétközna-

pokban is könnyen alkalmazható tudást sajátíthatnak el a résztvevők.  
A soron következő előadás témája: Mit kezdjünk az elvárásokkal?
Elvárások sokasága zúdul ránk nap mint nap. Kötelesség, kötelezett-
ség, követelmény, felelősség, vállalások sora. Meddig lehet és kell 
azonban megfelelnünk? Hol az a pont, ahol érdemes megállítanunk 
mindezt, mert különben minket őrölnek majd fel a külvilág erői, 
míg végül a saját életünk nem lesz többé a sajátunk, amikor majd 
egyszerűen megszűnünk önmagunk lenni? Az előadás többek között 
ezekre a kérdésekre keresi a választ.
Az részvétel regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2016. március 22. 18:00
Helyszín: ELTE Gólyavár, Mária Terézia-terem (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 4.) | forrás: elte.hu

 
BTDK Tavaszi Iskola 2016

Az ELTE Biológus Tudományos Diákkör 2016. áp-
rilis 22–24. között rendezi meg Tavaszi Iskoláját a Ki-

rályréten található Fatornyos Fogadó és Erdei Hotelben.  
Az idei rendezvény előadásai az ember és biológia kapcso-

lata köré épülnek fel: szó lesz többek között a védőoltásokról, 
a járványokról, az addikció különböző formáiról és természet-

védelemről is. Jelentkezési határidő: 2016. április 1.
Az ember biológiai lény: az evolúció formálta és biológiai mecha-

nizmusok működtetik. A biológiai kutatások segítenek megérteni az 
ember múltját és jelenét, valamint támpontot adnak abban, hogy meg-

jósolhassa, sőt alakíthassa jövőjét. Az idei Tavaszi Iskola olyan, biológiá-
hoz kapcsolódó témákat jár körbe, amelyek valamilyen módon az emberi 
létet („emberség”) vagy minden ember életét („emberiség”) érinthetik.  
A résztvevők az egyes témák vezető szakembereinek – az ELTE oktatói-
nak és az MTA kutatóinak – előadásait hallgathatják meg, majd a prezen-
tációk után közösen vitathatják meg a felmerült kérdéseket.
A Tavaszi Iskolára az egész országból, sőt az országhatáron túlról is jelent-
kezhetnek: elsősorban biológiát tanuló egyetemistákat, doktoranduszokat, 
valamint a pálya iránt érdeklődő 11-12. évfolyamos középiskolásokat vár-
nak, de a férőhelyek függvényében más érdeklődőket is szívesen látnak.  
A Tavaszi Iskolán, hogy megmaradjon az előadások kötetlen, interaktív jelle-
ge, maximum 40 fő vehet részt. A középiskolás diákok számára a szervezők 
igazolást állítanak ki a részvételről (hogy pénteken az Iskola kezdetére odaér-
hessenek), és igény esetén a Biológus TDK egyetemista szervezőivel együtt 
utazhatnak Budapestről. | bővebben: elte.hu

Szereplőválogatás
Az Oscar-díjas Nemes Jeles László szereplőket keres következő nagyjá-
tékfilmjéhez. A szereplőválogatásokat Egyetemünk karain is megrendezik. 
17-40 év közötti nők jelentkezését várják, színészi előképzettség nem szük-
séges, de színészeket is várnak.
Időpontok és helyszínek:
• 2016. március 16. 10:00 – 13:00 – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út. 3., közösségi tér)
• 2016. március 17. 10:00 – 13:00 – ELTE Bölcsészettudományi 

Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4., a főépület bejáratánál)
Azok, akik nem tudnak részt venni a válogatón, három természetes fo-
tóval jelentkezhetnek ezen az e-mail-címen. A kiválasztott jelentkezők-
nek rövidesen visszajeleznek. | forrás: elte.hu

A FŐSZERKESZTŐ SZOKNYASZÉLE

Írsz? Grafikákat készítesz? Esetleg csak érde-
kel az újság kiadásának a folyamata? Csatla-
kozz a szerkesztőségünkhöz! Semmilyen elő-
képzettség nem szükséges, csak írj egy e-mailt 
a foszerkeszto@nyuz.elte.hu-ra vagy keress fel 
a fogadóórám időpontjában.
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HALLGATÓI  KÖZÉLET

KÉPVISELŐVÁLASZTÁS

Az ELTE TTK HÖK Választási Bizottsága 
képviselőválasztást ír ki az ELTE HÖK ren-
delkezése alapján a 2016-2017-es választá-
si ciklusra vonatkozóan, melynek során az 
ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai 
kerülnek megválasztásra.
Képviselőnek indulhat az ELTE TTK Hall-
gatói Önkormányzat minden tagja. Az 
Önkormányzat tagja a nemzeti felsőokta-
tásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § 
(1) alapján meghatározott hallgatók közül 
azok, akiknek alapkara az ELTE TTK vagy 
egyébként a Karon minor szakirányon vagy 
tanári modulon folytat tanulmányokat.
Jelöltállítási időszak: 2016.03.16. 00:00 
– 2016.03.22 23:59 és 2016.03.30. 00:00 – 
2016.04.01. 23:59
Nyilatkozat leadási határideje: 2016.03.16 
8:00 – 2016.04.04. 16:00
Jelöltállítás eredményének kihirdetése: 
2016.04.04. 20:00
Szavazási időszak: 2016.04.08. 00:00 – 
2016.04.22. 23:59
Eredményhirdetés: 2016.04.26.
 A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén ke-
resztül kerül lebonyolításra.
A képviselőjelölteknek jelentkezésüket 
elektronikus formában kell leadni az Ön-
kormányzat honlapján (http://ttkhok.elte.
hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes).  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELNÖKI 
TISZTSÉGRE
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Hallgatói Ön-
kormányzat (továbbiakban: Önkormány-
zat) Választási Bizottsága pályázatot ír 
ki az Önkormányzat elnöki tisztségének 
jelöltállítására.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Az Önkormányzat elnöki tisztségének 
betöltése.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
Az Önkormányzat Alapszabályának 2. 
§-ban meghatározott hallgatók.
„Az Önkormányzat tagja a nemzeti felsőok-
tatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 60. § 
(1) bekezdése alapján meghatározott hallga-
tók közül az, akinek alapkara az ELTE TTK 
vagy egyébként a Karon minor szakirányon 
vagy tanári modulon folytat tanulmányo-
kat.” – ELTE TTK HÖK Alapszabály 2. §
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA 
KELL A PÁLYÁZÓ:
• nevét;
• Neptun-kódját;

A jelentkezés elfogadásának feltétele egy 
írásbeli nyilatkozat leadása az ELTE TTK 
HÖK Északi Hallgatói Irodájában (1117 
Budapest Pázmány Péter sétány 1/a, 0.75).
A képviselőválasztás eredménye ellen a ki-
hirdetéstől számított három munkanapon 
belül fellebbezésnek van helye, melyet az 
ELTE TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága ré-
szére megjelölés mellett, az Ellenőrző Bi-
zottság elnökének és az ELTE TTK HÖK 

• e-mail címét;
• képzési formáját;
• szakját és szakirányát;
• tanulmányainak kezdetét;
• papíros nyilatkozatot a jelölés vállalá-

sáról;
• terveit az Önkormányzat érdekképvi-

seleti fejlődésére vonatkozóan, mini-
mum 5000 karakterben.

A PÁLYÁZAT LEADÁSÁNAK MÓDJA:
A pályázatot elektronikus formában kell 
leadni az Önkormányzat honlapján (http://
ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora). 
Amennyiben a honlap nem üzemel, a pályá-
zatot el kell juttatni a Választási Bizottság 
elnökének (vbelnok@ttkhok.elte.hu).
A pályázat elfogadásának feltétele a – kép-
viselőjelölteknek is kitöltendő – nyilatkozat 
illetve a szavazásra jogosult hallgatók 2%-
ának ajánlását igazoló írásos dokumentum 
leadása az ELTE TTK HÖK Északi Hall-
gatói Irodájában (1117, Budapest Pázmány 
Péter sétány 1/a, 0.75).
A pályázat leadásának ideje: 2016.03.16. 
00:00 – 2016.04.1. 23:59
Nyilatkozat leadási ideje: 2016.03.16 8:00 – 

2016.04.04. 16:00
Szavazási időszak: 2016.04.08. 00:00 – 
2016.04.22. 23:59
A beérkezett pályázatok érvényességét 
a Választási Bizottság határozza meg. 
Az elfogadott pályázatokat 2016. április 
4-én hozza nyilvánosságra és eljuttatja 
azokat az Önkormányzat tagjaihoz.
A szavazás a NEPTUN Unipoll felületén ke-
resztül kerül lebonyolításra.
Az elnökválasztás eredménye ellen a kihir-
detéstől számított három munkanapon belül 
fellebbezésnek van helye, melyet az ELTE 
TTK HÖK Ellenőrző Bizottsága részére 
megjelölés mellett, az Ellenőrző Bizottság 
elnökének és az ELTE TTK HÖK székhe-
lyére címezve (ELTE TTK Hallgatói Iroda; 
1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., Észa-
ki tömb 0.75), névvel, értesítési címmel és 
elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott 
levélként postai úton kell benyújtani.
További információ a vbelnok@ttkhok.elte.hu 
e-mail címen kérhető.
Budapest, 2016 március 7.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

székhelyére címezve (ELTE TTK Hallgatói 
Iroda; 1117 Budapest, Pázmány sétány 1/A., 
Északi tömb 0.75), névvel, értesítési címmel 
és elektronikus levélcímmel ellátva, ajánlott 
levélként postai úton kell benyújtani.
További információ a vbelnok@ttkhok.elte.hu 
e-mail címen kérhető.
Budapest, 2016. 03. 07.

Választási Bizottság
ELTE TTK HÖK

HALLGATÓI  KÖZÉLET

Március 9-én, a dékánválasztást 
megelőző héten az intézetek és a 
Hallgatói Önkormányzat képvise-
lőinek lehetősége nyílt kérdéseket 
feltenni a dékánjelölt pályázatával 
és terveivel kapcsolatban.

A fórum felvezetését és szervezett ke-
reteit Michaletzky György, a dékánvá-
lasztást előkészítő bizottság elnöke biz-
tosította. Az előzetesen írásban beérkező 
kérdéseket témakörökbe rendezve Sur-
ján Péter válaszolta meg.
ANGOL NYELVŰ MESTERKÉPZÉSEK
Surján Péter céljai között kiemelt he-
lyen szerepel, hogy a karunkon elérhető 
mesterszakok legnagyobb részét pusztán 
angol nyelven kellene elindítani. Ezzel a 
lépéssel nemzetközi porondon is kívána-
tosabbak lennének a képzések, illetve a 
tudós szakma magas szintű műveléséhez 
is elengedhetetlen a megfelelő nyelvtu-
dás. Számos szkeptikus kérdés fogalma-
zódott meg a megvalósítással kapcso-
latban, rávilágítva az oktatói erőforrás 
hiányára és a magyar hallgatók elveszté-
sének lehetőségére.

HALLGATÓI TÚLTERHELTSÉG
A kar képzéseinél általánosan igaz, hogy a 
hallgatók tanulmányaik mellett nem tudnak 
időt szánni a kutatási tevékenységre és önál-
ló munkára, így sok esetben a problémameg-
oldó képesség sem fejlődik megfelelő mér-
tékben. A képzések megújítása során több 
időt szükséges szánni a projektmunkákra és 
önálló ismeretszerzésre. Hatékony módja to-
vábbá az egyes tárgyak kreditértének növe-
lése változatlan óraszám mellett. A jelenlegi 
rendszer ugyanis az esetek nagy részében 
nem veszi figyelembe, hogy a hallgató meny-
nyit foglalkozik önállóan a témakörrel.
OKTATÓI TEVÉKENYSÉG
A kutatóegyetemi cím az oktatás mellett 
számos tudományos kötelezettséggel is jár. 
A karunkon oktatóknak ezért kiemelten 
fontos, hogy ne csupán a hallgatók tanítása 
legyen a feladatuk. Az erre irányuló kérdés-
re válaszolva a dékánjelölt kifejtette, hogy 
a Nemzeti Felsőoktatási Törvény lehető-
séget biztosít mestertanári előmenetelre is.  
A kevésbé specifikus illetve alapozó kur-
zusok megtartását rá lehetne bízni a mun-
kakörben tevékenykedőkre, hogy ezzel is 
csökkenteni lehessen az oktatók terhelését. 

A fent már említett kurzuskreditérték-nö-
veléssel is lehet tenni az oktatói óraszám 
csökkentéséért.
DOKTORI KÉPZÉS
A doktori iskolák képviselői szerint alapvető 
probléma a forráshiány, amely miatt számos 
hallgató inkább más egyetemen kezdi meg a 
képzését, jobb lehetőségek reményében. Sur-
ján Péter szerint a normatíva hatékonyabb 
elosztása mellett pályázati úton lehetne több 
támogatást szerezni. További hiányosság, 
hogy posztdoktori képzések jelenleg nem el-
érhetőek egyetemünkön, az aspiráns szerint 
ezek kidolgozás alatt állnak és remélhető-
leg a közeljövőben meghirdetésre is kerül-
nek. Általános jelenség a doktoranduszok 
túlterhelése oktatói tevékenységgel, holott 
elsősorban kutatásra kellene koncentrálniuk 
a fokozat megszerzéséhez. A jelölt szerint a 
probléma megoldását jelentheti mestertaná-
rok nagyobb arányú alkalmazása.
INTÉZETEK ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSA
A kancelláriarendszer bevezetésével jócs-
kán átalakult a kar gazdálkodásáért felelős 
szervezeti egység felépítése. Surján Péter 
szerint a Gazdasági Hivatal hatékony mű-
ködéshez szükség lenne további munka-
társakra, azonban jelenleg ez nem a dékán 
hatásköre. Az intézeti képviselők joggal 
világítottak rá arra a problémára, hogy az 
egyetemi oktatóknak és kutatóknak ren-
geteg adminisztrációs terhük van. Az inté-
zetek nem vehetnek fel saját hatáskörben 
munkatársakat, és a forrásokkal sem önálló-
an gazdálkodnak. A rendszerszintű problé-
mát megoldhatná, ha minden intézet önálló 
költségvetéssel rendelkezne, ez azonban a 
kancellária működésének jelenlegi formá-
jában nem lehetséges.
MODERN SZEMÉLYI POLITIKA
A kutatóegyetemi támogatás várhatóan 
átalakul, ezért szükséges újragondolni a 
dékánjelölt szerint a személyi politikát is.  
Magyarországon Európa nagy részére jel-
lemző módon a pályázati források kezde-
nek dominálni. Az alkalmazkodás ehhez 
elengedhetetlen, ezért a kar személyi állo-
mányát is úgy kell alakítani, hogy az jobban 
megfeleljen egy eltérő, minőségre törekvő 
kutatásfinanszírozási formának. Az okta-
tóknak ezen okok miatt törekedniük kell 
az eredményes kutatási tevékenységre is, 
mivel az így megszerezhető pályázati for-
rások az intézmény fejlesztését is lehetővé 
tehetik. A megtartott kurzusok így másodla-
gosak lehetnek a tudományos teljesítmény 
mögött, ami összhangban van a fentebb 
részletezett óraszámcsökkentéssel.

Rádl Attila
taneh@ttkhok.elte.hu

PÁR FONTOS VÁLASZ
A DÉKÁNJELÖLT BEMUTATKOZÁSA 

http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes
http://ttkhok.elte.hu/elte-ttk-hok-kepviselojelentkezes
http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora
http://ttkhok.elte.hu/palyazat-elnoki-poziciora
mailto:vbelnok%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:vbelnok%40ttkhok.elte.hu?subject=
mailto:taneh%40ttkhok.elte.hu?subject=
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MENTORÁLT (LEENDŐ) MENTOROK
A MENTORRENDSZERRŐL

Csütörtökön lement az utolsó mentorelőadás is, amelyet a mentorjelöltek 
felkészítésére tartottunk az Önkormányzat tisztségviselőivel. Három ilyen 
előadás volt, amelyek közül legalább kettőn kellett részt venniük a jelöl-
teknek. Hetente kétszer tartottuk meg ugyanazt az előadást, hogy a jelöl-
tek könnyebben tudjanak időt találni a részvételre.

Az első előadás tartalmát a Hallgatói Ön-
kormányzat és a Hallgatói Alapítvány 
munkájának általános bemutatása képez-
te, itt Hoksza Zsolt, a TTK HÖK elnö-
ke, Dukán András Ferenc, a Hallgatói 
Alapítvány elnöke és Lukács Károly, a 
Hallgatói Alapítvány titkára vezette be a 
mentorjelölteket a hallgatói érdekképvi-
selet, a HÖK és az Alapítvány felépítése 
és a kari rendezvények világába. Megtud-
hatták többek között, hogy milyen felada-
tai vannak a tisztségviselőknek, mivel jár 
a képviselőség. Fontos, hogy ezeket min-
den hallgató tudja, hisz a kommunikációt 
nagyban segíti, ha mindenki tisztában van 
vele, hogy a problémáival kiket kereshet 
meg, illetve ha ő maga is érdeklődik vala-
melyik tisztség vagy a képviselőség iránt, 
lássa, mik a lehetőségei.
A második előadáson a tanulmányi el-
nökhelyettes és az ösztöndíjakért felelős 
biztos – Rádl Attila és Balogh Dániel – 
tartott előadást a mentorok ismeretanya-
gának legfontosabb elemeiről. A gólyáik 
ugyanis jövőre ezekből a témákból igény-
lik majd a legtöbb segítséget, mint például 

a tantervi követelmények, a tárgyfelvétel 
rendszere, a kreditrendszer, a Hallgatói 
szerződés. Vagy ösztöndíj-ügyekből: kik 
jogosultak szociális támogatásra, mit je-
lent a normatív alap, milyen keretekből 
gazdálkodhat a TTK, és a különböző 
keretekből milyen pályázati lehetőségei 
vannak a hallgatóknak stb. Ezek után 
én is tartottam még egy rövid bemutatót 
egyéb praktikus tudnivalókból (amelyek 
persze hasonlóan fontosak), például hogy 
hogyan működik a gyűjtőszámlás utalási 
rendszer, mi a tárgyfelvétel legideálisabb 
menete, és hogy juthat wifihez az egy-
szerű egyetemi polgár.
Az utolsó előadáson egyéb, egyetemi 
léthez fontos tudnivalókat sajátíthat-
tak el a jelöltek az ELTE-s sportról, 
az esélyegyenlőségről, a külügyek-
ről és az ELTE kollégiumi életéről. 
Itt csoportbontásban kellett teremről 
teremre járniuk az északi épület-
ben, fellelni maguknak a rövid 
előadások helyszínét, hogy egy 
kicsit megtörjük az előadások mo-
noton menetét, felrázzuk a jelölteket, 

mert azért be kell vallani, az előadások nem 
a képzés legizgalmasabb részei.
De most, hogy az előadásoknak vége, és 
a jelöltek, nagy örömömre, lelkesen vé-
gighallgatták mindet, már csak egy írás-
beli teszt választja el őket a képzés bulis 
részétől. A szünet utolsó napján egy Men-
torkirándulásra kerítünk sort, ezt követi 
az egyéb szakos összeröffenések mellett a 
Mentorhétvége és a Mentortábor, a képzés 
végezetéig. Ezeken a rendezvényeken már 
inkább a csapatépítés és a játékos feladatok, 
a kreativitás fejlesztése lesz hangsúlyos.
Én már nagyon várom. Aki további informá-
cióra éhezik a mentorrendszerrel kapcsolat-
ban, látogasson el a mentor.elte.hu-ra!

Égerházi Bálint
mentorkoordinátor

MATEMATIKA SZAKTERÜLETI 
BIZOTTSÁGI ÜLÉS

Elérkezett a matematika szakterület vár-
va várt pillanata; 6 hónap után érkezett pá-
lyázat a szakterületi koordinátor tisztségre.  
A személyi kérdések napirendi pontot hosz-
szas felvezetés előzte meg. A szakterület tagjai 
megtárgyalták a TTK HÖK aktuális helyzetét, 
a mentorrendszer jelenlegi állását, a senior ki-
válogatás eredményét, ezt követően döntést 
hoztak, hogy a kötelezőkön túl kik vehetnek 
részt a matekos mentorok elbeszélgetésén.  
A döntés értelmében szeretnék, ha a Gyógy-
Matek GT TTK-s programfelelős főszervezője 
részt venne a beszélgetésen. A senior-koordi-
nátort is meg kívánták hívni, hogy kérdéseivel 
segítse a munkát. Ezután az idei gólyatáborról 
fejtette ki véleményét és elképzelését a szak-
területi csoport, amit mindenképp továbbítani 
kell a bárczis főszervezőknek.

Az utolsó előtti napirendi pontban tárgyalták 
a koordinátori pályázatot. Mivel helyszíni 
jelölés nem történt, így egyedül Vida Niko-
lett pályázatát hallgatták meg, aki előzete-
sen elküldte a Szakterületi Csoport számára.  
A pályázat tartalmazta, hogy a pályázó sze-
retné megtartani az eddig már jól működő 
programokat, és azokat kívánja tökéletesíteni, 
mert a véleménye szerint a kommunikáció és 
a precizitás még nem tökéletes. Céljának te-
kinti, hogy minél több embert vonzzon be az 
aktívak közé, hogy újra másik teremből kell-
jen székeket hozni az egyes ülések alkalmára.
A jelenlévők két órán keresztül kérdezget-
ték a jelöltet az elképzeléseiről, és közben 
a felmerülő szakterületi problémákra is 
próbáltak megoldást találni. A kérdezők a 
pályázó távollétében kifejtették a jelöltről 
a véleményüket, miszerint nagyon alkal-
mas, felkészült, jó kiállású, és képes lenne 
koordinálni a csoportot. Az ülést levezető 

elnök a vita után szimpátiaszavazás kereté-
ben mérte fel, hogy ki támogatnja a jelöltet. 
A jelölt visszatérése után feltették a még 
felmerülő kérdéseiket, majd a szakterületi 
bizottság elnöke megkérte a képviselőket, 
hogy szavazzanak. Mivel személyi kérdés-
ről volt szó, így titkos szavazás történt.
Az utolsó napirendi pontban szóba került, 
hogy elkezdődött az elnök- és képvise-
lő-választás, és ezt mindenképpen hir-
detni kell, hogy a következő ciklusban az 
ideinél többen tudják képviselni a szakte-
rület tagjait. Végül  a levezető elnök ki-
hirdette, hogy a matematika szakterületi 
bizottság 3 igennel, egyhangúlag támo-
gatta Vida Nikolett pályázatát. Vida Ni-
kolett megköszönte a bizalmat, valamint 
köszönetet mondott felkészítőinek.
A jelenlévők sok sikert kívántak neki a kül-
döttgyűlés ülésén való induláshoz.

Matematika Szakterületi Csoport

HÖKVEKTOR & HALLGATÓI  KÖZÉLET 

GRAVITÁCIÓS HULLÁM PARTY

Bizonyára sokan hallottatok róla, hogy 
idén februárban végre közvetlen bizo-
nyítékokkal is alátámasztották azoknak 
a gravitációs hullámoknak a létezését, 
melyeket Einsten általános relativitásel-
mélete jósolt meg. Egy ilyen tudomány-
történeti jelentőségű mérföldkövet termé-
szetesen illik méltó módon megünnepelni 
– erről igyekezett gondoskodni a Mafihe 
ELTE Helyi Bizottság és a TTK HÖK 
Fizika Szakterület a március 10-én meg-
rendezett Gravitációs Hullám Party kere-
tében. Egy egyszerű zenés-iszogatós buli 
helyett azonban sokkal színesebb prog-
rammal készültek a szervezők: az est kez-
detén dgy, azaz Dr. Dávid Gyula, az ELTE 
Atomfizikai Tanszék adjunktusának Gra-
vitációs hullámok – a téridő fodrai című 
előadását hallgathatta meg a közönség.

Az utóbbi időben sokat hallhattunk arról, 
hogyan sikerült detektálni a hullámokat, 
több cikk jelent meg és számos tudós 
tartott ismeretterjesztő vagy szakmai 
jellegű előadást arról, hogyan zajlottak 
a mérések. Ezen az estén azonban a tech-
nikai részletek helyett arról tudhattunk 
meg többet, mik is valójában a gravitáci-
ós hullámok, milyen objektumok keltik 
őket, valamint honnan lehet tudni, hogy 
milyen messziről érkeznek hozzánk.
Az ingyenes parti helyszínéül a Szérum 
szolgált, még különlegesebb atmoszférát 
kölcsönözve ennek az amúgy is rendhagyó 
eseménynek. Mire megérkeztem a Dohány 
utcai szórakozóhelyre, annak emelete, ahol 
az előadás zajlott, már zsúfolásig megtelt, 
de szerencsémre – és a többi későn érkező 
szerencséjére – a földszinten, kivetítőn is 
nyomon lehetett követni az eseményeket.
Az előadás ismeretterjesztő jellegű volt, így 

azok számára is érthető és élvezhető, akik 
nem rendelkeznek beható fizikai ismeretek-
kel, bár néhány képlet a rend és persze a je-
len lévő fizikus hallgatók kedvéért felkerült 
a táblára. Mindeközben a közönség tagjai 
kedvenc alkoholos italaikat élvezhették, az 
előadást követően pedig kötetlen beszélge-
tés és éjszakába nyúló – sokak számára haj-
nalig tartó – iszogatás vette kezdetét.
Igazán remek élmény volt egy egyetemi 
előadóterem helyett egy szórakozóhe-
lyen, kötetlenebb körülmények között 
hallgatni egy könnyed, ugyanakkor in-
formatív és cseppet sem felületes előa-
dást. Ezúton is köszönöm a szervezők-
nek és az előadónak a remek estét – úgy 
vélem, a jövőben is biztosan lenne igény 
hasonló programokra, ahol egyszerre 
elégíthetjük ki tudomány iránti kíváncsi-
ságunkat és sör iránti szomjunkat.

T. P. SZ.

VARIÁCIÓK LAKHATÁSRA
A VISIT KOLLÉGIUM BEMUTATÁSA

Mint kollégiumi biztos, hetente több olyan esettel találkozom, amikor egyes 
hallgatóknak a várólistás kollégiumi jelentkezést kell választaniuk. A prob-
léma az, hogy a várólistás bekerülés az ELTE szociális kollégiumaiba elhú-
zódhat napokig, hetekig, sőt akár hónapokig is. Mit tehettek ilyenkor?

Talán a két legkézenfekvőbb lehetőség: 
gyorsan találni egy albérletet, vagy ismerő-
söknél megszállni. Tapasztalataim azt mutat-
ják, hogy elenyésző számban vannak azok a 
hallgatók, akik tudnak a magánkollégiumok 
létezéséről, illetve azok szolgáltatásairól.
Két héttel ezelőtt volt szerencsém elmen-
ni az újonnan nyílt Visit magánkollégium 
megnyitójára, mint meghívott vendég.  
Az első benyomásom a körbevezetés során 
az volt, hogy – bár az épület  egy régebbi 

középiskolából lett átalakítva – mennyire 
jól sikerült a hely felújítása és modernizá-
lása. Bár még a felújítások nagy része tart, 
egy emelet már teljesen igénybe vehető.
Kollégium lévén, többágyas szobák közül 
lehet választani a beköltözőknek. A kínálat-
ban van kétágyas szoba (ez a legdrágább), 
illetve három-, négy- és hatágyas szoba is. 
Minden emeleten található egy zuhanyzó- 
mosdó rész. Minden szobához saját mosdó 
és zuhanyzó tartozik, illetve emeletenként 

van egy konyha-étkező, amely tágas, jól 
felszerelt. (Lusta hallgatóknak üzenem, van 
személyzet arra, hogy a használt edényeket 
elmosogassa a konyhában.) A Visit a követ-
kező szolgáltatásokat vállalja továbbá: min-
den szobában wifi, tetőterasz (ez dohányzó-
helyiségként is funkcionál, illetve a tervek 
szerint nyáron a tetőre költözne egy kisebb 
bár, ahol esti iszogatások, kikapcsolódás 
lenne megoldható), mosókonyha, 24 órás 
biztonsági szolgálat. 
A Visit a Vásárhelyi Pál utca 2-4. szám alatt 
található, a Móricz Zsigmond körtérnél, te-
hát a TTK-s hallgatóknak nagyon közel van.
És hogy miért is fontos a Visit kollégium 
illetve más magánkollégiumok megléte? 
Azért, mert ezeket a kollégiumi férőhelye-
ket nem muszáj egy egész évre vagy félévre 
bérelni, a bérlési idő rugalmas, így tökéletes 
átmeneti megoldás lehet olyanoknak, akik 
épp a várólistás jelentkezés eredményére 
várnak. Tény, hogy a magánkollégiumok 
árai magasabbak, mint a szociális kollégi-
umokéi, viszont olcsóbbak is, mint egy al-
bérlet, illetve kevesebb problémával is jár-
nak. Bár a Visit kollégium alapítóinak nincs 
tapasztalatuk a kollégiumok fenntartása 
terén, minden ötletre nagyon nyitottak vol-
tak, és az én benyomásom az, hogy mindent 
meg fognak tenni azért, hogy az ott eltöltött 
napokat a legkényelmesebbé és legélhetőb-
bé tegyék egy hallgató számára. Ha jelent-
kezni szeretnél a Visit kollégiumba, vagy 
több információra lenne szükséged, akkor 
látogass el a www.visitkollegium.hu oldalra!

Járó Kristóf
kollégiumi biztos

http://mentor.elte.hu
http://www.visitkollegium.hu
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DUBLINBAN JÁRTAM
A SZELEK VÁROSA

Dublin, ír nyelven Baile Átha Cliath Írország fővárosa. A Liffey folyó part-
ján fekszik, amely az Ír-tengerbe torkollik. A fővárost még a vikingek ala-
pították, és már a középkor óta Írország fővárosa. Az angol-normannok 
azután jelentek meg, miután XII. században kiűzték a vikingeket. Ekkor 
az Ír-szigeten Dublin lett az angol uralom központja. A város főbb látnivaló 
főleg a Liffey-től délre találhatók. De mit is érdemes megnézni Dublinban?

GUINNESS-GYÁR
Mi első nap egyből a Guinness-gyárat néztük 
meg. Az írek fő nemzeti italát Arthur Guin-
ness alkotta meg 1759-ben, ekkor még senki 
nem gondolta, hogy 1868-ra már a három leg-
nagyobb sörgyár egyikévé válik. A Guinness 
Storehouse, azaz a sörház, amely egyben sörrak-
tár, egy ötemeletes szórakoztató komplexum.  
Az első emelettől kezdve bemutatja a készíté-
si folyamatot, valamint a legfelső emeleteken 
megtudhatja a látogató, hogy is kell inni egy jó 
pofa sört. Ez a bemutatás igen érdekesen zajlott, 
bevezettek úgy huszonöt embert egy szobába, 
ahol egy kedves hölgy elmesélte, hogy a nyel-
vünk mely részével milyen ízeket is érzünk, 
eközben pedig furcsa hordókból az összetevők 
illata gőzölgött. Én nagy részét fekete csoko-
ládénak éreztem, de voltak, akik kiérezték az 
árpa illatát. Ezek után megtanítottak minket 
Guinnesst csapolni, amit nem úgy kell termé-
szetesen, mint mondjuk egy Sopronit. Meg van 
szabva, hogy először meddig kell tölteni a kü-
lön erre kitalált korsóba, majd utána hogy kell 
rátenni a tulajdonképpen kemény sörhabot.  
Az általunk csapolt pintet ezek után elfogyaszt-
hattuk az ötödik emeleten, a panoráma bárban, 
a csodás kilátást bámulva. Sörkedvelőknek 
mindenképpen kihagyhatatlan élmény.
CHURCH BAR
Számomra egész Dublinban ez volt a legmeg-
döbbentőbb élmény. Többször is elmentünk 
mellette úgy, hogy azt hittük, egy templom, ké-
sőbb azonban kiderült, hogy egy bár. Ebben a 
templomban a XIX. században még Jonathan 
Swift is járt istentiszteletre, mára azonban ez 
egy szórakozóhellyé vált. A templom köze-
pén lévő söntésben kikérheted a Guinnessedet, 
majd a sör ízlelgetése közben olvasgathatod a 
falakon lévő emléktáblákat, vagy éppen meg-
csodálhatod a karzaton lévő óriási orgonát.
TEMPLE BAR
A Liffey folyótól délre található Dublin legfor-
galmasabb szórakozónegyede. A középkorban 
a Poddle-patak mocsaras területe volt, és egy 
szerzetesrend tuladonában állt. Miután VIII. 
Henrik feloszlatta a szerzetesrendet, William 
Temple vásárolta meg a sokak szerint teljesen 
használhatatlan negyedet, és itt építette meg 

Dublin üzleti központját. Az 1980-as években 
itt új buszpályaudvart akartak építeni, de az ír 
hírességek meggyőzték a testületet, hogy itt 
alakítsák ki a szórakozó negyedet. Itt található 
a The Temple Bar, ahol igen nagy a sör-, wis-
key- és cider kínálat, így itt mindenki találhat 
kedvére való szeszesitalt. Esténként élő zene 
van, és persze remek hangulat.
TRINITY COLLEGE
A Trinity College az ország legnevesebb in-
tézménye, amelyet 1592-ben, I. Erzsébet 
idejében alapítottak. A könyvtárban található 
a Kellsi Kódex, amely a középkor egyik leg-
ismertebb alkotása. A műben keveredik a kelta 
valamint a viking művészet, sőt még iniciálék 
és állatfigurák is találhatóak benne. A könyvtár-
ban található egy 65 méter hosszú terem, ahol 
a legértékesebb könyveket őrzik. Sajnos mi a 
könyvtárba nem tudtunk bemenni, de így is 
meghatározó élmény volt az egyetemen sétál-
gatni. Az egyik épület utcára néző fala üvegből 
volt, és látszódott, hogy egy óriási falmászópá-
lya van bent, ahol a diákok ügyetlenkedhetnek.
BRAY
Braybe Dublin városközpont megállóból 
DART-tal mentünk (Dublin Area Rapid 
Transit, elővárosi vasúthálózat – a szerk.). Az út  
körülbelül 45 percig tartott. Elképesztően gyö-

nyörű város, a tenger mellett fekszik. Ami ne-
kem a legjobban tetszett, hogy tele volt kutyák-
kal. Mindenki kutyát sétáltatott. Kicsit, nagyot, 
keveréket vagy fajtatisztát. Sokan járnak kirán-
dulni is oda, mivel egy félórás gyaloglással fel 
lehet érni egy domb tetejére, ahonnan csodála-
tos kilátás van a tengerre, a városra valamint a 
többi dombra is. Persze mi lefele eltévedtünk, 
hiszen túl egyszerű lett volna ugyanazt az utat 
választanunk, ahol fölkóvályogtunk. De meg-
érte, hiszen találtunk egy lovardát, ahol szebb-
nél szebb lovak tébláboltak föl-alá, és az egyik 
volt olyan kedves, hogy egy ideig megtisztelt 
a társaságával. A nagy séta után egy kellemes 
pubban pihentünk meg, ahol igazán családias 
volt a hangulat, valószínűleg azért, mert oda 
inkább a helyiek járnak, mint turisták.
SZENT PATRIK-KATEDRÁLIS
A katedrálist a normannok előtti időszakban 
emelték, majd később, 1190-ben újjáépítet-
ték. Swift ennek a templomnak volt az es-
perese abban az időben, amikor a Gulliver 
utazásai című remekművét írta. Itt található 
a szószéke valamint a sírköve is. Az igazat 
megvallva, Dublinban a legtöbb látványos-
ságnál ki van írva, hogy bizony Swift járt 
itt, kocsmákba, hogy itt itta kedvenc sörét, 
szóval ha ott jártok, ne higgyetek el minden 
pletykát Jonathan Swiftről.
Mindenképpen megéri ellátogatni egyszer 
Dublinba, de ne számítsunk egy óriási vá-
rosra. Az idő kellemetlen, annak ellenére, 
hogy télen nincs túl hideg, ugyanis a hőér-
zet igen alacsony. A szél sokszor olyan erő-
sen fúj, hogy nehéz vele szemben haladni, 
és a legváratlanabb pillanatokban kezd 
el esni az eső. A város igen kicsi, de azért 
két-három napra van elég látnivaló.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

COMMUNICATE SCIENCE!
WAYS TO IMPRESS

I was part of a team investigating if Ras Rab Interactor 1 protein plays 
crucial role in synaptic plasticity, we suspected it acts via actin remodelling 
in the postsynaptic area of… No! No! Don’t run away! We’ve just wanted 
to know if our molecule had effect on learning.

It is hard to explain your project to some-
one who has no clue about your topic. It can 
be your mother, a friend of yours, someone 
from the industry who may hire you, or 
anyone else, even from the same scientific 
field, but with different interest. You know it 
is an interesting topic, otherwise you would 
not do it, but how can you describe it?
Some people are more skilled than others 
when it comes to communicating science, 
but the majority is clueless. It would not be 
a problem if you did not have to leave your 
bench, but in the scientific community that 
is not the case. There are conferences, where 
you should present your results, either as a 
lecture, or on a poster, evenjust in the mean-
time at the buffet to someone you do not 
know (but he is handsome or she is pretty).
How many time do you need to decide if a 
lecture will be a waste of time or it is real-
ly catchy? Will you remember everything 
later on? It is said that the audience does 
not need more than three minutes to de-
cide if they were better sleep at home. 
One can read from the body gesture, the 
voice tone, the eye contact, and in a min-
ute the lecturer’s motivation and enthusi-
asm is clear for the audience. Good news: 
lecturer’s practices are learnable.
Elevator speech is the one in the buffet. 
There are some rules, but no templates. You 
should show your motivation, and it should 
be a high-level overview instead of going 
into details. The most important thing is: 
an elevator speech is just the beginning of 
a discussion, your point is to raise attention. 
This is what happened last Saturday on the 
II. Liftbeszéd Fesztivál (for further infor-
mation see Szigeti’s article).

Actually, the same goes for poster presenta-
tion. You have little time, there is no point 
to go into details, but you should raise the 
attention. If your audience likes your short 
talk, it is more likely that you gain more 
time to present the scientific details or you 
receive questions, contacts.
To be honest, if you leave your bench, there 
are several other disasters that may happen 
to you. For instance, you can meet with a 
journalist. Most of them will want sentences 
like ‘we measured this under these condi-
tions and our results are that’, just like en-
gineers. Terrible people. The problem is you 
cannot just avoid the answer, you are the sci-
entist, you are the one who knows the topic.  
You have the responsibility to communicate 
it in a reasonable way. If you do not do it, be 
sure, many ‘self-made scientists’ are happy 
to answer it (incorrectly) instead of you.
There is another new type of communication 

based on speed-dating system. Sometimes it 
is called science speed-dating, sometimes it 
is called speed networking, the result is the 
same: 5-10 minutes chat between each two 
scientists, than pairs change. The main point 
is the same: build up your speech in order to 
make your research unforgettable.
To tell the truth, it is really hard to choose the 
perfect pitch that works well for your audience. 
Many people try to teach communication, most 
of them got bored and dishonest by smiling all 
the time. And of course, they make lots of mon-
ey as it is crucial in science to communicate it. 
Actually not just in science. The same occurs in 
the start-up era. ‘Communication teachers’ are 
everywhere, many pitches are held by a start-
up to a find its investor, but many of them are 
just a waste of time.
The feeling does not abandon me that science 
and innovation become the same type of item 
you want to sell, as a sport shoe. Probably it 
is not surprising. The inventor may be million-
aire, and these kinds of achievements can make 
the state proud. Science plays important role in 
life, someone says it makes us human. Others 
say engineering makes us human. If we cannot 
sell it properly, then it will not have any impact 
on our society or even worse can happen: chil-
dren die from preventable illnesses.
And now we arrived to the last topic. Internet 
is full of fallacies. I am sure, it is not just my 
grandmother who find lots of articles about 
Hungarian ancient pyramids, the new alterna-
tive medicine to cure cancer, the best home-
made smoothie to prevent diabetes, and so on. 
Unfortunately if scientists hide themselves in 
their ivory tower, the world will turn back and 
even more children would die from diphtheria. 
Science should help the mankind, but the man-
kind should know about science to let itself to 
be helped. It is our responsibility.

Aquatic warbler

mailto:czauner.borbala%40nyuz.elte.hu?subject=


11 .10.

mailto:kommeh%40ttkhok.elte.hu?subject=
http://careersinconservation.elte.hu
sites.google.com/sites/mathangverseny
mailto:mathangverseny%40gmail.com?subject=


13.12.

MONDD, TE MIVEL IS FOGLALKOZOL?
II. ÉLETTUDOMÁNYI LIFTBESZÉD FESZTIVÁL

Gyakran hallhatjuk ezt a kérdést egy rokontól, baráttól vagy akár a szom-
széd nénitől. Az ember elsőre nem is hinné, hogy ez a pár szó mennyi-
re feladja a leckét. Nem mindegy, hogy kinek és milyen szinten tudjuk 
érdekesen és értékesen előadni azt, amire tudományos pályafutásunkat 
szenteljük. Az egyetemen, a Biológus Tudományos Diákköri Konferen-
cia (BTDK) szervezőinek munkássága által már második alkalommal lett 
megtartva az egyre népszerűbb liftbeszéd fesztivál.

Egy kis értelmezési áttekintéssel kezdeném 
azok számára, akik még nem találkoztak ez-
zel a fogalommal. A lényeg, hogy ha elhang-
zik a kezdő kérdés, akkor nem sok idő áll a 
rendelkezésünkre, hogy eladjuk magunkat. 
Ezt persze a szó legjobb értelmében kell ér-
teni. Jobb esetben – ami itt több időt takar – 
az emberek reakcióit figyelve fel lehet mérni, 
hogy értik-e a mondandónkat, felkeltettük-e 
az érdeklődést, esetleg a téma hagyott-e némi 
maradandót bennük. Sok jele lehet annak, ha 
jó benyomást kelt az ember. Persze ennek a 
fordítottja is igaz. A liftbeszédekben a nehéz-
séget az okozza, hogy ideális esetben 60-120 
másodperc áll rendelkezésünkre. Nem egy-
szerű a helyzet, de nem is lehetetlen! Vannak 
már stratégiák, írott és íratlan szabályok arra, 
hogy egy ilyen szöveget hogyan lehetne ösz-
szeállítani. Persze ez sem univerzális megol-
dás, mert minden az adott témától függ.
A rutinosabb előadók a soron következő blok-
kokat betartva szoktak ilyen jellegű beszédet 
mondani. A bevezetés során röviden elmond-
ják, hogy kik is ők. Ha a hallgatóságot egy 
ismerős képviseli, akkor ettől persze el lehet 
tekinteni. A csali az a felvetés, amely olyan 
elemeket tartalmaz, amelyeket nagy való-
színűséggel ismernek az emberek, és ehhez 
a ponthoz lehet kapcsolni a mondanivalót.  
Ez az, ami a fejtörést tudja okozni. Az utol-
só előtti blokk, a megoldás abban az esetben 
sikeres, ha a csali gondolatmenetünkre a 
vevőközönség „ráharapott és nem engedi”.  
Ez tartalmazza az esetleges kitekintést is a to-
vábbiakhoz, ugyanis nem minden kutatásnak 
van eredménye azonnal, sőt. Végül az összeg-
zés az, amivel észben tartatjuk, hogy a téma és 
az előadó miért a legjobb választás.

A program kezdetén Müller Viktor tartott egy 
rövid, de azért két percnél hosszabb megnyi-
tó beszédet. Elmondta ennek az eseménynek 
a fontosságát, valamint előnyeit. Idén is a jól 
bevált „szomszédnéni-koncepció” maradt 
az alap. Bemutatkozott a szervezőbizottság 
másik két tagja is, Vásárhelyi Zsóka és Hu-
bai András. Mint kiderült, lelkiismeretes 
munkájuk és a szponzorok támogatása által 
valósulhatott meg ismét ez a jeles alkalom.  
A továbbiakban bemutatkozott a zsűri is, im-
máron két percben. A zsűri elnöke Scheuring 
István volt, aki evolúcióbiológus, s pár szóban 
ismertette, hogy mennyire fontos a Balaton vi-
zének mikroorganizmus-diverzitása. Őt követ-
te Kovács Mihály molekuláris biológus, aki a 
DNS-hibajavító rendszerekről beszélt. Molnár 
Orsolya ökológus a gazda-parazita rendszerek 
evolúciójáról tett említést. Solti Ádám bota-
nikus a Haberlea rhodopensis nevű növény 
gazdasági jelentőségéről beszélt. Kovács M. 
Gábor mikológus pedig kissé rendhagyóan 
Jennifer A. Doudna biokémikust, pontosab-
ban a CRISPR-Cas9 etikai vonatkozásait em-
lítette meg. A kutatónőt érő etikai vádak gyors 
reagálása érdekében fontos a jó, hatékony és 
gyors kommunikáció, amelyet kiválóan lehet 
fejleszteni a liftbeszédekkel. A zsűri további 
tagja volt még Joós Andrea biológiatanár és 
rádiós szerkesztő-műsorvezető (őt leginkább 
az élménybiológia címszó kapcsán ismerheti-
tek), Laza Bálint, az Index újságírója és Rédei 
Tamás ökológus.
A zsűri beszéde után a hallgatókon volt a 
sor. Három kategóriában indulhattak a „ver-
senyzők”: BSc diploma előtt, BSc és MSc 
diploma között, és MSc diploma után. Voltak 
olyanok, akiken látszott a rutinos és határozott 

fellépés. Ez nem kevés tapasztalatról árulko-
dott. Számomra nagy élmény volt az, hogy 
az alapkoncepciónál maradva voltak olyanok, 
akik kifejezetten jó humoros elemeket helyez-
tek el a mondandójukban. Egyes előadások-
nál volt, aki élt a lehetőséggel, és egy dián áb-
rázolta röviden, illusztrációkkal és képekkel, 
hogy a kutatása hogyan is néz ki. Volt olyan 
is, aki egy verset szavalt, de olyan is, aki a 
közönséget is bevonta a rövid előadásába. 
Egytől egyig remek jó előadást lehetett hal-
lani. Remélem, hogy azok az emberek, akik 
velem együtt voltak jelen a közönség sorai-
ban, egyetértenek velem, hogy ez a fesztivál 
is pazarra sikeredett!
Hogy a zsűrit idézzem, a résztvevők közül 
mindannyian már nyertesek. Persze, mint 
minden versenyben, itt is fel kellett állítani 
egy sorrendet. A pontozást adott szempontok 
szerint végezték, amelynek eredményeképp a 
következő helyezések születtek meg. A BSc 
diploma előtti kategória első helyezettje Ba-
biczky Ákos lett, aki egy nagyszerű kognitív 
idegtudományi témával érte el ezt a helyezést. 
Második helyezett lett Reicher Vivien, aki a 
kutyák alvásvizsgálatát végezte. BSc és MSc 
diploma közötti kategóriában első helyezett lett 
Miskolczi Christina, aki a szociális elhanya-
golást és a kóros agresszió kezelését kutatja. 
Második helyezést ért el Boda Attila, akinek 
a kutatása az autofágiáról szól. MSc diploma 
utáni kategóriában első helyezett lett Mokos 
Judit, aki az idegenek felé irányuló önzetlen 
emberi segítséget vizsgálja a Bátor Tábor köz-
reműködésével. Második helyezett lett Orbán 
Ildikó, akinek nagyon demonstratív paleoöko-
lógiai témája a múltbéli klímaváltozás és em-
beri tevékenység hatását mutatja be a magas-
hegységek növényzetén.
A zsűri természetesen nem hagyta szó nélkül 
azokat az előadókat sem, akik bizonyos szem-
pontból kimagasló teljesítményt nyújtottak.  
A különdíj kategóriái és azok nyertesei: Lé-
lekjelenlét – Merczel Kinga, Legjobb ana-
lógia – Kiss Lola Virág, BSc feltörekvés 
– Szentirmai Veronika és Ignácz Attila. 
Minden egyes nyertesnek (és résztvevőnek) 
ezúton is gratulálok!
Az előadás záró akkordjaként a zsűri tagjai to-
vábbi hasznos és jó tanácsokkal látták el a hall-
gatóságot a megjelenéssel, a bemutatkozással 
és a mondanivalóval kapcsolatban. Ezek után a 
jelenlévők közül bárki elmondhatta az észrevé-
teleit, majd véget ért a fesztivál.
Idén is számos jó élménnyel gazdagodva tér-
tem haza, s ki tudja, lehet, hogy jövőre kipró-
bálnám magam előadóként is. Addigis van 
még időm, jóval több, mint két perc.

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu

HOGYAN MÉRÜNK HŐMÉRSÉKLETET, NYOMÁST ÉS TÖ-
MEGET MANAPSÁG?
PAJKOSSY TAMÁS ELŐADÁSA AZ ALKÍMIA MA KERETÉBEN

2016. március 10-én az ELTE TTK Alkímia ma elnevezésű, évek óta sikeresen futó, igen népszerű, elsősorban 
középiskolásoknak szóló programsorozatának keretében tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Ter-
mészettudományi Kutatóközpontjának munkatársa, Pajkossy Tamás.

A programra ellátogató érdeklődők első-
sorban az általános méréstechnikáról, a 
méréstechnika kialakulásáról és célkitűzé-
seiről hallhattak Pajkossy Tamás kutatótól, 
valamint a jelenlegi mérőműszerekről, azok 
fejlettségéről, pontosságáról tudhattak meg 
érdekességeket, információkat. 
A Természettudományi Karon tanulók – 
főleg a leendő fizikusok és a vegyészek – 
számára nem idegen és cseppet sem meg-
lepő kifejezés a mérés szó. Van néhány 
alapmennyiség – mint például a tömeg, a 
hőmérséklet és a nyomás –, amit állandóan 
mérünk, egyre pontosabban és pontosab-
ban. Az előbb felsorolt paraméterek vál-
tozásának folyamatos nyomon követése, 
ellenőrzése a modern vegyiparban és az 
alapvető kémiai kutatásokban is egyaránt 
fontos követelményként jelent meg. 
A mérési filozófia alapjai az évszázadok 
alatt jelentősen megváltoztak. Napjainkra a 
mérések többségükben számítógép által ve-
zéreltek, továbbá a gyorsaság és az elérhető 
legnagyobb pontosság is elvárássá váltak a 
felhasználók részéről. A XX. század elején 
az analitikusok még nap mint nap bürettával 
végezték a titrálást. A bürettát a vegyészettel 
foglalkozók mind jól ismerik. Ez az üvegesz-
köz nem más, mint egy lineáris skálával ren-
delkező cső, amely skála előtt egy folyadék 
(mérőoldat) szintje folyamatosan mozog.  
A mérés térfogatmérésen alapszik. Másik 
példát is hozhatunk arra, hogy egy muta-
tó egy skála előtt mozog, ilyenek a régebbi 
(még nem digitális kijelzőjű) órák, vagy akár 
a régebbi gyártású autók sebességének kijel-
zése (amely mögött ma már modern elekt-
ronika áll). A mérés lépesei során szükséges 
a mért elektromos jel erősítése, továbbá a 
jelet formálni is kell (zajszűrés). Ezen lé-
pések után az elektromos jelet számmá kell 
alakítani, amit egy számítógép rögzít, tárol, 
illetve számol vele, valamint ma már a mért 
objektum visszaszabályozása is lehetséges a 
számítógép által (szabályozástechnika).
A mért mennyiségek között vannak analóg, 
és vannak digitális mennyiségek. Az analóg 
mennyiségekre jellemző, hogy folytonosak 

(például az idő, a hosszúság), azaz lehetsé-
ges egy közbülső állapot beszúrása két ki-
választott pont között, míg a digitális meny-
nyiségek már számként jelennek meg, így 
már nem folytonosak. Az analóg és digitális 
jeleket különböző konverterek segítségével 
egymásba lehet alakítani. Gondoljunk csak 
arra, hogy az elektromos feszültség mérésé-
ből számot kapunk eredményül, ekkor egy 
konverziót végeztünk, méghozzá az analóg 
jelet alakítottuk át digitálissá, de a folyamat 
visszafelé is lehetséges (ADC: analóg-digitál 
koverzió, DAC: digitál-analóg konverzió).
De hogyan is mértünk régebben, és hogyan 
mérünk ma tömeget? Rugós erőmérővel már 
mindenki találkozott a középiskolában, ez a 
szerkezet a létező legegyszerűbb mérlegfajta. 
A tudományos méréseket azonban kvarckris-
tály mikromérleggel (QCM) végzik, amely 
egy igen érzékeny mérőműszer, működése a 
piezoelektromos effektussal magyarázható.  
A kvarckristály mindkét oldalát arannyal von-
ják be (a fémréteget általában valamilyen fe-
lületmegmunkálási módszerrel párologtatják 
fel), elektromos feszültség hatására a kvarck-
ristály deformálódik, a feszültség szabályozott, 
periodikus változtatásával magas frekvenciájú 
rezgésbe hozható, és a kísérlet során a tömeg-
nek az oszcilláció változására gyakorolt hatását 
követjük, mérjük. A frekvencia megváltozásá-
ból az úgynevezett Sauerbrey-egyenlettel szá-
molhatjuk ki a keresett tömegváltozást.
A modern vegyiparban a hőmérséklet és a 
nyomás kontrollparaméterek, mérésük fon-
tos és meghatározó. A nyomásmérést régen 
Bourdon-csöves manométerrel végezték. 
Napjainkban a legfontosabb nyomásméréshez 

kapcsolódó terület a vákuummérés. Ez az ún. 
Pirani-manométerrel történik, melynek mé-
rési elve ellenállásmérésre vezethető vissza. 
A nagyvákuumrendszerek mérését ionizációs 
manométerrel végzik. Ha a hőmérséklet vagy 
hőmérsékletmérés szavakat halljuk, egyből 
három név jut eszünkbe: Kelvin, Celsius és Fa-
hrenheit. Hőmérséklet mérésekor vannak bizo-
nyos kalibrációs pontok – a víz, a hidrogén, a 
neon, az argon hármaspontja, esetleg a gallium, 
az indium, az ón vagy akár a cink olvadáspont-
ja, amelyekhez viszonyítunk. Mindennapi éle-
tünk és a laboratóriumi munka során is igénybe 
veszünk hőmérőket. Ma már nem használjuk, 
de gyerekkorunkból még jól emlékszünk a 
higanyos hőmérőre, amelynek működési elve 
a hőtáguláson alapszik. Ma már standardnak 
számítanak a platina ellenállás-hőmérővel 
végzett mérések, amelynek neve is árulkodik 
arról, hogy működésének alapja az ellenállás-
mérés. A megemlítetteken kívül vannak még 
más hőmérők is, például olyanok is, amelyek a 
termoelektromos effektuson alapszanak.
Az előadássorozat következő programja 
egy hónap múlva, 2016. április 7-én lesz, 
amelyet Tarczay György tart majd, Csil-
lagközi kémia a laborban címmel. 
Az ELTE Kémiai Intézet programajánlatá-
ban szerepelnek még a Róka András által 
bemutatásra kerülő Észbontó és Észbontoga-
tó című programsorozatok is, amelyek soron 
következő előadásai a Távolsági elektronát-
rendeződés (2016. március 18.) és a Kémia 
és energia (április 8.) címet viselik, s ahová 
szintén szeretettel várják az érdeklődő és lel-
kes általános- és középiskolás diákokat.

Zs
medveczky.zsofia@nyuz.elte.hu

QCM mérleg
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VÉRÜNKBEN A FIATALSÁG?
EGY ÖREG TECHNIKA MEGÚJÍTÁSA,  
AZ IDŐS SZÖVETEK MEGÚJÍTÁSÁÉRT

Két egér osztozik egy ketrecen – egyáltalán nem szokatlan látvány az egye-
temek állatházaiban. Két egér a vérén is osztozik – ez már inkább szokat-
lan, habár csak az utóbbi évtizedekben. A parabiózis, vagyis két állat vér-
keringésének összekötése, a ’70-es évek óta elhanyagolt kutatási módszer 
volt, az utóbbi években azonban újra előtérbe került.

Összekötni két állat keringési rendszerét 
talán nehézkesnek hangzik, ám viszony-
lag egyszerű állatorvosi beavatkozás.  
Elég hozzá egy-egy kis bőrdarabot eltávo-
lítani a kísérlet résztvevőiről és egymáshoz 
rögzíteni a lenyúzott felületeket, a többit 
pedig elvégzik a természetes sebgyógyulási 
folyamatok. A hám alatti ereken keresztül 
a két állat vére akadálytalanul közlekedik .
Ez a módszer a múlt században sok fontos 
kutatási eredményt produkált. Hogy csak 
egyet említsünk, az 1950-es években már 
ismert volt, hogy a fogszuvasodás okai közé 
tartozik a sok cukor fogyasztása. Az így 
megnövekedett vércukorszintet tették fele-
lőssé, ám egy kutatócsoport – parabiózisban 
tartott patkányokkal – bebizonyította, hogy 
a megosztott vérkeringés miatt egyenlő vér-
cukorszint mellett is csak a cukrot evő állat 
fogai romlottak, tehát a fogszuvasodást a 
cukor fogyasztása közvetlenül okozta.
A régi kísérletek közé tartoztak próbálko-
zások, hogy fiatal egerek, patkányok véré-
nek hatásait vizsgálják idősebb társaikon. 
Az eredmények ígéretesnek bizonyultak: 
az idős állatok csontszerkezete a kísérle-
tek végére hasonlított a fiatalokéhoz, és 
egyes csoportoknál az idősebb, „megfia-
talított” állatok a kontrollnál lényegesen 
tovább éltek. Az ilyen munkáknak azon-
ban csak kis százaléka járt tényleges si-
kerrel. Az okok közé egyszerűbbek (ha 
az állatokat nem szoktatták egymáshoz, 
az idősebb gyakran megölte a fiatalt), és 
bonyolultabbak (például vércsoport-ösz-
szeférhetetlenség) is tartoztak. A biztató 

kezdetek után tehát – ahogy az öregedés 
ellenszerének keresése közben már oly 
sokszor – ez a szenzáció is elhalkult.
A parabiózis az ezredforduló tájékán került 
elő újra, mikor is egy, az őssejtek vérben 
történő migrációjával foglalkozó csoport 
használta. Az anekdota szerint egy megbe-
szélésen hasított beléjük a gondolat, amely 
karrierjük további alakulását alapjaiban 
meghatározta. A különböző szöveti őssej-
tek öregedése régóta ismeretes volt, ám 
annak szabályozása, kiváltó okai kevésbé.  
Ők visszanyúltak a régi, fiatal-idős állat-
párok használatához, és vizsgálták az idős 
őssejtekre gyakorolt hatásokat.
Nem számítottak rá, de a módszer mégis 
működött. A fiatalokkal megosztott vér 
hatására az idősebb egerek mája és izmai 
megújultak, nevezetesen attól, hogy a 
nyugvó szöveti őssejtjeik újra osztódásba 
kezdtek. A továbbiakban kiterjesztették a 
munkát, és sikerült kimutatni azt is, hogy 
a fiatal vér segít regenerálni a gerincvelő 
sérüléseit, serkenti a felnőttkori idegsejt-
képződést, és visszafordítja az öregedés 
általi szívizom-károsodásokat.
A következő kérdések arra irányultak, hogy 
kiderítsék, mi lehet a fiatal vérben, ami újra 
osztódásra bírja a sejteket. Egy csoport 
kimutatta, hogy az izmok regenerációja 
a sejteken belüli Notch és 
TGF jelátviteli 

útvonalak (két igen fontos, sejtosztódást 
szabályozó faktor) megváltozott aktivitásá-
nak következménye. Reflektorfénybe került 
továbbá egy ismert hormon, az oxitocin.  
Ennek szintje a vérben csökkent az örege-
dés előrehaladtával, és az oxitocin-kezelés 
szintén serkentette az izmok őssejtjeinek 
osztódását. Intenzív kutatások során egyéb 
anyagokról is bebizonyosodott, hogy a vér-
megosztásnál megfigyelhető hatások egy 
vagy több részének fontos szereplője, a fi-
atalító faktorok tehát a velük kapcsolatos 
munkát is fiatalos lendületben tartják.
Egy másik csoport hasonlóságokat talált 
az öreg és az Alzheimer-kóros emberekből 
származó vér összetétele közt. A parabiózis 
módszerét használva sikerült javítani idős 
egerek memóriáján és tanulási képessége-
in, az idegsejtek állapotának javításán és a 
felnőttkori sejtosztódás serkentésén keresz-
tül. Mint később bebizonyították, ezek a 
hatások nem követelték meg a teljes vér ke-
veredését, elég volt hozzájuk a vérszérum 
(alakos elemektől, sejtektől megtisztított 
vér) adagolása, mintha csak egy hatóanyag 
lett volna. Azóta a csoport már belekezdett 
emberkísérletekbe is, melyek során a fiatal 
emberi vérszérumot Alzheimer-kóros bete-
geknek adagolva igyekeznek kezelni a be-
tegséggel járó idegsejt-pusztulást.
Lesz-e tehát életelixír az unokák véréből, 
hogy a nagyszülők tovább éljenek? Egyelőre  
sajnos nem úgy áll a helyzet. Az termé-
szetes, hogy a hozzáértők figyelmeztetnek 
a felhasznált vér tartalmának igen pontos 
monitorozására az ilyen irányú kísérletek 
esetén. Az ötletek gazdái a pontosabb elle-
nőrizhetőség végett jobban szeretnének bi-
zonyos hatóanyag-molekulákat vagy ezek 
kombinációit kijelölni, mint vérszérumot 
átömleszteni. Azonban az őssejtek osztódá-
sát serkentő bármilyen terápia önmagában 
is igen veszélyes, már csak a rákosodás kér-
dése miatt is, így a hosszú távú, krónikus 
hatások még nehezen megjósolhatóak.
Jelenleg nem lehet biztosan tudni, hogy a 
fiatal vérplazma tényleg képes-e meghosz-
szabbítani az élettartamot. Az biztos, hogy 
a téma – korlátaival együtt is – sokat ígérő, 
és a világ legnevesebb egyetemein dolgoz-
nak a további felmerülő kérdések megvá-
laszolásán.

Ignácz Attila
ignacz.attila@nyuz.elte.hu
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KAMÉLEONOK
MÉG A SZEMÜK SEM ÁLL JÓL

Hazánkban is egyre divatosabbá válik a kaméleonok díszállatként való 
tartása. Én is most lettem büszke gazdája egy sisakos kaméleonnak, és 
ekkor jöttem rá, hogy sokan milyen keveset tudnak ezekről a hüllőkről, 
pedig minden kisállat-kereskedésben megtalálhatóak.

Remélem, senkinek nem mondok újdonságot 
azzal, hogy a kaméleonok hüllők. Annak el-
lenére, hogy a gerincesek jól körülhatárolható 
csoportját alkotják, a taxonómusok mégsem 
sorolják őket egységes osztályba. Az osztály-
szintű besorolást a halántékablakok milyen-
sége határozza meg. Megkülönböztetjük a 
halántékablak nélküliek (Anapsida) és a két 
halántékablakkal rendelkezők (Diapsida) cso-
portjait. A krokodilok és a leguánok mellett 
a kettős halántékablakúak csapatába tartoz-
nak a kaméleonok is. Persze nem kell ahhoz 
képzett szakembernek lenni, hogy eldöntsük, 
vajon melyikükhöz áll közelebb a kaméleon.  
Szerencsére, ez esetben hihetünk a szemünk-
nek, ugyanis a leguánokkal együtt a Lepido-
sauria alosztályba soroljuk őket. Közös bélye-
gük, hogy előfordulnak rajtuk szarupikkelyek 
és pajzsok, valamint az ujjperccsontok elcsö-
kevényesedése. Több közös jelleg is előfordul 
a csoportban, de itt erre nem térnék ki. Végre 
eljutottunk a kaméleonfélék alrendjéhez (Cha-
maeleonidae). Sajnos itt nincs arra mód, hogy 
ezt a mintegy 85 fajt számláló csoportot részle-
tesen jellemezzem, így csak a két leggyakrab-
ban háziállatként tartott fajra fogok kitérni. 
A KAMÉLEONFÉLÉK
A kaméleonok felépítésüket és a viselkedésü-
ket tekintve is a leginkább specializálódott fán 
lakó gyíkok közé tartoznak. Nagy részük Ma-
dagaszkáron és Afrikában őshonos, ám Ázsi-
ában és Európában is akadnak képviselőik.  
Általában fán élnek, azonban akadnak ki-
vételek. Ilyen a levélkaméleon, amely apró, 
piszkosbarna színű. Úgy néz ki, mint egy 
korhadt levél, hiszen a testén található kinö-
vések levélerezetre emlékeztető rajzolatban 
helyezkednek el. A kaméleonok legtöbbször 
15 és 30 centiméter közé esnek, persze mint 
mindenhol a biológiában, itt is akadnak kivé-
telek: ilyen például a Meller-kaméleon a maga 
58 centiméterével. A kaméleonok teste oldalról 
lapított, fejükön sokszor sisakot vagy éppen 
szarvakat viselnek. A szemeik, amelyeket elő-
ször veszünk észre, kidüllednek és egymástól 
függetlenül képesek mozogni. A lábujjak csi-
peszszerűen markolják meg az ágakat: három 
ujj az egyik, kettő a másik irányba néz. Izmos, 
felkunkorítható farkuk végét könnyedén egy 
gally köré tudják kanyarítani, ezáltal képesek 

teljesen mozdulatlanná válni, miközben zsák-
mányra lesnek.
A szín megváltoztatásának a mechanizmusa 
rendkívül bonyolult. A bőrük melanoforasejt-
jei, amelyek az irharétegben találhatóak, a köz-
ponti idegrendszerrel állnak kapcsolatban. An-
nak érdekében, hogy világosabb vagy éppen 
sötétebb árnyalatot vegyen fel a bőr, összehú-
zódnak-kitágulnak. A mechanizmus mozgató-
rugója nagy valószínűséggel az állatot ért fény 
intenzitása. A kaméleonok egyik legismertebb 
tulajdonsága a hosszan kiölthető nyelv. Segít-
ségével, és persze kitűnő látásuknak köszön-
hetően a nagyobb távolságra lévő zsákmány is 
könnyen elérhető számukra. A legtöbb kamé-
leon tojással szaporodik, amelyeket az anya a 
föld alá rejt. Azonban van néhány afrikai faj, 
amelyek elevenszülők. Ebben az esetben az 
anya testében, egy vékony burokban fejlődnek 
ki az embriók.
A SISAKOS- ÉS A PÁRDUCKAMÉLEON
A sisakos kaméleon (Chamaeleo calyptratus) 
nagytermetű, Szaúd-Arábia Vörös-tenger mel-
letti hegyeiben, valamint Jemen nyugati terü-
letein honos. Nagyon gyakran tartják díszállat-
ként. Természetes élőhelyén félsivatagokban, 
cserjés-fás területeken, sőt öntözött kertekben 
is jól érzi magát. Elsősorban rovarevő, ám ét-
rendjét néha gyümölcsökkel és falevelekkel 

színesíti. Inni a leveleken található vízcseppek-
ből szokott. A sisakos kaméleon átlagos mérete 
35-45 centiméter. A hím a nagyobb, esetenként 
még a 60 centimétert is elérheti. A fej jellegze-
tes jegye, hogy sisakszerű, magas taréjt visel-
nek. A hímek alapszíne a békés fűzöld, amelyet 
sárga, barna és kék sávok díszítenek. Fokozott 
érzelmi állapotban azonban a színek megélén-
külnek, a kontúrok élesebbé válnak. A fiatal és 
a párzási időszakon kívüli nőstények egységes 
zöld színűek. A párzási időszak kezdetén az 
állatok sötétzölddé változnak. Az alapszínt kék 
valamint sárga foltok díszítik. A megterméke-
nyített nőstény a szinte fekete színével jelez a 
hímeknek, hogy már nem érdemes közeledni. 
A párduckaméleon (Furcifer pardalis) Ma-
dagaszkár szigetén őshonos, de betelepítették 
Mauritius és Réunion szigetére is. Ez is egy 
nagyméretű kaméleonfaj, mérete azonban függ 
attól, hogy hol is él. Madagaszkáron a hímek 
akár 55 centiméterre is megnőhetnek, Réunion 
szigetén azonban csak 44 centimétert érhet-
nek el. Rendkívül változatos faj, az egyik leg-
színpompásabb kaméleon, gyakran türkizkék 
foltok is megjelennek rajta. A hímek fejének 
mindkét oldalán borda fut, amely az orr lapos 
részén végződik. Fejükön előfordulhat sisak, 
amely alacsonyabb, mint a sisakos kaméleoné.
Mint látható, a kaméleonfélék csoportja elké-
pesztően sokszínű. Találhatunk köztük kicsit, 
nagyot, kétszínűt és többszínűt is. Abban az 
esetben, ha kaméleonvásárlásra adnánk a fe-
jünket, nagyon fontos, hogy utánaolvassunk a 
tartás mikéntjéről, ugyanis igen stresszes állat. 
Ha érdekelnek a kezdeti nehézségek, olvasd el 
az előző számban lévő, Viszonzatlan szerelem 
című cikkemet.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

Fotó: Bánfi Ruben
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A VARÁZSLÓK
AZ ELÉGEDETLENSÉG TÖRTÉNETE

Biztosan többen láttátok már a metrón Lew Grossman A varázslók illetve 
A varázslókirály című könyvének a hirdetését. Remek marketingfogással 
a felnőttek Harry Pottereként hirdették, ami a célközönségre, azaz a fia-
tal felnőttekre mézesmadzagként hat. Persze én is felfigyeltem a könyvre, 
és izgatottan rohantam a könyvesboltba, amolyan Roxfort élményt várva. 
Hát, csalódnom kellett.

A könyv főszereplője Quentin Coldwa-
ter, az erősen depresszív fiatal srác. Éle-
tét üresnek érzi, annak ellenére, hogy 
látszólag mindene megvan: bármely 
egyetem tárt kapukkal várja, kedves és 
szerető barátai vannak, és a szülei is át-
lagos, rendes emberek. Quentin a min-
dennapok monotonitása elől már gye-
rekkorától fogva egy mesébe menekül, 
ami Filloryban játszódik. Éppen mikor 
eldönti, hogy eljött az ideje felnőni, fel-
vételi vizsgára hívják egy varázslóisko-
lába, a Varázskapuba, ahova felvételt is 
nyer. Sajnos nem Fillory, de majdnem 
olyan jó, hiszen csodálatos dolgokat ta-
nulhat. Ugyan régi barátaival megszakad 
a kapcsolata, de új, sokkal megértőbb 
barátokra lel, sőt a szerelem is rátalál. 
Azt gondolnánk, hogy Quentin megka-
pott mindent, amire valaha is vágyott, 
így végre felhagy a gyerekmesék dédel-
getésével, és boldog ember lesz. Hát, en-

nél nagyobbat nem is tévedhetnénk. Fo-
lyamatosan Filloryról álmodozik, és egy 
idő után a Varázskapura is ráun.
De mi is a zseniális ebben a könyvben 
illetve könyvsorozatban? Nos, erre na-
gyon nehéz válaszolnom. Lebilincselő 
az, ahogy folyik a cselekmény, egyre 
izgalmasabb dolgok történnek, Quen-
tin jelleme azonban mindig stagnál, az 
eseményekre adott válasza pont ugyan-
olyan, mint amilyen a könyv elején lett 
volna. Annak ellenére, hogy ő nem vál-
tozik, a többi szereplő jelleme folyama-
tosan fejlődik, sokszor Quentin hatására, 
hiszen az ő mániája és folyamatos bol-
dogtalansága vezeti őket a kalandokban. 
Egyes epizódok kidolgozottsága pedig 
megdöbbentő. Grossman részletgazda-
gon mutatja be, hogy hogyan is válnak 
idegenek elválaszthatatlan barátokká, 
sőt lelki társakká a szükség és a megpró-
báltatások idején.

Jó szívvel nem tudom mindenkinek 
ajánlani a könyvet, ugyanis ez nem egy 
mese, ahol túl az Óperencián a szereplők 
boldogan élnek, amíg meg nem halnak. 
Itt valós tragédiák történnek. Annak el-
lenére, hogy ez egy fantasy, nagyon rea-
lisztikus. Pont úgy, mint a való életben, 
néha történnek tragédiák, és a céljaink 
elérése érdekében sokszor túl nagy áldo-
zatokat kell hoznunk.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

A HÉT ZENÉJE

Voltál már szerelmes valakibe a hangja alap-
ján? Én most az lettem. A folkzenét játszó 
kanadai Ben Caplan Down to the river című 
száma egy jeges, téli éjszakán a forrócsokolá-
dé és a meleg takaró. Teljesen beborít, és azt 
a fajta elégedettséget, melegséget és erőt érzed 
általa, hogy Stewie rajongása semmi ahhoz 
képest, mint amit a Family Guy Chriss Cross 
című epizódjában érzett Anne Murray iránt.
Maga a dalszöveg az egzisztencializmus 
jegyében íródott. A szerző keresi az igazi 
énjét, hogy mégis merre léphetne tovább.
Kortól függetlenül, apróbb részletekben 
eltérően magunk is megtapasztaljuk ezt az 
állapotot, amikor az ember egy ideig cél-
tudatosan halad előre, de egyszer csak el-
fogy a motiváció, vagy ami még gyakoribb, 
megváltozik, és mások lesznek az igényei. 
Ilyenkor váltásra van szükség, vagy csak 
egyszerűen ússz az árral!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

A HÉT KLIPJE

Ezen a héten egy eléggé komor hangulatú 
klippel készültem nektek, mégpedig a belga  
Stromae quand c’est-jével. Maga a videó azzal 
fogott meg, hogy hogyan ábrázolja az igencsak 
aktuális témát, a daganatos megbetegedésekét. 
A képi világ viszonylag egyszerű, fekete-fehér, 
szerintem pont ez adja a ridegségét és tárgyila-
gosságát – teljesen sterillé teszi ezt az igencsak 
emocionálisan kezelt állapotot. Xavier Reyé 
rendezésében és Marion Motin koreográfiá-
jával láthatjuk, ahogy egy férfi haláltáncot jár 
a klip első felében. A táncos arca nem kivehe-
tő, talán pont azért, hogy felhívják a figyelmet 
arra, hogy bárkivel megtörténhet ez.
A klip második felében azt látjuk, ahogy a CGI 
technika által létrehozott kusza fonalakba ren-
geteg lélek gabalyodott már bele. Ezt én kétfé-
leképp értelmeztem – lehetnek azok, akik már 
eltávoztak, vagy azok, akik már nem küzdenek.
Telitalálat a videó, hiszen pont annyira fel-
kavaró, hogy az emberek beszéljenek (vagy 
éppen írjanak) róla.

MOZIZÓNA & SOROZATLÖVŐKRITIKA & ZENESAROK

MENTS MEG!

A Ments meg! (Rescue me) című sorozat a 
62-es New York-i tűzoltóegységről szól, a 
szeptember 11-ei események után. Bemu-
tatja a tűzoltókat, ki hogyan próbálja fel-
dolgozni a tragédiát, ahol négy bajtársukat 
is elvesztették.  A főszereplőnek, Tommy 
Gavinnek (amerikai komikus, ő egyébként 
az írója is a sorozatnak) ráadásul a legjobb 
barátja (és egyben unokatestvére) halt meg 
az ikertornyokban mentés közben. Tommyt 
a társai tisztelik, felnéznek rá, ám senkinek 
sem mutatja az igazi arcát, még magának is 
hazudik. Nagyon megviseli a tragédia, de 
mégis kemény csávónak akar tűnni, mintha 
minden rendben lenne. Pedig nagyon nincs, 
épp válófélben van a feleségével, halluciná-
ciói vannak, alkoholproblémákkal küzd, és 
egy idő után a gyógyszerekre is rászokik.
Azért tetszik nekem ez a sorozat, mert minde-
gyik szereplőnek megvan a maga emberi vo-
nása, nyomorúsága, és nem egy elképzelést, 

ZOOTROPOLIS
AVAGY AZ EMLŐSÁLLATOK TÁRSADALMA

Egy világban, ahol az emlősállatok a teremtés koronái, Zootropolis az igazi 
nagyváros, amely tökéletes helyszín arra, hogy egy vidéki kisnyuszi valóra 
váltsa az álmait. Judy Hopps nagy fába vágja a fejszéjét: a családi hagyo-
mányoknak nemet mondva rendőr akar lenni.

Ez a mese elsősorban gyerekeknek készült, 
de mindig úgy alakítják a történetet és a po-
énokat, hogy az egész család – így természe-
tesen a felnőttek is – élvezettel tudja nézni. 
Megfigyeléseim alapján általános menet, 
hogy a főhős valamilyen módon egy nagy 
kalandba keveredik, de mindig számíthat a 
barátaira, akik segítenek neki, és a végén egy 
nagy erkölcsi tanulságot vonhatunk le.
A Zootropolisnál is hamar tisztázódik az 
alaptéma a film során. Judy, a nyuszi már-
már szájbarágósan hangoztatja, hogy már-
pedig bármi lehet belőled, csak kövesd bát-
ran az álmaidat. A főcímdal is erről szól, ha 
nem figyelem a szöveget, már akkor is lehet 
érezni a dallamából, hogy valami ilyesmiről 
van szó. Bevallom, nekem már kicsit sok 
volt, de végül is mit várok egy gyerekeknek 
készült történettől. Mint általában, most is 
konfliktusok jönnek elő  „szent küldetése” 
során, amelyek hátráltatják, de ő nem adja 
fel, és küzd az álmaiért továbbra is.
Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy 
mintha megváltozott volna az alaptanulság. 
A „valósítsd meg önmagad” hirtelen egy 

sokkal mélyebb témára váltott, és nem is 
annyira arcbamászó módon – mint ahogy 
eddig volt – kúszott egyre jobban a hori-
zontra. És mi volt ez? Nem más, mint az, 
hogy mindenki különböző, de emiatt ne 
legyünk tele előítéletekkel. Szerintem ez 
nagyon aktuális, a felnőtteknek is fontos 
üzenet, főleg most, hogy rengeteg kultúra 
és nép él együtt, kicsit jobban keveredve, 
mint korábbi évtizedekben.
Úgy hogy kellemes csalódás volt nekem 
ebben a tekintetben a mese. Az eredeti cím 
sokkal jobban kifejezi ezt az érzést, a Zoo-
topia, az utópisztikus város, ahol minden 

egyszerűbb és békésebb. És miért érdemes 
még megnézni ezt az animációs filmet? 
Egyértelműen a szuper mellékszereplők 
miatt! Nekem úgy tűnik, hogy a főszerep-
lőknél általában a biztosra mennek, egy-
szerű, szinte semleges karaktert kapnak, 
viszont a mellékszereplőknél a készítők 
fantáziája csak úgy szárnyal, amiből zse-
niális dolgok tudnak történni. Személyes 
kedvencem a Keresztapára hajazó sze-
replő. Nem akarom a poénokat lelőni, de 
annyit elmondhatok, hogy ezeken az epi-
zódokon igencsak tudtam nevetni. Másik 
remek karakter a naturalista jógaközpont 
recepciósa, aki butának tűnik, folyton fe-
cseg, de ha valaki figyel arra, hogy miket 
is mond, rájöhet, hogy azért titkon van ott 
ész is. És természetesen a legmulatságo-
sabb jelenet a hivatalban játszódik, amit a 
filmelőzetesben mindenki láthat. Ajánlom 
mindannyiótoknak megnézésre, akár kis-
tesóval is mehettek (de a moziban konk-
rétan csak felnőttek voltak a vetítésen, 
amelyikre én mentem). Néha kell egy kis 
áramszünet nevetés és lazítás, úgyhogy 
mozira fel!

Resch Borbála
resch.borbala@nyuz.elte.hu

ZOOTOPIA (amerikai animációs családi akció- és 
kalandfilm), 2016, 108 min)
Rendezők: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
Forgatókönyv: Jared Bush
Szinkron: Csifó Dorina (Judy Hopps), Zámbori 
Soma (Nick Wilde), Galambos Péter (Bogo hadnagy)
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illúziót mutat be, hanem valódi élethelyzete-
ket. Láthatjuk, hogy nap mint nap hősiesen 
végzik a munkájukat, az emberek tisztelik 
őket, de hazamennek, és őket is várják a 
mindennapi problémák. Szerencsére azért 
nincs hiány a szexi tűzoltókból sem, ott van 
például az újonc, Mike, akinek a bicepsze 
mindig kitüremkedik a pólóujjából. Szegényt 
mindig a jó szíve és enyhe naivitása sodorja 
kellemetlen, olykor elég kemény helyzetekbe, 
mindenki csak kihasználja és/vagy átvágja. 
Franco, a latino nőcsábász és Sean, a helyes, 
ám kissé szerencsétlen srác folyton csak a 

nőkről és a csajozásról beszélnek. Hogy még 
sikeresebbek legyenek a gyengébbik nemnél, 
egy tűzoltónaptárhoz modellt állnak (szívesen 
megvenném, ha lehetne). Ott van még Jerry és 
Kenny, akik a nagy pocakukkal kevésbé erő-
sítik a csapat szexi oldalát. Számomra először 
elég idegesítő karakterek voltak, de belegon-
doltam, hogy így reálisak.
Amikor nekem meséltek erről a sorozatról, 
egy hétig lelkierőt gyűjtöttem, hogy egy-
általán elkezdjem, nem hangzott valami 
könnyed kis 20 perces szappanoperának. 
Tényleg nem az, de elkezdtem nézni, és 
öt nap alatt végigpörgettem az első évadot 
(egy rész körülbelül 40 perces, 13 részes 
az évad). Először csak egy-egy részt néz-
tem meg, de aztán teljesen ráhangolódtam, 
és már várom, hogy nekikezdjek a második 
évadnak! Ajánlom azoknak, akik már unják 
a sok mű, realitást nélkülöző sorozatot, és 
valami igazira vágynak.

Resch Borbála
resch.borbala@nyuz.elte.hu
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