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ELTE-s oktatókat díjaztak pedagógusnapon

Eötvös József-díjban részesült kiemelkedő oktató-nevelő munkája, pedagógusi életpályája elismeré-
seként Kalla Gábor, az ELTE BTK egyetemi docense, a Régészettudományi Intézet igazgatóhelyettese.
Kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkája elismeréseként Szent-Györgyi Albert-díjban 
részesült: Donáth Péter, a TÓK professzor emeritusa; Fokasz Nikosz, a TáTK egyetemi tanára és 
Szávai János, a BTK professor emeritusa.
Kiemelkedő hatású oktató, nevelő és gyógypedagógiai munkája, a pedagógiai gyakorlatot segítő 
kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült Csík-
vári Gábor, a TÓK főiskolai tanára, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezetője; Fehérné 
Kovács Zsuzsanna, a BGGyK főiskolai docense; Jesús Reyes Nuñes, az IK egyetemi docense, 
Kovács Krisztina, a BGGyK szaktanára, kari és egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor; valamint 
Becski Gézáné Bodzsár Éva, a TTK egyetemi tanára. 
A gyermekek harmonikus személyiségformálása terén végzett kiemelkedő oktató, nevelő és gyógy-
pedagógiai munkája elismeréseként Németh László-díjban részesült Hegyiné Honyek Katalin, a 
Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégi-
uma gyógypedagógia tanára, a BGGyK gyakorlatvezető tanára.
Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, az óvodapedagógus képzés terén végzett kiemelkedő okta-
tói munkája elismeréseként Brunszvik Teréz-díjban részesült Szarka Júlia, a TÓK főiskolai docense. 
Békésné Lakatos Margit, a TÓK mestertanára és Pál Jenő, az IK egyetemi docense a Magyar Fel-
sőoktatásért Emlékplakett kitüntetésben részesült. A díj a felsőoktatási intézményben dolgozók 
kiemelkedő munkája elismerésére adományozható, a díjazottak Egyetemünk Szenátusának 2014. 
június 30-i ülésén veszik át a kitüntetést.

Forrás: www.elte.hu

Mezey Barna marad az ELTE vezetője

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 
2014. március 24-én újra Mezey Barnának, a 2010 
óta hivatalban lévő rektornak szavazott bizalmat. 
Az Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- 
és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi 
tanárának, a Magyar Rektori Konferencia jelen-
legi elnökének „Értékőrzés és útkeresés” című 
rektori programját nagy többséggel támogatta az 
egyetem legfőbb döntéshozó szerve.
Ezt követően Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere Klinghammer István államtitkár 
felterjesztése alapján, a szenátus véleményének 
figyelembevételével május 5-én javaslatot tett 
Áder János köztársasági elnöknek Mezey Barna 
kinevezésére.
A köztársasági elnök határozata a kinevezésről 
a Magyar Közlöny 2014. május 29-i számában 
jelent meg, ennek értelmében az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen Mezey Barna 2014. 
augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig 
továbbra is ellátja a rektori feladatokat.
Mezey Barna jogtörténész, 
a magyar alkotmány- és jog-
történet tudósa, a Magyar 
Tudományos Akadémia 
doktora. 2010. augusztus 
1-je óta az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora, 
2012. július 1-je óta a Magyar 
Rektori Konferencia elnöke. 1953-ban született 
Debrecenben, 1971-ben a budapesti Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban érettségizett, 1977-ben 
végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 
majd posztgraduális képzésben szociológiát tanult. 
Szakmai pályafutását a Magyar Tudományos 
Akadémián kezdte, 1983 óta az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem oktatója. 1993 óta vezeti az 
Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszékét, 2000 és 2008 között a jogi 
kar dékánja volt.

Forrás: www.elte.hu

Alumni családi- és sportnap

2014. június 21-én az ELTE Alumni Szervezet, a 
Karrierközpont és az ELTE-BEAC rendezi a III. 
Alumni Focikupával egybekötött Alumni csalá-
di- és sportnapot, melyre szeretettel várják Egye-
temünk volt hallgatóit, jelenlegi és volt dolgozóit.
A rendezvény fő célja, hogy az egészséges életmód 
jegyében találkozási lehetőséget biztosítson a régi 
egyetemi barátságok felelevenítéséhez. Bemutat-
kozik az egyetemi sportélet és az Alumni prog-
ram. A hagyományos Alumni Focikupa mellett 
egész nap családi és sportprogramokat rendeznek 
kicsiknek és nagyoknak, lesz minigolf, sorverse-
nyek, strandröplabda, TRX, aerobik, jóga és szűrővizsgálatok, sőt kviddics is. A bográcsban paprikás krumplit főznek, a részvétel ingyenes.
A programot az esemény Facebook oldalán folyamatosan frissítik.
Időpont: 2014. június 21. 10:00–18:00
Helyszín: Az ELTE Mérnök utcai Sporttelepe (1119 Budapest, Mérnök utca 35.)

Forrás: www.elte.hu
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Búcsú
Az ember mindig ener-

giával telve vág bele dol-
gokba, hatja a tenni akarás, 
meg szeretné valósítani az 
ötleteit. Azonban ezek a 
vágyak és tervek valahol 
valamikor találkoznak a 
valósággal és a végered-
mény már ennek függvé-
nyében alakul. Én is nagy 
lendülettel vettem át az 
újság, a Tétékás Nyúz veze-
tését, nem felkészületlenül, 
hiszen akkor már három éve voltam a szerkesztőség tagja, tudtam, reméltem, 
bíztam benne, hogy egyszer én is igazgathatom a hasábjait, ezért mindig odafi-
gyeltem elődeim munkájára és később is kikértem a tanácsukat, ha éppen nem 
voltam biztos a dolgomban.

Büszke vagyok az őszi Újságíróklubra, arra, hogy sikerült új hirdetőket talál-
nunk az újságba, mert enélkül csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudtunk 
volna megjelenni ősszel. Az elmúlt egy, másfél év alatt sikerült kisebb nagyobb 
tartalmi és arculatbeli változásokat is eszközölni, amik még nem értek be. Sikerült 
egy gondozott Facebookot és egy jó online felületet kialakítani az újság számára, 
hogy akár telefonról is lapozgathassátok az újságot, ha éppen nem találtok már 
papíros formátumot. Talán pár olvasóra sikerült hatást gyakorolnunk a Startupos 
rovattal, és valószínűleg ez volt az a félév is, amikor először készítettünk egy 13 
részes sorozatot az Egyetem egy másik szervezetével (Publish or Perish rovat).

Két év hosszú idő, sőt az utóbbi időben nem is vezette senki ilyen hosszan 
az újságot. Persze a főszerkesztő nem egyedül készíti nektek a lapot, hiszen ott 
van mögötte a szerkesztőség, TTK HÖK és persze Ti olvasók is, mert azért akadt 
alkalom, hogy mosolyt csaltatok az arcomra, amikor láttam, hogy az újságot 
bújjátok, vagy éppen a Nadrágszelet és felnéztek és a képen látható egyén jön 
veletek szembe a két épület között. Ezek mind-mind olyan emlékek, ami mindig 
is az újsághoz fog kötni, azonban aminek kezdte van, annak vége is, így az én főszer-
kesztőségemnek is, és kezdődik majd egy újabb.

Bízom benne, hogy az utódom is azon lesz, hogy folytassa a megkezdet mun-
kát, hogy kijavítja majd azokat a hibákat, amiket én vétettem, de megtartja azokat 
a dolgokat amiket sikerült beépítenem az újságba ez idő alatt, hogy aztán az ő 
hibáit és eredményeit örökölje az őt követő főszerkesztő. Hiszen ez a folyamatos-
ság az, ami alakítja az újságot, kijavítja a rossz dolgokat és megtartja a hasznos és 
jó dolgokat az olvasók számára.

Török Balázs
Főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
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Lendület program
Két ELTE-s a 2014-es a nyertesek közt

A legtehetségesebb magyar tudósok itthon tartását vagy visz-
szahívását célzó MTA-program keretében idén 18 kiváló kutató 
alapíthat önálló kutatócsoportot: Dosztányi Zsuzsanna és Kiss 
Farkas Gábor az ELTE-n.

A 2014-es Lendület program 
nyerteseit május 16-án az Akadé-
mia Dísztermében tartott eseményen 
jelentette be Lovász László, Egyete-
münk professzora, az MTA új elnö-
ke. Az elmúlt hat esztendőben a 
külföldön is elismert és követendő 
modellként emlegetett kutatásfinan-
szírozási program hozzájárult a hazai 
tudomány intézményi kultúrájának 
megújításához és az egész magyar 
tudományos élet felpezsdítéséhez. 
Lovász László kiemelte: a Lendület 
további sikere szempontjából kulcs-
fontosságú, hogy megmaradjanak 
eddigi eredményességének garanciái, 
a szigorú monitoring, a program tár-
sadalmi hasznosságát hangsúlyozó 
kommunikáció, valamint a fenntart-
hatóság feltételei.

Az idei pályázati felhívásra két 
kategóriában – önálló kutatói pályát 
kezdők, illetve sikeres önálló kuta-
tói pályát folytatók – pályázhattak. 
A beérkezett 82 pályázatot szigorú 
szempontok alapján értékelték. A 
formailag érvényes pályázatokról 
legalább három, az MTA elnöke által 
felkért szakember készített anonim 
bírálatot. A bírálók szövegesen érté-
kelték és megadott szempontok sze-
rint pontozták a beadott pályázatokat. 
A Magyar Tudományos Akadémia 18 
új lendületes kutatójának mindegyike 
tudományterületének rangos külföldi 
és hazai szellemi műhelyeiben gya-
rapította tudását, a kutatócsoportok 
támogatására 2014-ben 800 millió 
forint áll rendelkezésre. Idén a befo-
gadó intézmények egyenlő arányban 
adnak otthont a kutatásoknak, hiszen 
mind az akadémiai, mind az egyete-
mi oldalról kilenc-kilenc kutatócso-
port kezdheti meg működését.

A 2009 óta futó programban 
összesen kilenc Lendület-csoport 
működik Egyetemünkön. Az egyete-
mek közül a Semmelweis Egyetemen 
kilenc, a Debreceni Egyetemen hét 
csoport dolgozik.

Dosztányi Zsuzsanna biofizikus 
tudományos érdeklődésének közép-
pontjában a fehérjék, azon belül az 
egyértelmű térszerkezettel nem ren-
delkező, rendezetlen fehérjék állnak. 
A Lendület program keretében az 
ELTE TTK Biokémiai Tanszékén ala-
kít önálló kutatócsoportot. Célja a 
fehérjék rendezetlen részein találha-
tó, más molekulákhoz való kapcso-
lódásra szolgáló lineáris motívumok 
kölcsönhatásainak vizsgálata kísér-
letes és számítógépes módszerek, 
valamint a különböző betegségek-
hez tartozó adatok kombinálásá-
val. E kutatások alapvető biológiai 
folyamatokba adhatnak betekintést, 
elősegíthetik egyes betegségek mole-
kuláris alapjainak megértését, és új 
gyógyszermolekulák kifejlesztéséhez 
is vezethetnek. Dosztányi Zsuzsanna 
arra számít, hogy a Lendület révén 
nemcsak a rendezetlen fehérjéken 
folytatott eddigi bioinformatikai 
kutatásait tudja izgalmas új irányok-
ba kiterjeszteni, hanem részt vehet 
az orvosi és biológiai kutatások-
ban egyre nagyobb szerepet játszó 

bioinformatika képzésének megerő-
sítésében is.

Kiss Farkas Gábor irodalomtör-
ténész a kora újkori magyar huma-
nisták európai kapcsolatrendszerét 
vizsgálja. Az ELTE BTK Régi Magyar 
Irodalom Tanszékén kutatócsoportot 
alakító, Ausztriából hazatérő tudós 
tervei szerint a Lendület program 
támogatásával elkészíti a Magyar-
országon 1420 és 1620 között élt 
humanisták szerzői lexikonját, a 400 
biográfia feldolgozása során nyert 
adatokat társadalom- és eszmetörté-
neti összefüggésekben is vizsgálja, 
továbbá több fontos, eddig kiadatlan 
szöveget is közzétesz. „Milyen sze-
repet töltött be az egyes időszakok-
ban a tudósmigráció, beszélhetünk-e 
ekkoriban Magyarországon agyelszí-
vásról, vagy inkább haszonélvezője 
volt a hazai tudós közösség a kora 
újkorra jellemző peregrinációnak?” 
– sorolta a kutatócsoportjával tanul-
mányozni kívánt kérdéseket Kiss 
Farkas Gábor. A téma történeti vizs-
gálata a kutató szerint arra is ráirá-
nyítja a figyelmet, hogy az egyéni 
tehetség mellett az intézmények és 
kutatóműhelyek folytonossága tehe-
ti a legtöbbet a tudás és a kulturális 
örökség megtartásáért.

A 2009 óta futó programban 
összesen kilenc Lendület-csoport 
működik Egyetemünkön. Az egyete-
mek közül a Semmelweis Egyetemen 
kilenc, a Debreceni Egyetemen hét 
csoport dolgozik.

Forrás: www.elte.hu

Dosztányi Zsuzsanna és Kiss Farkas Gábor
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Rendkívüli zárva tartás 
az Egyetemi Könyvtárban

Az ELTE Egyetemi Könyvtár az épület felújítása és átalakítása miatt 2014. 
június 16. és 2014. október 31. között zárva tart. Az érintett időszak alatt minden 
szolgáltatás szünetel: a bibliotéka ősztől megújult terekkel és szabadpolcos köl-

csönzővel várja az olvasókat.
A kikölcsönzött könyvek kölcsönzési 

határideje 2014. június 27., a kölcsönzések 
tovább nem hosszabbíthatóak. A kötete-
ket 2014. július 31-ig, hétköznapokon 10 
és 14 óra között a Könyvtár információs 
pultjában lehet leadni. Az olvasójegyek 
érvényességét külső olvasóknak és más 
felsőoktatási intézmények hallgatóinak 
a zárva tartás idejével meghosszabbítják, 
Egyetemünk hallgatóinak és oktatóinak a 
nyitáskor újra érvényesíteni kell beirat-
kozásukat.

Forrás: www.elte.hu

Múzeumok  
Éjszakája az ELTE-n 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem ismét csatlakozik a Múzeu-
mok Éjszakája programsorozathoz 
2014. június 21-éről 22-re virradóra. 

A Természettudományi Karon 
működő Természetrajzi Múzeum 
Ásvány- és Kőzettára, Biológiai és 
Őslénytani Gyűjteménye, Matekos 
Játékbarlangja és időszakos kiállí-
tásai várják az érdeklődőket. Este 
18–21 óra közt azIdőfutár ifjúsági 
rádiójáték-sorozat rajongóit – többek 
közt nyomozójátékkal – is hívják a 
múzeumba, amely több szállal kap-
csolódik a 18. század nagy koponyá-
ihoz, Born Ignáchoz és Kempelen 
Farkashoz. A TTK Természetrajzi 
Múzeumának összes programja itt 
található.

Június 21-én este 6-tól 11 óráig 
várja Múzeumok Éjszakája látogató-
it az ELTE Füvészkert is, növénysi-
mogatóval, kerttörténeti kiállítással, 
virágzó Viktóriával, több szakveze-
téssel. A programok felsorolása itt 
található.

Több mint 300 múzeum és kiállí-
tóhely, csaknem 2000 program nyolc 
órán át – ez várja június 21-én a több 
százezer látogatót. Az évről évre 
bővülő programkínálattal jelentkező 
rendezvénysorozat szervezői az idei 
évben kiemelt figyelmet fordítanak a 
vidéki helyszínek és programok nép-
szerűsítésére. Így nyolc település – 
többek között Kecskemét, Debrecen 
és Pécs – intézményei koncertekkel, 
divatbemutatókkal, kézműves fog-
lalkozásokkal, rendhagyó tárlatve-
zetésekkel várják az érdeklődőket. 
A Múzeumok Éjszakáját Budapesten 
tizenkettedik, vidéken pedig tizedik 
alkalommal szervezi meg az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Kul-
túráért Felelős Államtitkársága, vala-
mint – idén először – a szakmai és 
pénzügyi lebonyolítással megbízott 
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Időpont: 2014. június 21–22.
Helyszín: ELTE TTK Természetraj-

zi Múzeum (1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/C); ELTE Füvészkert 
(1083 Budapest, Illés u. 25.)

Forrás: www.elte.hu

Sikerrel indult a Konfuciusz  
Intézet tanárképzési programja

2014. június 5-én indult a Konfuciusz Intézetek Közép-és Kelet-európai Regi-
onális Oktatási Centrumának első képzése, amelyre Európa tizenegy országából 
érkeztek kínai tanárok Egyetemünkre. A képzésben résztvevő tanárok szakmód-
szertani ismereteiket bővíthetik, így egységes színvonal-növekedés érhető el a 
térségbeli kínai nyelvoktatásban. Az ELTE-n működő központ elősegíti az oktatás 
fejlődését és motiválja a pedagógusokat is.

A nyitóünnepségen Xiao Qian, Kína magyarországi nagykövete, Dezső Tamás, a 
BTK dékánja és Hudecz Ferenc, Egyetemünk volt rektora, a Hanban igazgatótanácsá-
nak tiszteletbeli tagja gratulált a tanárképző központ létrehozásához és az első képzés 
elindításához. Wintermantel Péter, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára 
elmondta: Magyarország és Kína kapcsolata soha nem volt még ennyire virágzó, mint 
most. A Központ hivatalos megnyitóját a következő évben rendezik.

A négy napos tanfolyamon a kínai nyelv oktatásáról Zhu Xiaonong, a Hongkongi 
Tudományos és Technológiai Egyetem professzora, Li Quan, a Kínai Népi Egyetem 
professzora, Li Hongyin, a Pekingi Egyetem professzora és Richard Trappl, a bécsi 
Konfuciusz Intézet igazgatója tartott előadást. Salát Gergely, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem tanszékvezetője és az ELTE Kínai Tanszékének docense Kína külpoli-
tikai stratégiáját és puha hatalmát mutatta be a tanárképzésen résztvevőknek.

Forrás: www.elte.hu
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Térképi generalizálás és  
pleisztocén folyóvízi üledékek 

A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat és a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége által közösen meghirdetett 
Doktorandusz cikkpályázat „Természet 
Világa kategóriájának” nyertesei között 
2014-ben az ELTE TTK Földtudomá-
nyi Doktori Iskolájának két hallgatója 
is megtalálható: Ungvári Zsuzsanna II. 
díjat, Cserkész-Nagy Ágnes pedig III. 
díjat kapott. Az első három helyezett írás 
a Természet Világa 145. évfolyamának 6. 
számában (2014. június) olvasható.

A díjazottak:
I. díj Sipos Orsolya: Együttélő egysej-

tűek: Baktériumközösségek a természet-
ben és mikrocsipekben című pályamun-
kája (Szegedi Tudományegyetem, Multi-
diszciplináris Orvostudományok Doktori 
Iskola, témavezető: Galajda Péter)

II. díj Ungvári Zsuzsanna: A térképi generalizálás automatizálása című dolgo-
zata. Hogyan készítsünk jó térképet? (ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, 
témavezető: Márton Mátyás)

III. díj Cserkész-Nagy Ágnes: Ősvízrajztól a paleoklímáig. Pleisztocén folyó-
vízi üledékek a Tisza alatt (ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, témavezető: 
Sztanó Orsolya)

Forrás: Természet Világa

Ismét véleményezhetik  
oktatóik munkáját a hallgatók

A minőségi oktatás megmaradása érdekében kiemelten fontos, 
hogy az ELTE megismerje a hallgatóknak a képzéssel kapcsolatos 
véleményét, erre való az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezé-
se. A kérdőívet a vizsgaidőszak végéig a Neptunban lehet anonim 
módon kitölteni.

Az Oktatói Munka Hallgatói Véle-
ményezése kérdőívet minden félév vizs-
gaidőszakában a Neptun tanulmányi 
rendszerben lehet kitölteni. A minősé-
gi oktatás megmaradása érdekében az 
ELTE számára kiemelten fontos, hogy 

megismerje a hallgatóknak az Egyete-
men folyó képzéssel kapcsolatos véle-
ményét. Az oktatók visszajelzést kap-
hatnak kurzusuk megítélésről, az Egye-
tem és a Karok pedig információhoz 
jutnak arról, hogy milyen véleményt 

alkottak a diákok 
a képzésről. Minél 
nagyobb a kérdő-
ív kitöltöttsége, 
annál inkább hite-
lesebb és felhasz-
nálhatóbb a kér-
dőív által nyújtott 
információ.

A kérdőíveket a Neptun tanul-
mányi rendszer főmenüjében, az 
Ügyintézés menüpontjának Kérdő-
ívek almenüpontjában lehet kitöl-
teni, a vizsgaidőszak végéig, ami 
ebben a félévben 2014. július 3. 23:59. 
A kitöltés és az eredmények feldol-
gozása név nélkül, anonim módon 
történik.

Az Oktatói Munka Hallgatói 
Véleményezése jelenéről és jövőjéről 
adott interjút az ELTE Online-nak, 
az ELTE hallgatói magazinjának Bor-
bély Krisztián, az EHÖK tanulmányi 
alelnöke, aki többek közt elmondta: 
„A folyamatos (félévente történő) 
visszajelzések egy körkörös vissza-
csatolási folyamatot eredményez-
nek, így az OMHV általi minőségbiz-
tosítás hosszú távon egy önfenntartó 
rendszerré nőheti ki magát”.

Az OMHV-val kapcsolatos kér-
désekkel foglalkozó kisokos megta-
lálható az ELTE EHÖK oldalán, ahol 
az egyes Karok aktuális kitöltési ará-
nyáról is lehet tájékozódni.

Forrás: www.elte.hu

Immunológusok a 
Vízisporttelepen 

A BEAC, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem sportegyesülete pályáza-
tot hirdetett a 2013/14-es tanév tavaszi 
félévére hallgatói és oktatói szabad-
idős és sportprogramok szervezésére.  
A rövid határidő és a program újszerűsé-
ge ellenére tizenkét pályázat érkezett be 
az ELTE-BEAC-hoz, ami azt jelzi, hogy 
sok intézetben, tanszékben, Karban is 
van együttműködési szándék az egye-
temi sport felvirágoztatására. Az első 
programot április 27-én tartották meg, 
július elejéig számos szabadtéri, főleg az 
ELTE Vízisporttelepén megrendezésre 
kerülő program nyert támogatást.

Legutóbb június 15-én az Immu-
nológiai Tanszék tagjai töltöttek el 
egy kellemes napot munkatársaikkal 
és azok családtagjaival sárkányhajó-
zással, a munkahelyi környezetből 
kiszakadva. Szili Dániel tudományos 
segédmunkatárs beszámolója elolvas-
ható a BEAC honlapján.

Forrás: www.elte.hu



TétékásNyúz

Hallgatói közélet Publish or Perish 7
se egynegyedét – a lektorált folyóirat-
cikkeken felül – az MTMT-n keresztül 
tudja felmutatni. 

A 3. ábra magáért beszél a Web of 
Science és Scopus ELTE-n belüli TTK-s 
és nem TTK-s tartalmát összevetve az 
MTMT-n belüli arányokkal.

A statisztikák is alátámasztják, 
hogy a TTK jelentős mértékben pro-
fitálhat az automatikus adatátvételek-
ből. Ennek azonban feltételei lesznek. 
Többek között a szerzőknek követke-

zetesen kell megadnia az affiliációt 
(intézményt) és használniuk kell az 
ORCID egyedi szerzői azonosítót. Az 
értékelés szabályainak alakulásában 
és MTMT-n keresztüli érvényesülé-
sében pedig a bíráló szervezetekben 
érdekelt TTK-döntéshozók és szerzők 

aktív közreműködésére a jövőben is 
szükség lesz. 

Kosaras hasonlattal búcsúzva: az 
MTMT a magyar tudomány NBA-ja: a 
hazai tudományos élet „játékosainak” 
és „klubjainak” teljesítményét tükrözi, és 
felmutatja a nemzeti „álomcsapatot” is.

Áts József,
ELTE intézményi  

MTMT adminisztrátor
ELTE Egyetemi Könyvtár

Így mérünk mi
Ide nekünk az MTMT-t is!

Elérkeztünk a TTK Kari Könyvtára Publish or Perish sorozatának 
utolsó írásához. Zárásként folytatódik a hazai intézmények és szer-
zők publikációs tevékenysége számára tudománymetria bázisául 
szolgáló MTMT, illetve a TTK összefüggéseinek magyarázatokkal 
és statisztikákkal fűszerezett bemutatása

A bemutatandó statisztikák megér-
téséhez ismerni kell az MTMT publiká-
ciók minősítésére használt háromszintű 
kategóriarendszerét. Közülük az első 
a „jelleg”. Az szimplán „tudományos” 
elnevezésű jelleg azt sugallja, hogy a 
nem ilyen jellegű művek nem tudomá-
nyosak. Az MTMT a  tudósok és tudós-
palánták tudományos igényű műveit 
gyűjti, és valójában az MTMT-ben a jel-
leget nem a tudományosság, hanem a 
célközönség felől lehet megközelíteni. 
A „tudományos” jellegű publikációk a 
tudós közösséghez, az „ismeretterjesz-
tők” az érdeklődőkhöz, a „közérdekűek” 
pedig a nagyközönséghez szólnak. Az 
„oktatási” jelleg didaktikai apparátusá-
val a tanulni vágyók igényeit szolgálja 
ki. A következő kategória, a „típus” egy-
ben űrlaptípus is, végül a „besorolás” a 
típuson belüli egység. Egy egyetemi tan-
könyv például oktatási jelleggel, könyv 
űrlapon – azaz típussal – és felsőoktatási 
besorolással vehető fel. 

A minősítési szabályokat nem az 
MTMT alkotja, de gondoskodik végre-
hajtatásukról a tudományos élet külön-
böző döntéshozó testületei számára. 
A tudománymetria elsődleges terepét 
az MTMT-ben az úgynevezett „teljes 
tudományos közleményfajták” jelentik. 
Arról, hogy az MTMT-n belül milyen 
típusok és besorolások érdemlik ki ezt 
a minősítést, az „MTA elnökség, doktori 
határozat - 2012.09.25” rendelkezik.

A bemutatott statisztikák az ELTE 
TTK, illetve az ELTE szerzők 2007–2013 
közötti publikációit dolgozzák fel, mert 
az MTMT2 fejlesztési projekt (TÁMOP-
4.2.5.A-11/1-2012-0001) keretében a 
könyvtárosok az MTMT-ben ezen idő-
szak adatait ellenőrizték, pótolták és 
javították. Az ábrákon az MTMT adatai 
esetében mindig a nemzetközi össze-
hasonlítás alapjául szolgáló teljes tudo-
mányos közleményfajták szerepelnek.

Az 1. ábrán „fekete-fehéren” látha-
tó, hogy folyóiratcikkek terén a Web of 
Science és Scopus adatbázisoknál való-

ban nem nyújt többet az MTMT a TTK 
számára. Mi több, egyenesen meglepő-
nek tűnik, hogy folyóiratcikkek száma 
kevesebb MTMT-ben. Ennek egyik oka 
az, hogy a Web of Science és a Scopus 
adatokból nem sikerült kiszűrni az 
MTMT-hez hasonlóan az alacsonyabb 
besorolású publikációkat, mint az 
absztrakt, helyreigazítás, hozzászólás. 
Emellett egyes cikkek sajnos azért nem 
gyarapítják az „ELTE-publikációk” szá-
mát az MTMT-ben, mert ott nem történt 
meg ELTE-intézményhez rendelésük. 

Az 1. ábra rámutat az MTMT-n belül 
mellőzöttnek látszó ismeretterjesztő köz-
lemények csökkenésére is. Külön vizsgá-
lat tárgya lehet, hogy mi okból – kevesebb 
születik, kevesebbet visznek föl és/vagy 
hagynak jóvá az MTMT-ben?

A 2. ábra látványosabban jeleníti 
meg, hogy a TTK publikációs termé-
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Az évszázad molekulája

Miért tudnak úszni a bálnák, miért éli túl a galápagosi 
óriásteknős az emberek többségét és mitől lesz a hóvirág 
évről évre a tavasz hírnöke? A körülöttünk lélegző termé-
szet struktúráit és mechanizmusainak célját megérteni óhaj-
tóknak először mélyre kell ásniuk a biológia, a kémia és a 
fizika tudományok által szőtt hálóban, egészen az élőlények 
tulajdonságait meghatározó nukleinsavak (DNS és RNS) 
szerkezeti felépítéséig. Az április különösen megfelelő a 
biokémia területén történő kalandozásokhoz, hiszen éppen 
hatvan esztendővel ezelőtt 1953. április 25-én szerepelt a 
Nature hasábjain Francis Crick és James Watson felfedezése 
a DNS kettős hélix szerkezetéről.  

A tulajdonságokat meghatározó géneket a DNS-moleku-
la hordozza, melynek α-hélix szerkezete két lánc egymás köré 
csavarodásából vezethető le.1 A láncokat felépítő nukleotid-
egységek a cukormolekulán és a foszfát-részleteken kívül 
purin, illetve pirimidinvázas nitrogéntartalmú bázisokat 
tartalmaznak. A purinvázas bázisok közül adenin és guanin, 
a pirimidinvázú bázisok közül timin és citozin található meg. 
A kód változatosságát biztosító nitrogéntartalmú bázisok a 
köztük létrejövő kétszeres és háromszoros hidrogénkötése-
ken keresztül szerkezeti stabilitást adnak a kettős hélixnek.

Az élőlényeket, így a sejtjeikben található információhor-
dozó molekulát is számos környezeti hatás éri. Ezen hatá-
sok közé sorolható a Napból érkező, a légkör által ki nem 
szűrt ultraibolya-sugárzás (UV) is. A korábbi kísérletek azt 
mutatták, hogy a fenti biológiai hatások hullámhosszfüggése 
közel azonos a DNS abszorpciós spektrumával, amiből azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy a nukleinsav szerkezetében 
létrejöhetnek olyan foto-sérült centrumok, melyek mutáci-
ókhoz vezetnek. A hibák befolyásolhatják a DNS későbbi 
replikációját, illetve a DNS-ről kódolódó messenger-RNS már 
egy pontmutáció hatására is funkcióját veszítheti. Ezek a hibák 
a transzkripció során a fehérjék strukturális, illetve az enzimek 
működésbeli hibáihoz vezethetnek, melyek rendellenessége-
ket, így például rákot, daganatos betegségeket okozhatnak.

Az ultraibolya sugárzás hatása a DNS-re
Mi történik a sugárzás elnyelése, és a hatására létrejövő 

sérülés kialakulása között a nukleinsav molekulában? Az 
elnyelt energia nagyobb hányada elektronikus gerjesztések-
re fordítódik, majd eloszlik a DNS-láncon belül, miközben 
a kettős hélix szerkezet részben megbomolhat; az energia 
kisebb része kisugárzódik, amint a rendszer a különböző 
gerjesztett állapotokból egy energiaminimumba jut. Köny-
nyen belátható, hogy a DNS-mutációk kialakulásának meg-
értéséhez kiemelten fontos ezen a folyamatok pontos leírása.

Érdemes átgondolni, hogy a DNS molekula felépítő egy-
ségei, illetve a kettős α-hélix szerkezete miként viselkedik az 
ultraibolya sugárzás hatására. A DNS abszorpciós spektru-
mát vizsgálva az tapasztalható, hogy alakja szinte teljesen 
megegyezik az egyes nukleotidok abszorpciós spektrumá-
val, a spektrum intenzitása azonban kb. 30%-al kisebb.  Kez-
detben tehát érdemes lehet a mononukleotidokat vizsgálni. 
Fontos észrevenni, hogy a nukleotid-egységeket felépítő 

foszfátegység és cukoregység nem nyel el 200 nm feletti 
tartományban, míg a nitrogéntartalmú bázisok az ultraibo-
lya sugárzás tartományában fényt abszorbeálnak.  Ez azt 
mutatja, hogy első közelítésben elegendő a nitrogéntartalmú 
bázisok molekulagerjesztéseit feltérképezni.

A DNS-molekula egészének magas elméleti szintű vizs-
gálata jelenleg nem oldható meg kvantumkémiai eszközök-
kel, ezért első közelítésben a megoldást több kisebb részfel-
adatra érdemes osztani, melyben a fenti meggondolás segít.

Spektroszkópia kétirányból
Az adenin molekula UV-spektroszkópiájának vizsgálatát 

két egymást kiegészítő módszerrel végeztük, a kísérleti spekt-
rumot mátrixizolációs módszerrel való vettük fel, illetve a 
spektrumot elméleti kémiai számítások útján is meghatároztuk.

Elméletileg…
Az elméleti kémiai számításokat ab initio számítási 

módszerekkel hajtottuk végre. Ez azt jelenti, hogy a számí-
tások során nem használtunk fel korábbi kísérleti eredmé-
nyeket, tapasztalatokat, tisztán a kvantumkémiai Schrödin-
ger-egyenletet és annak közelítéseit használtuk az elméleti 
szimuláció során.

Számításaink során először a molekula egyensúlyi szer-
kezetét határoztuk meg. Ezek alapján kiderült, hogy az 
adenin molekula váza síkszimmetriával rendelkezik, ami 
lehetőséget teremtett arra, hogy a későbbi számítások során 
a Cs-pontcsoport közelítést használhassuk. 

Ezután a különböző gerjesztett állapotokhoz tartozó 
vertikális gerjesztési energiákat, és átmeneti momentu-
mokat határoztuk meg, majd az alapállapotra számított 
normálmódusok mentén a gerjesztett állapotokra energia 
gradienst számítottunk, mellyel tulajdonképpen a gerjesz-
tett állapot és az alapállapot potenciálfelületeinek eltérését 
vettük figyelembe.

A különböző gerjesztett állapotokhoz a rájuk jellemző 
elektronsűrűségből kivonva az alapállapotra jellemző elekt-
ronsűrűséget természetes pályákat definiálhatunk. Ezek 
segítségével az egyes elektrongerjesztések leírhatóvá és a 
kémiai gondolkodásmóddal értelmezhetővé válnak. A 2. 
ábrán néhány természetes pálya látható, melyek az adenin 
elektrongerjesztett állapotait írják le.

DNS-részlet tanulmányozása
Avagy az adenin molekula spektroszkópiája
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Az elektrongerjesztett állapotok a rezgéseken keresztül 

csatolódhatnak, így a kis átmeneti momentummal rendelkező 
n-π*-átmenetek hatása is megjelenik a szimulált spektrumon. 
Ennek hatását a Lineáris Vibronikus Csatolás Modell keretein 
belül vettük figyelembe a spektrumszimuláció során.

Ekkor a Hamilton-mátrix az alábbi alakban írható fel 
(1. egyenlet), melyben a nemdiagonális elemek fejezik ki a 
különböző elektrongerjesztett állapotok közti csatolást, míg a 
diagonális elemek a különböző elektrongerjesztett állapotokra 
jellemző energiát jellemzik a vertikális gerjesztési energián, 
a potenciálon, illetve az adott állapotra jellemző gradiensen 
(τ-paraméter) keresztül. A keletkezett Hamilton-operátor 
mátrixelemeit egy véges bázis használatával kiszámítjuk és az 
így kapott mátrix sajátértékegyenletét megoldva juthatunk az 
egyes normálrezgésekhez tartozó intenzitásokhoz.

Az adenin esetében a spektrum két egymással nem köl-
csönható részre bontható. Az alacsonyabb gerjesztési energiák-
hoz tartozó állapotok között két π-π*-, illetve egy n-π*-átmenet 
megjelenése figyelhető meg. (n a nemkötő típusú pályákat 
jelöli) Az így kapott spektrumban megjelenő sávok egymástól 
azonos távolságra helyezkednek el, mely a három állapot közül 
a legnagyobb oszcillátorerősséggel rendelkező π-π*-átmenet 
rezgési finomszerkezetének köszönhető. A finomszerkezetet 

kialakító rezgések 
a hattagú gyűrű 
mozgásait írják le, 
melyek során a gyű-
rűhöz kapcsolódó 
–NH2-csoport moz-
dulatlan marad. A 
magasabb gerjeszté-
si energiájú állapo-
tok részspektruma 
egy π-π*-, illetve 
egy n-π*-átmenet 
között fellépő csato-
lás miatt szélesedik 
ki. A teljes spekt-

rum szimulációjához tehát összesen öt elektrongerjesztett 
állapotot kellett figyelembe vennünk.

Gyakorlatilag…
A mátrixizolációs technika lényege, hogy a vizsgálni kívánt 

anyag néhány molekuláját nagyon alacsony hőmérsékleten 
(4-12 K, ami kb. -270 – -260 °C) nemesgáz-mátrixba fagyasztjuk 
be. Ekkor a molekulák közti kölcsönhatások elhanyagolhatóvá 
válnak, aminek következtében a kapott spektrum sávszé-
lessége a kondenzált fázisban felvett spektrumokhoz képest 
lényegesen kisebb lesz.

Az adenin ultraibolya spektrumának felvételéhez gyakor-
lati szempontokból először érdemes meghatározni a minta 
ideális beeresztési hőmérsékletét. Abban az esetben, ha nem 
ügyelünk a megfelelő mintabeeresztési körülményekre, a vizs-
gált anyag molekulái vékony filmet, szilárd fázist képezhetnek, 

ami elronthatja a mérést. A mi méréseink során az 
IR-spektrumok felvételével meghatározott ideális 
hőmérséklet 130-135 °C volt.

Az ultraibolya spektrumokat különböző 
beeresztési hőmérsékleteken, eltérő beeresztett 
Ar-gáz térfogatok mellett vettük fel. Az idő eltelté-
vel természetesen növekszik az argonba fagyasztott 
adeninmolekulák száma, így a spektrumban meg-
jelenő sávok intenzitása is növekszik. Egy másik 
lényeges különbség az alapvonal hullámzásának 
csökkenésében figyelhető meg. A hullámzás kezde-
tekben a kialakuló mátrix faláról visszaverődő fény-
nyalábok közti interferencia következménye, mely 
azonban a mátrix folyamatos vastagodásával egyre 
kisebb jelentőségű. A mátrixizolációs technikával 
felvett spektrumban a sávok 205, illetve 255 nm-nél 
látszanak.

A mátrixizo-
lációs techniká-
val felvett spekt-
rumok tehát kis 
vonalszélességük 
miatt kifejezetten 
alkalmasak arra, 
hogy az elméleti 
számítások útján 
kapott spektrum-
mal összehason-
lítsuk őket. 

Összehasonlítás
Annak érdekében, hogy a mérést és az elméleti 

szimulációt érdemben összehasonlíthassuk, a szimu-
lált spektrumra megfelelő félértékszélességű (0,25 eV) 
Lorentz-görbéket fektetünk.

A mért, illetve a számított spektrumok összeha-
sonlításából jól látszik, hogy a számított spektrum 
alakja igen jól megközelíti a mérés során felvett spekt-
rumot. Tapasztalható azonban egy kb. 10-20 nm-es 
eltolódás, mely arra enged következtetni, hogy a ger-
jesztési energia-számításokat a használtnál magasabb 
elméleti szinten kellene végezni.

Fontos tapasztalat tehát, hogy a kvantumkémiai 
meggondolások és a számított spektrum segítségé-
vel a mérés útján meghatározott spektrum sávjai az 
adenin molekula elektrongerjesztéseihez rendelhe-
tők, melyek tanulmányozásának segítségével jobban 
megérthetjük a DNS-molekulában lejátszódó folya-
matokat.

A tudomány mai állása szerint a mérések és a 
kvantumkémiai megközelítés egymást eredményesen 
kiegészíti, s a kettő együttes használata teljessé teszi 
a vizsgált rendszer leírását.

Pós Eszter Sarolta

Irodalomjegyzék
1; J. D. Watson, F.H.C. Crick, Nature 171, 964-967 (1953).
2;  J. Eisinger, R. G. Shulman, Science, 161, 1311–1319 (1968).
3;  J. N. Murrel, The Theory of Electronic Spectra of Organic 
Molecules, Methuen: London, 1963.



Egyetemi Mini Világbajnokság
2014 nyarán nemcsak Brazília, hanem az ELTE is vendégül látja a legjobb csapa-
tokat. Az ELTE Mérnök utcai pályáján 2014. július 5-én rendezett Egyetemi Mini 
Világbajnokság szervezője az idén 115 éves BEAC. A torna célja az egyetemi sport 
és a labdarúgás népszerűsítése, együttműködésben a Brazil Nagykövetséggel, az 

MLSZ-szel és a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS).

Az elsőként jelentkező 32 csapat az általuk választott nemzet színeit képviselve 
mérkőzik meg, a VB csoport beosztása, sorsolása és lebonyolítása szerint. A VB-
hez hasonlóan az első három helyezetten kívül az alábbi különdíjakat osztják ki: 

VB Aranylabda, VB Aranykesztyű VB Aranycipő.

A torna fővédnöke Valter Pecly Moreira, Brazília magyarországi nagykövete, va-
lamint Mezey Barna, az ELTE rektora, Nyilasi Tibor, az FTC legendás labdarúgója 
és Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnöke. A torna 

főtámogatója a Coca Cola és a Decathlon.

Időpont: 2014. július 5. 9:00
Helyszín: ELTE Mérnök utcai Sporttelep





48. félévfolyam 13. szám 
2014. június 16.

Tudományos különszám12
Regeneráció
A regeneráció formái

Amikor regenerációról beszélünk, legtöbbünk számára a folyamat 
elsősorban elveszett testrészek pótlását jelenti. A regeneráció azonban 
sokkal tágabb jelentéssel bír. Az újraképződés egész életen át tarthat, 
pl. az elveszített vagy elpusztult makromolekulák esetében. Ha egy 
fehérje molekula irreverzibilisen változik (pl. denaturálódik), akkor 
ezt a szervezet pótolja, s szintézissel egy hasonló molekulát hoz létre. 
A makromolekulák újraképződése sejtosztódáskor is megtörténik.

A regeneráció több formája ismert.
Így beszélhetünk:
1. Fiziológiás regeneráció (sejt-

megújulás): A folyamat során öreg 
vagy károsodott sejtek pótlódnak. A 
jelenség számos fajnál megfigyelhető. 
Ebbe a regenerációs típusba sorolható 
a rövidéletű sejtek pótlása is. Az ember 
vörösvértestjei mintegy 120-150 napig 
élnek, majd a lépben elpusztulnak. 
Újraképződésük (a vöröscsontvelőben) 
létfontosságú.

2. Rekonstrukciós regeneráció: 
Egyes állatok elvesztett testrészeiket 
képesek pótolni. A jelenség alacsonyabb 
fejlettségű állatoknál (pl. Coelenterata, 
Turbellaria) fordul elő. Nincs közvetlen 
összefüggés a regenerációs kapacitás 
mértéke és az állat fejlettségi szintje 
között. Így pl. a Turbelláriák közé tarto-
zó planáriákra a nagyfokú regenerációs 
képesség jellemző, de ugyanekkor az 
ebbe az osztályba tartozó Merostomaták 
nem képesek regenerálódni. Az ugyan-
csak alacsony „fejlettségi” szintet képvi-
selő Nematodáknál sem figyelhető meg 
ez a képesség.Az újraképződés során a 
kialakuló szerv vagy testrész sokszor 
nem hasonlít az eltávolítotthoz, azaz a 
képződött rész torz. A regenerációnak 
ez a formája a heteromorfózis. Ezzel 
szemben pl. a gyíkok a farkukat, vagy 
egyes Arthropodák lábaikat veszthe-
tik el, melyet később a rekonstrukciós 
regenerációval pótolnak. A jelenség az 
autotómia.

3. Aszexuális szaporodás: A jelen-
ség a szaporodás ivartalan formája, 
melynek több altípusát ismerjük.

Így beszélünk:
a.hasadásról, pl. Turbelláriáknál és 

az Annelidáknál
b.bimbózásról, pl. a hidráknál,
c.egy izolálódott sejttömeggel tör-

ténő szaporodásról. Ilyen elkülönült 

sejttömeg pl. a gemmula a szivacsok-
nál, és sztatoblaszt a Bryozoáknál.

4. Helyreállításos regenerá-
ció: az újraképződés speciális esete. 
Egy multicelluláris organizációból, 
pl. blasztulából vagy pl. egy felnőtt 
szervezetből izolált sejtszuszpenziót 
készítünk. Hidra sejtszuszpenzióban 
egy bizonyos állási idő után, egy-vagy 
több helyen sejtek aggregálódnak, és 
kialakítanak egy vagy több új hidrát, 
melyek száma és tökéletes felépítése az 
aggregátum nagyságától függ.

A regenerációs vizsgálatok során 
számos kérdés merül fel, mint pl.: 
Miért képesek egyes állatok regenerá-
lódni, míg mások nem? Milyen sejtek 
azok, amelyek kialakítják az új testrészt 
vagy szervet? Ez utóbbi kérdésre adott 
válasz alapján beszélünk morfallaxisról 
és epimorfózisról.

Morfallaxis
Az 1730-as évek elején kezdődtek 

meg hidrákkal kapcsolatos regenerá-
ciós vizsgálatok, melyek a kísérletes 
fejlődésbiológia kezdetét jelentették.

Ha a hidra testét két vagy több 
darabra vágjuk, az, hogy a vágás felü-
letén milyen struktúra/struktúrák ala-
kul/alakulnak ki, az elsősorban attól 
függ, hogy a vágási felületnek milyen 
a pozíciója a regenerálódó testrészben. 
Ha pl. a hidra testét kettévágjuk, a test 
alsó része fejrészt, míg a felső része 
talpkorongot fog kialakítani. Hasonló 
jelenség figyelhető meg akkor is, ha 
az állatból csak egy-egy gyűrűrészt 
vágunk ki. Az ilyen, és ehhez hason-
ló kísérletek többek közt azt bizonyít-
ják, hogy a hidra testén egy határozott 
polaritás figyelhető meg, és ez a pola-
ritás az állatból kivágott testdarabokra 
is igaz. Regeneráció során egy hidra-
darabból létrejövő új egyed mindig 
kisebb, mint az eredeti állat volt, de 

később, megfelelő táplálkozás mellett 
eléri az eredeti méretet. Ez a méretbeli 
különbség azzal a ténnyel függ össze, 
hogy a regeneráció alatt sejtosztódás 
nincs, csak a meglévő sejtek vándorol-
nak és differenciálódnak.

A század elején a regenerációs 
vizsgálatokat transzplantációs kísérle-
tekkel egészítették ki. Ha egy darabot 
kivágtak a hidra testének szájkörüli 
részéből, és azt egy másik állat törzsi 
részébe ültették (a törzs alsó egyhar-
madába), akkor ez a darab egy új fej 
kialakulását indukálta. A kísérletek azt 
bizonyították, hogy az állat testének 
két végén két organizációs centrum 
létezik, melyek között az ún. polarizá-
ciós tengely húzódik. Az egyes testré-
szek átültetésekor az állatban a meg-
levő mellett egy második polarizációs 
tengely is kialakul.

A transzplantációs kísérletekhez 
szükség volt a hidra testének szelvények-
re osztására , hogy az eltávolított vagy 
átültetett részek testen belüli polarizációja 
ismert legyen.Ha donorállatokból a száj-
mezőhöz közeli részt vágták ki és azt gaz-
daállatok törzsének különböző magas-
ságú szelvényeibe ültették be, akkor a 
következők voltak megfigyelhetők:

1. Ha a beültetés a törzsnek a fejtől 
igen távoli részén történt, akkor egy új 
fej, ill. egyed alakult ki.

2. Ha a beültetés a gazdaállat feji 
részéhez közel történt, akkor nem ala-
kult ki egy új fej, a transzplantált rész 
beolvadt a törzsbe vagy fagocitózis 
következtében elpusztult.

3. Ha a transzplantációs kísérletet 
úgy végezték el, hogy a transzplantá-
cióval egyidejűleg a gazdaállat fejét is 
levágták, a beültetett szájmezői terület 
új fej kialakulását eredményezte.

A kísérletek azt bizonyították, 
hogy a szájkúpmező sejtjei egy olyan 
anyagot termelnek, ami egy máso-
dik fej kialakulását gátolhatja, ha az 
átültetés a gazdaállat fejéhez közel 
történik. Akkor, amikor átültetéssel 
egyidejűleg a gazdaállat fejét is eltá-
volították, a gátlóanyag hatása meg-
szűnt és az átültetett fejrész képes volt 
kialakítani egy másik polarizációs ten-
gelyt, amelynek eredményeként az 
átültetés helyén új fej formálódott. A 
kísérletekből az is világosan kitűnik, 
hogy a fej gátló anyagának hatása a 
talp felé közeledve fokozatosan csök-
ken, ill. megszűnik. Ha eléggé közel 
a talpkoronghoz ültetjük be a donor-
állat szájmező darabját, a gazdaállat 
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fejének kialakítását gátló anyag már 
nem érvényesül, s kialakul egy kétfejű 
hidra.

A bazáliskorong-átültetési kísér-
letek hasonló eredményekre vezet-
tek. Mindkét kísérletsor azt a tényt 
támasztja alá, hogy az állatban egy 
anterio-poszteriorális tengely létezik, 
amit különböző anyagok koncentráció 
megoszlása tart fenn (pl. a több fej vagy 
talp kialakulását gátló anyag).

A regenerációs kísérletekből 
egybehangzóan kitűnik, hogy a sike-
res újraképződést két tényező (fak-
tor), nevezetesen az orális rész sejt-
jei által termelt gátló, és a testi sejtek 
pozicionális információs értékét meg-
határozó faktorok együttesen szabá-
lyozzák. A pozicionális információs 
érték a sejtek belső (intrinsic) sajátossá-
ga, ami meghatározza a test különböző 
régióiban levő sejtek jellegzetességeit, 
a test mintázatát. A pozicionális infor-
máció gradiens a testet régiókra osztja.

Az ún. Hox gének, amelyek hid-
rákban is ellenőrzésük alatt tartják a 
testmintázatot, a test hossztengelye 
mentén differenciáltan jutnak kifeje-
zésre és határozzák meg az orális és 
aborális testrész sajátosságait. A hidrá-
ban az ún. „budhead” gén (a gerince-
sek HNF-3b génjével azonos) az, ami a 
fej kialakításáért felelős.

Epimorfózis – A planáriák 
regenerációja

A bonyolultabb testfelépítés elle-
nére a planáriák is nagyfokú regene-
rációs képességgel rendelkeznek. Ha 
félbe vágjuk az állatot, akkor a hiányzó 
részek újraképződésével egy állatból 
kettő lesz.

A vágás/vágások után először 
a testfal izomzatának kontrakciója 
következtében összehúzódik a vágási 
felület. Ez kb. 10 percig tart, majd az 
epitél begyógyul (kb. 20 perc!). Ezután 
megkezdődik a blasztéma képződése.

Intakt állat testében szétszórtan 
differenciálatlan embrionális sej-
tek fordulnak elő. Amikor a vágás 
megtörténik ezek a sejtek a sértés-
hez közeli területen egyesülnek és 
blasztémát formálnak. A blasztéma 
sejtjei a neoblasztok. A neoblasztok 
távolabbi területekről is a sértés helyé-
re vándorolnak, vélhetően a szokat-
lan esemény hatására. A blasztéma 
alján lévő sejteknél erőteljes mitotikus 
osztódás figyelhető meg. 22-24 °C-on 
tartva az állatokat a blasztéma 1-2 nap 

alatt kialakul, és a 3-4. napra, mint 
pigmentmentes terület tűnik elő. A 
folyamat hőmérsékletfüggő, alacso-
nyabb hőmérsékleten a folyamat las-
sabban megy végbe. 22-24 °C-on a 
regeneráció 2-3 hetet vesz igénybe.

A regenerációnak azt a típusát, 
amikor az elvesztett testrész újrakép-
ződik a differenciálatlan sejtek töme-
géből, epimorfózisnak nevezzük. 
Planáriáknál a regenerációs típusok 
közül főleg az epimorfózis fordul elő, 
de néha morfallaxis is megfigyelhető. 
Miként a hidráknál, úgy a planáriáknál 
is a regenerációt faktorok irányítják.

A pozicionális információ, a 
diffúziós gradiens modellje

A poláris koordinációs modell 
lényege az, hogy a testben a sej-
tek pozíciójához egy kémiai anyag 
(morfogén) gradiens rendelhető. Ez a 
koncentráció-gradiens a szervezetet 
régiókra osztja (ld. hidrák regeneráci-
ója), amelyek az anterio-poszteriorális 
tengely mentén rendeződnek. Más 
szóval a régiók a morfogén különbö-
ző küszöbszintjeit reprezentálják. Ez 
a kémiai anyag megoszlása biztosítja, 
hogy pl. a test elülső részén fej alakul-
jon ki. A gradiens-rendszeregész életen 
át működik.

Ilyen rendszer nemcsak a test 
hossztengelye mentén, hanem a test-
szelvények keresztmetszetében is 
megfigyelhető. Az utóbbit nem sza-
bad morfogén, hanem sejtfelszíni 
molekulák határozzák meg. A gradi-
ensek által meghatározott két érték 
(a hossztengelyi és a keresztmetsze-
ti) együttesen határozza meg a sejtek 
pozícióját. Ha a planária testéből egy 
darabot kivágunk, akkor az eltávolí-
tott szelvénnyel szomszédosak felől 
– interkaláció – történik meg a regene-
ráció. Ha keresztmetszetben vágunk 
ki egy vagy két szelvényt, akkor az 
ehhez tartozó információs értéke-
ket távolítjuk el az állatból, az utána 
következő szelvényeket pedig olyan 
helyzetbe hozzuk, hogy ugyancsak 
interkalációval regenerálják a hiányzó 
részeket.

Az interkalációs regeneráció meg-
létét ezekben a rendszerekben számos 
kísérlettel igazolták, melyek során sok-
szor igen bizarr formát hoztak létre. A 
köztes regenerációnál tehát két szabály 
érvényesül.

1. Az interkaláció mindig végbe-
megy a lehető legrövidebb úton, hogy 

mielőbb visszaálljon a pozicionális 
kontinuitás.

2. A regeneráció mindig úgy zajlik 
le, hogy először a feji részhez viszonyí-
tott proximális, majd a disztális struk-
túrák regenerálódnak.

Furcsa planáriák
Ha a planáriákat pl. kettévág-

juk, akkor a test elülső része farok, 
míg a hátsó, lemetszett rész feji véget 
regenerál, s így két, tökéletesen ép 
planáriát kapunk. Ha az állat elülső 
vagy hátsó részéből szeleteket vágunk 
ki, a regeneráció során a szelet elülső 
(proximális) és hátsó (disztális) felszí-
nén is fej alakul ki. Az ilyen formát 
„Janus fejű” planáriának nevezzük, 
míg testvégből kivágott szelvény 
mindkét oldalán testvég képződik 
(„Janus-farkú” planáriák). Ha a kísér-
letet úgy végezzük el, hogy az állat feji 
végét eltávolítjuk, majd a megmaradt 
csonkon egy hosszanti bemetszést 
végzünk, a regeneráció végére a test 
két oldalsó darabján egy-egy fej kép-
ződik. A jelenség magyarázata nem 
mindig könnyű. Ugyanis ha az állat 
testéből a középtájon vágunk ki egy 
szeletet, abból sohasem képződik új 
állat.

Ha a test elülső részéből kivágunk 
egy vékony szeletet, akkor annak két 
oldalán – a szelet vékonysága miatt 
– morfogén koncentrációban nincs 
vagy nagyon minimális az eltérés, így 
a polaritás a két felszín között nem 
figyelhető meg. Robert Mead (1986) 
volt az, aki meghatározta azt a minimá-
lis szeletvastagságot, aminél még nor-
mális planáriák regenerálódnak. Ha a 
szelet hossz- és szélességi méretének 
hányadosa 1 alatt van, akkor a rege-
neráció abnormális, ellenkező esetben 
teljes regeneráció következik be.

További kísérletekkel azt is bebizo-
nyították, hogy ha a fej levágását követő 
hosszanti bemetszés az első vágás után 
1-2 órával történik, akkor a regenerá-
ció tökéletes lesz, míg ha a bemetszés 
korábban, az első vágás után néhány 
perccel történik meg, akkor az esetek 
többségében abnormális regenerációk 
játszódnak le. Ebből következik, hogy 
az idő fontos paraméter a pozicionális 
információ vonatkozásában.

Jelentős felfedezés a planáriák 
homeobox génje. Ismeretes, hogy a 
magasabbrendűeknél ez a géncsalád a 
testmintázat kialakításáért felelős.

Kovács Ádám



48. félévfolyam 13. szám 
2014. június 16.

Tudományos különszám14
Előre a múltba
Időutazás a filmeken és a fizikában

„Mi lenne, ha visszamehetnél az időben, és a fájdalom és a 
sötétség óráit kicserélhetnéd valami jobbra?” – kérdi Donnie 
Darko barátnője, miután az iskola fizikatanára Donnienak aján-
dékozta Az időutazás filozófiája című (fiktív) könyvet. Bár az 
ezredforduló ezen kultuszfilmje nem kifejezetten az időutazásról 
szól, mégis mesteri módon mutatja be, miért izgat minket ez a 
gondolat: mindannyiunk lelke mélyén ott motoszkál sorsunk ala-
kíthatóságának és végzetünk elkerülhetetlenségének dilemmája.

Mindebbe belegondolva megle-
pő, hogy a mai értelemben vett (jár-
művel, azaz „időgéppel” a múltba 
történő) időutazás ötlete csak a 19. 
század végén jelent meg, nem sokkal 
H. G. Wells Az időgép című klasszi-
kusa előtt.

A múltba utazás gondolata 
azonban meglehetősen ellentmon-
dásos. A paradoxonoknak két nagy 
csoportja van; az első a múlt 
megváltoztathatóságával, a 
második az „időhurkokkal” 
kapcsolatos.

Az első lényegében a 
nevezetes nagypapa-parado-
xon: mi történik, ha a múltba 
érkezvén olyat teszek, ami-
ről tudom, hogy nem tör-
tént meg, például lelövöm a 
még gyermek nagypapámat? 
Hová lesz akkor az általam 
ismert idős nagypapám és 
hová leszek én? Ha én nem 
létezem, ki adta le azt a lövést, ami 
miatt nem létezem?

Az időhurkokkal kapcsolatos 
ellentmondásokhoz képzeljük el, 
hogy egy szép napon szembetalál-
kozunk egy idős bácsival, és kapunk 
tőle egy teleírt füzetet. Évekbe telik, 
míg megfejtjük a tartalmát, de idővel 
csak kiderül, hogy egy időgép terv-
rajzát kaptuk ajándékba. Újabb hosz-
szú évek telnek el, mire meg is épül 
a gép, addigra már szépen megöre-
gedtünk. De mikor előttünk áll végre 
a masina, hamar rájövünk, mit kell 
tennünk: hónunk alá csapjuk az aján-
dék füzetet, és elvisszük magunkkal 
a múltba, hogy ott átadhassuk fiatal-
kori önmagunknak.

Bár ebben a történetben logikai 
ellentmondás nincs, intuíciónk mégis 
tiltakozik az ellen, hogy egy olyan 
bonyolult dolognak, mint az időgép, 

ne legyen megalkotója (mindenki 
kapta valahonnan a terveket, senki 
sem találta ki tehát a gépet). Ezen 
kívül, a füzet lapjai nyilván megsár-
gultak a hosszú évek alatt, tehát nem 
nézhet ki ugyanúgy a visszaadás pil-
lanatában, mint mikor „eredetileg” 
átvettük. (Precíz változatban: zárt 
időhurok mentén mozgó objektum 
entrópiája nem nőhet folyamato-

san.) Ráadásul úgy érezzük, bármi-
kor dönthetnénk úgy, hogy a füzetet 
egyszerűen elégetjük, és nem visszük 
vissza a múltba, ezzel pedig már 
logikai ellentmondást hoznánk létre.

Minden valamirevaló sci-fi keze-
li valahogy ezeket a problémákat. 
A legismertebb változatban a törté-
nelmet „képlékenynek” képzeljük: a 
múlt megváltozhat, a változás pedig 
lassan továbbgyűrűzhet a szerintünk 
már bekövetkezett eseményekre is. A 
nagypapa lelövése után tehát valaho-
gyan mi magunk is eltűnnénk. Nagy-
részt ezt a modellt követi például az 
időutazós filmek legnagyobb klasz-
szikusa, a Vissza a jövőbe (Back to the 
Future, 1985).

Egy másik gyakori javaslat, az 
alternatív idősíkok elmélete szerint 
a múltba utazáskor nem a saját múl-
tunkba érkezünk, hanem egy párhu-

zamos univerzumba, ami minden-
ben megegyezik az eredetivel egé-
szen addig a pillanatig, amikor mi 
megjelen(t)ünk benne. Ha lelőjük a 
nagypapánkat, akkor ebben a világ-
ban nem fog az alteregónk megszü-
letni, de ez sem ránk, sem az eredeti 
nagypapánkra semmilyen hatással 
nincs. Mivel minden utazás egy új 
valóságot nyit, a zárt időhurkok 
paradoxonaitól sem kell tartanunk.

Ezt a megoldást használja Shane 
Carruth a Találmány című 
filmjében (Primer, 2004), 
mely valószínűleg min-
den idők legbonyolultabb 
időutazós filmje (az eljö-
vendő időket is beleértve, 
természetesen).

Dramaturgiai szem-
pontból a legtöbb lehe-
tőséget a Novikov-féle 
önkonzisztencia-elv rejti. 
Ebben a modellben alap-
feltevésként kell elfogad-
nunk, hogy nem hozha-

tunk létre ellentmondást. Ha mégis 
megpróbálnánk, és visszautaznánk, 
hogy lelőjük a nagypapánkat, akkor 
például az történhetne, hogy elté-
vesztjük a házszámot, és így a szom-
széd kisfiú esik áldozatul kegyetlen 
kíváncsiságunknak. És valóban, 
a nagypapánk gyakran emlegette, 
hogy gyermekkorában történt egy 
szörnyű gyilkosság a szomszédban… 
Nincs tehát szabad akaratunk, min-
den, amit teszünk, csak az elkerül-
hetetlen végzet beteljesedését segíti. 
Az önellentmondás-mentesség elvé-
nek szinte „tankönyvi” példája Terry 
Gilliam 12 majom című remekműve 
(12 monkeys, 1995).

Már pusztán az említett parado-
xonok és a rájuk adott sokféle meg-
oldási kísérlet miatt is azt gondol-
hatnánk, az időutazás ötlete annyira 
abszurd, hogy a komoly tudomány-
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ban semmi keresnivalója. Az 
elméleti fizikában mégis rend-
szeresen felbukkan a téma. Ein-
stein általános relativitáselmé-
lete ugyanis bizonyos körülmé-
nyek között megengedi, hogy 
egy pont önmagába záródó 
görbét írjon le a téridőben. Az 
időutazás tudományos definí-
ció pontosan az ilyen, úgyne-
vezett zárt időszerű görbéknek 
a megléte.

A relat ivitáselméletben 
minden eseményt tér- és idő-
koordinátákkal látunk el (meg-
mondjuk, hol és mikor törté-
nik). Egy ilyen esemény múlt-
jának azokat a téridőpontokat 
(eseményeket) tekintjük, amelyekből 
el lehet jutni ebbe a pontba, nem túl-
lépve a fénysebességet. Hasonlóan, 
egy esemény jövőjének azon pon-
tok összességét hívjuk, amelyek-
be a fénysebességet nem túllépve 
eljuthatunk. Lokálisan (a pont kis 
környezetében) ezek a tartományok 
kúpszerűek: az „ide és most” meg-
érkező, illetve az „innen és most” 
kiinduló fénysugarak által kirajzolt 
kúpok belső tartományai. Egy objek-
tum világvonala az a görbe, ami 
leírja, hogy az egyes időpontokban 
éppen hol tartózkodott a térben. Egy 
világvonal érintővektora minden-
hol az adott pontnál érvényes lokális 
jövőszerű kúp belsejébe mutat: ez 
fejezi ki azt, hogy a tömegpont végig 
a fény sebességét meg nem halad-
va mozgott (az ilyen görbét hívjuk 
„időszerűnek”, mert érintője „idő-
irányú”: a „lokális jövő” felé mutat).

Az általános relativitás szerint 
az anyag gravitációjával meggörbíti 
a teret: ez azt jelenti, hogy a fény 
útja is módosul, a fénykúpok „elhaj-
lanak”. Minden pontban van egy 
ottani jövőszerű kúp, de különböző 
pontokban ezek a kúpok egymáshoz 
képest nagyon furcsa irányokban is 
állhatnak. Elvileg tehát elképzelhető 
olyan anyageloszlás, ami éppen úgy 
görbíti a teret, hogy lehetséges egy 
zárt időszerű görbét berajzolni. Egy 
ilyen görbe nem fut el a végtelenbe, 
hanem visszazáródik önmagába. Az 
ezen vonal mentén mozgó tömeg-
pont a visszazáródásnál a kiindulá-
si pont („korábbi önmaga”) lokális 
múltjában találja magát, pedig moz-
gása mindvégig „jövőszerű” volt 
(az érintővektor mindig a lokálisan 

érvényes „jövőkúp” belsejébe muta-
tott).

És valóban, a 20. század közepe 
táján konstruáltak is zárt időszerű 
görbéket lehetővé tevő anyagelosz-
lásokat, ilyen például Gödel forgó 
univerzuma vagy Tipler szintén for-
gó végtelen hengere. Az a lényegük, 
hogy forgó anyag esetén a lokális 
fénykúpok a forgástengelytől szá-
mított távolság függvényében egy-
re inkább „elhajlanak”, úgymond 
„bedőlnek” a forgás irányába. Emiatt 
lesz olyan körpályasugár, amelynél a 
fénykúpok már annyira megdőlnek, 
hogy megengedik a zárt hurkot.

Azonban ne felejtsük el: az, hogy 
bizonyos spekulációkból kiindulva 
egy bizonyos elmélet megengedi a 
zárt világvonalakat, távolról sem 
jelenti azt, hogy az időutazás fizika-
ilag lehetséges lenne. 
Először is, az anyag-
eloszlásra vonatkozó 
feltételezések nagyon 
mesterkéltek (sem egy 
hihetetlen sebességgel 
forgó végtelen hosszú 
hengert, sem egy forgó 
anyaggal kitöltött uni-
verzumot nem tudunk 
csak  úgy épí teni ) , 
tehát a kiinduló fel-
tevések nagyon távol 
állnak a megfigyelhető 
valóságtól. Másrészt a 
fizika nemcsak rela-
tivitáselméletből áll. 
A 20. század másik 
óriási  eredménye a 
kvantumelmélet, mely 
( e g ye l ő r e )  h í r e s e n 
összebékíthetetlen a 

relativitáselmélettel (pedig 
a „nagyon kis dolgok”, az 
elemi részecskék világában 
éppoly sziklaszilárd érvé-
nyességi körrel bír, mint 
Einstein elmélete a „nagyon 
nagy dolgok”, a csillagok és 
galaxisok világában). Való-
ban, Stephen Hawking úgy-
nevezett „időrendvédelmi 
sejtése” olyasmit valószí-
nűsít, hogy ha léteznének 
is a téridőben zárt időszerű 
görbéket lehetővé tevő tar-
tományok, azokat bizonyos 
kvantumjelenségek szükség-
szerűen elzárnának a világ 
többi részétől, áthatolhatat-

lan „fallal” körülvéve őket. Mintha 
egy kérlelhetetlen páncélzat borulna 
az időgépre…

Mindez persze csöppet se zavar-
jon bennünket abban, hogy élvezzük 
az írók és a filmrendezők munká-
it. Az időben való kalandozás ötle-
te akkora lehetőségeket rejt mind a 
sorsszerű drámák, mind a csavaros 
krimik számára, hogy nem szabad 
kihagyni őket.

-joe- 

Ajánlott irodalom:
Michio Kaku: Párhuzamos világok 
(2005)
Paul J. Nahin: Time Machines (1993)
Internetes hivatkozások:
http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/
John_Gribbin/timetrav.htm (Megte-
kintve: 2013. március 23.)

UNIVERZUM-MODELL
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David Attenborough:

A növények birodalma
Kedvenc dokumentumfilme-

sünk még öregkorában sem tétlen-
kedik, hiszen 88 éves kora ellenére 
évente több új dokumentumfilmet is 
kiad, 2012-ben például A növények 
birodalma címűt, amelyben a Királyi 
Botanikus Kert növényeinek életébe 
nyerhetünk bepillantást.

A kert Kewban található, nem 
messze Londontól és jó példázza az 
egykori gyarmattartó Anglia egyko-
ri hatalmát, hiszen a világ minden 
szegletéből találhatunk ott növé-
nyeket, a legkülönlegessebbektől 
a leghatalmasabbakig. Az üvegház 
maga is nem jöhetett volna létre a 
hatalmas brit birodalom gazdasági 
és technikai fölénye nélkül, hiszen 
kora legnagyobb ilyen jellegű épít-
ményéről van szó.

A háromszor 60 percben speci-
ális effektekkel mutatják meg azt, 
amit nem láthatunk, például a növé-
nyek illatát, de a modern vizuális 
effekteket felhasználva olyan gyö-
nyörű képek tárulnak elénk, ame-
lyekkel csak a moziban találkozha-
tunk - csak itt nem robban fel semmi 
és űrlények sem támadnak meg.

A sorozatban a növények eddig 
kevésbé bemutatott életével ismer-
kedhetünk meg, az Attenborough 
filmjeire jellemző minőségben.

Akit pedig kicsit is érdekelnek a 
gyorsított vagy a közeli beállítások, 
vagy hobbiként fotózik, azoknak 
pedig ajánlanám a sorozatról készült 
werkfilmet is, amiben néhány trükk-
ről is lehull a lepel.

Sir David Attenborugh
Kedvenc, mindig őszhajú dokfilmesünk

Mindenki látott már dokumentumfilmet tőle, azonban itt 
TTK-n, egészen biztos, hogy olyan embereket találunk, akikre 
nagyobb hatással volt. A máig is aktív, filmes azonban nem a 
klasszikus pályát választotta természettudományos diplomája 
után, hanem egy akkor merőben új eszközön és formátumon 
keresztül kezdett ismeretterjesztésbe.

Már gyerekkorában fosszíliákat 
gyűjtött és tanulmányai sem azt vetí-
tették előre, hogy bármikor is köze 
lenne a televízióhoz, hiszen 1926-ban, 
amikor született, csak akkor jelent meg 
a televízió. Fiatal korának köszönhető-
en, nem vett részt a második világhá-
borúban és csak azt követően került a 
tengerészethez, miután megszerezte 
diplomáját természettudományokból.

Két év szolgálat után, nem a 
klasszikus természettudományos 
pályára lépett, hanem ismeretterjesz-
tő könyveket készített gyerekek szá-
mára. Ebből azonban hamar kiábrán-
dult és 1950-ben megpályázott egy 
állást a BBC rádiójához, amit végül 
nem kapott meg, viszont később 
ennek köszönhetően került mégis a 
BBC-hez, ahol rögtön a TV-s rész-
legnél kötött ki. 1950-et írunk, tehát 
bár rádió már a legtöbb háztartásban 
van, azonban TV csak elvétve, így 
Attenboroughnak sem volt.

Így kezdett műsorokat készíteni 
a csatorna számára, de viszolygott 
attól, hogy a kamerák elé álljon, mert 
úgy gondolta, túl nagyok a fogai. 
Első televíziós szereplése egy kény-
szerhelyzetből adódott, azonban ez 
már egy háromrészes dokumentum-
film sorozat volt és Az állatok mintái 
nevet viselte. A sorozat a Londoni 
Állatkert állatinak adaptációjával rej-
tőzködésével foglalkozott. Így ismer-
te meg az állatkert kurátorát, Jack 
Lestert, akivel elhatározták, készíte-
nek egy sorozatot Állatkerti kutatás 
címmel. Ez lett Attenborough első 
dokumentumfilmje, amely-
ben már ő mutatta be az  

állatokat.

Pár évnyi filmezést követően kilé-
pett a BBC-től, hogy folytassa tanulmá-
nyait ezúttal már a London School of 
Economicon, azonban mielőtt befejezte 
volna, visszament a BBC-hez, ekkor 
kezdődtek utazós dokumentumfilmjei.

Ezt követően elveszett törzsekkel 
is foglalkozott - ez volt tanulmányinak 
témája az LSE-n. 1969-ben program-
igazgatóvá léptették elő, így ő felelt 
a BBC két csatornájának tartalmai-
ért. 1972-ben azonban felmondott és 
visszatért a műsorkészítéshez. Ekkor 
születtek meg a Life of Earth sorozat 
első gondolatai, amivel világhírnévre 
tett szert, rengeteg díjat és elismerést 
kapott meg ő és a sorozatai.

Ma már ez talán elképzelhetetlen 
lenne, de ugyan így elképzelhetetlen 

lenne a mai ismeretterjesztés 
David Attenborugh nélkül.

Törceee
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  17Műsorgyártás a tengerentúlon
Erősemberek az űrben: Morgan Freeman és Neil deGrasse Tyson és Carl Sagan

Azonban nem csak a Földön történnek a természettudományok iránt érdeklődők számára izgalmas 
dolgok, hanem az űrben is. A csillagok világa és az ősrobbanásról szóló dokumentumfilmeket nézve 
elhisszük, hogy fel tudjuk fogni hogy mi történik és hogyan, úgy hisszük megértjük a fizikusok által 
pár frappáns mondatban felvázolt teoriákat és képleteket, sőt sajátokat is elkezdünk gyártani., de végül 
az egyetemen rájövünk: korántsem ilyen egyszerű minden.

korunk nagy fizikai, csillagászati kér-
dései felé.

Ez az amit nem lehet iskolában 
tanulni mondhatnánk, pedig nem így 
van. Csupáncsak ma már patikamérle-
gen lehet mérni a mondatokat, szavakat, 
hogy tökéletesek legyenek. Hiszen a tör-
ténetmesélésnek íve van, és ezt az ívet kell 
tudni jól megrajzolni, pontosan. Ebben 
pedig Amerikának hatalmas előnye és 
tapasztalata van, ami jól látszik ebben a 
sorozatban is. Azonban a Discoveryre 
kerül egy másik sorozat is, az Attraktor, 
amelyet majd nem csak nálunk, hanem a 
régióban is sugározni fognak - bár az nem 
a csillagokról fog szólni.

Carl Sagan: Kozmosz
Bevallom, fogalmam sem volt kicso-

da is ő, hiszen én már egy másik korosz-
tály vagyok minden 

bizonnyal. Azon-
ban az 1996-ban 

elhunyt Sagan 
nevét meg kell 

említenünk a 

Kozmosz:  
Történetek a világegyről

A National Geographic sorozata, 
amelyet a számunkra - vagy legalább-
is legtöbbünk számára - ismeretlen 
Neil deGrasse Tyson vezet és narrál. 
deGrasse Tyson azonban hazájában, 
Amerikában ismert és elismert tudós, 
kutató, asztrofizikus, aki jelenleg igaz-
gatója a Hayden Planetáriumnak, 
amely a new yorki Természettudomá-
nyi Múzeum részeként üzemel.

Korábban is vezetett tudományos 
műsort, hasonló témában, rendszeres 
vendége az amerikai esti beszélgetős 
műsoroknak és megkapta a NASA 
legmagasabb fokozatú kitüntetést, a 
közszolgálatában végzett munkájáért.

Kilenc éves korában látogatta meg 
a planetáriumot, amelynek jelenleg is 
az igazgatója. Megszállottsága azóta 
töretlen, 15 évesen már kisebb előadá-
sokat tartott osztálytársainak. Még 
egyetem előtt ismerkedett meg későbbi 
mentorával Carl Sagannal.

Morgan Freeman:  
A féreglyukon át

Hogy mi köze volt Morgan Fre-
emannek a csillagászathoz 2010-ig? 
Semmi, azóta viszont a Discovery soro-
zatát narrálja sikerrel.

A történetvezetés remek, 
az ő gyerekkori élménye-
ivel indul mindegyik 
rész, majd logikusan a 
gyermeki kíváncsiság és 

szertelenség segítségé-
vel vezetik át a 

történetet 

Vénusz felszínének hőmérséklet kap-
csán, megkérdőjelezhetetlen érdemei 
vannak a Földön kívüli élet kutatása 
terén, ő volt az első aki kísérlettel bizo-
nyította, hogy alapvető kémiai elemek-
ből sugárzás hatására aminosavak kelet-
keznek, amelyek az élet építőkövei.

Első csillagászattal kapcsolatos 
élményeit öt évesen szerezte, amikor 
nem kapott megfelelő választ arra, 
hogy milyen csillagok is vannak, 
könyvtárba ment és elkezdte bújni a 
könyveket.

Pár évvel később ő is ellátoga-
tott a new yorki Természettudományi 
Múzeumba és a Hayden Planetári-
umba, csak úgy, mint későbbi tanít-
ványa Neil deGrasse Tyson. Hozzá 
hasonlóan Sagan is rengeteget tett 
a természettudomá -
nyok és azon belül 
is a csillagászat 
népszerűsítéséért, 
de emellett több, 
mint 600 publiká-
ció és 20 könyvön 
szerzője volt.

Korai halálát 
tüdőgyulladás okozta.

Törceee



48. félévfolyam 13. szám 
2014. június 16.

 18

Újabb összekötő rajzfilmsorozat  
jön a Star Warshoz

Már csak másfél év és itt a következő trilógia legújabb, első darabja, így ezúttal hat éven keresztül 
kapunk majd újabb mozaikdarabkákat a Star Wars univerzumból. Azonban akik nem bírták ki ezt a 
hosszú szünetet, azoknak - és a gyerekeknek - ott volt a The Clone Wars sorozat, amit most ősszel vált 
majd a Rebels. Hogy miért? Mert Lucas megvált a jogoktól, azoknak új gazdája a Disney lett. Reméljük 
gondos kezek közé kerül a gyártás, hiszen a Baljós Árnyak óta tudjuk, Star Warst is el lehet rontani.

The Clone Wars
A sorozat réges rég óta fut, az első 

részt hat és fél évvel ezelőtt, egy másik 
Star Warsos animációs sorozat után 
láthattuk meg, amely csak két évadot 
élt meg.

A második és a harmadik film 
között játszódó történetnek hat évad 
után kaszálták el. Így sajnos rengeteg 
elvarratlan szál maradt, bár eredetileg 
is csak öt évadosra tervezték és szinte 
az összes évad úgy ért végett, hogy 
nem nyitva hagyták az adott évad 
kulcsfigurájának a történetét, így volt 
a Maul fivérekkel és Anakin tanítvá-
nyával, Ahsokával is.

Az új szereplőkkel megismerhet-
tük a film története mögött húzódó 
további szálakat, amiket remekül bon-
tott ki a sorozat. A klónok életébe is 
belepillanthattunk, megismerhettük a 
mindennapjaikat, az emberi oldalukat, 
lekerült róluk a sisak és így a kicsit 
azért különböző arcok mellé nevek és 
történetek társultak. 

A szövevényes történetek közt 
megtudtuk, hogy nem mindig ellen-
felek a jedik és a sithek, köszönhető-
en Ventressnek, illetve, hogy milyen 
hatalmas manipulátor Palpatine és 
így már nem is hibáztatjuk annyira 
Anakint sem.

Új világok és új lények segítségével 
tovább tágult az az univerzum, amely 
a legkedvesbb számunkra.

Rebels
A kérdés csak az, hogy tovább 

tágulhat-e ez az új univerzum az új 
sorozattal, amire nem tudunk nemet 
mondani.

Az új sorozat nagyjából az előző 
designját követi és a két meglévő triló-
gia közt játszódik majd. Feltűnik majd 
benne Kenobi és Lando Calrissian is 
és még rengeteg új szereplő, akiknek 
a nevét biztosan hamar megjegyezzük 
majd.



 

A hóhér bárdja leng 
a Hannibál felett

Soha nem volt még olyan ízlésesen trancsírozós sorozat, mint a 
Hannibál. Bár nézettsége nem a legjobb, kétségtelenül sikerült átül-
tetni a filmekből, különösen az azonos címet viselőből az Anthony 
Hopkins által megformált karakter stílusát. Thomas Harris által írt 
történeteket ezúttal Bryan Fuller ültette át a képernyőre. A sorozat 
most zárta a második évadát, azonban jövőre változásokra számít-
hatunk. Kedvcsináló.

Bár szövegben nehéz átadni azt, amit a sorozat tökéletesen hoz: patikamér-
legen mért groteszk látványvilágot, gyönyörű, semmivel össze nem hasonlít-
ható fényképezéssel és kamerakezeléssel kombinálva. A sorozatnak ez talán 
a legerősebb része, a legegyedibb, de kétségtelen, hogy ez szükséges ahhoz, 
hogy a már említett stílus ilyen erősen át tudja hatni a nézőt. Minden bizony-
nyal vonatkozási alap lesz majd, és fogunk találkozni hasonló képi világokkal, 
persze ehhez az is kell, hogy jobban teljesítsen az amerikai TV-s vetítések 
során a sorozat.

Persze sokakat elrettenthet ez az elég brutális képi világ, hiszen nincs olyan 
rész, hogy ne látnánk különálló testrészeket a lehető „legkreatívabb” módon 
újra együvé varázsolva, de láthatunk hosszmetszetet is az egyik FBI ügynökről. 
Mégis ha a sorozaton belül sokkal kevésbé megbotránkoztató. Nagyon érde-
kesek a párbeszédek is a két főszereplő, Will és Hannibál között, amelyeket 
áthat az intellektualitás és az intertextualitás is. Folyamatosan utalgatnak, és 
végig nagyon fontos részei a történetmesélésnek ezek a párbeszédek, így csak 
akkor nézzük angolul, ha jó a nyelvismeretünk.

A színészek a legjobb formájukat hozzák, annak ellenére, hogy teljesen 
különböző filmekből ismerhetjük őket. Hiszen Laurence Fishburne a Mát-
rixból, Cyntia Nixon a Szex és New Yorkból, Mads Mikkelsen - Hannibál - A 
vadászat című dán filmből lehet ismerős, vagy a Casino Royaleból. Hugh Dancy 
- ő játsza a nyomozót, Willt a sorozatban - hát őt a férfiak kevésbé ismerhetik, 
hiszen az Egy boltkóros naplójában alakított, valamint felbukkan még a Gillian 
Anderson is feltűnik, mint Hannibál pszichihátere, ő az X-aktákban alakítot-
ta Scullyt. Mégis mindenki remekül alakít, de a két főszereplőé különösen 
kiemelkedik, valószínűleg majd őket is elhalmozzák majd ajánlatokkal, mint 
Benedict Cumberbatch a Sherlock első részei után.

A sorozatot jegyző Bryan Fuller hét évadban gon-
dolkodik, illetve mindenképpen hosszú távra tervez 
a sorozattal, aminek személy szerint nagyon örülök. 
Persze kérdés az, hogy a sorozat iránti érdeklődés elég 
lesz-e ehhez, hiszen nem nagyon mozdulnak el a nézett-
ségi számok. A második évad egy repülőn ért végett, 
ahogy a film is. Hannibál ezúttal nem egy édes kis kore-
ai gyerekkel utazott együtt, hanem a pszicholó-
gusával, és minden bizonnyal Olaszország 
felé repültek. Az FBI-os vonalon komoly 
kaszabolásra számíthatnak azok, akik 
még nem látták a befejező részt. Így 
kérdéses, hogy milyen egészségnek 
örvendve eredhetnek a sorozatgyil-
kosunk nyomába.

Törceee

Mi az amuse bouche?
- Az amuse bouche szó  szerinti fordításban “a 

száj szórakoztatója”, tehát előétel. Elegáns éttermek-
ben még az előétel előtt, aperitif vagy koktél mellett 
kínálnak. Lehetőség arra, hogy a séf megcsillogtassa 
tudását és felcsigázza vendégei érzékeit.

A sorozatok  
reneszánszát éljük?

Egyre több olyan sorozat van a Hannibálon 
kívül is, amelynek a történetét már korábbról 
ismerhetjük. Ilyen a Hannibál mellett a Sherlock 
vagy az Alkonyattól pirkadatig. A Sherlock 
(BBC) is igyekezett újat adni, hozzátenni ahhoz, 
amit addig ismertünk, ami remekül sikerült is 
neki. Hiszen egy olyan környezetbe helyezte el 
a történetet és olyan ügyesen, amire talán eddig 
még nem volt példa. Az Alkonyattól pirkadatig 
viszont már korántsem olyan nagy dobás talán, 
hiszen vér-vámpírok és a már ismert történeten 
túl, nem igazán nyújt többet az első pár részt 
látva. Nem így persze a Hannibál.

Pedig ez lenne talán a legfontosabb 
ezeknél a sorozatoknál, hogy új oldalról 
tudják megmutatni az eddig már ismert 
karaktereket, történetet. Ezt a Sherlock hoz-
za a legjobban, amiben a főszereplő koráb-
bi mindentudása átkonvertálódott hacker 
szintű okostelefon használattá, ugyan így 
alakulnak át a korábban ismert történetek is 
a mostani korban is értelmezhetőkké.

Akik szeretik ezeket a történeteket, a 
karaktereket, azok egész biztosan örülnek 
ezeknek a sorozatoknak, hiszen így újabb 
és újabb momentumokat tölthetnek el ked-
vencükkel, ezt használják ki a filmgyárosok 

is, és amíg olyan dolgok születnek, 
mint a Sherlock vagy a Han-

nibál, addig nincs is 
b a j , sőt. 




