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A FŐSZE R KE SZTŐ SZO KNYASZÉL E
A matematikai szakmószertanról

Hogyan boldogulj a tudományban?

Hogyan pályázz sikeresen? Milyen a nők
helyzete és milyen karrierlehetőségek vannak a tudományban? Minderre és még sok
más kérdésre is választ kaphatnak a hallgatók
az ELTE Természettudományi Karának november 18-i rendezvényén.
A programon előadások, workshopok és kerekasztal-beszélgetés is várja a tudományok iránt érdeklődőket Málnási Csizmadia András, Mátyus Edit, Perczel
András, Szendrák Erika és Tóth Judit, a TTK munkatársai részvételével. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Kari Tanácsterem (1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A. 7. emelet)
Időpont: 2016. november 18. 14:00
Regisztráció: daniella@chem.elte.hu

Szakmódszertan egy matematikus és egy didaktikus szemszögéből címmel tart előadást
Rózsahegyiné Vásárhelyi Éva és Szabó Csaba,
a TTK Matematikai Intézetének két oktatója a Magyar Tudomány Ünnepe 2016 rendezvénysorozatban az ELTE Lágymányosi Campusán.
Az előadásban egy matematika didaktikus és egy matematikusból lett szakmódszertan-kutató beszél és beszélget
arról, hogy mit gondolnak a matematika didaktika és a szakmódszertan mai magyar lehetőségeiről és szerepéről. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1/C. É 0.89 terem )
Időpont: 2016. november 24. 18:00

A megoldás útjai

Szabóné Szitányi Judit, a Tanító- és Óvóképző Kar Matematikai Tanszékének vezetője tart előadást a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva.
Magyarországon a közoktatás matematika tanterveit 1978 óta a spirális építkezés jellemzi. Ez általában azt jelenti, hogy ugyanaz a fogalom évről évre
előkerül, mindig egy kicsit módosult jelentéstartalommal. Mialatt a matematikai fogalom fokozatosan formálódik, az alkalmazott axiómarendszer
az életkorhoz igazodik. A spirális építkezés elve megvalósulhat úgy is, hogy
különböző évfolyamokon ugyanazt a problémát vetik fel, de az évek előrehaladtával a megoldás mélységei vagy az ahhoz alkalmazott módszerek
módosulnak. Az előadó ezt fejti ki néhány példa bemutatásával. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Jedlik Ányos-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter
sétány 1/A. 0.89 terem)
Időpont: 2016. november 17. 18:00

Hangokra hangolt agy

Hangokra hangolt agy: a vokalizációkban rejlő információk feldolgozásának neurális mechanizmusai címmel Pascal Belin francia professzor tart
előadást az ELTE Etológia Tanszékén.
A Fruits of Ethology című programsorozat következő alkalmán 2016. november 17-én a Pascal Belin, a Marseille-i Idegtudományi Intézet (Institute
of Neurosciences of La Timone, Marseille) professzorának angol nyelvű
előadásával várják az érdeklődőket. | elte.hu
Helyszín: ELTE Etológia Tanszék (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1/C., Déli Tömb 6. emelet)
Időpont: 2016. november 17. 15:45

a

Amit a biofilmekről kémikusként tudni kell

Az ELTE TTK Kémiai Intézet Alkímia ma ismeretterjesztő sorozatának
következő alkalmán, 2016. november 17-én Záray Gyula, az ELTE TTK
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára tart előadást a
biofilmek kémiájáról.
A biofilmek különböző felületeken kolonizált mikrobiális közösségek, amelyekben baktériumok vagy baktériumok és algák együttesen léteznek saját
anyagcsere-termékeikbe, az ún. extracelluláris polimer mátrixba ágyazva.
Ez utóbbit főleg poliszacharidok, nukleinsavak és lipidek alkotják. A biofilmek sajátos szerkezettel jellemezhetők, és a bennük lévő mikroorganizmusok
nagymértékben védettek a különböző környezeti hatásokkal és az antibiotikumokkal szemben. Jellemző képviselőik pl. a szájüregben, az implantátumokon, a fürdőmedencék falán, és az ivóvíz vezetékekben spontán kialakuló
biofilmek. Ezek kialakulását káros hatásuk miatt gátolni kell. Ugyanakkor
rendkívül hasznos tudatos létrehozásuk és alkalmazásuk a szennyvíztisztítás
során. Meghatározó szerepük van a felszíni vizek vízminőségének alakításában és a különböző szennyezők monitorálásában. Érdekes eredmény az
ELTE kutatóinak azon megállapítása, miszerint a korrozív biofilmek alapvető szerepet játszottak a mészkőbarlangok kialakulásában. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Eötvös-terem (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány
1/A., 0.83. terem)
Időpont: 2016. november 17. 17:00
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Fúzió!
Új rovat került bevezetésre a Nyúz hasábjaira!
A Fúzió-ba olyan cikkek
kerülnek, amelyek a természettudományok határterületeit képviselik, így nem
kerülhetnének a Természet –
Tudomány – Technika rovatba, de
mégis közel állnak hozzá. A rovat célja
az, hogy megismertessen velünk olyan témákat, amik TTK-n
kívüli természettudományokhoz kapcsolódnak valamilyen
úton-módon.
A jelenlegi lapszámban két ilyen cikket olvashattok. Az egyik a
hatalom és tudomány kapcsolatáról szól a science fiction környezetében. A másikat egy PPK-n mesterszakos hallgató írta a mesterséges intelligenciáról, az utóbbinak a második részét a következő nyomtatott (tizenegyedik) számunkban olvashatjátok majd.
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RENDHAGYÓ MÓDON ÜNNEPELTE ALAPÍTÁSÁNAK
118. ÉVFORDULÓJÁT A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB
Az 1898. november 5-én alapított BEAC,
valamint az ELTE Sportiroda (Szolgáltató
Központ) és a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) kezdeményezésére idén első alkalommal került megrendezésre a Jótékonysági Egészségséta az
Egyetemi Sport Nemzetközi Napján, Budapest egyik legrégebbi futóversenyének,
a 31. alkalommal megrendezett 5vös 5km
futóverseny kiegészítő programjaként.
A Jótékonysági Egészségséta célja az
volt, hogy a sportolókat, az egyetemi
hallgatókat és dolgozókat nemes célok támogatására buzdítsák a sporton keresztül.
A résztvevők – köztük az ELTE, és számos más budapesti egyetem hallgatói,
oktatói – 186 500 forintnyi adományt
gyűjtöttek a Bethesda Gyermekkórház
Alapítvány számára.
A jótékonysági gyűjtés zárásaként a jelképes oklevelet november 4-én Csere
Gáspár, a BEAC riói maratoni futója, az
ELTE egykori hallgatója és 5-szörös 5vös

5km győztes, valamint Kiss Ádám MEFS
elnök, Ilyash György, az ELTE Sportiroda
vezetője, illetve Székely Gellért, a XXXI.
5vös 5km főszervezője adták át Bencze
Jánosnak, az Alapítvány igazgatójának.
Az 5vös 5km futóverseny és a Jótékonysági Egészségséta támogatója az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Kar. A kezdeményezés az Emberi Erőforrások Mi-

BIOLÓGUS HALLGATÓI FÓRUM

Surján Péter Dékán Úr nemrég felszólította a TTK minden intézetének vezetőségét,
hogy készítsenek új tanterveket, amelyek
egyik legfontosabb kritériuma, hogy félévente átlagosan legfeljebb 300, azonban
legalább 250 oktatott tanóra szerepelhet
bennük. Ha a kreditértékek és az óraszámok
átváltásában rutinosabbak utánaszámolnak,
hamar kiderül, hogy egy biológushallgató
jelenleg félévente összesen 390 óra tananyagot hallgat. Ami viszont nem jelent
mást, minthogy a jelenlegi óraszámunk közel negyede lekerül a vállunkról – persze a
dolog korántsem ilyen egyszerű…
Számos lehetőség és buktató is van, ami
egy új tanterv elkészítésekor szembe jöhet.
Egyik oldalon ott van bizonyos kurzusok

Kedves Biológus Hallgatótársaink!
Egy rendkívül komoly ügyben fordulunk
most hozzátok!
Talán nem hangzik újdonságnak számotokra az, hogy a biológusképzés az egyik
legnagyobb leterhelést – magas óraszámot,
sok lexikális anyagot, aránylag alacsony
kreditértékeket – jelentő választás, még ha
az ELTE összes szakját vizsgáljuk is. Bár az
egyes kurzusokon történtek és történnek folyamatosan kisebb-nagyobb módosítások,
mindeddig az átfogó reformok kiharcolása távoli és szinte lehetetlen célnak tűnt.
Ebben a tényállásban következett most be
egy jelentős változás.

4.

nisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Fiatal felnőtt tehetségek
társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása című pályázati
támogatás keretében valósult meg.
Forrás: http://www.beac.hu/hirek/elte/
jotekonysaggal-unnepelte-szuletesnapjat-a-beac/

eltörlésének öröme (vagy bánata), míg a
másikon összevonások, további tömörítések réme sejlik fel. Szóba jöhet továbbá a
biológusképzés szétválasztása szakirányokra, ám ezt is jóval egyszerűbb csak kimondani, mint megszervezni. A Biológia Szakterületi Bizottság ezért úgy döntött, hogy
azok véleményét kéri ki a jelenlegi képzés
gyengéivel és erősségeivel, lehetőségeivel
kapcsolatban, akik a legjobban ismerik azt
– a biológus hallgatókét.
November 17-én, 18:00-kor a Than Károly
teremben szeretnénk rendezni egy hallgatói
fórumot, amire minden évfolyamból várunk
hallgatókat. Célunk, hogy közösen felvázoljuk azt, milyen legyen a biológusképzés,
ha szinte bármilyen lehetne. Az itt elhangzó gondolatokból, felvetésekből közösen
alkotott modell lesz az, amit a szakterületi
képviselők tűzön-vízen át igyekeznek majd
kiharcolni, ha eljön az idő az új tanterv
megalkotására.
Mindenképpen számítunk minden konstruktív gondolatra. Gyertek el minél többen,
hogy egy termékeny diskurzussal megalapozzunk egy talán gyökereiben más képzést
és eltöröljünk minél több hibát, amit a jelenlegi rendszer is az elődeitől örökölt.
Nagy Lőrinc, biológia BSc., képviselő

KERESED A HELYET, AHOL MAGADHOZ HASONLÓ,
VÁLLALKOZÓ KEDVŰ EMBEREKET TALÁLSZ?
INSPIRÁLÓDJ, TAPASZTALJ, ALKOSS ÉS NYISS FEL ÚJ KARRIERLEHETŐSÉGEKET
MAGAD ELŐTT A DEMOLÁBAN!
Te mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Legyen a válaszod akár kutató, mérnök, közgazdász, jogász, bölcsész,
dizájner, sebészorvos vagy más, a mi szempontunkból egy a lényeg: merjél álmodni, tudj másokkal együtt
dolgozni, és mi segítünk neked alkotni!
Kik vagyunk mi?
A Demola Budapest egy egyetemközi nyílt
innovációs „labor”, amelynek célja egy fiatal,
nyitott, multidiszciplináris közösséget létrehozni és fenntartani, amely kreatív módszerekkel dolgozik megoldásokon piaci és céges
problémákra. Az oktatási szemeszterekhez
kapcsolódó Demola-programunk célja erősíteni az egyetemek és az üzleti élet szereplőinek
együttműködését. Ez egyrészről lehetőséget
biztosít a cégeknek, hogy élelmes gondolkodású diákokból álló csapat dolgozzon nekik új
üzleti megoldásokon, másrészről egy kivételes
ismeretszerzési és fejlődési lehetőséget nyújt a
különböző szakterületről érkező hallgatócsapatoknak. A Demola szervezeti modellje három
finn egyetem összefogásából született meg.
A nemzetközi hálózat mára már 14 Demolát
számlál az egész világon, amelyhez Budapest
2012-ben csatlakozott, és azóta is az egyetlen,
hallgatókra specializálódott, modern technológiájú nyílt innovációs labor Magyarországon.
Ha a Demolába belépsz, egy nemzetközi innovációs hálózat részese is leszel egyúttal.

és az egyetemek közt nemzeti és nemzetközi
szinten egyaránt. Az utóbbi három évben sikeres együttműködést zártak a Demola diák-

Egy nyílt innovációs tér, akár a
Google irodája

csapatai olyan partnerekkel, mint a Vodafone,
Siemens vagy a Canon, de számos innovatív
kis- és középvállalkozással (KKV) is, amelyek
közül volt olyan eredmény is mely szabadalmaztatásra került. Ragadd meg a lehetőséget,
és nem lesz gondod elhelyezkedni a munka
világában!
Hogyan működik a program?

Demola Jam I. Spring 2016

Mit adhat neked a Demola-program?
Amellett, hogy ez felbecsülhetetlen munka- és
élettapasztalat, ami remekül gazdagíthatja önéletrajzodat, a sikeres projektkidolgozásodat
akár értékesítheted is vagy az elégedett üzleti
partnernek vagy a piacon saját szellemi munkádként. Emellett széleskörű kapcsolatrendszerre tehetsz szert az innovatív céges világban

A 4 hónap során az adott üzleti probléma
megoldási javaslatán dolgoznak a hallgatók
a partner segítségével, menet közben pedig
szerződnek a sikeres projekt javadalmazásán.
A ciklus végén pedig hivatalosan is, közönség
előtt prezentálják eredményeiket a partnernek.
Ezt a munkafolyamatot mi az ún. Demolacycle metódusával támogatjuk, amely a lean
módszertanra épül. Minden csapat kap maga
mellé egy facilitátort, aki csapatvezetési eszközökkel, kapcsolatokkal, adminisztratív teendőkkel támogatja a csapatokat. Ezen kívül az
Idea → Create → Validate folyamatraépítve a
Demola csapattal kreatív workshopokat is szervezünk (Demola Jam), ahol prototípuskészítés,
ötletelés, validáció és pitch/sales a témakörök.

Partnereink (KKV-k, multik vagy akár állami szervezetek) különböző kihívásokkal
keresnek fel minket – legyen az informatikai, mérnöki, üzleti, marketing, design,
társadalmi jellegű – melyre újszerű megoldásokat, ötleteket várnak. Ezekre toborzunk
minden év februárjában fiatalokat hazánk
különböző egyetemeiről. A projekteket és
a program felépítését egy infónap keretében bemutatjuk az érdeklődő közönségnek.
Ha szándékod komoly, itt tudsz csatlakozni
a kb. 4 hónapon át tartó Demola-programba, illetve valamelyik partner projektjéhez.

Ha kisgyerekként tetszett a Csodák Palotája, a Demolát imádni fogod! Itt forradalmi
ötletekkel, modern technológiákkal, profi
gépekkel, 3D nyomtatással és drónokkal
ismerkedhetsz meg. A Demola amellett
ugyanis, hogy évente új projektcsapatokat
indít, egyben egy inkubációs házként is
funkcionál, amely intézménytől függetlenül nyitott minden diák számára. A BME
területén található innovációs csarnokban
jelenleg 15 start-up vállalkozás dolgozik
sokszor egymást segítve szoftver, hardver,
gastro, közösségi média és kommunikáció
területeken, és élvezik illetve fejlesztik
modern infrastruktúránkat. Hiszünk benne, hogy kompetenciánk diverzitásából és
a sokoldalú tudásbázisunkból a jövőben is
sok ütős dolgot tudunk kihozni.
Benned is megvan a vállalkozó kedv? A Demola-programokhoz csatlakozhatsz te is!
A legfrissebb infókért kövess minket a Facebook oldalunkon és honlapunkon!
Demola honlap: budapest.demola.net
Demola Facebook oldal: facebook.com/DemolaBudapest
Vagy térj be hozzánk egy kávéra a csarnoképületünkbe!
Vass Máté

Képek forrása: facebook.com/DemolaBudapest

JÓTÉKONYSÁGGAL ÜNNEPELTE SZÜLETÉSNAPJÁT A BEAC

5.

FÚZI Ó

TUDOMÁNY ÉS HATALOM

olyan sátor, amely belül nagyobb térfogattal
bír mint kintről nézve. (Láthatatlanná tévő
köpeny előállításán az Iowai és a Berkeley
Egyetem kutatói dolgoznak – a szerk.)

Fotó: Budaházi Fanni

AMIKOR A POLITIKA BELEFŰZŐDIK A SCIENCE FICTION-BE
Az Állam és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által szervezett Jog és politika a Fantasyban című sorozat
előadója, Tóth Csaba, a Republikon Intézet igazgatója, írt már könyvet a Sci-fi politológiája címmel is. A Tudomány Ünnepe kapcsán arról beszélgettünk, hogyan jelenik meg a sci-fi és a fantasy művekben a tudomány és a hatalom viszonya.
Az előadások folytatódnak, a szervezők mindenkit szívesen látnak, aki érdeklődik a „természettudományon túli” irodalomban felbukkanó politikai-, jogi- és társadalmi problémák iránt.
Isaac Asimov Alapítvány című műve a
főszereplő perével kezdődik, aki a matematikai alapokon nyugvó pszihohistória segítségével a császárság bukására figyelmeztet.
Végül száműzik őt, amely hozzáállás általában a diktatúrák jellemzője vagy egyszerűen csak bizonyos rendszerek nem kedvelik
az efféle „bajkeverő” tudósokat.
Ez nem csak az autokráciákra jellemző, nagyon gyakori nemcsak a sci-fiben, hanem a
közgondolkodásban is, hiszen általában a tudósokban – szerencsére – jobban bízunk, mint a
politikusokban. Itt elsősorban az a szemlélet az
érdekes, hogy a politika nem képes megoldani
a problémáinkat, a Hari Seldon által kidolgozott tudomány pedig igen. Persze szerintem,
az egész történet azt bizonyítja, hogy végül is
ez nincs így, Seldon nem tudta hosszú távon
kiszámítani a folyamatokat, s ki oldotta meg
végül azokat a problémákat amelyeket ő nem
tudott előrejelezni? Politikusok, hadvezérek,
választott vezetők. Ez persze a társadalomtudományokra igaz, amelyek azért nem úgy működnek mint a természettudományok.
A novemberi előadás témájául a Harry Potter regények szolgálnak. Itt a Főnix Rendje
kötetben Dolores Umbridge érkezésével a
hatalom erőteljesen beavatkozik a Roxfort belügyeibe. Örök érvényű a kérdés: ki
mondja meg, hogy mi a jó a gyereknek, és
meddig tart a felsőoktatás autonómiája?
Itt oktatási filozófiák ütköznek. Dumbledore nyitott, gyakorlatra épülő, liberális oktatáspolitikát képvisel, Doloressel pedig az a
baj, hogy mindent megpróbál szabályozni.
Egy nagyon poroszos, konzervatív oktatást
erőltet rá az iskolára. Két dolog keveredik,
az egyik, hogy a hatalom milyen szemléletet
képvisel az oktatás ügyében, konzervatív legyen vagy ne. A másik, az autonómia kérdése,
hogy egy iskola meddig mehet el a saját meghatározásában. Véleményem szerint a hatalomnak be kell avatkoznia, hogy egy európai
iskola ne tanítsa kizárólag a Koránt vagy azt
hogy Sariát kellene bevezetni. Valamiféle társadalmi kontroll szükséges az oktatás felett.
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A JEDI TANÁCS A LEHETŐ LEGANTIDEMOKRATIKUSABB TESTÜLET ABBAN
A GALAXISBAN

„

„

Tóth Csaba

A Star Wars világában többek között, a tudáshoz való hozzáférés korlátozott, hiszen a
Jedi Tanács csak a kiválasztottakat taníttatja. Ez elfogadható gyakorlat?
A tudás demokratizálása fontos kérdés. A Jedi
Tanács a lehető legantidemokratikusabb testület abban a Galaxisban. Nem az a baj, hogy a
saját tagjait képzi hanem az, hogy ezáltal hatalmas politikai szerepre tesz szert, mindemellett az általuk birtokolt információk titkosak.
Ez ellenérzéseket szül, bizalmatlanságot generál, amely rossz döntésekhez vezet. A feudális
szervezetekhez képest a demokratikusabbak
azért is jobbak, mert a történelem azt mutatja,
hogy a sokaság hosszú távon jobb döntéseket
tud hozni, mint egy kiválasztott elit, mivel ők
adott esetben könnyebben belebonyolódnak
saját nehézségeikbe
A Babylon 5-ben a Pszi Hadtest oktatja a
telepatákat a társadalomtól elkülönítve.
Itt egy társadalmi félelem generálta gettósításról van szó, vagy Alfred Bester annyira
tehetséges vezető, hogy szinte állam az államban birodalmat tudott kiépíteni?
Sajnos, ha van egy genetikai módosulás az
emberekben, amelytől különleges képességeik

lesznek – én azt gondolom –, a gettósítás szinte elkerülhetetlen. Ha léteznének telepaták, az
biztosan hatalmas ellenérzéseket szülne. Az a
típusú megoldás, hogy a társadalmat önmagában már a problémától megóvjuk, ne is lássák
az ilyen embereket, akiket egyébként elnyomunk, oda vezet, hogy a telepaták visszaütnek.
Persze nem tudjuk a valóságban hogyan reagálnánk egy ilyen helyzetre, de hasonló történelmi szituációkból kiindulva a világ abba az
irányba halad, hogy egyre jobban elfogadjuk a
különleges képességekkel élőket.
A Pszi Hadtest azért annyira félelmetes, mert
sosem tudhatom, hogy aki velem szemben ül
az hozzájuk tartozik-e vagy nem.

Az előadásaiban többször is előkerült már az
a gondolat, hogy a mágia, a tudományos haladást akadályozó tényező. Miért van ez így?
Szinte minden fantasy típusú világ mágikus
elemekkel van átszőve. Ez nem azt jelenti, hogy
adott esetben ne lennének tudományos előrelépések, a puskapor vagy a futótűz a Trónok
Harcában. Azonban a kapitalizmus és az
ipari forradalom nem érkezhet meg ezekbe a
világokba. Ha középkori körülmények között,
szörnyű munka- és erő befektetéssel, nap mint
nap az emberek búzát őrölnek vagy gályán
eveznek, akkor az okosok rá fognak jönni,
hogy hogyan lehet ezt gépekkel elvégezni.
Ha a varázsló feltámasztja a szelet, akkor nem
fogok ezen gondolkodni, ezért stabilizálja a
mágia ezeket a világokat a technikai fejlődés
egy bizonyos állapotában.
A mágia tehát potenciálisan nem teszi érdekelté őket abban, hogy feltalálók legyenek.

már létezik egy országok által delegált titkos
szervezet, amely felügyeli a kutatást.A mi
világunkban elég lenne valamely országnak
egyszer alul maradnia valamelyik szavazásnál, azonnal kiszivárogtatná az egészet.
A Star Trekben, ahol egy űrhajó önálló küldetéseit látjuk, van közvetett, illetve közvetlen befolyása az eseményekre a politikának?
Ez azért érdekes kérdés, mert ott nem lehet tudni, hogy a hatalom a Csillagflotta vagy van valami civil kontroll. A borgokat, akik egy technokrata világba asszimilálják az egyéneket, a
hatalom szeretné teljesen megsemmisíteni,
pedig Hetes megmentése a Voyageren azt mutatja, hogy akár a borg dolgozók reintegrálása
is lehetne cél. A döntéshozóknak felelősségük
van, a tudósoknak meg nincs, ez nagyon fontos
különbség. Nekik lelkiismeretük van, ami végtelenül fontos dolog, de mégsem ugyanaz mint
a felelősség. Pontosan ezért van politikai kontroll a tudomány felett. A Star Trek világában is
vannak csúnya ügyek, ilyen pl. a Deep Space
Nine, ahol a hatalom arra bíztatja a tudósokat,
hogy hozzanak létre egy olyan vakcinát, amely

Miért nem tudományos oldalról közelítenek a
telepatákhoz? Miért nem avatkozik be az állam
a védelmükben, olyan alapon, hogy lenne itt egy
különleges képesség, amit tanulmányozzunk,
és bizonyos etikai normák betartásával állítsuk
a társadalom szolgálatába? Hiszen itt egy demokratikus államról van szó.
A demokrácia azonban nem azt jelenti,
hogy feltétlenül minden kisebbség érdekét
megvédjük. A demokrácia azt jelenti, hogy
adott esetben a többség érdekét védjük meg,
ebben az esetben egy rá veszélyes kisebbségtől, és az állam így szokott működni,
hogy kivonul ezekből a konfliktusokból.
Szintén a B5 világban van jelen a technomágus
Galen, akinek az ősi technológiák rossz kezekbe kerülését kell megakadályoznia. Ezt a szerepet miért bízza az állam egy szektára?
Itt egy polgárháború utáni helyzetben vagyunk,
egy meggyengült központi hatalommal, amely
nem biztos, hogy akar ilyen kérdésekkel foglalkozni. Ám ez egy, a mi világunkban is létező
államfelfogás, hogy ha vannak olyan technológiák, amelyeket nem ez az állam teremtett, akkor nem a politikusok dolga ezzel foglalkozni.
Fontos, hogy a sci-fiben a technológia némely esetben mágiának hat, a fantasyban
azonban ez nincs így. Harry Potter tényleg
tud varázsolni, persze fizikus hallgatók biztos meg tudják magyarázni, miként létezhet

Stargate – Atlantis

A Csillagkapu világában, ahol lépten nyomon új, idegen technológiákat fedeznek fel,
ezeket miért nem használják a világ jobbítására és miért titkolják el az egészet?
Először is nem biztos, hogy lehet így technológiákat importálni, hiszen ha az iPhone-omat
visszavinnénk ezer évvel ezelőttre, akkor egy
idő után lemerülne az akku, és semmit nem
tudna vele kezdeni az akkori társadalom.
Másrészt, a tudományos eredmények közzétételével az is kiderülne, hogy idegenek
fenyegetik a Földet, és ez hatalmas pánikot
okozna. Szerintem eleve teljesen életszerűtlen, hogy egy ekkora projekt eltitkolható
lenne, de egyébként is, az embereknek egy
demokráciában joguk van pánikolni. Ez nagyon súlyos demokratikus legitimációs problémát vet fel, hiszen a tudás demokratizálása
fontos dolog. A Csillagkapu – Atlantis-ban

az ősellenségeiket kiirtaná. Ezt igyekszik leleplezni az állomás legénysége és egy más
megoldást találni. Egy ilyen konfliktusban nagyon nehéz megmondani kinek van igaza, de
A sci-fi politológiája című könyvemben, illetve
az előadások során is meg próbálunk a dolgok
mögé nézni, hogy valójában hogyan működnek ezek a mechanizmusok.
A Star Trekben fontos gondolat az Elsődleges
Irányelv, mely szerint nem lehet kevésbé fejlett
népek fejlődését segíteni, vagy technológiát
megosztani velük. A Star Warsban azonban
legalább kétszer összefog a hatalom a fejletlenebb népekkel, akik nem nagyon lepődnek meg
se fénykardon, se roboton, se lépegetőn, bár
persze a humoros helyzetekben nincs hiány.
Az Elsődleges Irányelv egy rendkívül érdekes
politikai koncepció. A nemzetközi kapcsolatok

realista szárnyához áll közel, mely szerint a
tiltásnak két oka van. Az egyik a látens következmény, nem tudjuk, hogy nem okozunk-e
nagyobb bajt mint ami most van, a másik pedig a jogi vonatkozás, mi szerint kik vagyunk
mi hogy beavatkozzunk?! Ezt a koncepciót
sokan vitatják, a nemzetközi kapcsolatoknak
van olyan elmélete is, amely kimondja, hogy
humanitáriánus kötelezettségünk beavatkozni.
A Star Warsban viszont az Endor bolygó
népe, a megszállás miatt rohamosztagosokat látott már. Ez inkább azt mutatja, hogy
nem biztos, hogy kedveljük az idegeneket,
de az új technológiák viszonylag gyorsan
beépülnek a társadalomba.
A Star Wars azért is különleges, mert keverednek benne a sci-fi és a fantasy elemek,
és mint számos műben itt is megjelenik a
gonosz egyentechnológia, a Halálcsillag.
Ezzel szemben definiálja a jedi szellemet,
a leleményt, és a jóságot, – ez egy nagyon
gyakori toposz. Komoly természettudósok
is figyelmeztetnek ilyen értelemben a technológia fejlődésének veszélyeire főleg a
mesterséges intelligencia kapcsán.
Vajon mi a helyes hozzáállás egy jól működő társadalomban a hétköznapi ésszel nehezen érthető, furcsa tudományos eredményekhez? A Csillagkapuban a politikusok
sokszor nem hiszik el a felfedezéseket, esetenként a csapat tagjait árulással vádolják.
Ahogyan ott lefestik a politikusokat az egy teljesen téves helyzetértékelés. Ha egy befolyásos
politikus tudomást szerezne a Csillagkapuról,
szerintem két szempontja lenne, hogy ő és az
emberiség hogyan tud ebből profitálni. Nem létezik olyan politikus, aki ne hinne abban, hogy
amit ő csinál az tényleg jobbá teszi a világot.
Ha valakit csak a korrupció érdekel, elmegy
a biznisz-szektorba vagy más területekre.
A tudománypolitikai kérdésekre pedig a fejlett
nyugati demokráciákban viszonylag jó válaszokat találtunk. Szerintem nagyon sok pénzt
kell adni a tudománynak, hagyni kell, hogy a
saját logikája szerint menjen előre, és találjon
prioritásokat az alapkutatásokkal. Amikor kész
produktumok vannak, azok felhasználásáról
valóban a politikának kell döntenie. Egyesek
szerint a tudós jobban tudná, de erre azt mondom, hogy a politikust a többség megválasztotta a tudóst meg senki. Demokráciában demokratikus legitimációval a politikus rendelkezik.
Jobban örülnék ha több pénz lenne, és szükség
lenne még több interdiszciplináris, nemzetközi
projektre mint pl. az Apolló program volt, de
azért a jelenlegi rendszer a problémák ellenére
a mi világunkban úgy tűnik, működik.
Kővágó Angéla
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FÚZI Ó

KÖLCSÖNKÉRJÜK A TERMÉSZET TERVRAJZÁT I.
HOGYAN „TANULHAT TANULNI” A TERMÉSZETES INTELLIGENCIÁTÓL A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA?
Sok hétköznapi és kevésbé hétköznapi problémánkat a gépekre bízzuk. Sőt, ma már azt is, hogy kiderítsék, egyáltalán mi
a probléma. A gépek a tanulási stratégiáikat részben tőlünk, a természetes intelligencia hordozóitól kapták. A fejlesztést
ugyanis gyakran az inspirálja, hogy megfigyeljük, hogy az emberek hogyan oldanak meg egy problémát vagy hogyan
tanulnak. Ha a stratégia számukra beválik, akkor bizonyára a gépek számára is használható. Így tulajdonképpen átadjuk saját elménk tervrajzát a gépeknek. Nem veszélyes ez? Hol vannak a határok? Rengeteg beszélgetés és sci-fi témája a
technológiai szingularitás: túlhaladhatják-e az emberiséget fejlettségben az általunk létrehozott gépek?
Európa legnagyobb tudományos fórumán, a
kétévente megrendezett Euroscience Open
Forumon (ESOF) a világ vezető tudósai,
politikusai, döntéshozói tárgyalják meg az
ilyen jellegű kérdéseket. Ugyanakkor fiatal
kutatók is eljuthatnak az ESOF-ra. Jómagam az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa
és a Euroscience jóvoltából létrejött Science Plane program keretében vehettem részt.
Az ESOF-on olyan izgalmas témák kerülnek terítékre, mint a robotok és emberek
együttműködése, a mesterséges intelligencia (AI) kreativitása, és az, hogy vajon tudatára ébredhet-e egy AI. Vajon mégis hogyan tanulnak a gépek? Miben hasonlítanak
ránk és miben nem?
A mesterséges intelligencia nem más, mint
a gépek intelligens viselkedése. Akkor beszélünk mesterséges intelligenciáról, amikor egy gép az ember (vagy fejlett emlős)

mentális működését tudja utánozni vagyis
„problémát old meg”, „tanul” és hasonlók.
Néhány fontos szempontból nagy hátrányban vagyunk mi, a természetes intelligencia tulajdonosai a mesterséges intelligenciával működő rendszerekkel szemben.
Ugyanis a mesterséges intelligenciát tudatosan tervezik, és a tervek – legyenek azok
akár nagyon újszerűek – azonnal gyakorlatba ültethetőek, ha az anyagi feltételek
megvannak hozzá. A természetes evolúció
során nem történhetnek ilyen gyors, ugrásszerű innovációk.
Az IBM első személyi számítógépét 1981ben dobták piacra. Ebben a gépben 5-10
MHz-es processzor működött, vagyis 5-10
millió alapműveletet volt képes elvégezni
másodpercenként. Lenyűgöző. Ehhez képest azonban a laptop, amelyről ezt a szöveget írom, 2,6 GHz-es processzorral mű-

A szuperszámítógépek már régen megelőzték az emberi agyat sebességben és memóriában is
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A mesterséges intelligencia az ember mentális
működését tudja utánozni

ködik, tehát 2,6 milliárd (!) műveletet képes
elvégezni egyetlen másodperc alatt. Körülbelül ezerszeres teljesítménynövekedés 35
év alatt! Mi a helyzet az idegrendszerünk
sebességével? Az idegsejtjeim tipikus frekvenciája mindössze 1-5 Hz, hiszen minden
kisülés után „meg kell pihenniük”, míg a
kémiai egyensúlyuk visszaáll. A keletkezett
elektromos potenciál vezetése is sokkal lassabb az agyban, mint például egy fémvezetékben: a tipikus vezetési sebesség 1-10
méter másodpercenként (a kifejezetten jól
myelinizált rostok 70 m/s-ra is képesek).
Noha sok milliárd idegsejtünk van, az idegsejtek működésmódja által vetett gátakon
túl az agyunk nem gyorsítható.
Az, ahogyan az információ áramlik még a
sebességnél is fontosabb, a számítógépek és
az agyunk szempontjából egyaránt. Az információáramlás módját az határozza meg,
hogy vagyunk „bedrótozva”, milyen szerkezetű a processzorunk. A számítógépekhez sikerül egyre optimálisabb szerkezetű
processzorokat tervezni, idegrendszerünk
struktúráját azonban nem tudjuk átépíteni.
Ezért a mesterséges intelligencia feldolgozási hatékonysága sokkal magasabb lehet,
mint a természetesé. A számítógépek memóriája pedig szinte igény szerint bővíthető, így nagyságrendekkel nagyobb tárhelyet
használhat, mint az ember. Arról nem is
beszélve, hogy az emberi emléknyomok
minél nagyobb igénybevételnek vannak
kitéve, annál törékenyebbek – vagyis egy
emléket minél többször hívunk elő, annál
nagyobb mértékben fogjuk torzítani azt.

Mérnöknek sem kell hozzá lenni, hogy
a fentiek alapján belássuk: lényeges
hátránnyal indul az ember – vagy más
élőlények – a mesterséges intelligenciához képest. Vannak versenyek, ahol vereséget szenvedünk: nem érdemes győzelemben reménykedni, ha a sakk vagy
go-partin az ellenfeled mesterséges intelligenciát vet be. Olyan pályák is vannak, ahol többnyire döntetlenre állunk –
ilyen a kézírás-olvasás.
A versenyek túlnyomó többségén azonban játszi könnyedséggel megverjük a
gépeket – már ahol egyáltalán sikerült az
adott feladatra mesterséges intelligenciát
fejleszteni. Olyan hétköznapi feladatokra kell itt gondolni, amelyeket senki nem
érez nagy erőfeszítésnek: felismerni a
tárgyakat a minket körülvevő környezetben vagy megérteni a vicceket. Ezeket a
feladatokat – noha rettentő bonyolultak
– azért érezzük könnyűnek, mert az idegrendszerünk ezekre lett optimalizálva:
nem mérnökök, hanem az evolúció által.

Siri, az Apple virtuális asszisztensének a jó humora
egy „beépített” humor. Ha visszaviccelünk, nem
fogja „érteni”

A tudósok arra gondoltak, hogy egyes
esetekben az evolúció segíthet a mérnöki
problémák megoldásában. Ha belegondolunk, a természetes evolúciót nem nehéz
„lekoppintani”, hiszen a legfőbb összetevői
mesterséges formában is létrehozhatóak.
Szükség van egyedekre, amelyek képesek
szaporodni, és saját „genetikai kódjukról” egy másolatot átadni az utód(ok)nak.
Szükség van mutációra, azaz arra, hogy az
új egyedek információ állományában véletlenszerű változások következzenek be.
Végül szükség van a kiválasztódásra,
ami eldönti, mely egyedek tudják majd a
legtöbb versenyképes utódot maguk után
hagyni. Az evolúció lényege ilyen „egyszerű”, a benne résztvevő egyedek pedig
lehetnek egysejtűek, emberek, de akár
számítógépes programok is: miért is ne
hozhatnánk tehát létre a „mesterséges evolúciót”?
A mesterséges evolúció azonban egy fontos szempontból eltér a természetes evolúciótól: ezt a folyamatot ugyanis az ember
tervezi meg. Mégpedig úgy, hogy a jobb

problémamegoldó programok kiválasztását
preferálja. A természetes evolúcióban ezzel szemben nincs egy tudatos tervező, és
egy egyed sikerességét nem csupán egy-két
jól meghatározott külső feltétel dönti el. A
mesterséges evolúció forradalmasította a
mérnöki munkát, hiszen ma már olyan bonyolult rendszerek tervezését mint az áramkörök és csőrendszerek, ilyen mesterséges
evolúciós algoritmusokra bízzák.
A megerősítéses tanulás nagyon hatékony.
A második világháborúban rakétabombák irányítására tanítottak galambokat – noha sosem kerültek
bevetésre

A mesterséges evolúció során a legjobb programok
(számítógépes kódok) „átadják” információjukat
„gyerekeiknek”

Egyfajta evolúció a tanulás is, amikor
a viselkedésünket a környezeti visszajelzések alapján módosítjuk. Ezt hívjuk
megerősítéses tanulásnak: ha valamire
jutalmat kapunk, akkor azt a viselkedést
nagyobb eséllyel fogjuk megismételni
a jövőben – vagyis az adott viselkedés
„túlélési esélyei” nőnek. Miért történik
ez? Azok az idegpályák, amelyek egy
viselkedés során aktiválódnak, például
amikor beleharapunk egy szendvicsbe,
erősebb összeköttetésbe kerülnek az agy
jutalmazó központjával, ha a viselkedés kellemes érzéssel jár. Ha ez gyakran megismétlődik, akkor egy idő után
már nincs is szükség jutalomra, ugyanis
az agy „előrevetíti” a jutalmazást, így a
viselkedést vezérlő idegpálya automatikusan aktiválódik – azaz szinte automatikusan nyúlunk a szendvicsért és harapunk bele. Ám ugyanígy a rendszeres
testedzésre vagy a fókuszált munkára is
„rá tudjuk nevelni” az agyat, ezért olyan
sikeres pedagógiai módszer. A megerősítéses tanulás nem csak a jó gyereknevelés titka: ezt szintén használhatjuk a
„gépek tanítására”, a mesterséges intelligencia fejlesztésére is.

Hogyan lehet a természetes minta alapján gondolkodásra tanítani egy gépet?
Szükség van hozzá egy mesterséges ideghálózatra, ahol az egymással erősebben
vagy lazábban összekötött „idegsejtek”
az alapegységek. Ezek egy dolgot tudnak: aktiválódnak vagy nem. Mit kell
tenni, ha például egy ilyen szintről induló
mesterséges intelligenciának szeretnénk
megtanítani, hogy egy adott virágfajtát
felismerjen? Először viszonyításként adni
kell neki egy ingert (meg kell „mutatni”
neki a virág képét) és kezdődhet a tanulás! Kezdetben a rendszer találgatni fog,
ezért valószínűleg sokat téved. Minden
tévedésért „büntetést” kap, ilyenkor csökkentjük azoknak az összeköttetéseknek
az erejét, amelyek mentén a hibás válasz
érkezett. A jó találatot viszont jutalmazzuk, az összekötetések erősítésével. Így a
mesterséges „ideghálózat” elkezd tanulni,
és a végén valószínűleg „föl tudja ismerni” az egyes virágfajtákat. Ez az úgynevezett gépi tanulás egyik típusa. Ezzel a
természettől „lopott” mechanizmussal a
mesterséges intelligencia megtanítható a
kézírás olvasására, beszédfelismerésre,
tetrisezésre, pókerezésre, robotok esetében a fizikai akadályok kikerülésére.
Sőt, ma már arra is tanítanak mesterséges
intelligenciát, hogy röntgenkép alapján
megállapítsa egy rákos daganat kialakulásának valószínűségét, vagy egy már kialakult daganat veszélyességét.
A cikk folytatását a 11. számban olvashatjátok majd!
Éltető Noémi

A mesterséges intelligencia a művészi stílusokra is „megtanítható”. Méghozzá úgy, hogy képes legyen az
Eiffel-tornyot van Gogh „módjára megfesteni”
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INTE RJ Ú

ELTE-S SIKEREK AZ IDEI VITA EB-N
HA MÁR FÜLÜNKBE JUTOTT AZ EB HÍRE, AZ INTERJÚ MÁSODIK
RÉSZÉBEN ERRE A SIKERRE FÓKUSZÁLTUNK
Ismerjétek meg közelebbről Kane Lamine-t, és az ő gondolatait a vitázásról, illetve a nyári sikerről.
Idén nyáron volt a 18. Vita EB (European
University Debate Championships). Pontosan hol?
A verseny minden évben máshol szokott lenni,
idén Varsóban volt. Ennek ellenére a verseny
nyelve mindig az angol, angolul vitáztunk.
Mik voltak a magyar delegáció eredményei,
és hogyan értétek azt el?
A verseny első 9 fordulója során mind a
228 csapat együtt versenyzett. Ebből az
alapszakaszból aztán kétféleképp lehetett
továbbjutni egy egyenes kieséses szakaszba: az ún. “open break” során minden
csapat anyanyelvtől függetlenül juthatott
a legjobb 24 közé. Idén ELTE-sként, és
a vitaklub szintjén is sikeresek vagyunk,
hiszen az Egyetemi Vitaegyesület másik
csapata, a Közép-Európai egyetem párosa
itt továbbjutott.

jó vitázó vagy, milyen érvrendszert tudsz ekkora tét mellett felépíteni, és azt előadni.
Ha mind életetek formájában vitáztok, mi
alapján döntik el a bírók, hogy ki jut tovább
a döntőbe?
A mércére általában azt szoktuk mondani,
hogy a bírónak az átlagos tájékozott szavazó tudásbázisával kell rendelkeznie, az
efeletti hivatkozást a csapatoknak meg kell
érvelniük, hogy épp miért igaz.
Pl. a bíró bizonyára tudja, hogy Szíriában
háború van, de azzal nem feltétlenül kell
a vita elején tisztában lennie, hogy mi a
konfliktus forrása vagy kik a szembenálló
érintett felek. (szerk.)

És ti nem?
Miután kialakult az „open break”, a nem
anyanyelvi angolosok közül a legjobb 16
páros jut tovább egy egyenes kieséses szakaszba. Itt 4x4 csapatba rendeződve volt
egy negyeddöntő, ahonnan sikerült továbbjutnunk, ezzel mi lettünk minden idők
eddigi legeredményesebb magyar csapata.
Az elődöntőben végül nem sikerült továbbjutni.
Fontos viszont kiemelni, hogy idén két top vitázó is a magyar egyetemek csapataiból került
ki, hiszen Cohen Áron (ELTE) és Alex Moise
(CEU) bekerült az egyéni értékeléseknél a
legmagasabban rangsorolt 10 versenyző közé.

12.

Mindenképp gratulálok a sikerhez, de hogyan tovább?
Hát, az Európa Bajnokságot még nem nyertük még, és a VB-t sem, szóval mindenképp
van hova előrelépni...
Jövőre hogyan kell bejutni?

Az egyetemi safe space-k, és az ehhez kapcsolódó hozzállás az egyetemeken.

Ez mindenkinek más. A nemzetközi vitaközösség kétfajta módon ad ki kvótákat. Egyrészt,
nagyobb, nagyon sikeres egyetemeknek, mint
pl. Oxford, Cambridge, fix kvótákat adnak az
elmúlt évek vitaeredményei alapján. A kisebb
országokkal azonban máshogy van, ott az ország vitaközösségének adnak kvótákat, így
van ez Magyarországon is. Ilyenkor az ország
maga dönti el, hogy ki indul. A legtöbb helyen

Azt gondolom, hogy ezen a szinten már nem
az a fő ismérv, hogy mennyi az ismereted egy
adott témáról, hanem tényleg az, hogy milyen

Milyen témák voltak az idei EUDC-n?
Volt téma arról, hogy jó-e a közösségi média, mint elsődleges hírelosztó. Az egyik legjobban sikerült fordulónk arról szólt, hogy a
kormányoknak támogatnia kéne a dzsentrifikáció megelőzését. Itt sok saját példánk volt,
pl. a VIII. és a IX. kerületbeli folyamatokat
hasonlítottuk össze a svéd, holland, amerikai
folyamatokkal. Szembe tudtuk állítani ezeknek az embereknek a közösségi értékeit bármiféle anyagi haszonnal, ami a közösségeik
feltörésével járhat, és végül elég jól jöttünk
ki a vitából. Az egyik fordulóban Wagner
zenéjének antiszemita mivoltáról volt szó, és
hogy emiatt az izraeli szinharmonikusoknak
kellene-e Wagnert játszania.
Voltak nemzetközi politikai témák is, például
Venezuela politikai helyzetéről volt egy elég
komoly téma. Volt európai téma is, miszerint az
EU-nak támogatnia kéne-e a szatirikus humort
az EU ellenes radikális retorikákkal szemben.
Miután bejutottunk a legjobb 16 nem angol
anyanyelvi csapat közé az egyenes kiesés
szakaszba, az volt a téma, hogy az európai
államoknak kellene-e ateizmust hirdetnie
Irakban, ez még nekünk is egy nagyon kihívásokkal teli téma volt, de végül nagyon jól
sikerült, és bejutottunk a legjobb 8 közé.
Mi volt a legjobb érvetek a verseny során?

A Magyarországi delegáció balról jobbra: Alex
Moise, Cohen Áron, Kristina Georgieva, Lamine
Kane – Áron és Alex a legjobb 10 idegen nyelvi
beszélő közé került ami szintén történelmi siker

Mi volt a téma?

Gondolod, hogy ha erről a témáról többet
tudtok, lett volna esélyetek továbbjutni?

ilyenkor egy házi versenyt rendeznek, de ez
egyáltalán nem általános. Ha jól szerepelsz,
akkor a következő évben több kvótára számíthatsz. Ami elmondható, hogy ha megjelenik a
színen egy-egy új ország, akkor mindig kapnak
egy kvótát, hogy indulhassanak az EB-n.

A dzsentrifikációs vita, amikor sikerült arra
terelnünk a hangsúlyt, hogy mi történik a
dzsentrifikációban élt emberekkel, hogyan aprózódik el a szavazatuk, és kerülnek politikai
kisebbségbe a lakóhelyükön, és hogy milyen
belső kohéziós erőket veszítünk el, ami sokkal
erősebb annál, mint ha bármilyen anyagi kompenzációt kapnak a közösségük feltöréséért.
Kik nyerték végül a versenyt?
A nyílt versenyt egy belgrádi egyetem csapata, két nagyon tapasztalt vitázó, az egyikük
brit, a másikuk szerb, ők az idei év sztárcsapata voltak, minden versenyen, ahol indultak,
döntősök lettek, és külön emiatt a verseny miatt iratkoztak be az egyetemre, hogy az európa
bajnokságon együtt indulhassanak.
Csak ugyanazon az egyetemen tanuló csapatok indulhatnak az Európa bajnokságon,
de a legtöbb versenyen nem.

Kik nyerték az idegen nyelvi döntőt?
Tel-Aviv egyik csapata. Tőlük is nagyon sokat tanultunk az év során.
Milyen élményeitek voltak? Számított, hogy
Lengyelországban vagytok?
A verseny tartalmi részében nem jelent
meg, bár a szervezők törekedtek, hogy „lengyeles” avagy „Varsós”, esti programokban
részesüljünk. Például jártunk a volt kommunista párt székházában és a Kultúra és
Tudomány palotájában. (Amit Sztálin adott
a városnak, ezért megosztja a lengyeleket)
Magán a versenyen nem jelent meg a helyszín jellege, főleg, mert a főbírók, akik a témákat kiktalálják, sosem helyiek, hanem ők
is egy rangos nemzetközi gárda.
Kicsit személyesebb téma, miért választottad az ELTE-t, és a matematikát?
Minden elérhető információ alapján az
ELTE-én a legjobb a matematika oktatás az
országban. Ha újra matekot akarnék választani, akkor is ide jönnék.
TTK-sként Cohen Áronnal igazán sokoldalú
csapatot alkottatok, Ő TáTK-s, és a tanulmányai során sokkal többet foglalkozik olyan kérdésekkel, amik a vitázásban rendszerint előjönnek. Milyen a szinergiátok? Profitáltok belőle?
Érezhető a tanulmányi hátteretek különbsége?
Jól tudunk együtt dolgozni. Valamennyire talán más a gondolkodásunk, és egy
kissé az érdeklődési körünk is. Általában
ő többet tud a társadalmi kérdésekről, én
többet szoktam tudni a technológiát érintő kérdésekről. Ezek ritkán jelennek meg
nagyon direkt, de sok helyre bele lehet
ezt kötni.
Gondolkodásmód terén szerintem nekem
segített a matematikai gondolkodás, amit
itt kaptam. Pl. hogyan lehet állításokat
felépíteni, és egyik gondolatból eljutni
a másikba. Ez az érvelésnél is fontos,
mivel amikor érvelünk,akkor is bizonyítunk, csak egy kevésbé matemiatikai
eszköztárral.
Az egyetemi vitaformátum egyik különlegessége, hogy a vita előtt 15 perccel ismeritek meg
az adott témát, ennyi időtök van felkészülni.
Ez nagyon rövid idő, hogyan készültek fel?
Az első néhány percet mindenki magában
átgondolja, hogyan közelítsük meg a témát.
4-5 perc után mondjuk el a másiknak, hogy

Warsaw EUDC bírói panel a döntőben háttérben a
közönséggel

milyen érvekre és megközelítésre gondoltunk. A kettőnk által összeadott érvekből
kiválasztjuk a legfontosabbakat, legjobbakat, és ezt fejlesztjük tovább. Az, hogy
nem együtt kezdjük a felkészülést, azért
segít, mert a más megközelítés megkönnyíti, hogy továbbfejlesszük a gondolatainkat,
sőt, a legújabb, legerősebb érvek ekkor jutnak eszünkbe.
Papíron közben is kommunikálhattok, és
megszólíthatjátok a másik oldalt a beszédük
közben. Egyformán aktívak vagytok?
Részint szereptől függ. Idén mindig én beszéltem először, és Áron másodszor, ezért
az elején én voltam aktívabb, Áron pedig
a saját beszédén dolgozott, de ez csapatról
csapatra változott.
Milyen érzés magyarként vitázni egy ilyen hatalmas nemzetközi közösségben? Számít az, hogy
Magyarországról jössz, vagy mindenki csak
ugyanabból a világból valóként van jelen?
Nem nagyon számít, és minél többet jársz
versenyekre, annál kevésbé. Az elején ez
előfordult, főleg, hogy ebből a régióból,
Közép-Európából jössz. Volt egyszer, hogy
egy cseh, lengyel, és egy angol csapattal
kerültünk egy vitába, és a téma valamilyen
államrendszer volt. Már a vitán is egyértelmű volt, de utána, az informális beszélgetés során derült ki, hogy teljesen más a
Közép-Kelet európai ember kitekintése az
államra, mint egy brit csapaté. Időbe telik
míg az ember megtanul úgy érvelni, hogy
nemzetközi gondolkodású, és mindenkire
kiterjeszthető legyen a mondandója.
Kinek ajánlanád a Vitaklubot?
Szinte mindenkinek, de főleg akkor, ha
bármilyen formában szeretnél a jövőben
emberek előtt beszélni, akkor mindenképp.
Pl. állásinterjú, előadás, sajtó tájékoztatása

a tudományos eredményekről, ezeken a vitázói múlt mindig visszaköszön majd.
Akkor is, ha szeretnéd egy nagyon lelkes,
és befogadó nemzetközi közösség részeként
beutazni Európát, és egész Európában kapcsolatokra szert tenni. Ha szeretnéd fejleszteni az angol nyelvi képességedet, akkor is.
Ha szeretnél egyetemeken átívelő közösség
része lenni Budapesten, és mély beszélgetésekben részt venni, vagy az egyetemen
kívül is stimulálni az agyadat és a gondolataidat, mindenképpen tudom ajánlani a vitázását. ja, és ha bármennyire is kompetitív
vagy, és szeretsz nyerni.
Mit szeretnél még hozzáfűzni?
A versenyvitázás, és a versenyekre járás
felemlő érzés tud lenni, másrészt megtanít megismerni a saját határaidat. Hamar
jó lehetsz, de nagyon nehéz a legjobbnak
lenni, és ez felkészít arra, hogyan fogadd
a sikereket és a kudarcokat, de megtanít
arra is, hogy a munka mindig megtérül.
Ráadásul az elején mindig nagyon meredeken lehet fejlődni.
Sokat beszélünk arról, hogyan fejleszti a vitázás a beszédkészségeket, de az is fontos,
hogy a hallgatást mennyire segíti. Ahhoz,
hogy meg tudj nyerni egy vitát, nem elég,
hogy magadra figyelsz, de muszáj odafigyelned, hogy mindenki más mit mond, és
arra kell igazán jól reagálni. Sokat javítana
a közbeszédünkön, és a vitakultúránkon, ha
jobban oda tudnánk figyelni arra, hogy mások mit mondanak, mit gondolnak.
A vitázásban gyakran KELL arról beszélned, amivel magadtól nem értenél egyet,
de el kell mélyedned, és meg kell értened,
hogy a társadalom többi része miért gondolkodik így. Ezt minden percben használod az
életedben, már csak akkor is, ha valaki beáll
eléd a sorba, mert tényleg siet, de te ezt nem
érzed. Sikeresebb napod lesz, ha belegondolsz abba, hogy más mit miért csinál.
Meleg András
meleg.andras@nyuz.elte.hu
Köszönjük az interjút, és sok sikeres napot kívánunk az Egyetemi Vitaklubnak. (Corvinus
Debate Society, CEU Debate Society, ELTE
Vita.)
Mikor van a vitaklub?
Minden hétfőn a Corvinus “C” épületében
19.00-től, (VII. előadó) és a Közép-Európai
Egyetemen szerdánként 19.00-től. (Nádor
u. 9, FT 609)
Bővebb információért lásd: https://www.facebook.com/eltevita/
htttps://www.facebook.com/CeuDebateSociety/
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BUDAPEST SCIENCE MEETUP
2016 HÁROM TTK-S NOBEL-DÍJA
November második csütörtökén ismét összegyűlt jó pár érdeklődő laikus és szakmabeli személy a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának a második emeleti előadótermében, hogy három igencsak változatos tudományterület legmagasabb elismerésének okáról hallhasson neves magyar kutatók tolmácsolásában
Újfent sikerült egy rendkívül érdekfeszítő,
változatos, ám jelen esetben az ELTE-n kívüli előadással szembetalálkoznom. Az előzetes
érdeklődésem során láttam, hogy milyen széles spektrumot takarnak le (fizika-kémia-geológia-genetika-biotechnológia) a hónapról
hónapra, minden második csütörtökön itt
megjelenő előadók, ezáltal is bővítve a témák
repertoárját. A fórum vagy inkább előadássorozat számos helyen képviselteti magát, de amit
mindenképpen az érdeklődőknek ajánlok, az a
honlap címe: http://www.meetup.com/BpScienceMeetup/. Emellett az előadásokat igyekeznek digitális formában is archiválni, hogy az
utókor számára megmaradjon.
A megnyitó során Dr. Varga Máté köszöntötte a közönséget és röviden felvezette az
előadókat. Az első előadáson terítékre került Dr. Asbóth János Károly (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Kvantumoptika
és Kvantuminformatika Osztály) tolmácsolásában egy csavaros történet, azaz hogyan
került a topológia a szilárdtestfizikába. Az
előadás tartalmi része a 2016. évi Nobel-díjas topologikus fázisok három szintjéről
szólt. Érdekesség, hogy a három díjazott
közül D. J. Thouless-nek és F. D. Haldanen-nek a témavezetője is Nobel-díjas
kutató. Ez az előadás kicsit más oldalról
közelítette meg ezt a témát, mint a nemrég
ezzel a témával foglalkozó Az atomoktól a
csillagokig előadás. Az előadó egy érdekes,
nem tudományos jellegű statisztikával nyitotta a performanszát, amelynek az indokolta a létjogosultságát, hogy gyakran lehet
hallani, hogy „Brit tudósok szerint…”. S az
az igazság, hogy ők nagyon sikeresek 104
Nobel-díjassal. Magyarország is fent van
a listán a maga 8 tagjával. Viszont az országok között felállított rangsor alapja a 10
millió főre eső Nobel-díjasok száma, amiben Svájc állt az első helyen 20 díjazottal és
8 350 864 lakossal (2015-ös adat). Az előadás három alappillére a Kosterlitz-Thouless átalkulás, a kvantumos Hall-effektus
topológiája és a Haldane-féle topologikus
rendezett kvantumrendszerek voltak. A fizikus nagyon szemléletes példán mutatta be,
hogy az egyes pillérek milyen nehézségűek
voltsk. A Planking edzést hozta fel hasonlatnak. A fentebb említett sorrend szerint az
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első egy egyszerű planking gyakorlatnak
felelne meg, míg a második már egy kombinált, féloldalas gyakorlat és a harmadik a
legnehezebben kivitelezhető erősítés.
Ezután a közönség be lett avatva a topológia
matematikai eredetébe, ami a folytonos egymásba alakíthatóságot veszi alapul. E szerint a
felfogás szerint a labda, a kocka és a piramis
ugyanaz, hiszen átalakíthatóak egymásba, de
egyik sem egyenlő topológiailag egy úszógumival. Viszont ez utóbbi egyenlő az egyfülű
teásbögrével, de már nem egyenlő a kétfülű
(tandem) teásbögrével. Fizikai szempontból
ezek az objektumok nagyon különböznek.
A fázisátalakulásokat rendeződésként értik
meg a kutatók. Például a jég olvadása és a vis�szafagyása is ilyen. A mágneseződés esetén
a melegítés hatására elmúlik a mágnesesség,
amelyet a mágnest alkotó spinek iránya ad
meg. Hő hatására ez az irányvonal rendszer
változik meg. A fázisátalakulások szokásos
Landau-elméletét az F=E-TS képlet adja meg.
A topológiai fázisátmenetek esetében ez az
elmélet módosul. A magas hőmérsékleti rezgések szétverik a struktúrát, az entrópia maximalizálódik.
A fázisátalakulás egyfajta szimmetriasértés.
Alacsony hőmérsékleten az energia minimalizálódik. A Kosterlitz-Thouless fázisátalakulás
esetében a magas hőmérsékletnél fluktuáció alakul ki. Erre példa az Ising-modell, ahol kétféle
spinbeállás reprezentálódik. Alacsony hőmérsékleten megtörténik egy spontán rendeződés.

Ha a spin folyamatosan változhat, egy- és két
dimenzióban a hőmérséklet miatti rezgések
szétverik a hosszú távú rendet. Ezek a rendszerek léteznek, de egy 3 dimenziós világszemléletben az átlagember nem foglalkozik
vele. Kosterlitz és Thouless óvaintett mindenkit, hogy figyeljenek az örvényekre (vortex).
Egy középpontba irányuló vortex egy topologikus hiba, ugyanis ha változtatjuk a spineket, akkor sem tudjuk „kivasalni” a vortexet.
Ha megpróbáljuk az elemeket az ujjunkkal követni, akkor az egy irányba elkezd csavarodni.
Az antivortex konfigurációnál pont ellentétesen csavarodik az ember ujja. Egy vortex-antivortex pár széthúzható a semmiből és képesek egymást annihilálni (megsemmisíteni).
Egy bemutatott szimuláció során az alacsony
hőmérsékleten egy kezdeti konfigurációban
kezdenek beállni a spinek. A vortexek és az antivortexek helyét egy számítógépes algoritmussal könnyű megkeresni, emberi szemmel nehezen lehetne kivitelezni. Az úgynevezett vortex
proliferáció során a vortexek elszakadnak egymástól, de a hűtés folyamán megtalálják egymást és ekkor megsemmisülnek. A rendeződés
alatt a szomszédos spinek megpróbálnak egy
irányba beállni. A kvantumos Hall-effektus kivitelezését (Hall-mérés) alacsony hőmérsékletű elektrongázon végezték el először 1980-ban.
Eközben áramot hajtottak át egy kétdimenziós
anyag (minta) mentén. A mágneses tér merőleges lesz a mintára, eközben keresztirányú
feszültség alakul ki. Alacsony hőmérsékleten

A képen láthatóak a mágneses spin rendszerek a hőmérséklet függvényében. A vortexek az alacsonyabb
hőmérsékletű rendszerekben párosával vortex-antivortexként összetartanak.

A képen látható egy egyszerűbb molekuláris motor működési elve. Az irányított mozgatás érdekében
szabályozni kell az anyag szerkezetét és a hozzáadott anyagokat.

dolgoztak, így a mágneses tér volt a felelős
ezért a feltételezhető fázisátalakulásért. Thouless megmutatta, hogy a kvantumos Hall-vezetőképesség egy topologikus szám. Haldanennak (1988) a kvantumos Hall-effektushoz csak
a topológia kellett, a mágneses tér nem. Ezt a
The honeycomb-net modellben („2D graphite”) írta le, ami a 2010-ben szintén Nobel-díjat
kapott grafén volt (Andre Geim és Konstantin Novoselov).
Haldane munkájának utóélete nagyon szerteágazó. A kvantuminformációk kinyerése hatalmas szerephez jutott, amikből a legígéretesebb
kvantumszámítógépeket igyekeznek kifejleszteni, melyek 1%-os hibarátával működnek.
Utószóként hallhattunk arról is, hogy az amerikai multicégek közül (Google, IBM, Microsoft) akad egy pár, amelyiknek az érdekeltségi
körében szerepel ezen tudományos eredmények felhasználása és alkalmazása, hogy kifejlesszék a kvantumszámítógépeket. Összegezve a tudományos eredményt tehát, a topológiát
érdemes behozni a szilárdtestfizikába.
A második előadó Dr. Farkas Viktor volt, aki
az MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoportból érkezett és a kémiai Nobel-díj odaítélésének relevanciájáról beszélt. Úgy jellemezte,
hogy a szerves kémia diadalának és a kreativitás ünnepének tekinthető ez a díj. A munka
kezdete óta hatalmas expanzió indult meg, de
a felfedezés(ek) gyakorlati felhasználásról még
nem sokat tudnak. Ez nekem nagyon is érdekesnek bizonyult, de a végére megértettem,
hogy mire is célzott ezzel az előadó.
A molekula méretű gépek tervezése és előállítása témában kapta a kémiai Nobel-díjat Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser
Stoddart és Bernard L. Feringa. A munka
maga a molekulaszintű mozgásról és mozgatásról szólt. Elsőre nem tűnt egyszerűnek, de meg lehetett érteni. A tervezés, a
molekuláris szintézis nagyon komplex folyamat. A könnyebb érthetőségért egy nagyon jó analógián át indult el az előadás.
A makroszkopikus gépek (daruk, teherautó,

homlokrakodó) akkor működnek, amikor
az őket alkotó alkatrészek rendelkezésre állnak és együttesen képesek működni.
Ezek segítik a helyváltozást, az elmozdulást és a forgást. Ennek a felfedezésnek
az előzménye vagy inkább az előélete sok
Nobel-díjas kutatás általi inspiráció volt.
Az elemes, nagy felbontású spektroszkópia
és a kapcsolódó kutatások is 2-3 Nobel-díjat kaptak már.
A történet előzménye, hogy egy Charles J.
Pedersen nevű kémikus egy melléktermékkel kezdett foglalkozni, ami egy heteroatomos, ciklikus elrendeződésű koronaéter volt.
Később Donald J. Cram felfedezte, hogy
egy úgynevezett vendégion (pl.: kálium) be
tud ülni a koronaéterbe. A molekula ezáltal
szelektívvé vált. Jean-Marie Lehn fokozta a szerkezetet háromdimenzióssá, amivel
egyenes arányban nőtt az ionszelektivtás is,
ezzel létrehozva a kriptandot. Ezek már képesek aminocsoportokat is megkötni. Ez is egy
mérföldköve volt a szupramolekuláris kémia
megszületésének. A kezdeti példán keresztül
nézve megszülettek a molekuláris méretű alkatrészek. Később még illusztrisabb, akár két
egymásba font gyűrűt is létre lehetett hozni,
amik láncszerűen kapcsolódtak egymáshoz.
Ezek viszonylag alacsony hozammal készültek, azaz sok ráfordításból kevés anyag lett.
Az anyag előállításának, szerves szintézisének iránti követelmények közé tartozott
az egyszerű és gyors reakció. Egy heteroatomos, aromás rendszert szintetizált hozzá
a kriptandhoz, réziont adva hozzá. Így az
ion képes volt komplexálni a rendszert. Jean-Pierre Sauvage két koronaétert egymásba
oldott. Kálium-cianiddal kezelve a rézion
ki tudott oldódni és így jött létre a katenán.
Ebben részt kapott a topológiai kémia szakág is. Ennek az analízise egy másik történet része. J. Fraser Stoddart lineáris, hosszú
poliéteres és egy elektronban szegény nyitott
molekulát szintetizált, ami egy bothoz hasonlított. Erre egy négyzetes gyűrűt rakott,

amivel egyensúlyban volt a lineáris molekula. Így jött létre a rotaxán. Ez már képes volt
a helyváltoztatásra a „boton” belül, de nem
lehetett irányítani. Ha az egyik elektronban
gazdag részt kicserélték, akkor blokkolták a
mozgást. S amint elektronban gazdag részt
adtak a rendszerhez, akkor képesek voltak
befolyásolni a mozgást. Létrejött az irányított helyváltozatás a gyakorlatban. Ben L.
Feringa (1999) létrehozott egy olyan molekulát, amely egy egyirányú forgó mozgást
végző motor volt. Erős energiájú UV fény
besugárzás és kisebb energiájú hő hatására
képes két gyors lépésben megfordulni, ami
kiad egy teljes ciklust. Az intramolekuláris
kettős kötés mentén képes a két lépés megvalósulni. A felhasználási területek hívószavai a mesterséges izmok, a molekuláris liftek, a molekuláris kapcsolók, a molekuláris
autók és a számítógépek.
A közös mindegyikben az irányított mozgás
kivitelezése. A rotaxán esetén már a pH változtatással is végre lehet hajtani ezt. A molekuláris lifteknél a rotaxán koronaétereit lehet fel-le mozgatni. A rendszert persze túl is
lehet bonyolítani és akár egy kvadrokopter/
drón-szerű molekula is létrejöhet. A szerkezet
meghosszabbítással egy nagy alapot kaphatunk, több pillérrel, ami mentén, egyszerre
lehet irányítottan mozgatni az aromás „lift
alapot”. Az emelet különbsége 0,7 nm és 7
pN erő végzi a mozgást. Halhattunk még a
molekuláris autók alapszerkezetéről, amely
abból áll, hogy van két tengely és a két tengely között maga a motor, amit besugárzunk
UV fénnyel. A sugárzás hatására igazából
felemelkedik a motor egység, de technikailag
előre mozdul el a molekula. Az alkatrészek
elkészítése és összeállítása végső soron szerves kémiai reakciók sorozata. Pl.: jód-anilinből 6-7 lépéssel el lehet jutni a tengelyig és a
két kerékig. Ezt kétszer végrehajtva létrejön a
szimmetrikus alapszerkezet. Egy fenil gyűrűt
mindenféle szubsztituenssel kell reagáltatni,
majd pedig p-karboránokkal (a kerékkel).
S végül a két aromás rendszerrel rendelkező központi motort 6 lépésen keresztül lehet
elkészíteni. A munka sikerességét pásztázó
alagútmikroszkóppal (STM) lehet ellenőrizni.
Végül kaptunk egy kis kitekintést, hogy milyen
esetleges felhasználásuk lehet ezeknek a vívmányoknak. A legmerészebb ilyen koncepció
az önmagukat összeszerelő miniatűr gyárak, s
a benne munkálkodó egységek, melyek most
még nagyon messzinek tűnő célok.
A folytatás (vagyis az orvosbiológiai
Nobel-díj) és a teljes cikk elérhető a
nyuz.elte.hu-n!!
Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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ZÜRICH, ZÜRICH TE CSODÁS!

fejem, és kerestem az élő legendát. Mikor
megláttam a kivetítőn a zseniális ötletet
rögtön megörökítettem, azóta is felejthetetlen ez az első benyomás Zürichről.
Ha sikerült elszakadnunk Rodger eszményi
mosolyától egy hatalmas plázában kezdődik
a kaland. Zürichben ehetünk, ihatunk a különböző éttermekben, de én inkább a kiváló
minőségű Coop és Migros alapanyagokat,
és az otthoni ételkészítést ajánlom, mivel
az éttermek nagyon drágák, és általában a
pizza-sushi-hamburger szentháromság köré
csoportosulnak. A svájci ételkülönlegességek

repertoárja nagyrészt kimerül a sajt és csoki
fondue-kben, és ezekért horribilis összegek
befizetése ellenében étterembe ülni nem túl
kívánatos, mivel a boltokban kapható, mikróban elkészíthető fondue is igazán finom.
Zürich tömegközlekedése számozott zónákra tagolódik. Ha egy mód van rá, a
110-es zónában keressünk szállást, és ha
a városra vagyunk kíváncsiak, el se hagyjuk azt, mivel a belvárost foglalja magába, központjai a Zürich HB és a Zürich
See vonzáskörzetei. A Zürichi-tó partján
több külön-külön is kiemelendő látványosság kap helyet, bár tapasztalataim
szerint a lebilincselő összképet bűn darabjaira forgácsolni.
A város felfedezésében leghűbb társunk
Zürich metrómentes tömegközlekedési
hálózata. Napijegyünkkel hajózhatunk,
villamosozhatunk, eljuthatunk hatalmas
plázákhoz és romantikus folyópartokra,
az állatkertbe, az operába, gyönyörködhetünk a szocialista betontömböket hírből
sem ismerő egyedi építészeti műremekekben, legyen szó egy lakóházról, templomról vagy irodaházról, hagyományos vagy
modern épületről, mindegyiket érdemes
alaposan szemügyre venni. A tópart és a
folyópartok parkosított és eredeti, érintetlen szépségükben megőrzött területei
remek kikapcsolódást nyújtanak a fáradt
elme és lélek számára, kellemes séták
helyszínei, ahol mosolygós emberek és
édes kutyák emelik a táj hangulatát.
Teveli Dalma

után rátalált a nála tizenhárom évvel fiatalabb
Cathryn-re, akivel két éve – ugyan fél bevallani magának, de – boldog. Három gyermekével – Michelle-lel, Jean Paul-lal, Chuck-kal –
és újdonsult feleségével élik együtt idilli életüket a shaftesbury-i házukban. A kislány már
hetek óta küzd kisebb-nagyobb lázzal, mintha a náthából nem tudna felgyógyulni. Ezen
fennakadva mostohaanyja elviszi orvoshoz,
ahol egy hosszabb kivizsgálást követően kiderül, hogy akut myeloblasztos leukémiával
(AML) küzd. Ez teljesen felborítja a család
életét. Mintha ez nem lenne elég Charles-nak
egy olyan gyógyszer fejlesztésében kell részt
vennie, ami tudja, hogy nem lesz hatásos kemoterápiás szer, így ellenkezik, amit a vezetőség nem néz jó szemmel és végül elbocsájtják.
A férfi neurotikus ámokfutásba kezd, mely során rádöbben, hogy a háza közelében működő
Anyagfelújító Rt. a folyóba benzolt önt, ami
bár nem bizonyítottan, de rákot okoz. Talán a
gyár tehet arról, hogy lánya sorsa ilyen szörnyű fordulatot vett?

Charles úgy gondolja, hogy a klasszikus kemoterápiás szerekkel nem érhetünk el igazi
javulást a betegek életében főleg a súlyos
mellékhatások miatt, de ha rábírnánk a rákos szervezet immunrendszerét, hogy küzdjön a kór ellen, akkor az elhozná a hőn áhított gyógyulást nem kívánt tünetek nélkül.
Egy rendkívül érdekes módszert mutat be a
könyv, amellyel ezt a fokozott immunreakciót kiválthatjuk – a mű 1982-ben készült,
így genom szerkesztésről még szó sem volt,
mégis egy ahhoz nagyon hasonló megoldást
vázol a szerző.
Ez a regény bemutatja, hogy mire képes
a szülői szeretet, ha vér szerinti vagy ha
„csak” fogadott gyermekről is van szó.
Ám betekintést nyújt egy fanatikus kutató
érzelmi és gondolati világába is.
Vajon meggyógyul Michelle? Mi lesz Charlesszal és a darabokra hulló családjával? A fordulatokkal teli könyv végén minden kiderül.
Kelemen Andrea
kelemen.andrea@nyuz.elte.hu

SVÁJC EGYIK GYÖNGYSZEME

Fotó: Teveli Dalma

Ez a kis államszövetség a hegyek, a csokik, az órák, a bicskák, a fondue,
Rodger Federer és Heidi hazája, az érintetlen és rendíthetetlen gépezet,
az Alpok csodaországa. Zürich, az észak-svájci, hegyek ölelte, németajkú
város első pillantásra elrabolja minden természetszerető városlakó szívét.
Zürich és Budapest között a távolság alig
több, mint 790 km, a város repülővel,
vonattal és telekocsival is megközelíthető. Az úti költség igen borsos, és a kinti
árak az itthoniak durván háromszorosai,
de aki egyszer önfeledten beleveti magát
a zürichi mesevilágba, ahol az ember által
épített környezet és a természet összeér,
mindig visszavágyik.
Én rendszerint repülővel utazom Zürichbe
mert, ha az ember ügyesen vásárol jegyet
oda-vissza ár-érték arányban a legjobban
így jön ki. Főleg, hogy a többi lehetőség
nem sokkal olcsóbb, viszont az oda és haza
utazásra kis híján két egész nap elmegy,
amit tölthetnénk a gyönyörű állatkertben
vagy valamelyik parkban is.
Tehát megérkezünk a reptérre, ahol
Rodger Federer köszönt szívélyes üdvözlettel és még egy közös fotóra is meginvitál minket. Nincs az a kőszívű üzletember, aki ne mosolyodna el ezen a kedves
kis videón. Én, amikor először meghallottam kedvenc sportolóm hangját, nem hittem a fülemnek, össze-vissza forgattam a

ROBIN COOK,
AZ ORVOS-KRIMI ATYJA
Robin Cook egy méltán híres író, aki egyben
orvos is. Ő teremtette meg az orvos-krimi
műfajt, amelyben az orvosélet romantikus
mivoltát felváltotta a krimivel, ami közelebb
hozta az orvostudomány érdekességeit és
sötét oldalát is az olvasóhoz. Műveiben az a
csodálatra méltó, hogy nem csak izgalmasak,
hanem szakmailag is teljesen precízek. Ez a
pontosság annak köszönhető, hogy Robin
Cook amellett, hogy orvos, ha olyan témában ír, amelyben nem teljesen tájékozott alapos kutatómunkát végez, akár tanfolyamokra is elmegy a szakmai alaposság érdekében.
Ezúttal a Láz című könyvét mutatnám be.
A főszereplő, Charles Martel, a Weinburger
Kutatóintézet kutatóorvosa, élete végre kezd
rendeződni. Felesége elvesztése után otthagyta praxisát és kutatói pályába kezdett, hogy
felvegye a harcot a rákkal, ami elvette tőle
hőn szeretett lelki társát. Hét évvel a tragédia
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ez kevésnek bizonyul, és amikor már minden
veszni látszik, váratlan helyről jön a segítség!

10 „REMEK” VÉGÍTÉLETRŐL SZÓLÓ FILM

3) Holnapután (2004)

Hogyan lehet a Föld és a világmindenség végével foglalkozó filmeket remeknek
nevezni? Úgy, hogy ha filmként kezeljük és a szórakoztató látvány mindenek
felett elvvel állunk hozzá, nem pedig úgy, mint egy művészfilmhez. Valamint
hollywoodi filmekről lévén szó a happy end is garantálva van.
10) Twister (1996)

6) Armageddon (1998)

Az összeállításban igyekeztünk tíz különféle
témájú filmet feltüntetni, a Twister a „tornádós témát” fedi le. Oklahomában az utóbbi
évek legpusztítóbb vihara söpör végig. A normális emberek ilyen helyzetben menekülőre
fogják vagy elbújnak az ilyen esetekre épített
bunkereikben. Na de nem a viharvadászok!
Ők megpróbálnak a forgószélhez minél közelebb menni, hogy értékes adatokat gyűjtsenek.

Legendás film, legendás főcímdallal! Hatalmas méretű aszteroida közeledik a kék bolygó felé, melynek sebessége 40 000 km/óra.
A becsapódás elkerülhetetlen – legalábbis a
legtöbb ember szerint. Nem tartozik közéjük
a NASA egyik vezetője, aki látja a megoldást: fel kell repülni az aszteroidára, és szét
kell robbantani. Ám amerikai filmről lévén
szó a dolgok korántsem mennek olyan simán,
ahogy azt Bruce Willis-ék elképzelték…

9) Fertőzés (2011)
Ebben a filmben az emberiség legfőbb ellensége egy vírus, mely szinte megállíthatatlanul terjed a világban, ugyanis érintkezéssel terjed, azaz elég egy kézfogás, és már
te magad is megfertőződtél. Csak egyetlen
szabály van: „Ne szólj, ne nyúlj senkihez,
maradj távol az emberektől!”

5) Törésvonal (2015)

Eredeti címe, a San Andreas sokkal árulkodóbb, hogy miről is szól ez a film. A kaliforniai Szent András-törésvonalon átlagosan 100
évente van egy-egy komolyabb földrengés,
és már 1906 óta nem volt ilyen, így ez most
bekövetkezik és rekord erejű elmozdulás rázza
meg a partvidéket, melyet számos
„NE SZÓLJ, NE
8) Legenda vagyok (2007)
utórengés és szökőár követ. Az
NYÚLJ SENKIHEZ, emberek nagy része meghal, kiMivel ez egy olyan film, melynek MARADJ TÁVOL AZ véve a mentőhelikopterest alakító
EMBEREKTŐL!”
cselekménye már a világvége után
Dwayne Johnson-t és családját,
történik, ezért ez egy különleges
akik felveszik a harcot a termétagja a listánknak. Dr. Neville (Will Smith) az szettel, és a kiutat keresik a katasztrófából.
utolsó ember a Földön, aki egy rejtélyes vírus Mivel ez az egyik legújabb film a listán, ezért
után életben tudott maradni. A vírus nem elég, ennek van az egyik legjobb látványvilága.
hogy kipusztította a klasszikus értelemben vett
emberiséget, az emberek nagy részéből sötét- 4) A függetlenség napja I-II. (1996 és 2016)
ben kuporgó, döghúson élő veszélyes lényeket
formált. Egyedüli társa egy kutya, aki egy nap Miért gondolja azt folyton Hollywood,
szintén megbetegedik, így egyedül kell folytat- hogy a földönkívüliek mindenféleképp elnia a remény keresését.
pusztítanák a világunkat… Az első rész a
legnagyobb klasszikus az UFO-s filmek
7) A mag (2002)
kategóriájában, melyben egy kábeltévé szerelő jön rá, hogy miért is jöttek az idegenek,
A filmben egy ismeretlen erő megállította a aki még szerencse, hogy ismerte az elnököt
Föld magját, melynek következtében a boly- korábbról, így tájékoztatni tudja az USA
gó mágneses mezeje drasztikusan csökken, a vezérkarát, így megkezdődik az evakuálás,
légkör a rétegek mentén szétesik, és ez kataszt- majd a földönkívüliek a legnagyobb amerirofális következményekhez vezet. A tudósok kai nemzeti ünnepen támadásba lendülnek,
rájönnek, hogy csak úgy lehet megoldani ezt a és leigázzák a világot. Ám mint mindig,
problémát, hogy újra beindítják a Föld magját. Amerikának van válasza.
Ehhez szükségük van egy speciális járműre, A jóval látványosabb és tartalmasabb máhogy lejussanak a külső mag képlékeny réte- sodik részben az ellenség visszatér, az emgébe. Ez a jármű rövid időn belül megépül, így beriség pedig az „első generációs” UFO-k
elindulhat az utazás a Föld középpontja felé…
technikájával megerősödve várja őket, ám

Mi lenne, ha a részben az emberiség okozta
globális felmelegedés miatt a Golf-áramlat
leállna? Katasztrófa, természetesen! A Délisarkról sziget nagyságú jégtábla válik le, mely
teljesen megváltoztatja bolygónk klímáját,
szökőárakat, földrengéseket és tornádókat
okozva, majd pedig beköszönt egy jégkorszak.
A főszerepben egy klímakutató áll, akinek a
fia a már menthetetlen zónában található New
Yorkban ragadt, így útra kel, hogy megtalálja
őt és boldogan éljenek, amíg meg nem halnak!
2) Képlet (2008)
50 évvel ezelőtt egy középiskolás fiú rajzait
elhelyezték egy időkapszulában. Az évfordulón felnyitják a tartályt, és egy jelenbeli kisgyermek furcsa papírt örököl: egy számokkal
teleírt oldalt, melyet megmutat tudós édesapjának (Nicolas Cage). A számokról kiderül,
hogy az elmúlt öt évtized legnagyobb katasztrófáinak időpontjait és helyeit jelöli, ám három katasztrófa még nem következett be, és
az utolsó képlet a világvégét hozhatja el!
1) 2012 (2009)
A világvége-filmek alfája és omegája! Mindannyian ismerjük a legendát, hogy a maják jó
előre legyártották a maguk naptárját, egészen
2012. december 21-ig – valószínűleg eddig
bírták a naptárkészítéssel járó monotonitást…
2009-ben egy indiai tudós rájön, hogy a
majáknak igazuk volt, és 2012 végén a világ elpusztul. Erről tájékoztatja az amerikai
kormányt is, akik elkezdenek azon ügyködni, hogy a kiváltságosok túléljék a katasztrófát. Közben a tudósok a kiutat keresik,
sikertelenül. Történetünk főszereplője egy
család, akik a Yellowstone Nemzeti Parkban
egy őrült rádióstól megtudják, hogy mi fog
történni, és hogy a kormánynak mi a terve.
A család nekivág a lehetetlennek, és megpróbál eljutni a túlélést jelentő hajókhoz.
Szendrei Zoltán
szenderi.zoltan@nyuz.elte.hu

NÉGYESHATOS
Ha szeretnéd nyomtatásban látni az írásod, akkor a megfelelő rovat a Négyeshatos erre. Ide elsősorban hallgatók (kb.
1700-2000 karakteres) írásait várjuk a
negyeshatos@nyuz.elte.hu címre.
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AZ IGAZI FOOD PORN

MONDOK EGY

A játék sélja az, hogy minden körbe kerüljön egy szám
A szabályok:
1. Minden sorban különböző számok legyenek.
2. Minden oszlopban
számok legyenek.
yourkülönböző
streamy
logic
3. Minden vonalon különböző számok legyenek.
Az első feladatnál 1-től 4-ig kell a számokat beírni, a másodiknál 1-től 5-ig, a harmadiknál pedig 1-től 6-ig. A megoldásaitokat a rejtveny@nyuz.elte.hu címre várjuk, jó szórakozást kívánunk! Easy Strimko 185
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
TM
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AVAGY MIRŐL IS SZÓL A SAUSAGE PARTY?

Humoros a tanárod? Másokkal is megosztanád, hogyan sziporkázik az óráin?
Küldd be a mondokegy@nyuz.elte.hu-ra a
mondatot, a tanár és a kurzus nevét!

A filmről már az sok mindent elmond, hogy Seth Rogen-nek, Jonah Hillnek és író-rendező cimborájuknak, Evan Goldbergnek (Az interjú, Itt a
vége) köze van hozzá.

NYEREMÉNYJÁTÉK
Beküldési határidő: a megjelenéstől számított következő hét végéig (következő
hét péntek 13.00).
Ezt kérlek tartsátok tiszteletben!
A nyertes a gumicukrát az Északi Hallgatói Irodában (É 0.75) nyitvatartási időben
veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a dobozban látta a nevét.

HETI NYERTESEINK
TM

Mészáros Nikolett
Virág Szabolcs

your streamy logic

your streamy logic

Medium Strimko 185

Hard Strimko 185

2.
Posted: June 2013
© The Grabarchuk Family. All Rights Reserved.

3.
more STRIMKO at www.strimko.com

Permission is granted for personal use only. This puzzle may not be duplicated for any kind of profit.

18.

TM

A csapat abban újított, hogy észrevették,
hogy a TV nézők mit néznek, mire van
igény. Majd ennek megfelelően a mozik
filmvásznára átültették ugyanazt a stílust.
A képernyő előtt ülők, ha valami könnyed
szórakozásra vágynak, akkor a legtöbbször
a South Parkot-ot, a Simpson családot vagy
a Family Guy-t nézik. Egyszerűen az kell,
hogy rajzfilmfigurák erőszakoskodjanak, és
obszcén dolgokat mondjanak.
A szinkronhangok zseniálisak, nagyon jól
összerakott stábot figyelhetünk meg, köztük
Michael Cera, Seth Rogen, Kristen Wiig, és
Salma Hayek. A magyar mozikban ugyebár
kevesebb helyen lehet hallani őket, mert általában szinkronosan mennek a filmek. OV, azaz
eredeti nyelvű, felirat nélküli filmet az Arénában, a MOM-ban, a Toldiban, Debrecenben,
Pécsett, és Szegeden vetítenek.
A film alapvetően egy Toy Story és egy Gordon Ramsey – a pokol konyhája egyvelege 89

percben. Animációs film, amiben fellelhető
a legtöbb gyerekfilm klisé, mellé még egy
kis trágár beszéddel és ételekkel fűszerezve.
A politikai inkorrektséget egy teljesen új szintre hozták. Ugyanis nemre, vallásra és szexuális hovatartozásra tekintet nélkül mindenki
kapja az ívet. Már-már politikailag korrektnek
is lehetne mondani, olyannyira egyenlő módon van kifigurázva minden csoport.
A történet vázlatosan: az élelmiszeralapanyagok a Shopwell’s üzletlánc polcain ülnek és arra várnak, hogy az istenségek (emberek) kivigyék őket az Ajtón Túlra, ahol
minden lokális hitvilág szerint valami más,
valami jobb vár rájuk. Kijutás után viszont
találkoznak a rideg valósággal, az istenségek megeszik őket, még a kisgyerekeket, a
bébirépákat is!

MODERN CSALÁD
Ha valaki szereti a sitcomok világát, de még
nem hallott a Modern család című amerikai
sorozatról, az nem tudja miről maradt le.
A történet három, egymástól eléggé különböző családról szól, akikről hamar kiderül, hogy
igazából egymással is rokonsági kapcsolatban
állnak. Az egyik család egy eléggé hagyományos verziójú család: dolgozó, üzletember
apuka, háztartásbéli anyuka, inkább szép,
mint okos nagylány, nagyon okos kislány, és
teljesen buggyant kisöcsi. A következő család
az anyuka testvéréé, akik egy meleg pár. Már
az első részben kiderül, hogy épp bővül a családjuk, ugyanis örökbefogadják Vietnámból
Lily-t. A harmadik család az előbb említett
testvérpár édesapja – akit a Rém rendes családból ismert Ed O'Neill alakít – és annak

új, fiatal, káprázatosan csinos és elég heves
vérmérsékletű kolumbiai felesége – Gloria –
családja, akik még együtt élnek Gloria fiával,
a koraérett, kicsit különc Manny-vel.
A sorozat epizódjai 20 percesek, és rengeteg
van már belőle: 2009-ben kezdték játszani,
és most jelent meg a nyolcadik évad Amerikában. Évadonként 22-24 epizód látható. Pontosan az a típusú sorozat, amit egy
hosszú nap után elkezd nézni az ember, és
teljesen kikapcsolhat mellette. Kivéve, ha

A személyes kedvenc jeleneteim is azok, amelyeknek a humorforrása az ételek és az emberek világának párhuzamba állítása. Amikor
leesik pár étel, akkor az emberek hívják a takarítókat a boltban, a kajáknak viszont ez maga a
normandiai partraszállás vérfürdője – a spagetti
próbálja visszatuszkolnia tésztáit, az oreokeksz
pedig a másik felét fogja a kezében…
A Virslipartinak azért sikerült a másfélórás
játékidejébe beleszuszakolni egy kis értelmet,
tanulságot. Sajnálatos módon elég bugyutára
sikeredett, nem nagyon értem miért kötelező
minden alkotásba beleerőszakolni. Nem a
mondanivalóval volt a baj, hanem a megfogalmazással és kivitelezéssel. A lényeg az,
hogy mindenkinek megvan a maga világképe, amiben vagy helyet kap egy istenkép vagy
nem – teljesen mindegy, nem szabad piszkálni a másikat a hite miatt és legfőképp nem
szabad lenézni és lekezelően beszélni vele.
László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
Sausage Party (színes, magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 89 perc, 2016)
Rendező: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Forgatókönyvíró: Kyle Hunter, Ariel Shaffir
Szereplők: Seth Rogen, Kristen Wiig, Jonah Hill
Pontszám: 7/10

elvetemült tanárszakos, akinek épp ebben
a félévben van valamilyen családdal kapcsolatos pszichológiai órája a PPK-n, akkor folyamatosan olyan szemszögből fogja
vizsgálni az eseményeket, mint például az
egyes szereplők vajon milyen szerepet töltenek be az adott családban. Általában nincsenek epizódok között átívelő történetszálak, hanem egy-egy rész egy adott téma köré
épül. Szerintem nagyon vicces sorozat, ami
mindenféle hétköznapi helyzetet dolgoz fel
szórakoztatóan. Ezek a helyzetek mindan�nyiunk számára ismerősek lehetnek, hiszen
otthon mi is gyakran találkozunk ilyesmivel.
Mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz is
lehet néha kijönni a családunkkal, de közben
nélkülük biztosan nem boldogulnánk.
É.
voros.eva@nyuz.elte.hu
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