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Plusz-Mínusz
Vita az egyetemi autonómiáról

Náray-Szabó Gábor, az ELTE egyetemi tanára és Deák Dániel, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára az egyetemi intézményirá-
nyítás és autonómia kérdésével foglalkoznak, de a tárgyhoz egymástól 
különböző irányokból közelítenek (egyikük a Professzorok Batthyány 
Körében tevékeny, másikuk az Oktatói Hálózatban). 
A felek megkísérelték az eltérő nézőpontok összeegyeztetését egy 
közös dolgozatban, ami azonban egyelőre nem sikerült. Megállapod-
tak viszont abban, hogy a téma feldolgozását kollegiális vita keretében 
a nyilvánosság előtt folytatják – erre a vitára kerül sor 2013. május 
13-án az ELTE Tanári Klubjában. A beszélgetést Fábri György, az ELTE 
közkapcsolati és kommunikációs rektorhelyettese moderálja.
Időpont: 2013. május 13. 17:00 – 19:00
Helyszín: ELTE Tanári Klub (1056 Budapest, Szerb u. 21–23. I. emelet)
Forrás: http://www.elte.hu

„Ki az ufó? Te vagy én?!”

Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ és a 
Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály, Rektori Hivatal 
ingyenes interkulturális workshopot szervez „Ki az ufó? Te vagy 
én?!” címmel az ELTE-n tanuló nemzetközi hallgatók számára, 
amelynek célja, hogy a külföldről érkező hallgatók biztosabban 
mozogjanak interkulturális környezetben. 
A foglalkozás során a nemzetközi hallgatók olyan készségeket 
sajátítanak el, melyek segítségével könnyebben tudnak más 
kulturális háttérből jövő társaikkal érintkezni a tanórákon és 
egyetemen kívül is. A workshopra jelentkezők öt délutáni idő-
pont közül választhatnak egyet.
Időpont: 2013. április 25., 26., május 9., 10., 17. 17:00–19:30
Helyszín: ELTE Tanári Klub (1056 Budapest, Szerb utca 21–23. 
I. em. 35.)
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ
Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály
Forrás: http://www.elte.hu

Pázmány-nap

A Pázmány-előadást minden évben 
az egyetem egyik kiemelkedő ered-
ményeket elért professzora tartja saját 
kutatási területéről – idénNádasdy 
Ádám, a Bölcsészettudományi Kar 
Angol Nyelvi Tanszék egyetemi taná-
ra, „A hangtani semlegesülés mint logikai probléma” címmel. Az előadás 
prelegálóját az egyetem idén is Jubileumi Ezüst Emlékérmével tünteti ki.
A közgyűlésen Erdős Ákos vezényletével közreműködik a BTK Zenei Tanszék 
Vegyes Kórusa, este héttől pedig az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi 
Koncertzenekara ad ünnepi hangversenyt a díszdoktorok tiszteletére, Kovács 
László vezetésével.
A díszdoktorokról:

Dominique Combe a párizsi École Normale 
Supérieure és a Sorbonne 3 egyetem professzora. 
Modern költészeti kutatásai a 19–20. és 21. század szinte 
minden jelentős francia nyelvű alkotójára kiterjednek, 
irodalomelméleti vizsgálatai elsősorban a poétikatörté-
netre és a műfajelméletre koncentrálódnak. Az utóbbi 
két évtizedben jelentősen hozzájárult a frankofónnak 

nevezett irodalmak vizsgálatának megújításához, komparatív poétikai módszerekkel 
vizsgálja a frankofón irodalmak fenomenológiáját. Az ELTE Francia Tanszékével 
való kapcsolata több mint két évtizedre nyúlik vissza. A professzor díszdoktori 
előadását 2013. május 9-én tartja a Bölcsészettudományi Karon.

Helmut Koziol a Bécsi Egyetem professor emeritusa, 
főbb kutatási területei a kártérítési jog, a bankjog 
és a társaságok fizetésképtelenségének joga. Egyik 
megalapítója és szervezője az Európai Kártérítési Jogi 
Csoportnak, vezetője az Európai Kártérítési és Bizto-
sítási Jogi Központnak, 2008-ig igazgatója, és azóta is 
helyettes vezetője az Osztrák Tudományos Akadémia 

európai kártérítési jogi intézetének. Évek óta kapcsolatot tart az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének több oktatójával és támogatója 
fiatal magyar jogászok ausztriai kutatómunkájának. Helmut Coziol díszdoktori 
előadását 2013. május 9-én „A kártérítési jog az EU-ban” címmel tartja.

Ferjan Ormeling professzor emeritus, az Utrechti 
Egyetem térképésze, tudományos tevékenységének 
nagy része a Nemzetközi Térképészeti Társuláshoz 
kötődik, amelynek főtitkára is volt. Főbb kutatási terü-
letei többek között: atlaszkartográfia, földrajzi névírás, 
térképészeti oktatás, digitális kartográfia, sajtótér-
képek és térképtörténet. Több mint negyven éve áll 

kapcsolatban az ELTE-vel, 2003-ban egy hónapot töltött Budapesten az egyetem 
vendégprofesszoraként, az ITC térképészeti és térinformatikai képzésének egyik 
megalapítója volt. A professzor díszdoktori előadását az Informatikai Kar alapítá-
sának 10. évfordulóján rendezett ünnepségen tartja 2013. május 9-én.

Somogyi Péter az Oxfordi Egyetem neuroanatómia 
professzora, a mai neurobiológiai és általában a 
biológiai tudományok egyik meghatározó alakja. 
Kutatásainak középpontjában az agykéreg komp-
lex vizsgálata áll. Az általa kidolgozott vizsgálati 
módszer segítségével a neuronhálózatok szerkezete 
és működése komplex módon vizsgálható és megis-

merhető, valamint farmakológiai hatásokkal és működéssel korrelálható. Úttörő 
szerepe volt és van az agykérgi neuronok és szinaptikus kapcsolataik, leírásában, 
a mikrohálózatok belső működéseinek feltárásában. Somogyi Péter díszdoktori 
előadását az Eötvös-napon tartja 2013. május 9-én.
Időpont: 2013. május 10. 10:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)
Forrás: http://www.elte.hu

Európa-nap Budapesten

2013. május 11-én az Erzsébet téren rendezik a budapesti Európa-napot. 
Az egész napos ingyenes programok között a kicsik és az idősebbek, a jazz, 
a gospel, a blues, a klasszikus és a rockzene, valamint a színház rajongói is 
találnak majd kedvükre valót. Az idei Európa-nap fókuszában a polgárok európai 
éve áll, ezért az Erzsébet tér egy napra modern kori, sokszínű, európai agorává 
változik. Köszöntik a július 1-jén csatlakozó Horvátországot is és az így 28 tagúra 
bővülő Európai Uniót.
A nap fő fellépője a Lovasi András nevével fémjelzett Kiscsillag zenekar. A 
legkisebbek számos gyerekprogram közül választhatnak (a Piréz Műhely foglal-
kozásai, RePlacc, ökoprogramok, ugrálóvár, alkotósarok, valamint Kovácsovics 
Fruzsina és az Apacuka zenekar koncertje), a felnőttek tájékozódhatnak az őket 
európai polgárokként megillető jogokról, legyen szó akár EU-s munkavállalásról, 
tanulásról, vagy a 2014-es európai parlamenti választásokról. A rendezvényen 
az ELTE-n működő Europe Direct – Budapest is képviseltetni fogja magát.
Időpont: 2013. május 11.
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér
Forrás: http://www.elte.hu
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Szavazás
Az Egyetemünkön minden évben egyszer eljön 

az idő és képviselőket választunk. Mindig azt hal-
lottam, hogy fontos az, hogy az ember elmenjen 
szavazni, és ahogy egyre inkább ráláttam a hazai 
közéletre, úgy egyre inkább úgy gondoltam, hogy 
de igenis fontos az, hogy amikor lehetőségem van 
rá, kifejezzem a véleményem. Nem feltétlenül csak 
azért, mert nagyapánk ezért ontották a vérüket, 
vagy, mert ezt követeli meg a haza, hanem a másik 
miatt, az állampolgári kötelmek miatt. Ez persze 
megkövetel néminemű politizálást és az aktuálpo-
litika követését, amibe itt nem mennék bele, hiszen 
pont nem ez az, amire fel szeretném hívni a figyel-
meteket, hanem a cselekvés maga, az, hogy igenis 
menjünk el szavazni.

Az első alkalmam az Európa Parlamenti választások voltak. Nagyon izgul-
tam, nem tudtam mit is kell csinálni, hogyan működik. De aztán rájöttem, hogy 
nem akkora kunszt az egész, mint látszik. Apukámmal mentünk, közösen, és 
remélem ezt a hagyományt viszem majd tovább én is majd pár jó néhány év 
múlva.

Az ismerőseimet is mindig unszoltam – meggyőződésüktől függetlenül –, 
hogy igenis menjenek el szavazni, hiszen fontos hogy részt vegyenek, főleg akkor, 
ha megvan a véleményük. Földrajzosként nem is tehetnék másként, úgyhiszem, 
hiszen ez egy alapvető társadalmi-gazdasági érdeklődést is magábafoglal.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

Keressetek minket!

issuu.com/tetekas_nyuzfacebook.com/tetekasnyuz
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Szavazz Te is a TTK HÖK 
képviselőválasztásán!
De mire is jó ez?

Biztosan már sokatokban felmerült ez a kérdés. 
Most röviden megpróbálom összefoglalni, hogy 
azok a lelkes hallgatótársaink akiket megválasz-
tunk képviselőnek, mire vállalkoztak. Mit tehetnek 
majd érteted, hogyan képviselhetik az érdekeidet, 
és milyen döntések meghozatalára lesz lehetőségük 
az ELTE TTK HÖK legfőbb döntéshozó szervében, 
a Küldöttgyűlésben.

A HÖK Küldöttgyűlésének tagjait - vagyis a küldötteit - egy 
évre választják meg. Minden TTK-s hallgató jelöltetheti magát 
képviselőnek a választásokon, és természetesen minden TTK-s 
hallgató (vagy TTK-s minorral rendelkező) szavazhat is, az ő 
szakterületéhez tartozó jelöltek közül maximum annyi jelöltre, 
amennyit a Választási Bizottság az adott szakterületen megha-
tároz. Ez a szám idéntől annak függvényében alakul, hogy hány 
hallgatója van az adott szakterületnek, a küldöttgyűlésen a szak-
területek között kiosztandó helyek is e számok szerint alakulnak. 
A választásokon a legtöbb szavazatot kapó jelöltek kerülnek be 
a testületbe, és ülnek össze az alakuló Küldöttgyűlésen először.

Ezt követően nagyjából egy-két havonta ülésezik a KGy, 
ahol meghozzák azokat a döntéseket, amelyek a TTK HÖK-öt 
irányítják. A döntéshozatalt követően a végrehajtás követ-
kezik, amely feladatok ellátása a HÖK tisztségviselőinek a 
dolga. A tisztségviselőket (így az elnököt, elnökhelyetteseket, 
biztosokat, szakterületi koordinátorokat) szintén a képviselők 
választják meg. A Tisztségviselők megválasztása mellett a 
munkájuk ellenőrzése, beszámolójuk bírálása is a KGy fel-
adatai közé tartozik.

A HÖK legfontosabb alapfeladata az érdekképviselet. 
A hallgatói érdekek érvényesítése azon delegáltak feladata, 
akiket szintén a Küldöttgyűlés delegál különböző hallgatói, 
kari és egyetemi testületekbe (így például a Kari Ösztöndíjbi-
zottságba, Intézeti Tanácsokba, Kari Tanácsba stb.).

Ahhoz, hogy a TTK HÖK-ben valaki tisztségviselő vagy 
delegált legyen, nem kell feltétlenül képviselőnek is lennie. 
Emellett az is igaz, hogy a képviselőknek nem kell feltétlenül 
tisztségviselőnek vagy delegáltnak lennie, esetlegesen vala-
melyik tisztségviselő melletti munkacsoport munkájában 
aktívan részt venni, ez mind-mind opcionális.

Az ELTE TTK HÖK csapata érted dolgozik, és ahhoz 
hogy ez a munka számodra megfelelő legyen mind minőség-
ben, mind elvekben, olyan tagokra van szüksége a Küldött-
gyűlésnek akik hitelesen és eredményesen képviselhetnek 
Téged is. Segíts Te is ebben! Ha teheted, szánj néhány percet 
egy évben egyszer arra, hogy szavazatod leadásával segítesz 
kiválasztani az erre a feladatra legalkalmasabb jelölteket a 
szakterületedről. Szavazni lehetőséged van a kampusz több 
pontján május 14-ig, a jelöltek rövid bemutatkozását megta-
lálod a Nyúz hasábjain és a TTK HÖK honlapján!

Béni Kornél
ELTE TTK HÖK elnök

enlok@ttkhok.elte.hu

Sportösztöndíj pályázat
Az ELTE Rektora és az EHÖK elnöke pályázatot hirdet 

a 2013/2014. tanévre: Edzői és/vagy csapatszervezői tevé-
kenység ösztönzésére, a hallgatók sportolásának szervezet-
tebbé tételére. Az edzők, illetve csapatszervezők feladata: 
Csapatok toborzása az ELTE hallgatói közül; Edzések szer-
vezése, lebonyolítása; hirdetése, ELTE-s csapatok verse-
nyeztetése; Egyetemi sportrendezvényeken való részvétel 
(Éjszaka Sport, Sportkampány, SportPONT, stb...); Részvé-
tel az ELTE sport vezetőképzőn és egy ELTE csapatszervezői 
értekezleten minden félév elején, valamint a sportszervezői 
továbbképzéseken; Együttműködés a Karok sportért felelős 
tisztségviselőivel; Együttműködés a sport.elte.hu szerkesz-
tőivel és az ElteOnline sportrovatával; Együttműködés az 
ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet (ESI) 
kijelölt szakoktatójával; Együttműködés az ELTE BEAC 
Egyesülettel; Félévenkénti beszámoló készítése.

A sportösztöndíjat az alábbi sportágakban le-
het elnyerni (férfi és/vagy női kategóriában):

Asztalitenisz (1 fő), Atlétika (1 fő), Extrém sport 
(korfball, falmászás, stb.; 2 fő), Harcművészetek (1 fő), 
Kerékpár, spinning (1 fő), Kézilabda (2 fő), Nagypályás 
labdarúgás (1 fő), Kispályás labdarúgás (2 fő), Kosárlabda 
(2 fő), Röplabda (2 fő), Szellemi sport (sakk, bridzs, stb.; 1 
fő), Tenisz (2 fő), Tollaslabda, speedminton (2 fő), Triatlon/
tájfutás (1 fő), Úszás (1 fő), Vízi sport/evezés (2 fő), Sport-
ösztöndíjas koordinátor (1 fő), Egyéb (7 fő).

A sportösztöndíj általános feltételei:
2013/2014. tanévben aktív hallgatói jogviszony; pályá-

zatnak tartalmazni kell: esetleges sportszakmai végzettség, 
eredmények, tapasztalatok, tervezett tevékenység leírása, 
referenciák, igazolások; kar és szak megnevezése, NEPTUN 
kód, Képzési kód, elérhetőségek (telefon, e-mail, levelezési 
cím); Kötelező az Egészségfejlesztési és Sporttudományi 
Intézet által kijelölt szaktanár,sportági mentor keresése. 
Ennek hiányában nem érvényes a pályázat. Ennek módja: 
a sportkozpont@ppk.elte.hu e-mail címre (Címzett: Dr. Bárdos 
György, ESI intézetigazgató; Tárgy: Sportösztöndíj ) egy 
levelet kell küldeni. A pályázathoz Dr.  Bárdos György 
válaszlevelét kell csatolni, amelyben megnevezi a sportág-
hoz kiosztott mentor személyét.  Az ösztöndíj elnyerését 
követően kell a kapcsolatot felvenni a kijelölt oktatóval. 

A sportösztöndíj mértéke: 80.000,- Ft/szemeszter

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 24. 20:00

Elektronikusan a sport@ehok.elte.hu címre
További információk:
ELTE EHÖK iroda (1052 Budapest, Gerlóczy utca 11.) 

381-2356; H-P: 9-15 h; http://ehok.elte.hu

Az esetleges kérdéseket a sport@ehok.elte.hu címre várjuk
Kis Róbert

ELTE TTK HÖK
Sportbiztos
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BIOLÓGIA
Bohár Balázs

Sziasztok! Bohár Balázs vagyok, 
másodéves biológia BSc-s hallgató. 
KCSSK-ban lakom. A jövőben a tenger-
biológiával szeretnék foglalkozni, mint 
tengerbiológus. Tavaly, mentorként pró-
báltam a gólyák életét megkönnyíteni és 
a visszajelzésekből leszűrve jó munkát 

végeztem és nagyon tetszett is a mentorkodás, sok embert 
megismerhettem. Idén képviselőként még jobban szeretnék 
részt venni a TTK HÖK életében. Idén nemcsak a gólyák 
életét szeretném segíteni, mint mentor, hanem az egész 
biológia szakterületet, mint biológiai szakterületi képvise-
lő. Bármilyen kérdéssel, problémával, észrevétellel bátran 
forduljatok hozzám.

Vörös Éva
Sziasztok!Ismerhettek mentorként, 

képviselőként, vagy a Nyúz hasábjairól 
rovatvezetőként és cikkíróként is.  Jelenleg 
delegált vagyok a Biológiai Intézeti Tanács-
ban, illetve a Tanulmányi és Oktatási Bizott-
ságban is. Szívesen folytatnám tovább a 
munkámat ezeken a területeken, illetve a 

Szakterületi Bizottságban is minél inkább a hallgatók érdekeit 
szeretném érvényhez juttatni. Remélem, idén is megtiszteltek 
bizalmatokkal!

Szabó Péter
A következő őszi félévben leszek har-

madszorra mentor, így a szakterületemen 
főleg a gólyákkal kapcsolatban megszer-
zett tapasztalatommal segíteném. Továbbá 
fontosnak tartom a hallgatók képviseletét 
a tanulmányi sérelmeikkel kapcsolatban.

Szabó Tamás 
Tavaly óta, mint bioszos képviselő 

részt vehettem az ELTE TTK HÖK mun-
kájában, és a biológia szakterületi cso-
port életében. Úgy érzem fontos dolgot 
csinálunk, és szeretném folytatni, ehhez 
kérném a segítségeteket. Köszönöm!

Tóth Róza
Sziasztok! :) Tóth Róza vagyok, har-

madéves biológus-palánta. Régóta aktívan 
részt veszek a hallgatói közélet, a TTK 
HÖK és a bioszos szakterületi csoport 
munkájában. Kétszer voltam mentor, fog-
lalkoztam ösztöndíj ügyekkel, esélyegyen-
lőséggel, illetve képviselőként a szakos 

érdekek képviseletére is lehetőségem nyílt, melyet a követ-
kező tanévben is szívesen folytatnék. Bármilyen kérdéssel, 
problémával keressetek bátran.

Flaisz Fanni
Az évfolyamomból (2012) a legtöb-

bekkel jó kapcsolatot ápolok, másod- és 
harmadéves ismerőseimmel is. Ez, és a 
mentorkodás remélem segíteni fognak a 
bioszos érdekek képviselésében.

Kovács Fanni
Már az elmúlt időszakban is képvisel-

tem a biológia szakterületet, idén is foly-
tatnám. Ha bármi kérdésetek van, szívesen 
válaszolok. Pacsi, F

Bukuli Vanda
Szeretnék aktív tagja lenni a hallgatói 

közéletnek, és ezzel segíteni/közvetíteni 
hallgatótársaim igényeit.

Annár Dorina
Sziasztok! Annár Dorina vagyok, első-

éves biológushallgató. Szeretném segíteni a 
biológia szakterületen a szakmai programok 
(kirándulások, terepgyakorlatok) és a közös-
ségi események (gólyaavató, gólyatábor) 
szervezését, háttérmunkáit.

ELTE TTK HÖK küldöttgyűlési képviselőválasztás
A TTK HÖK idei Képviselőválasztása rendhagyó lesz az előző évekhez képest, ugyanis az új Alap-

szabályunk szerint egy hallgató annyi jelöltre teheti le voksát a szavazáskor, amekkora arányban kép-
viselteti magát az adott szakterület az ELTE TTK-n. Ennek megfelelően a Kémia, a Fizika és a Környe-
zettudomány szakterület hallgatói várhatóan 4 jelöltre voksolhatnak, míg a Matematika 6-ra, a Biológia 
7-re, a Földrajz-földtudomány szakterületre járók pedig 8-ra adhatják le szavazataikat előreláthatólag. 
Minden szavazat számít, ezért Te is add le voksodat május 6. és május 14. között! Csak rajtunk múlik, 
hogy ki képviseli érdekeinket a következő évben. Keress Minket az Északi épület Földgömbjénél, a 
Déli épület nyugati bejáratánál és az Északi Hallgatói Irodában. (0.75), illetve lehet, hogy még a LEN 
első két napján is feltűnünk. A jelöltek számítanak a szavazatodra!

Választási Bizottság
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FIZIKA
Kovács Olivér

Kovács Olivér vagyok, negyedéves 
fizika alapszakos hallgató, kémia minor 
tanári szakiránnyal. Idén negyedszer 
vagyok mentor. Szeretném továbbra is 
képviselni a szakot a Hallgatói Önkor-
mányzatban, valamint folytatni szeretném 
az eddigi munkámat a szakos tanulmányi ügyekben!

Dologh Bence Ervin
Üdv! Dologh Bence Ervin vagyok, 

negyedéves BSc-s hallgató. Idén negyed-
szer leszek mentor, de szeretném még 
jobban segíteni a hallgatótársaimat, és 
úgy érzem, képviselőként erre még több 
lehetőségem lenne.

Enyingi Vera Atala
Enyingi Vera Atala vagyok, harmadéves fizika  BSc-s, 

fizikus szakirányon. Az egyetemi közéletben második éve 
a Mafihe programfelelőseként, HÖK képviselőként és men-
torként tevékenykedem. Szeretném, ha továbbra is lenne 
lehetőségem a hallgatók felé közvetíteni a hallgatói érdek-
képviselet eredményeit, és segíteni nekik eligazodni az 
egyetemi élet tanulmányi és szociális útvesztőiben.

Baranyi Marcell
Sziasztok!  Baranyi Marcell, első 

éves, leendő alkalmazott fizikus hallgató 
vagyok. Jelenleg a Mafihe Ehb tagjaként 
tevékenykedem.  Azért jelentkeztem kép-
viselőnek, hogy megkönnyítsem egyete-
mi ügyeitek intézését, és hogy a felmerülő 
egyetemi problémáitokban segítségetekre 
legyek. Szavazataitokkal kérlek, támo-
gassatok.

Hegedüs Dávid
Sziasztok! Hegedüs Dávidnak hívnak 

és új elhatározásaim közé tartozik,hogy 
szeretnék részt venni a TTK közéletében a 
szakom hallgatóinak képviseletével. Fizi-
kusi tanulmányaim mellett fontos számom-
ra a sport és a közélet és leginkább ezek 
mellett szeretném elkötelezni magam.

Pintér Ádám Balázs
Sziasztok!2012 őszétől képviselő-

ként, illetve a Kari Ösztöndíjbizottság 
póttagjaként vagyok jelen a Hallgatói 
Önkormányzatban. Kérlek, támogass 
szavazatoddal, hogy a következő tanév-
ben is megtarthassam képviselői man-
dátumomat.

Miklós-Kovács Janka
Sziasztok! Janka vagyok, elsőéves Fizi-

kushallgató. Február óta Fizika szakterüle-
ti koordinátorként tevékenykedem a TTK 
HÖK-ben. Emellett viszont szeretnék a  
Küldöttgyűlés munkájában is aktívan részt 
venni, ilyen módon is képviselve a hallgatók 
érdekeit. Köszönöm, ha rám szavazol. :)

FÖLDRAJZ-
FÖLDTUDOMÁNYI
Mihály Eszter

Sziasztok! Eszti vagyok, másodéves 
földrajzos hallgató és KCSSK-s lakó. Sza-
vak helyett beszéljen a munkám. Szóval, ha 
idén elégedett voltál velem, kérlek, támo-
gass szavazatoddal most is! Forduljatok 
hozzám továbbra is bizalommal! :)

Skobrák Tibor
Szia! Skobrák Tibor (Tibi) vagyok, har-

madéves földtudományi szakos hallgató 
csillagászat szakirányon. Kétszer voltam 
mentor előző években, most pedig szakos 
segítőként tevékenykedem a szakterü-
letünknél. Azért jelentkeztem, mert úgy 
gondolom, hogy egyetemi pályafutásom 
alatt elegendő tapasztalatot gyűjtöttem 
ahhoz,hogy megfelelően tudjalak titeket 
képviselni. Szavazz rám! :) 

Zakariás Barbara
Sziasztok! Zakariás Barbara vagyok, 

másodéves földtudós hallgató. Azért 
jelentkeztem képviselőnek, mert szeret-
nék segíteni nem csupán a szakterületi 
élet zökkenőmentes működésében, hanem 
a kar fontosabb tanulmányi, közéleti és 
sport ügyeit érintő döntésekben. Másod-
szori mentorrá válásom után remélem idén is bizalmat sza-
vaztok nekem a képviselőválasztáson!

Budafai Viktória 
Sziasztok! Nevemmel eddig legtöb-

ben talán a kari újság oldalain találkozhat-
tatok, de megtalálható vagyok a legtöbb 
TTK-s, illetve szakos rendezvényen is. A 
legfiatalabb generációnak talán leginkább, 
Bódvarákóról vagyok ismerős, ahol tavaly 
nyáron mentorként voltam jelen. Mint 
mentor, feladataim közé tartozik gólyáim 
segítése minden téren. A következő évben szakterületünket 
is ugyanígy szeretném segíteni, valamint érdekeinket kép-
viselni a küldöttgyűlésen. Ehhez azonban szükségem van 
a segítségetekre. Kérlek Titeket, előlegezzétek meg nekem 
bizalmatokat. Köszönöm, ha rám szavaztok! Puszipacsi :)
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Tisztelt Szaktársaim! Minden föld-

tudományt hallgató diák megérdemli a 
megfelelő érdekképviseletet, különösen, 
ha minoros, valamint, ha BTK-s. Értük 
is szeretnék síkra szállni, ha megválasz-
totok képviselőnek a Hallgatói Önkor-
mányzatba. És mindenkiért, aki, mint 
föcis, sokat szeret, vagy szeretne utazni; 

és mindenkiért, aki szeretné föcis tudását kamatoztatni, akár 
gyakornoki program keretében. Kérlek Titeket, szavazzatok 
nekem bizalmat, és nem fogtok csalódni! :-)

Vara Bálint
A célom az, hogy jó legyek,
Hű társaim oldalán,
Oly sok a harc, a küzdelem, 
De győzelem vár ránk

Góth Roland
Sziasztok, Góth Roland vagyok első-

éves földtudományos hallgató. Egy év 
nem számít sok időnek, de mégis elég 
volt ahhoz, hogy a hallgatókat érintő kér-
dések a szívügyemmé váljanak. Szeretnék 
ezekbe az ügyekbe mélyebben belefolyni 
és mind szavaimmal mind pedig szava-
zataimmal támogatni a jó döntések meg-
hozatalát. Kellő motivációt érzek emellett 

a rendezvények, bulik megszervezésében való közreműkö-
déshez, így segítve egy jobb, színesebb életet számunkra, 
TTK-s diákok számára.

Csóka Krisztián 
Szakterületi koordinátorként már 

jelentős belepillantást kaptam a HÖK 
működésébe, szeretném, mint képviselő 
ezt folytatni, hogy még több lehetőségem 
legyen a földesek képviseletében.

Lukács Károly
Kedves Választó! Karunkat és sza-

kunkat is közvetlenül érintik a felsőokta-
tási átszervezések. Idén ősszel sorozatban 
ötödszörre kezdenek a gólyák az előző 
évitől eltérő tantervvel. Célom a képzé-
sünkkel kapcsolatos kérdések napi köz-
beszédbe emelése. A körlevelek mellett a 
párbeszédes probléma-megismerés meg-
honosítása, minél több érintett bevonásá-
val. Fontos, hogy ott legyünk a minket, 

és tanulmányainkat érintő kérdések tárgyalásánál, és ehhez 
felelős képviselőket válasszunk. Szavazz rám!

Lendvai Péter Tamás 

Böröndi Dávid
Sziasztok! Böröndi Dávid vagyok, 

elsőéves földrajz szakos hallgató. Azért 
szeretnék képviselő lenni, hogy többet 
tehessek a hallgatótársaimért és a szakte-
rületemért, illetve szeretnék részese len-
ni a HÖK-nek, s munkájának. Remélem, 
majd elnyerem tetszésetek. :)

Bálint Sára
Sziasztok! Bálint Sára vagyok, földrajz 

szakos. Aktívan részt veszek a közössé-
gi életben, sok hallgatótársamat ismertem 
meg, ezért úgy érzem, hogy a Hallgatói 
Önkormányzatban képviselni tudom a hoz-
zám fordulók érdekeit.

KÉMIA
Bozsér Bernadett

Sziasztok, Bozsér Bernadett vagyok, har-
madéves kémia alapszakos hallgató, men-
toranyu, rocker, és kocka. Tavaly lehetőséget 
kaptam, hogy képviselhessem a szakterülete-
met a Küldöttgyűlésben és az Intézeti Tanács-
ban, remélem, idén is bizalmat szavaztok 
Nekem. Hiszen, amíg a Föld kerek...

Érsek Gábor
Sziasztok! Érsek Gábor vagyok, 2. éves 

hallgató. Eddig egy cikluson keresztül-
képviseltem a szak érdekeit a Küldött-
gyűléseken. Ezután is szeretném kivenni a 
részem a TTK HÖK-ben folyó munkából, 
hogy nyugodt szívvel és megelégedéssel 
távozhasson bárki akár haza, akár a han-
gulatfokozó kombinátokba.

Garamszegi Gergő
Garamszegi Gergő elsőéves BSC-s kémiahallgató vagyok. 

Azért jelentkeztem képviselőnek, mivel szeretném a kémiás 
hallgatókat jobban belevonni az önkormányzat mindennap-
jaiba. Illetve szeretném jobban megismerni a HÖK működé-
sét és nagyobb rálátással szeretnék lenni az egyetemi életre.

Hegedüs György
Szervusztok! Hegedüs György vagyok, mint ahogy fen-

tebb is láthatjátok immáron többször voltam mentor, is vagy 
képviselő.  Jelenleg kémiai intézeti tanács és kari tanács dele-
gált is és a szakterületi koordinátori tisztséget is volt időm 
egy rövid ideig betölteni. Hogy miért döntöttem úgy hogy 
újra elindulok képviselőnek? Mert úgy gondolom a hallgatói 
érdekképviselet sarok köve. Fontosnak tartom ezen felül a 
gördülékeny vérfrissítést a HÖK-ön belül és persze az újon-
cok megfelelő támogatását. Továbbá elsődleges szempont 
számomra természetesen az, hogy olyan felelős döntések 
szülessenek a Küldöttgyűlésen, ami a Ti javatokat szolgálja. 
Ezért kérlek Titeket, hogy szavazzatok, mert most a döntés 
a Ti kezetekben van.
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Nagy Katalin

Sziasztok! Nagy Kata vagyok, 
kémia BSc szakos hallgató. Az itt töltött 
féléveim alatt kétszer voltam mentor, 
a tavalyi ciklusban képviselő, jelenleg 
pedig a tanulmányi elnökhelyettesi 
tisztséget töltöm be a TTK HÖK-ben. 
Mivel a kezdetektől érdekeltek az 
egyetemen folytatható közéleti tevé-
kenységek, az eddigi tapasztalataimat 

szeretném a következő ciklusban is kamatoztatni és a 
TTK HÖK működését segíteni. Amennyiben úgy gon-
dolod, méltóan tudom képviselni a kémia szakterület 
érdekeit, kérlek, szavazz rám!

KÖRNYEZETTUDOMÁNY
Koczur Szilvia

Sziasztok!Koczur Szilvia vagyok, 
harmadéves környezettan szakos hall-
gató geológia szakirányon. 2012 janu-
árja óta dolgozom külügyi biztosként, 
a Kari Tanács egyik hallgatói delegált-
ja vagyok, illetve 2011 szeptembere 
óta tevékenykedem képviselőként és 
szeretném a következő évben is a kör-
nyezettanos hallgatókat képviselni a 

karon. Kérdés esetén keress bátran! :)

Máthé Ágnes Réka
Hali! Két éve képviselem a hallga-

tókat, ezt jövőre Környezettudomány 
MSc-s hallgatóként szeretném folyatni. 
Köszönöm, ha szavazol rám! :)

László Dorina

Visnovitz Márton
Sziasztok!Visnovitz Márton vagyok, 

másodéves tanárhallgató informatika-kör-
nyezettan szakon, és szeretnék a HÖK-
ben képviselni minden környtanost, külö-
nös tekintettel a tanár szakosokra. Amel-
lett, hogy mentorként segítem a gólyákat, 
szeretnék hangot adni a Ti ötleteiteknek, 
gondolataitoknak! :)

Bérces Bence István
Szeretném képviselni a Környe-

zettudományi Szakterület érdekeit. 
Megválasztásom esetén forduljatok 
hozzám bizalommal!

MATEMATIKA
Kuti Péter

Sziasztok! Kuti Péternek hívnak, most töl-
töm harmadik évemet matematika alapszakon. 
Az elmúlt évben képviselőként, és matematika 
szakterületi koordinátorként igyekeztem segíte-
ni a matekosok ügyeit, valamint a GyógyMatek 
GT 2013 egyik főszervezőjeként is megismer-
hettetek. Képviselőként mindig is próbáltam 
minél több ember véleményét, gondolatait összegyűjteni, és ezeket 
a lehető legjobban képviselni a TTK HÖK felé. Idén is ilyen motivá-
cióval indulok neki, szeretném még nagyobb arányban megismerni 
a matekos hallgatói igényeket, szükségleteket, és - tapasztalataimat 
felhasználva - ezeknek megfelelően próbálnám érvényre juttatni 
azokat a törekvéseket, melyek előre vihetik a szakterület hallgató-
inak egyetemi életét. Bár fizikai kiterjedésem talán nem a legjobb 
irányban bővül, bízom benne, hogy látásmódom és képességeim 
halmaza igen, és ezt, amennyiben bizalmatokkal megtiszteltek, 
fogom majd tudni kamatoztatni az elkövetkezendőkben is :)

Nagy Klaudia
Nagy Klaudia Irén vagyok, még elsőéves 

matematika BSc hallgató. Igazából mindig 
is érdekelt a különböző rendezvények szer-
vezése, és imádok részt venni a közösségi 
életben, valamint szeretek emberekkel foglal-
kozni (szociális ügyek). A pár héttel ezelőtti 
HÖK-ös bevonótáborban pedig egy kevés 
betekintést kaptam ezekkel kapcsolatban.  
Igazából ez a két terület az, amiben szívesen tevékenyked-
nék. Mivel még nem olyan régen vagyok egyetemi hallgató, 
így pusztán a középiskolás tapasztalataimra támaszkodhatok 
(DÖK, és kolis szervezetek) de még egy jó ideig itt leszek, és 
van még időm tanulni:)

Hoksza Zsolt
Hoksza Zsoltnak hívnak, elsőéves mate-

matikushallgató vagyok, és előreláthatólag 
elméleti matematikus szakirányon fogom 
megkezdeni a második évemet. Mindig is 
szívesen segítettem másoknak, így nyugod-
tan fordulhattak hozzám évfolyamtársaim 
bármilyen problémájukkal. Korábbi diák 
önkormányzati munkát követően mosta-
nában főleg szakkollégiumi választmányi 
tagként és konferencia szervezőként igyekszem a hallgatókért 
tenni, de úgy érzem, erre remek lehetőség lenne a TTK HÖK-
ben való érdekképviselet is. Ez persze a Ti támogatásotok nélkül 
nem megy. Köszönöm előre is a bizalmatokat!

Nyitrai Károly
Sziasztok! Nyitrai Károly vagyok, harmad-

éves matematika szakos hallgató, alkalmazott 
matematikus szakirányon. Idén másodszor 
indulok képviselőnek, a matematika szakterü-
leti csoport tagjaként aktívan tevékenykedem 
valamint a Kari Ösztöndíjbizottság tagjaként 
szociális ügyekkel is foglalkoztam. Így csak 
annyit kérek, hogy szavazzatok rám
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Sziasztok!Anna vagyok, első éves matema-

tika BSc szakos hallgató. Képviselőként eddig 
még nincs tapasztalatom. Igyekszem segíteni a 
programok szervezésében és lebonyolításában. 
További lelkes munkámat a HÖK-ben sze-
retném folytatni. Ha úgy érzitek, hogy kellő-
képpen tudnám értékeiteket képviselni, akkor 
szavazzatok rám.

Nagy Richárd 
Sziasztok! Másodéves Matematika alap-

szakos hallgató vagyok, tanári szakirányon, 
informatika minorral. Lassan egy éve tisztséget 
töltök be az Önkormányzatban, de úgy gon-
dolom, fontos lenne, hogy képviselőként, sza-
vazati joggal, is beleszólhassak a Hallgatókat 
érintő kérdésekbe. Örülnék, ha megtisztelnél 
bizalmaddal, azzal hogy leadod rám is a szavazatodat. Előre is 
köszönöm.

Hermán Dániel 
Hermán Dániel vagyok és jelenleg bizto-

sítási és pénzügyi matematika mesterszakra 
járok. Idén negyedszerre és utoljára jelentke-
zem képviselőnek. Voltam már tisztségben,a 
TTK HÖK-ben és azon kívül is, valamint most 
gólyatábor főszervezőként is ismerhettek. A 
matekos hallgatói érdekképviselet mindig 
is fontos volt számomra, képviselőként fel-
adatomnak érzem, hogy szoros kapcsolatot 

tartsak a matekos közösségekkel. Ennek folytán több olyan ötlet 
és észrevétel is eljutott hozzám, amit képviselve most még jobb 
lehet matekosnak lenni. Ha szeretnéd, hogy képviselő legyek 
(vagy ha nem), akkor szavazz rám!

Korsós Dávid
Korsós Dávid vagyok, elsőéves matemati-

ka szakos hallgató. Mentorjelöltként egy elég-
gé átfogó kép alakult ki bennem a Hallgatói 
Önkormányzat tevékenységéről és munkájá-
ról. Úgy érzem, hogy a türelmem és segítő-
készségem még pluszban hozzájárul ahhoz, 
hogy a lehetőségeimhez mérten, a legjobban 
tudjam képviselni az érdekeiteket, illetve a 
hallgatói jóléteteket! :)

Ágoston Dóra Csenge
Sziasztok! Ágoston Dóra (Dórika) 

vagyok, matematika Bsc-s hallgató. Szere-
tem az embereket, szeretek velük foglalkozni, 
meghallgatni őket, kíváncsi vagyok rájuk, 
ezért gondoltam úgy, hogy jelentkezem 
képviselőnek, mert így tovább tudom adni 
a szaktársaim és a TTK-s hallgatók vélemé-
nyeit, és az ELTE falai között tenni tudnék 
értük valamit! :)

Fuss együtt a Magyar 
Egyetemi Sport Arcaival 
a XXIV. 5vös 5km-en!

Idén is lesz 5vös5, ahol természetesen Neked is ott 
a helyed! Nevezz, mielőtt kifutnál az időből!

Az egész országgal együtt tomboltál Joó Abigél 
heroikus menetelésekor a tavaly nyári olimpiai játé-
kok idején? Egy gyakorlatra jársz Európa legsokolda-
lúbb úszózsenijeivel, Cseh Lászlóval és a legutóbbi két 
paralimpián egyaránt aranyérmet szerző Sors Tamással, 
de a négy fal közül kirobbanva szívesen versenyez-
nél velük hosszútávon? A 2013. május 7-ei XXIV. 5vös 
5km programsorozatán belül erre is lehetőséged nyílik, 
ugyanis a Magyar Egyetemi Sport Arcai megmutatják, 
hogy a futópályán és a kerekasztal mögött sem partra 
vetett halként vergődnek.

A tucatnyi év tapasztalatával felvérteződő futóver-
seny ezúttal sem válik tucatversennyé, így a Lágymá-
nyosi Eötvös Napok nyitányaként sokszínű programok 
várják a mozgásra vágyókat. Az NBA Live Europe 
2012 milánói állomásán ámulatba ejtő kosaras és focis 
freestyle produkcióval kirukkoló Jamnastyx csapata tart 
bemutatót, majd a nemzetközi szinten egyre nagyobb 
hírnevet szerző ELTE Cheerleader látványos koreo-
gráfiájával csavarja el a fejeket. Diákigazolványért cse-
rébe ismét kipróbálhatjátok a Nike futóbusz legújabb 
termékeit, de a Pulay „Energiabomba” Szilvi vezette 
aerobicos, zenés bemelegítést sem érdemes kihagyni.

A SportPont Program pontgyűjtő akciójának egyik 
fő állomásaként a 18 éven aluli korosztályt is szeretnénk 
megmozgatni, ezért 2013 tavaszától a Legsportosabb 
Gimnáziumnak, Középiskolának szánt kupa is gazdá-
ra talál. A minimanóktól kezdve a seniorokig minden 
kategóriát bevonó futás végeztével is megéri a helyszí-
nen maradni. Az eredményhirdetést szendvicsbe fogó 
attrakciók idén sem maradnak el: előbb egy beszélgető 
délután következik az olimpikonokkal, majd a nap 
csattanójaként minden szempár a tombolahúzásra sze-
geződik, amelynek fődíja egy olimpikonok által aláírt 
ereklye. Lépj ki velünk a hétköznapokból!

Futócipőket izzítsátok, ismét egy hatalmas élmény 
vár Rátok!

Az 5vös 5km hivatalos oldala: http://eotvos5.elte.hu/
Forrás: ELTE Online

Keressetek minket!

issuu.com/tetekas_nyuz



SZAKDOLGOZATKÖTÉS 
 

Áraink: 
 

Kötés (fekete borító, 3 sor aranyozással, Ft/db) 
48 órás határidővel: 1600.- 
24 órás határidővel: 1900.- 
3 órás határidővel: 2400.- 

 
plusz aranysor: 300.- 

 
Nyomtatás (csak szakdolgozatkötés esetén, Ft/oldal) 

fekete-fehér: 10.- 
színes: 120.- 

 
CD-re írás (Ft/db) 

450.- 

 
http://portal.elte.hu/diplomakotes 

 
Személyesen: Északi épület, 1. 
emelet, Gömb aula galériája, 

Hallgatói Alapítvány 
Ügyfélszolgálata 
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Szárnyaló siker
Red Bull marketing

A Forum Corvinum utolsó nagy előadásán, április 24-én, a 
Red Bull Hungary marketing osztályvezetőjétől, Takács Ákostól 
az osztrák energiaital népszerűségének titkait hallgathatták meg 
a résztvevők, és nyerhettek betekintést a Red Bull történetébe 
és marketing stratégiájának részleteibe.

1987 óta Red Bull
Dietrich Mateschitz, a márka 

alapítója kelet-ázsiai utazásai során 
figyelt fel az újságokban egy vagyo-
nos japán üzletemberre, aki energia-
ital gyártással szerezte a vagyonát. 
Az ital mögött jövedelmező lehető-
ségeket látott, ugyanis Thaiföldön 
taxisok és menedzserek kezében 
is folyton felbukkant az élénkítő 
ital. Nem sokkal később megvásá-
rolta egy bangkoki cég, a Taisho 
Pharmaceuticalt tulajdonában lévő, 
Krating Daeng (thai nyelven: vörös 
bika) nevű ital licencét, és az Ázsián 
kívüli gyártás, illetve terjesztés jogát.

1984-ben Mateschitz megalapí-
totta a Red Bull kft.-t. A közpon-
ti iroda helyszíne pedig a Dietrich 
szülővárosának szomszédságában 
fekvő, Fuschl am See lett. A Red Bull 
három évvel később, 1987-ben jelent 
meg a piacon. Kezdetben csak Auszt-
riában lehetett kapni, majd az első 
export hozzánk érkezett 1992-ben. 
Európában azelőtt nem ismerték az 
energiaitalt, így kategóriateremtő 
termékként tartják számon.

A Red Bull 20 év alatt bejárta az 
egész világot, piacvezető márkává 
nőtte ki magát. Ez alatt az idő alatt 
pedig a doboz designja semmit sem 
változott.

Sikertitkok
Takács Ákos szerint fontos tudni, 

hogy a Red Bull életérzést, üzenetet 
közvetít. A márka saját, egyedülálló 
személyiségét árulja, emberi tulaj-
donságokkal ruházza fel az italt, így 
késztet a fogyasztásra. 

Mateschitz 360 fokos médiabi-
rodalmat épített ki, ami által négy 
fő területen éri el a fogyasztókat. 
Ide tartozik a kommunikáció, a ren-
dezvényszervezés, a véleményve-
zér programok és a PR tevékeny-
ség. A legerősebb vonalat szerintem 
az adja, hogy az italcég foglalkozik 

különféle kulturális, zenei és sport-
események megrendezésével. Köz-
tük Magyarországon minden bizony-
nyal az Air Race váltotta ki a legna-
gyobb népszerűséget, egészen Felix 
Baumgartner ugrásáig, a Stratosig, 
aminek következtében a Red Bull jó 
kapcsolatot épített ki a NASA-val is. 

Szemléletükhöz tartozik, hogy 
hosszútávon támogatók maradnak, 
sportolóikat nem képletesen segí-
tik, tehát nem nevezhetők valójában 
szponzornak. „A Red Bull nem egyéjsza-
kás kaland.” Ha az anyagiakat vesszük 
számításba, sokkal inkább kifizetődő 
egy egész csapatot fenntartani, így pél-
dául rendelkeznek saját futball játéko-
sokkal és Forma 1-es versenyzőkkel 
is. A fogyasztók szemszögét vizsgálva 
pedig azért gyümölcsöző, mert köze-
lebb hozza az embert a márkához. A 
céljuk az, hogy minél többekben hagy-
janak maradandó nyomot, és kialakít-
sák bennük a márkaszeretetet. Szeret-
nék, ha a vásárlók véglegesen szívükbe 
zárnák az energiaitalt, és mindeközben 
igyekeznek hitelesek maradni.

A rendszeres rendezvényszer-
vezés azt mutatja, hogy stratégiájuk-
nak fontos eleme a WOM (word of 
mouth), vagyis szájreklám. Folyama-
tos beszédtémát adnak, vélemény-
vezéreket állítanak maguk elé, akik 
elérik a kiszemelt célcsoportot, mint 
például a Budapesti Corvinus Egye-
tem hallgatóinak közösségét. Lénye-
ges viszont, hogy nem azért fizetnek, 
hogy az ún. opinion leaderek az ő ener-
giaitalukat igyák, ugyanis nem dol-
goznak olyan személyekkel, akik nem 
szívesen isznak Red Bullt.

Az előadás közben is alkal-
mazták jól bevált, figyelemfelkeltő 
módszerüket. Az ajándék Red Bull 
kiosztása után triál bemutatónak 
lehettünk szemtanúi.

Red Bull itthon
A Red Bull gerillamarketingje 

hazánkban is kibontakozott. Ilyen 
akciónak nevezhető az Air Race, a 
Röpnap, a Vizisprint, és az X-Fighters 
is. Arra is volt példa, hogy engedély 
nélkül forgattak, amikor 2010-ben 
kiöntött a Duna. Ekkor egy katonai 
autó húzta a Red Bull wakeboardosát 
végig az elárasztott rakparton. Ilyen 
esetekben a bírság árával is kalkulál-
nak, amikor a költségvetést végzik, 
ugyanis imázsukhoz hozzátartozik, 
hogy kedvelik az extrémitást.

Zenei és kulturális téren sem 
hanyagolnak el  minket,  Takács 
Ákos pedig ezen a területen tevé-
kenykedik. A Red Bull Pilvaker egy 
olyan kulturális esemény volt, ami 
a magyar hiphop és underground 
közösséget karolta fel. A forradal-
mi szavalóverseny a rap műfaját 
és költészeti örökségünket igye-
kezett összeegyeztetni. Emellett 
Liszt Ferenc 200. születésnapjáról 
is megemlékeztek. A Red Bull Liszt 
Remix keretein belül koncertet ren-
deztek, ahol fellépett többek között 
Rúzsa Magdi, a Balkán Fanatik és a 
PASO. Szerinte a zene felhasználása 
az emberek megnyerésére többféle 
szempontból is a legjobb módszer, 
ugyanis a művészet erőteljes hatás-
sal van az érzelmekre, így rendkívül 
széles skálán éri el a célközönséget. 
Ezen kívül költséghatékony, ugyanis 
az internet segítségével könnyen ter-
jeszthetőek a produkciók.

A Red Bull nem fél semmiféle kon-
kurenciától, utánozhatatlan marketing 
stratégiájának köszönhetően hatalmas 
fogyasztói tábort szerzett magának.

Béki Virág
tudositas@nyuz.elte.hu
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Hangverseny az ELTE-n

A 32. Matematikus Hangverseny fellépői magas színvonalú 
szereplésükkel örömteli estét, bensőséges, egyben fergeteges 
hangulatú koncertet adtak az ELTE Jogi Kar teltházas Dísztermé-
ben. A hangverseny logóján a karmester egy százalékjelet tart a 
kezében pálca helyett, fölötte a szumma, meg a nagyobb-egyenlő 
reláció szálldogál…

Az eseményt hagyományosan az 
első félév nehézségein túl rendezik, 
a madárcsicsergéssel és a virágzással 
összhangban, amikor az utcákat már 
elönti a délutáni aranyos napsugár. 
Oktatók és hallgatók lépnek egy szín-
padra, a széksorokban is ismerősök. 
A hangulat nagyon közvetlen – majd-
nem csupa matematikus!

Nagyon érdekelt, miért éppen a 
matematikusok rendeznek koncertet, 
más szakok miért nem? Meg is kérdez-
tem erről Somogyi Krisztián főszerve-
zőt, mit gondol erről. Véleménye sze-
rint a matematikusok nem közönséges 
szépségérzékkel rendelkeznek, amit a 
szellemes és éles gondolatfűzések gyö-
nyörűsége palléroz. S minthogy meg-
vetették lábukat az absztrakt szépségek 
világában, a zenei finomságok mellett 
sem mennek el szó nélkül. Ezen kívül 
egy matematikus hajlamos nem csak 
a gondolataiban rendet tenni, hanem 
az életét is rendszeresen vezetni, így 
nem engedi kifolyni kezéből a teen-
dőket. Az ellenállhatatlan szépségér-
zék, akarat, időérzék összjátékaként 
lépésről lépésre előkészítik a produk-
ciót, és évről évre összejön a koncert. 
Egy másik szempont szerint, aki sokat 
matematizál, a szikár gondolkodás 
kiegyensúlyozásaként meg kell jelen-
nie életében az érzések nemes megélé-
sének, és erre a kifejező zene nagyon is 
adja magát.

Böde Csaba, volt fizikushallgató 
konferálta az „n+12. koncertet – amiről 
a kutatások kiderítették, hogy n=20.” 

(Ő konferál az n. hangverseny óta.) 
A zenészek nem profik, de sokan gya-
korlott fellépők, több egyetemről jön-
nek. A lényeg az, hogy egy produkción 
belül legyen legalább egy matematikus. 
A Matematikus Kórus kezdte a koncer-
tet, aztán jöttek a szólisták: Kovács Fló-
ra, Viola Péter fuvolán, Vissi Barnabás 
zongorakíséretével. Nincs Matematikus 
Hangverseny Freud és Laczkovich tanár 
urak nélkül! Négykezest: Beethoven I. 
szimfóniájának első tételét adták elő, 
óriási sikerrel. Ágoston István oktató és 
Ágoston Tamás mat. BSc. (apa és fia), 
Bach d-moll kettősversenyének második 
tételét mutatták be, Frenkel Péter zon-
gorakíséretével, kiváló példájaként az 
olasz stílusú barokk versenyműveknek. 

Kovács Mária „Maya” különleges ének-
száma után Dobos Dániel következett. 
A régebbi hangversenyek szervezője, 
aki öt évvel ezelőtt a Kőrösi Csoma Sán-
dor kollégiumból hozta a Díszterembe a 
hangversenyt, Deme-Farkas Rita ének-
produkcióját kísérte, nagyszerű meg-
zenésítését két József Attila versnek, (a 
Bánat Dobos Dániel kompozíciója).

Az első rész záró műsorszámát, egy 
bravúros darabot, Dobos Dániel és Vidor 
Sára adta elő, Igor Sztravinszkij: Tavaszi 
áldozatának részlete a szerző átiratában. 
1913-ban, a balett premierjén zavargást 
váltott ki, azonban a pogány szertartást 
idéző mű máig elbűvöli a hallgatót.

A szünet után a második rész 
szenvtelenebb, élménydúsabb; ismét 
kórus, a régi ismerős Wigner Jenő 

Kamarakórus (BME TTK) után Bach 
háromszólamú invencióját Takács 
Zsófia adta elő, majd Nagy Ilona BME 
oktató következett. Ő már ötödik alka-
lommal lépett színpadra saját művel, 
dalt írt szöveg nélkül zongorára – az 
elsőt Mendelssohn ihlette –, ami úgy 
hatott, akár egy filmzene! A Trio-
la Fúvósegyüttes vastapsot kapott – 
talán azért is, mert Székely Pétert 20 
év után ismét színpadon üdvözölhet-
te a közönség. Kiss Mátyás fagotton 
mutatós darabokat játszott, sőt egy 
meglepetést is hozott, a darab melódi-
ájában az Esti Mese zenéjét fedezhettük 
fel. Ez egyébként Pécsi József: Dörmö-
gő Dömötör Istók gazda udvarán című 
műve. Századeleji sanzoncsokor szí-
nesítette az est hangulatát, Deák Attila 
zongoramuzsikája. Majd befejezésül 
fergeteges kalotaszegi népzene követ-
kezett a Nyerítő zenekar jóvoltából, 
néptánccal fűszerezve: Lelovics Anikó 
és Szabó Bence az ELTE néptáncegyüt-
tes tagjai ropták.

Nem ezzel ért mégsem véget az 
est: spontán ráadásként Pölcz Ádám 
zongorán A csitári hegyek alatt drama-
tikus feldolgozását adta elő, ő egyéb-
ként az ELTE BTK alkalmazott retorika 
szakirányon tanul.

Köszönet a különös koncertélmé-
nyért! Szerepelt köztiszteletben álló 
tudós tanár, aki könyvet ír, konfe-
renciákra jár, és zenélt egyetemista… 
Átérzem a két diáklány beszélgetését, 
amit a szünetben önkéntelenül is meg-
hallottam: „Milyen furcsa, egész más 
így hallgatni, zsenik között tanul az 
ember!”

A cikkben felhasznált fényképek 
Orbán Domonkos és Kérges Máté 
munkái, akik Korándi József tanár úr 
videofelvétele mellett fotókkal örökí-
tették meg a hangverseny sok-sok szép 
pillanatát. További képek és az idővel 
felkerülő videók a Matematikus Hang-
verseny weboldalán: www.cs.elte.hu/
hangverseny.

Szepesi Dóra
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A viselkedéstől a robotokig
Hierarchia, élőlények és kütyük

Vásárhelyi Gábor, a Biológiai Fizika Tanszék tudományos mun-
katársa, az Ortvay Kollokvium keretei között április 18-án tartott 
előadást. Kutatása során az élőt ötvözi az élettelennel és mindebbe 
GPS-es galambok, távirányítható kutyák és repülő robotok prezen-
tációja engedett bepillantást.

Az előadáson egy hatalmas Európai 
Uniós pályázat három apróbb alkuta-
tását ismerhették meg az érdeklődök, 
amelyek a Biológiai Fizika tanszéken 
Vicsek Tamás vezetésével zajlanak. A 
tanulmány a kollektív mozgásnak, a 
csoportos viselkedésnek a lehető legkü-
lönbözőbb aspektusait veszi górcső alá.

Vásárhelyi Gábor felhívta a figyelmet 
az élőlények természetben való analizá-
lásának élményére, az etológia fontossá-
gára, így inkább eszközöket igyekszenek 
teremteni, amelyekkel az etológiai kuta-
tások kibővíthetők. Az automata etológia 
segítségével megőrizhetőek az élőlények 
természetes körülményei, messze lévő 
állatokról is lehet adatokat nyerni, illetve 
hosszú távú, objektív méréseket végezni. 
Az egyedekre az egyéni műszer felhe-
lyezése pedig bepillantást enged a közös 
viselkedés rejtelmeibe.

Vezérek és követők
Az első részben egy galambcsapat 

repülési és szociális dominancia hierar-
chiáját ismertette az előadó. Az élőlénye-
ken való méréshez a csapat saját maga 
fejleszt érzékelőket, mivel a piacon meg-
vásárolható eszközök mindig drágáb-
bak és nem feltétlenül olyan tudásúak, 
amelyet az adott kutatás éppen igényel. 
Egy galambcsapat szociális dominan-
cia mérésénél, az egyedeket egy tál mag 
köré helyezik egy olyan szobába, ahol 
videokamera rögzíti felülről az esemé-
nyeket. Minden egyes galambot saját szí-
nes vonalkóddal rendelkező hátizsákkal 
látnak el. A kódokat a képen egy trükkös 
algoritmussal azonosítják, majd biológi-
ailag releváns adatokat tudnak gyűjteni. 
Lehet például egyszerűen az etetőnél, 
a sorbaállással töltött időt mérni sőt, 
egyfajta mozgásbeli dominanciajelzés-
re vonatkozó mennyiséget is definiálni. 
Mindenestre a cél, hogy a galambok hie-
rarchiájára jellemző adatokat tudjanak 
kinyerni.

Az előadáson megnézhettük a 
GPS-el, illetve gyorsulásmérővel és 

fogyasztóval felszerelt saját fejleszté-
sű 13 grammos kis kütyüt. Speciálisan 
jelenleg, a nem mindig közkedvelt 
szárnyasok navigációs kompetenciá-
ját mérik. Egy galambokból álló csapat 
repkedése során megnézik, miképpen 
történik például egy közös fordulás. 
Arra kíváncsiak, hogy vajon ki kezdi 
az irányváltozatást, ezt mennyi időre 
rá követi a többi egyed. A kutatás során 
egy harmincfős galambcsapat, minden 
tagjára egy kis GPS-t helyeztek el, és 
ezek segítségével bebizonyosodott: a 
repülés közben is egy elég stabil, állan-
dó megbízható hierarchia áll fenn. Van-
nak folyamatosan domináns szerepet 
betöltő szárnyasok, illetve olyanok, akik 
csak a követés árnyékában szeretnek 
megbújni. Egy érdekes még gyerekcipő-
ben járó kutatási téma, hogy miképpen 
lehetne a galambokat repülés közben 
irányítani, majd tesztelni az eredményt.

Kutya, ember, robot interakció

Az Etológia tanszéken kutyák, embe-
rek és robotok együttműködésével kap-
csolatos pályázat megvalósításába is be 
tudtak kapcsolódni saját eszközükkel. A 
kutyán lévő apró szerkezet elárulja az 
élőlény hollétét, tevékenységét. Ezt kom-
munikálja az emberek felé, akik nem fel-
tétlenül látják az állatot, de mégis kap-
csolatba tudnak lépni vele, illetve vannak 
közvetítő repülő robotok is az égen, amik 
kommunikációs hálózatot hoznak létre.

A kutatást 24 kutyával, két fajtával 
folytatták, ahol csahosok hátára tették 
a loggereket, ezután kivételesen nem 
a GPS-t, hanem a gyorsulásmérő és a 
giroszkóp adatait elemezték. Egy olyan 

rendszer megalkotásával próbálkoztak, 
amellyel a kutyák viselkedése megjó-
solható. A jelekből meg lehet állapítani, 
hogy a kutya éppen üget, áll vagy vág-
tat. A probléma, hogy a gyorsulásmérő 
a giroszkóppal egyaránt saját koordiná-
tarendszerben méri fel az adatokat, így a 
pontosabb tájékozódás érdekében, még 
egy magnetométert is integrálni fognak 
a loggerbe. Egy mozgásmintázat meg-
határozását 126 különböző kinyert adat 
könnyíti. A módszer lehetővé teszi a tet-
szőleges viselkedés kategóriák egymás-
tól történő elkülönítését. Ez a lehetőség 
alkalmas akár különböző háziállatok, 
idős emberek, csecsemők távoli monito-
rozására. Az új generációs alkalmatosság 
már valós időben is képes lesz átadni azt 
az információt, amit a jelenlegi eszközből 
utólag nyernek ki.

Csoportos robotika
A fentebb említett következő generá-

ciós eszközt eredetileg egy kvadrokopter 
fedélzeti számítógépeként fejlesztették. 
Egy repülő robotokból álló rajt szeretné-
nek az égre bocsájtani. Az előadó elárulta, 
hogy ezt még a világon senki sem való-
sította meg, legalábbis igazán autonóm 
egyedekkel. Egy kinti szabadtéri rend-
szerről van szó, ahol minden számolást a 
drónok egyedül végeznek.

A csapat felállításához egy stabil 
alapgépre, a robotok közötti jó kom-
munikációs rendszerre, illetve egy 
megfelelő algoritmusra van szükség. A 
kommunikáció, digitális formában, wifi 
eszközökkel, szenzorok visszajelzésével 
valósul meg. 

Az alapgép a neten is megvásárol-
ható körülbelül 1000 euróba kerülő, nyílt 
forráskódú drón, szabadon átírható és 
viszonylag nagy teherbírással rendelke-
zik. A koptereken van egy kisujj méretű 
számítógép egy komplett Linuxszal, ez 
vezérli az összes szenzort. Nagyon sok 
féle zaj van a rendszerben, az egyik ilyen 
komoly jelenség a szél, amelyet kompen-
zálni kell, a másik az irányításban jelent-
kező különböző időbeli késleltetés. A 
repüléseket mindig több szimuláció előzi 
meg, hogy a valóságban kevesebb legyen 
az összeütközés esélye. Az egyedek csa-
patban tartásáért egy algoritmus felel, 
ennek köszönhetően tudják például tarta-
ni egymástól a távolságot. Ilyen csapatnyi 
repülő robot a katasztrófavédelemben, 
területfelmérésben, vagy katasztrófa utá-
ni kommunikációs hálózat kiépítésében is 
nagy előrelépést jelenthet.

Kőnig Rita
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Párkapcsolat – ellenállás nélkül

A fiatalok manapság ritkán maradnak szüleiknél addig, amíg 
meg nem találják maguknak életük párját, és megházasodnak. 
Tanulás és munkavállalás céljából már sokkal korábban elhagyják 
a családi fészket, és igyekeznek saját maguk boldogulni a nagyvi-
lágban. Előny, vagy hátrány származhat ebből a feltörekvő trendből?

Csellengők
Az ifjúság számára a világ ma már 

a végtelen lehetőségek tárházát nyújtja: 
kétségtelenül nagyobb választék tárul 
elénk, mint amennyi szüleinknek meg-
adatott. A kínálkozó lehetőségek köny-
nyen el tudnak csábítani nagyvárosokba, 
vagy akár külföldre is. Ez nem lokális 
trend: globálisan megfigyelhető tenden-
cia, amelyet a posztmodern társadalom 
evolúciója szült. A fiatal generációk szá-
mára ezek az újfajta lehetőségek jobb 
karrierépítési, előmeneteli sikereket 
nyújtanak. Egy információéhes társada-
lomban felcseperedők sokkal hamarabb 
érnek, mint szüleik tették – így könnyeb-
ben megtanulják azt is, hogyan alkal-
mazkodjanak egy folytonosan változó, 
idegen nagyvárosban. Ez alapján érde-
mesnek látszik elhagyni a szülői házat, 
és felfedezni a világot magunk körül. A 
leválás jellemépítő hatása kétségtelen: 
a felnőtté válás alaplépése, hogy idővel 
összhangba jöjjünk önmagunkkal, felfe-
dezzük ideáljainkat, alakítsuk utunkat, 
és a társadalom hasznos tagjává váljunk.

Persze a hirtelen nyakunkba sza-
kadt lehetőségek mögött ott rejtezik a 
rizikó árnya is. A tanulmányok, illet-
ve a későbbi munkahely kiválasztása 
egy idegen helyen nem lehet mindig 
gyümölcsöző. Az otthon elhagyása a 
szülői felügyelet megszűnését is jelenti, 
és sokan rossz társaságba keveredve 
lemorzsolódnak, „elkanászodnak” – 
elfelejtik eredeti célkitűzésüket. Az 
esetek többségében ez időt, és pénzt 
emészt fel, amelyet képtelenség hasz-
nosan visszaforgatni. Tagadhatatlan 
tény viszont, hogy egy nagyobb város-
ban lényegesen jobb lehetőségekkel 
állhatunk szemben. Az urbanizáció 
magával vonzotta az életminőség javu-
lását is: jobb orvosi ellátás, felsőfokú 
tanulmányok, számtalan képzés, válto-
zatos életmód. A szülőktől való távollét 
megtanít a problémákat saját magunk 
megoldani, és függetlenné válásunk 
első lépéseként is szolgál. Rengeteg új 

embert ismerhetünk meg, számtalan 
dolgot tanulhatunk tőlük, és segíthe-
tünk egymásnak. Mi lehet ebben ked-
vezőtlen? A nagyvárosi élet forgataga 
vezetett el a „szingliség” fogalmához.

Minden változik
Jelenkori társadalmunk minden 

eddiginél gyorsabb, látványosabb meta-
morfózison megy keresztül. Manapság 
kevesebben házasodnak, mint ahá-
nyan válnak el. Nemrég adták hírül 
azt a megdöbbentő adatot, miszerint 
az Egyesült Államokban a lakosság 
51%-a él egyedül, vagyis többen, mint 
ahányan házasságban. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal adatai szerint immáron 
hazánkban is fennáll ez a stáció. Úgy 
jósolják, hogy 2025 körül a háztartások 
40%-át a szinglik fogják alkotni. És az 
esetek nagy hányadában ez minden-
kinek a saját döntésén múlik. Legyen 
a szingliség akármennyire is „trendi”, 
vannak, akik szerint a gazdaságra és 
a környezetre nézve igen súlyos, dest-
ruktív hatást fejt ki. Azzal érvelnek, 
hogy a fiatal, módosabb, egyszemélyes 
háztartások lényegesen több hulladékot 
termelnek, több energiát fogyasztanak, 
és nem utolsó sorban nagyobb élőhe-
lyet emésztenek fel. Persze az ellenvé-
leményezők tábora is fel van készülve a 
támadásokra: szerintük párkapcsolat-
ban lenni, gyermeket nevelni, iskolába 
járatni, oda-vissza szállítani, felnevelni, 
kocsit fenntartani, nagy házat építeni, 
és jeles napokon ajándékokat vételezni 
lényegesen nagyobb hulladéktermelés-
sel, és több természeti vagyon felemész-
tésével jár. Volt idő, amikor a szingliket 
„skarlát betűvel” látták el életmódjuk 
miatt, mára viszont több, mint trendi-
nek számít a jelenség: sokan kifejezet-
ten büszkén viselik státuszukat. Ennek 
ellenére még mindig sokuknak okoz 
gondot, hogy heves diszkriminációval 
találják szemben magukat, hiszen tár-
sadalmunk alapjáraton párokhoz van 
hozzászokva – ezt a létformát tekint-

jük széleskörűen elfogadottnak. Pénz-
ügyileg megterhelő lehet egy nagyobb 
utazás is, hiszen a költségeket egyedül 
kell állni, és az adózási kötelezettségek 
számottevők. Ráadásul a munkahelyen 
több feladattal is elláthatják az egyedül-
állókat – mivel nincsenek egyéb kötele-
zettségeik, elvárható, hogy több mun-
kát, utazást, és túlórát tudjanak maguk 
mögött, mint családos munkatársaik.

Szép új világ (?)
Jó néhány szingli azonban másként 

látja a világot – számukra a párkapcso-
lat terhelő kompromisszumokkal jár. 
Olyanokkal, amelyektől korlátozva érez-
nék hétköznapjaikat. Két ember össze-
boronálása nem egyszerű dolog. Pláne, 
hogy Karinthy is megmondta: „Férfi és 
nő – hogyan is érthetné meg egymást. Hiszen 
mindkettő mást akar. A férfi: a nőt. A nő: a 
férfit.” A szingliségnek megvan a maga 
paradigmarendszere: egyedülállónak len-
ni annyit jelent, hogy pusztán egyvalaki 
miatt kell felelősséget vállalni, aggódni. 
Nyilvánvalónak tekinti, hogy szabad 
vagy, és azt tehetsz, amihez csak kedved 
támad, ráadásul akkor, amikor jól esik. Az 
életmód követőire jellemző, hogy szociá-
lis életük igen sűrűn át van szőve prog-
ramokkal, és gyakorta járják bandákban 
az éjszakákat. Nincs felelősségvállalás, és 
beszámolóval sem tartoznak senkinek. A 
promiszkuitás toposzának felbukkanása 
már nem is lehet meglepő. Igaz erkölcsi 
szempontból a témát gyakorta erős kriti-
ka éri, és sokan igen súlyos bűnként keze-
lik az effajta magatartásmódot, azonban 
a demokratikus társadalom, amelyben 
élünk, megengedi, hogy mindenki olyan 
életformát válasszon magának, amit szá-
mára megfelelőnek tart. És ebbe nincs 
olyan szankció, amely beleszólhatna: a 
szociális változások útjába nem lehet állni 
– és nem is érdemes.

Michael Kay
ttt@nyuz.elte.hu
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Tejfel Tejbár
Vigyázz, kész, tejre fel!

Ezen a héten a végtére is bekövetkezett tavasz örömére megszakí-
tom a jobbnál jobb koncerthelyek ismertetését egy klassz kis tejivó 
közbeékelésével. Nagy örömömre szolgált, amikor megtudtam, hogy 
a Cserpes után – amelyről már néhány számmal ezelőtt olvashatta-
tok – újabb ehhez hasonló, konkurens étkezde nyílt a belvárosban.

Az újdonsült falatozót a Kálvin 
tér mellett, a Baross utcában találhatjá-
tok meg, a Károli Gáspár Református 
Egyetemhez közel. Ennek a ténynek 
a kapcsán jutott el hozzám is a hely 
híre egy kedves japán szakos barátnőm 
által. A lelkes beszámoló után fel is 
kerekedtem másnap, hogy egy csen-
des, nyugodt reggeli elfogyasztásával 
lecsekkoljam a tejivót.

A Tejfel az elmúlt hét szerdáján, 
azaz április 24-én nyílt, így még nem 
túlzottan forgalmas, ezért is született 
eme cikk. Leginkább csendes baráti 
beszélgetésekhez, vagy magányos, 
finom reggelikhez ajánlanám nektek. 
Belépve a frissen festett, bocifoltos 
falak, és az élénk színű székek egy-
értelműen megerősítették az étkezde 
fiatalságát, s fiatalosságát. Egy kisebb, 
két részre tagolódó helyiséget képzel-
jetek el. A bejárattól jobbra egy íny-
csiklandozó pult tárul elétek; bal olda-
lon, illetve szemben pedig a reggeliző 
emblémáját láthatjátok a falra pingál-

va. Ebben a részben a pulttal szemben 
is van néhány asztal, valamint beljebb 
az élénkzöld fallal ellátott részben 
is találhattok öt-hatot. Hangulatos, 
vidám környezetet nyújt szemben az 
otthon/albérletben/koleszban reggeli 
gyanánt bekapkodott pár szelet keksz-
hez, kevéske akármihez képest.

Lényegre térve: a kínálat pazar; a 
hely egyedisége pedig, hogy mindegyik 
étvágygerjesztő finomság házi készíté-
sű, friss alapanyagokból készül. A son-
kás szendvicsük és az eperturmixuk 
isteni, ezt tanúsíthatom nektek. Utób-
biba még egy kis extra vanília fagyit 

is belecsempésztek, ami kellemesen 
pozitív meglepetés volt. Választékuk 
tartalmaz még melegszendvicseket, 
salátákat, szörpöket, lekvárokat és 
természetesen rengeteg tejterméket. 
Kóstolhattok még finom fagyi- és gyü-
mölcskelyheket is. Áraik a hangulat 
mellett szintén diákbarátok, hiszen 
egyik termék sincs 400 Ft fölött.

A kiszolgálásról ismét csak jót 
mondhatok. Egy nagyon kedves termé-
szetű hölgy fogadott minket a pultnál, 
akivel távozáskor el is beszélgettünk 
egy jót. A tulaj szintén közvetlen volt, 
s jövőbeli terveiket tekintve elárulta, 
hogy kialakítják nemsokára a teraszos 
részt, illetve több asztal és szék lesz. 
A Tejfel egy másik különlegessége és 
erénye az a rengeteg konnektor, ami a 
mai sokat fogyasztó telefonok és egyéb 
fontos kütyük mellett igazán hasznos 
lehet. Minden asztal felett találhattok 
egy-egy áramforrást, így akár telefo-
notokkal/laptopotokkal egy időben 
töltődhettek fel ti is.

Honlapjuk jelenleg nincsen, így 
most még sajnos hiába kerestek rá, 
azonban a közeljövőben Facebook-on 
elérhető lesz az oldaluk. Látogatásunk 
révén pedig Forsquare-en már megtalál-
hatjátok őket, ha éppen ott vagytok – és 
hiszen legyetek, mert reggel 8-tól csak 
rátok várnak egy olcsó, ámde kiadós és 
friss lakomával!

Solymosi Emőke
helyvektor@nyuz.elte.hu

Buddenbrookék
Olvastunk már korábban Thomas 

Mann könyveket? Ismerjük a Varázs-
hegyet, vagy éppen a Tonio Krögert? 
Ha nem, akkor épp itt az ideje, hogy 
bővítsük ismereteinket ezen a területen 
is. És hát hol másutt is kezdhetnénk el 
az egészet, mint a legelején.

Mann-nak, A Budden-
brook ház című regénye 
volt az, amely a XX. század 
elején meghozta számára 
a kívánt elismertséget, és 
amellyel a korábbi hűvös 
fogadtatás után berobbant 
a köztudatba. Persze nem 
holmi elementáris rob-
banásra kell itt gondolni, 
ahogyan napjaink bestsel-
lerei teszik, hiszen a tőle 
megszokott vontatott, 
nyögvenyelős történetme-

sélést produkálja ebben a regényében 
is. Aki képes megszokni ezt a stílust, 
illetve maga is hajlamos az ilyesmire, 
annak nem okozhat csalódást.

A történet maga jól ki van találva, és 
meg van írva, bár az alcímként megfo-
galmazott „Egy család hanyatlása” már 
előre predesztinálja a végkimenetelt. 
A korra kevéssé jellemző fejlődésregény 

egészen a XIX. század ele-
jétől kezdi el az elbeszélést. 
A német kisvárosban élő 
gazdag kereskedőcsalád 
virágzása még a szeren-
csés kezű nagyapa idejére 
tehető, amelyet a megfele-
lő szintű társadalmi élet-
ben való részvétellel csak 
tovább mélyít. Azonban a 
romlás virágai már ekkor 
bimbózni kezdenek, és az 
idős úr temetésén illatuk-
kal kondoleálnak.

Az örökségül hagyott hatalmas 
vagyont elkótyavetyélni természete-
sen nem olyan egyszerű, de az utó-
dokra jellemző meggondolatlanság és 
a gazdasági helyzet kedvezőtlen ala-
kulása együttesen meghozzák a kívánt 
eredményt. Végül pedig az utolsó férfi 
leszármazott halálával végérvényesen 
kialszik az utolsó reménysugár is, így 
a család neve nyomtalanul vegyül el a 
hasonló sorsra jutott famíliák renge-
tegében.

Összességében tehát a regényt 
végig valamiféle szomorkás hangnem 
jellemzi. Számos fordulattal találkoz-
hatunk, amelyek során a kutyaszorí-
tóba került család elkeseredett próbál-
kozásokat tesz a lejtőn való megállásra, 
esetleg felkapaszkodásra, de még így is 
rengeteg lehetőséget kapunk Manntól 
az elkalandozásra.

Fontányi A.
kritika@nyuz.elte.hu
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Egyik nap az egyetem után 
fáradtan rogytam le egy helyre a 
villamoson. Alig vártam már, hogy 
haza érjek, de mivel hosszú az út 
hazafelé, úgy gondoltam, tanulok 
egy kicsit. Így hát olvastam és pró-
báltam néhány új latin nevet megje-
gyezni. A villamos nem volt tele, így 
nyugodtan elmerülhettem a füze-
temben, nem kellett attól félnem, 
hogy meglöknek, vagy idős emberek 
helyét foglalom el. Egyszer csak leült 
velem szembe egy idős bácsi. Felnéz-
tem – csak úgy reflexszerűen – és 
vissza is merültem volna a füzetem 
rejtelmeibe, amikor megszólított: 
mit tanul a kedves? Kicsit megdöb-
benve, mert sose láttam még ezelőtt, 
úgy gondoltam, hogy illedelmesen 
válaszolok. Erre újabb kérdéseket 
szegezett nekem, például, hogy hány 
éves vagyok. Ismét válaszoltam. 
A korom hallatán elcsodálkozott, 
ugyanis sokkal fiatalabbnak gondolt. 
Azután arról kérdezett, szeretem-e 
amit tanulok. Ezekre a kérdésekre 
is kedvesen válaszoltam, remélve, 
hogy hamar elfogynak, és jó tanu-
lást kíván nekem. Hirtelen teljesen 
belefeledkezve elkezdett mesélni a 
vadidegen bácsi a kis unokájáról, 
aki pár évvel fiatalabb, mint én. 
Rövidesen egészen a gyermekkorá-
ig visszamenőleg hallgattam a tör-
téneteit. Közben néha vágyakozva 
gondoltam a füzetemben levő latin 
nevekre. Hirtelen a mellettünk álló 
nőhöz fordult, és neki is elújságol-
ta, hogy milyen jó beszélgető társ-
ra akadt itt egyedül a villamoson, 
és elkezdett neki is mindent elölről 
mesélni. Ahogy közeledtünk az úti 
célomhoz, elkezdtem elrakni a füze-
temet. Az idős úr arcán láttam az 
ijedtséget, mert látta, hogy leszállok, 
és ezért új beszélgetőpartner után 
kell néznie. Azt, hogy ezután egy 
másik embert keresett magának, 
vagy magányosan folytatta az útját, 
már nem tudom. Annyi biztos, hogy 
csak hosszas elköszönés után sike-
rült leszállnom a villamosról. Visz-
szagondolva: biztos jól esett neki 
valakivel beszélgetni, és remélem, 
hogy szebbé tettem a napját.

H.Elly
negyeshatos@nyuz.elte.hu

Pucér pasik!
A meztelen férfi kiállítás

A Ludwig Múzeum a Kortárs Művészeti Múzeummal együtt 
számukra talán nem, számomra azonban elég szokatlan kiállítással 
várja a hozzájuk betévedőket június 30-ig.

A tárlat a linzi Lentos Kunst- 
museum segítségével jöhetett létre, 
az ő meztelen férfitesttel foglalko-
zó tárlatuknak egy társkiállítása. 
Mivel elnevezéséhez hűen kevés 
ruhadarab jelenik meg a képeken, 
annál több férfi nemi szerv, ezért 
a fiatalkorúaknak ajánlják a felnőtt 
kíséretet. Természetesen nem lehet 
ennyire leegyszerűsíteni a kiállítást. 
Vannak festmények, fotók, videók, 
filmek, sőt még egy kis szobor is lát-
ható öt-hat termen át. Ez összesen 
körülbelül 100 művészt jelent.

A legkorábbi alkotások, ábrázo-
lások 1900 körüliek (bécsi századfor-
duló), és egészen napjainkig mutatja 
be, hogy vált általánossá a korábban 
a nagyközönség elől a női aktokkal 
ellentétben inkább rejtve maradt 
művészet. Hogyan alakult át a férfi 
testnek a jelentése, hogyan tudtak 
túllépni a témában legáltalánosabban 
elfogadott ókori ábrázolásokon.

Láthatunk antik hősökként 
mutatott férfiakat, testépítőket, bir-
kózókat, fiatalokat, katonákat, öreg-
embereket. A tárlatot, ahogy láttam 
nagyjából témánként és így persze 
valamennyire időben is felosztották. 

Vannak önarcképek, aktok, sőt egy 
külön terem a női alkotásoknak és a 
teherbírásnak is. Külön témának szá-
míthatjuk, mikor azt szemlélhetjük, 
milyen ha a férfiakat úgy ábrázolják, 
fotózzák, mint a nőket. Gondolok itt 
a már általánossá vált női pózokra. 
Nekem ennél a pontnál ért véget a 
kiállítás, amikor egy ilyen témájú 
fotósorozaton egy körülbelül 60-70 
éves öregembert nézegethetünk.

Persze a homoszexualitás sem 
maradhat el a képek sorából. Gilbert-
nek és George-nak hála láthatjuk a 
Spermapénz című festményt saját 
magukról. De számtalan más, önma-
gukat ábrázoló művész tekint ránk 
vissza a falakról.

A kiállítók közt szerepel többek 
közt Lakner László, Richard Avedon, 
Vaszary Károly, de Oscar Kokoschka is.

Hazánkban egyelőre nem bot-
ránkoztatta meg túlzottan a nagyér-
deműt a kiállítás, nem így Ausztri-
ában, ahol már a plakáton felhábo-
rodtak az emberek. Bécsben pedig 
a botrányok odáig jutottak, hogy a 
Leopold Múzeum hasonló nevű és 
témájú kiállítására akár meztelenül 
is besétálhatnak az érdeklődők.

A tárlat kurátorai egy fő kérdésre 
próbálták az alkotásokkal megkeres-
ni a választ: „Miért kezelte a művé-
szet olyan sokáig tabuként a férfi 
nemi szervet? Talán annak kiszámít-
hatatlansága, kontrollálhatatlansága 
miatt?” Talán igazuk van, talán nem. 
Erről szerintem mindenkinek meg 
lehet a maga véleménye.

A magyar kurátorok Turai Hed-
vig és Simon Kati a budapesti tárla-
tot számos közép-európai darabbal 
egészítették ki.

Nekem személy szerint nem ez 
lett a kedvenc kiállításom, ennek 
ellenére javaslom mindenkinek a 
megtekintését, tanulságos a maga 
módján. Hogy mély nyomot fog 
minden látogatóban hagyni, abban 
pedig biztos vagyok.

Szalai Evelin
coolter@nyuz.elte.hu
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ReSudoku
Sziasztok! Már javában tombol a jó idő, de sajnos 

a vizsgaidőszak baljós árnya kezd ránk vetülni. Egy 
hónap sincs hátra fenyegető vizsgáink kezdetéig, 
megkezdődött a vizsgajelentkezés, mindenki rendez-
geti számonkérései időpontjait, számolgat, hogyan 
nyerhetne több időt. Néha azért kell egy kis lazítás is, 
kapcsoljátok ki magatokat egy kis sudokuval, nehogy 
az agyatokra menjen a stressz, már most, a meg-
mérettetések kezdetén. A beküldött megfejtésekért 
csokijutalmat nyerhettek. E heti nyerteseink Szabó 
Tamás, Nagy Richárd és Horváth Anna.

Panni
rejtveny@nyuz.elte.hu
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19 Kerékpárra fel!
Itt a jó idő, sokan biciklire pattantok. E heti kérdésünk: Ti milyen előnyeit látjátok a biciklizésnek és hogyan 

vennétek rá az embereket, hogy autó helyett kerékpárral közlekedjenek? Ha van ötletetek, hogy mit kérdezzünk, ne 
habozzatok elküldeni a monddelteis@nyuz.elte.hu címre!        É&B

Attila (21, biológia) úgy tenné nép-
szerűbbé a biciklizést, hogy az ismer-
tebb helyekre bérelhető cangákat állíta-
na. Ezeket minimális összegért lehetne 
kölcsönvenni, amit visszakapunk, ha a 
bringát egy hasonló tárolóba leadjuk.

Bence (23, biológia) azért választa-
ná a kerékpározást, mint közlekedési 
eszközt, mert pénztakarékos, közegés-
zségügyileg is kiemelkedő, emellett 
nem utolsó sorban jó bulinak is tartja.

Pali (21, kémia) szerint, már egy-
re jobbak a biciklizés feltételei, hiszen 
nagyon sok helyen van már kiépített 
bicikli út, ami biztonságosabbá teszi a 
kerékpárhasználatot, emellett környe-
zetvédő hatása is van.

Samsara
Az élet örök 
körforgása

Aki látta az 1992-ben bemutatott 
Világok arca: Baraka és az 1985-ben 
készült Chronos című dokumentumfil-
meket, annak sokat mondhatok azzal, 
hogy a Samsara hozzá hasonló módon 
készült.

Az alkotók is ugyanazok: Mark 
Magidson és Ron Fricke. Ahogy 
korábbi alkotásaiknál, itt sem szólal-
nak meg a „szereplők”, csak a képe-
ket és felvételeket látjuk hozzájuk illő, 
nagyonis hatásos zenei aláfestéssel. 
Forgatókönyv igazából nem is készült 
előre, utaztak, forgattak, majd az elké-
szített kisfilmeket szépen sorba rakva 
megszületett ez a filmremek.

A Barakával ellentétben most a 
készítők öt kontinens 25 országában 
filmeztek öt éven keresztül. Jártak 
szent helyeken, ipari területeken, bör-
tönben, városokban, kastélyokban, 
természeti csodáknál, katasztrófa 

sújtotta övezetekben, harcművészeti 
iskolában. Vannak megrendítő felvé-
telek, gyönyörködtetőek, vidámak 
és szomorúak, sokkolóak, nyugtató-
ak. Sőt még számomra nyomasztó is 
akadt, amelyet a zene csak felerősített 
(gondolok itt Olivier de Sagazan jele-
netére).

A szamszára szanszkrit eredet 
szó, amely az élet örök körforgásá-
ban változó jelenségeknek a mélyebb 
értelmezését jelenti. Vagyis, ahogy a 
keleti vallások (buddhizmus, hindu-
izmus) mondják, minden mindennel 
összefügg. Főleg ezt próbálják bebi-
zonyítani a készítők a Föld különböző 
pontjain való filmezésükkel.

70 mm-es filmre vették fel, így a 
látványvilága ettől még bámulatosab-
bá, a képek még gyönyörűbbé, tisz-
tábbá válnak.

A képek nem tematikusan köve-
tik egymást, mégis összekapcsolód-
nak, ha máshogy nem is, a kezdő- és 
záróképpel biztosan. Megismerhetjük 
a világ különböző pontjain élő embe-
rek és élőlények életminőségét, termé-
szetét és szokásait. Jót és rosszat is lát-
hatunk, de magunknak kell ítélkezni, 
ha akarunk, mert a film ezt egyáltalán 
nem teszi meg.

A filmet 2012. december 20-ától 
láthatja a közönség. Én mindenkép-
pen csak ajánlani tudom mindenki-
nek, igazi varázslat a szemnek, magá-
val ragadó felvételek sorozata.

Szalai Evelin
mozizona@nyuz.elte.hu

SAMSARA (amerikai dokumentumfilm, 
 99 perc, 2011)
Rendezte: Ron Fricke
Forgatókönyvíró: Mark Magidson, Ron Fricke
Zeneszerző: Marcello De Francisci, Lisa 
Gerrard, Michael Stearns
Pontszám: 8,7/ 10




