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LIII. félévfolyam, 11. szám.
Kiadja az 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány.

Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol? Esetleg csak 
érdekel az újság kiadásának a folyamata?

Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! Jelentkezz a 
foszerkeszto @ttkhok.elte.hu címen!

2016. november 24-én az Akvárium Klubban a Get int the Ring! döntője 
zajlott, amin a Közép- és Kelet-európai startup 
vállalatok indulhattak és harcolhattak a 
befektetőkért.
Ami számomra újszerű volt, az 
az ,hogy a versenyző csapatok 
egy-egy képviselője szó sze-
rint ringbe száll és elsőkörben 
öt kérdésre kell válaszolnia 
30 másodperc alatt az össsze-
csapóknak, amiket később a 
zsűri és a közönség is pontoz. 
Az öt témakör: üzleti modell, 
piac, csapat, mi maga az ötlet és 
mi a termék. Az ezekre adott vá-
laszok a befektetők számára értékes 
információkkal szolgálhattak.
Az idei versenyzők: 4SmartStreets (forga-
lom anailzáló), Intellyo (kontent menedzser algoritmus), InnovaLab 
(kész termékekre kémiai markereket helyez el és így bizonyítja az ere-
detiségüket, mint egy márkajel), Symme3D (a rákot akarják gyógyítani  
3D nyonmtatott tumorok segítségével), Robotrainer (szoftver, ami a 
környezetükben találató gépek robotechnológiájára tanítja az ipari mun-
kásokat), Moow (intelligens biciklikormány/markolat), viRaCube (kerti 
okos-öntözőrendszer), DefectRadar (projekt menedzseri platform).
Tavaly az RF Anatomy-val nyert egy magyar, orvostan hallgató csapat. 
A termék arra a problémára nyújt megoldást, hogy a hallgatók minél ma-
gasabb szinten, komplexen, de mégis átlátható rendszerben készülhesse-
nek a hivatásukra. A rendszert egyedülálló módon egy közösségi orvosi 
tanulórendszernek tervezik, ami egy weblap formájában valósulna meg. 
Az egész orvostudományi képzéshez kapcsolódóan kontaktusba léphet-
nek az orvosi tárgyak oktatóival a hallgatók, egyrészt az oktatók által 
feltöltött saját jegyzetek megvásárlása révén, másrészt lehetőség nyílik 
egyéni magánórák vételére is interneten keresztül. A kutatói munkát vég-
zők lehetőséget kapnak, hogy saját publikációikat megosszák a világgal, 
ezáltal a tudományos kollégák, valamint a tudomány iránt érdeklődők 
számára is könnyedén elérhetővé válnak. Ezeken kívül a felhasználók 
közötti kapcsolatot is komplexebbé, hatékonyabbá teszik.
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Ugráló gének
Orbán Tamás, az MTA TTK Enzimológiai 
Intézet tudományos főmunkatársa lesz az Élő 
adás sorozat vendége 2016. november 30-án. 
Előadásának címe: "Ugráló gének az emberi gén
állományban: molekuláris paraziták vagy domeszti
kált rezidensek?"
A genomikai kutatások előrehaladtával kiderült, hogy 
az élőlények, és köztük az ember genetikai állományá-
ban sok „ugráló elem”, úgynevezett transzpozon fordul elő.  
A kezdetben kizárólag molekuláris parazitaként számon tar-
tott transzpozonokról kiderült, hogy nagyon fontos szerepet 
játszanak az evolúcióban. Mi több, a DNS transzpozonokat gén-
beviteli eljárásokban, távlati célként a génterápiában is lehet alkal-
mazni. Előtte azonban pontosan meg kell ismernünk a transzpozonok 
működését, és a gazdaszervezet által történő szabályozását.
Orbán Tamás kutatócsoportjával az emberi DNS transzpozonok egy 
speciális csoportjának vizsgálatát tűzte ki célul. Ezekhez hasonló transzpo-
zonokat használnak emberi sejtekbe történő génbeviteli eljárásokban, így na-
gyon fontos kérdés, hogy a belső transzpozonok működése nem veszélyez-
teti-e az így létrehozott sejtek genetikai stabilitását. Megvizsgálják, hogy az 
emberi génállományban természetes módon előforduló DNS transzpozonok 
képesek-e továbbra is DNS régiók közötti helyváltoztatásokra. A transzpozo-
nok az evolúció során ugyanis a bennük felhalmozott mutációk miatt inaktív-
vá válhatnak, de az is megtörténhet, hogy a gazdaszervezet „domesztikálja”, 
vagyis saját működésének a szolgálatába állítja őket.
Fontos kérdés, hogy az emberi sejtek védekeznek-e a DNS transzpozonok 
ellen, és hogy a vizsgált DNS transzpozonok nem tettek-e szert új „hasz-
nos” szabályozási funkciókra. Eredményeik nemcsak azért érdekesek és iz-
galmasak, mert általa jobban megismerjük saját genetikai működésünket és 
evolúciós múltunkat, hanem nagyon fontos kérdésekre adnak választ a DNS 
transzpozonok génterápiában történő felhasználásáról is. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Than Károly-terem (1117 Budapest, Pázmány 
Péter sétány 1/A. 0.65.)
Időpont: 2016. november 30. 17:00

Térszerkezeti kihívások
Az ELTE TTK Regionális Tudományi 

Tanszéke és az MTA Regionális Tudományi 
Bizottságának Területpolitikai Albizottsága 

„Térszerkezeti kihívások és területfejlesztési vá
laszlehetőségek a 2010-es években Magyarorszá

gon” címmel konferenciát rendez 2016. november 
30-án a Lágymányosi Campuson.

A konferencián a különböző hazai térségek főbb tár-
sadalmi, gazdasági jellemzői, problémái és a különböző 

területfejlesztési lehetőségek kerülnek terítékre több szak-
értő (kutató ill. szakpolitikus) előadásában.

Helyszín: ELTE TTK Harmónia-terem (1117 Budapest, Páz-
mány Péter sétány 1/A, -1.85)

Időpont: 2016. november 30. 14:00

Jövőre indulnak a szombathelyi képzéseink
A korábban a városban elérhető szakok többségét az ELTE égisze alatt is 
meghirdetik majd. Újdonság az Egyetem portfóliójában a gépészmérnöki 
képzés.
Mint arról korábban beszámoltunk, az Egyetem Szenátusa 2016. szeptember 
26-i ülésén egyetértett azzal, hogy 2017. február 1. napjával megvalósuljon 
az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi szervezeti egy-
ségeinek integrációja. A szenátusi határozat az oktatási kérdések, a szervezeti 
modell, valamint a gazdasági feltételek elvi kereteit rögzítette.
Az azóta eltelt időszakban véglegesedett a Szombathelyen indítandó szakok 
listája is. A korábban a városban elérhető képzések többségét a jövőben az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem égisze alatt is meghirdetik majd. Újdon-
ságként jelenik meg így az ELTE IK portfóliójában a gépészmérnöki képzés 
és a műszaki menedzser szak is. 2017 őszétől a korábban NyME-s képzé-
sek ELTE-be olvadásával Szombathelyen is el lehet majd végezni nappali 
tagozaton például a BTK anglisztika, germanisztika vagy történelem, a TTK 
biológia és földrajz szakjait. A sport- és rekreációszervezés BSc képzésként a 
PPK kínálatában szerepel. | Bővebben: elte.hu



5.4.

HALLGATÓI  KÖZÉLET

BESZÉLTÜNK  
A BIOLÓGIA BSC-RŐL

A Biológia hallgató fórum 2016. november 17-
én került megrendezésre az Északi Tömb Than 
Károly termében. Több hallgató is megjelent, 
hogy véleményét elmondja és észrevételeit kö-
zölje mind a Szakterületi Bizottsággal, mind a 
tanterv újragondolásáért felelős ad hoc bizott-
sággal. Az eseményre meghívott tag volt Dr. 
Miklósi Ádám a korábban említett bizottság 
elnöke, és Dr. Kovács M. Gábor bizottsági 
tag. Sajnálatos módon az Etológia tanszék ve-
zetőjének korán el kellett mennie, de Kovács 
M. Gábor továbbra is segítette a konstruktív 
munkát.
A fórum csaknem 3 órásra sikeredett, és ren-
geteg jó ötlet hangzott el a hallgatóktól, illetve 
záporoztak azok a kérdések, amelyekre vála-
szokat akartak kapni. Szerencsénkre a kérdé-
sek többségére kielégítő visszajelzéseket kap-
tunk. Fény derült az új BSc-s modellekre, és 
a hallgatók megtudhatták, hogy mi az Intézet 

elképzelése a képzésről. Ezekhez a modellek-
hez több új javaslatot sikerült adniuk, amelyek 
mindenképpen tárgyalásra lesznek bocsátva az 
Intézetnél. Szubjektíven nézve, az asztal másik 
oldaláról és nagyon szellősen írva 6 db A/5-ös 
oldalnyi javaslatot sikerült megosztanunk az 
ad hoc bizottsággal.
A hangulatról szerencsére a meghívott okta-
tók is gondoskodtak. Nem érezte senki sem 
magát feszélyezve, és mindenki fel mer-
te tenni az összes (még ha magában úgy is 
gondolta, hogy esetleg buta) kérdését és ja-
vaslatát. Szeretnénk megköszönni a biológia 
szakterület nevében, hogy a meghívott 
oktatók el tudtak jönni, és segítettek 
ötletelni, és eloszlatták a kételyeket, 
amelyek esetlegesen felhőként tá-
rultak a szemünk elé. Ez a legalább 
három éve elkezdett projekt most 
érkezett el arra a pontra, hogy 
igazán oda tegyük magunkat. 
Ez a fórum csak a kezdet volt, 
a jövőben szeretnénk több 

hasonló ülést szervezni, hogy minden hall-
gató elmondhassa az ötletét, hogy hogyan 
javítana ő a képzésen. Így biztosak lehettek 
benne, hogy ez volt az első, de nem az utolsó 
olyan fórum, ahol tehetünk azért, hogy egy 
jobb BSc-t varázsoljunk a jövő nemzedéké-
nek. Persze ez nem csak az alap, de a mes-
terszakra is hatással van, így a későbbiekben 
erről is beszélgetnünk kell.
Ha esetleg nem jutottál el a fórumra, de 
van ötleted, akkor írj egy emailt a min-
denkori biológia szakterületi koordiná-
tornak a bioszk@ttkhok.elte.hu címre, aki 

ezt biztosan el fogja juttatni a bi-
zottsághoz névtelenül. Ha kedved 
lett volna jönni, de időd nem volt 
rá, akkor várunk a következő fó-
rumon, hogy hangot adhass a 
véleményednek. Várjuk a vé-
leményeiteket sok szeretettel 
és találkozunk a következő 
beszélgetésen.

Fetter Dávid

#EZAMUNKAM
BEMUTATKOZIK ENDERSZ FRIGYES
A Telekom Csoport stratégiai területének igazgatója tanácsadóként kezdte 
telekomos pályafutását, majd dolgozott a nagyvállalati ügyfeleket kiszol-
gáló T-Systemsnél is. Jelenleg célja, hogy csapatát és őt is minél több belső 
területről hívják támogatásért, és rendkívül büszke arra, hogy ez megva-
lósulni látszik.

Hatalmas felelősséget jelent egy nagyválla-
latnak stratégiai tervet készíteni, ugyanakkor 
hihetetlenül izgalmas és nagy jelentőségű is 
ez a feladat. Bár Frici úgy gondolja, hogy 
a jó stratégia elengedhetetlen fontosságú 
egy vállalat számára, de mit sem érne, ha a 
kollégák nem éreznék magukénak, és nem 
tekintenék a saját ügyüknek is. Infokommu-
nikációs technológiai cég révén a Telekom 
és a T-Systems megítélésében döntő szerepet 
játszik a hálózat minősége, de Frici szerint 
nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a háló-
zatokat is emberek tervezik, építik, és adják 
el az ügyfeleknek. 
„A Telekom megtanítja, milyen fontos az 
együttműködés, a kihívásokkal való szem
benézés és a megújulás képessége” – vall-
ja Frici. Munkája során rengeteg terület 
munkatársaival dolgozik együtt, ennek kö-
szönhetően értette meg: odafigyeléssel és 
empátiával sokkal jobb eredményeket lehet 
elérni. „Fontos, hogy többet beszéljünk egy
mással, és mindenkit meghallgassunk, mert 
legtöbbször a jó megoldáshoz a különbö
ző szempontok megismerésén, megértésén 

keresztül vezet az út, és más szemszögből 
nézve ugyanaz a dolog nagyon másként je
lenhet meg.”
A Telekomnál számos emlékezetes élményre 
tett szert. Több alkalommal tartott előadáso-
kat saját szervezetén kívül munkatársainak 
arról, hogy mi a stratégia, és jóleső érzéssel 
tapasztalta, hogy nagy érdeklődéssel hallgat-
ták.  Különösen szívesen gondol vissza a 2016-
os Telekom évindító rendezvényre, amelyen 
háromezer ember előtt beszélt a stratégiáról, 
majd az ezt követő talk show-t moderálta, mert  

óriási élmény volt ekkora eseményen részt 
venni, és bár sok szempontból formabontó volt 
a „fellépése”, az esemény után rengeteg pozitív 
visszajelzést kapott. Ugyanakkor a sikerek és a 
színes események mellett akadnak nehézségek 
is a munkájában. Mindennapi kihívást jelent 
számára a prioritások meghatározása, hisz ná-
luk is rengeteg a fontos és sürgős feladat, így 
elmondása szerint előfordul, hogy a kelleténél 
kevesebb idő jut egy-egy jó ügyre.
„Megbízhatóság, stabilitás, és minőség”- fe-
leli arra a kérdésre, hogy milyen értékek jel-
lemzik leginkább a vállalatot. Frici vélemé-
nye szerint rendkívül inspiráló olyan emberek 
közt dolgozni, akik munkájukkal nap, mint 
nap hozzájárulnak egy távolságok nélküli 
jövő megformálásához. „A jövő az összekap
csolódásról szól, amelynek az emberek és a 
tárgyak is a részei. Ehhez mi adhatjuk az ala
pot, hiszen a kapcsolat a Telekom és a T-Sys
tems szolgáltatásai által valósulhat meg.”

Telekom

HALLGATÓI  KÖZÉLET

PROJEKTEK ÁLLÁSA (RÉSZLET AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL)

GÓLYATÁBOROK

Talán ez a legtöbbeket érdeklő téma. Miután az  
ELTE adminisztrációján keresztül folytatott 
beszerzési eljárás hozományaként tavaly ma-
gunkénak tudhattuk a TTK HÖK minden 
idők legdrágább gólyatáborait, de az idén talán 
az eddigieknél is jobban megtapasztalhattuk 
milyen nehézségeket is görget elénk a külső 
szervező cég, a táborok lebonyolításáért felelős 
szervezeti egység – az Egyetemi Szolgáltató 
Központ –, valamint a táborok programfele-
lősei közötti viszonyrendszerben való kényes 
navigálás, kijelenthető, hogy igazán megérett 
a helyzet a gólyatáborok koncepciójának felül-
vizsgálatára. 
Nehezen tagadható, hogy van felsőbb nyo-
más, azonban ez önmagában nem szabad, 
hogy determináljon bármit is, a fő cél a hall-
gatók érdekeinek képviselete kell hogy le-
gyen. Azonban már egyáltalán nem világos, 
hogy ez mit is jelent. Ennek a kérdéskörnek a 
megvizsgálására a TTK HÖK Küldöttgyűlése 
felhatalmazást adott egy gólyatáborokkal fog-
lalkozó munkacsoport felállítására, amely ve-
zetésére saját hatáskörben Égerházi Bálintot 
kértem fel. Ennek a munkabizottságnak az el-
sődleges feladata körbejárni ezeket a kérdése-
ket és egy javaslatot tenni a Választmány elé, 
amely megalapozhatja a vezetői döntéseket a 
témakörben. Mikor valami okból kénytelenek 
vagyunk újra gondolni a jól bevált gyakorla-
tainkat számos hibába belesétálhatunk, ezek 
egyike, hogy görcsösen ragaszkodunk a már 

bejáratott megoldásokhoz, nem azért, mert 
az a lehető legjobb végeredményt képviselő, 
hanem egyszerűen a hagyományra hivatkoz-
va. Önmagában a hagyomány valóban kö-
zösségkovácsoló erővel bír, azonban az első 
és legfontosabb kérdés az kell, hogy legyen: 
mi célja a gólyatáboroknak. Miután erre a kér-
désre válasz születik, jöhet csak a következő 
lépés, megvizsgálni, hogy mely konstrukció, 
mely szervezési struktúra tudja leginkább 
szolgálni ezt a célt. Másik gyakori hiba az 
ilyen folyamatoknál, hogy nem csak a múlt-
hoz ragaszkodunk görcsösen, hanem a jelen-
hez is, nevezetesen a saját elképzeléseinkhez.  
Magam is sokat rágódtam a kérdéskörön, jó 
ideje közelről figyelem, hogy hogyan is épül 
fel a Természettudományi Kar hallgatói kö-
zössége és ez alapján kialakult bennem az a 
kép, hogy komoly törésvonalak húzódnak a 
hallgatók közötti szociális hálóban. A TTK 
HÖK tökéletesen leképezi ezt a jelenséget, 
szakterületek laza szövetsége az egész rész-
önkormányzat. Ez komoly gyakorlati prob-
lémákat is szül azáltal, hogy könnyen az a 
hamis kép alakulhat ki az emberekben, hogy 
autonóm szakterületek önállóan látnak el ér-
dekképviseleti feladatot, azonban ez koránt-
sem működőképes. A TTK HÖK csak akkor 
tud eredményesen működni, ha elfogadjuk 
alapigazságként, hogy a TTK HÖK egyet-
len egység, amelyet nem lehet megbontani. 
Mikor felteszem magamnak a kérdést, hogy 

hogyan lehetne a szakterületek közti viszonyt 
és együttműködést szorosabbra húzni, hogyan 
lehetne azt elérni, hogy egy kémiás hallgató a 
matekosok által szervezett teadélutánra ne úgy 
gondoljon, mint egy számára idegen társaság 
programjára és amennyiben kedve és ideje 
engedi, vehesse a bátorságot, hogy elmenjen 
rá, akkor arra jutok, hogy nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni a kari identitás képzésébe.
Ez nehéz feladat, hiszen egy nagyobb kö-
zösséghez való szoros kötelék kialakítása 
mindig keményebb erőfeszítéseket igényel. 
A legerősebb identitásformáló eszközünk a 
gólyatábor, hiszen semmilyen hatás nem ér-
het fel az első benyomással, azzal, amikor a 
középiskola után a diák először kerül egye-
temi közegbe, először kénytelen definiálnia 
saját hallgatói hovatartozását. Emellett a kari 
rendezvények szerepe eltörpül. Nem vélet-
len, hogy ezt most az írásbeli beszámolómba 
is feltett szándékom volt bevenni.
Nem gondolom, hogy ezen szempont 
mentén kellene kizárólag kialakulnia egy 
koncepciónak, de úgy érzem, hogy bizo-
nyos problémák csak némely látószögből 
látszódnak és szükséges ezekre felhívni a 
figyelmet, mert számos érv könnyen el tud 
siklani.

Hoksza Zsolt
Elnök

ELTE TTK HÖK
E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu

HOVA TOVÁBB OKTATÁS?!

November 23-án került a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája és az 
Oktatási Jogok Biztosa által megrendezésre 
„Hova tovább oktatás?” címmel a közoktatás 
jelenét és főleg jövőjét boncolgató kerekasz-
tal-beszélgetés, ahol dr. Aáry-Tamás Lajos, 
az Oktatási Jogok Biztosa vezetésével kerültek 
napirendre olyan kérdések, melyek megvá-
laszolására már évek, évtizedek óta szükség 
lenne. A beszélgetésben olyan tanárok, szak-
emberek vettek részt, akik valamilyen rendha-
gyó módon próbálják jobbá tenni az oktatási 
rendszert, így beszélgetőtárs volt Nagy Emese, 
a hejőkeresztúri általános iskola vezetője és a 
Komplex Instrukciós Program (KIP) vezetője, 
Lányi Marietta, a Gyermekek Háza Program 
vezetője, valamint Jánossy Zsolt és Tar József 
középiskolai tanárok, az Innovatív Pedagógiá-
ért Egyesület elnöke, illetve alelnöke.

Egyik legfőbb gondolati súlypontként felme-
rült a kérdés, hogy vajon a résztvevők szerint 
milyen a jó iskola. Egyszerű kérdés, amire ta-
lán lehetetlen teljes választ adni. Annyi azon-
ban biztos, hogy nem olyan, amilyennek ma 
látjuk a legtöbb iskolát. Talán a legfontosabb 
dolog az, hogy kialakuljon egyfajta együttmű-
ködés a pedagógus, a gyermek, a szülő és az 
intézmény között egy szebb jövő érdekében. 
Ha sikerül kialakítani ezt az együttműködést, 
elérhetjük, hogy a diákok szívesen járjanak 
iskolába, akarjanak tanulni, megtalálják azt, 
amiben tehetségesek és ezt kamatoztassák.  
De vajon mi lehet ez a „Szent Cél”? Hiszen 
arról nagyon sokan, nagyon sokat beszélnek, 
hogy mit kell tanítanunk, és azt hogyan kell 
tanítanunk, csak közben arról nem alakult ki 
egy egységes álláspont, hogy miért tanítunk, 
mi célja van az oktatásnak. A válasz során 
nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a 
világ folyamatosan változik, szinte mindenki  

számára pillanatokon belül elérhető bármilyen 
információ, de jelenleg ezt a tényt a rendszer 
nem veszi figyelembe. Talán el kellene gon-
dolkodnunk azon, hogy a tananyag átadása, 
megtanulása már nem lehet cél, sokkal inkább 
eszköz, amivel megtaníthatjuk a diákoknak, 
hogy az ismereteiket, képességeiket hogy tud-
ják használni és alkalmazni.
A beszélgetésen a fentieken kívül szó esett 
olyan gyakorlati kérdésekről, hogy mit tehet 
a tanár, ha a tantervek, szabályzatok meg-
kötik a kezét, és hogy milyen átalakításokra 
lenne szüksége a jelenlegi iskolarendszernek. 
Mindemellett rengeteg érdekes gondolat el-
hangzott, és ezzel együtt rengeteg új kérdés is 
felvetődött, melyeknek megválaszolása még 
várat magára. Nagyon remélem, hogy ez a be-
szélgetés hagyományteremtőnek bizonyul, és 
a közeljövőben újra megrendezésre kerül egy 
hasonló program.

Katona Ricsi
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KÖZÉLET

PÁLÁLYÁZZ!
A MEDINPROT SZINERGIA PROGRAMOT HIRDET

I.) A BME, ELTE, MTA-TTK, és SE főál-
lású munkatársai számára a MEDinPROT 
Fehérjetudományi Kiválósági Együtt-
működési Program Szinergia pályázatot 
hirdet az alábbi célból: 

• elismerni és megbecsülni azon főállású 
fehérjekutatók tudományos eredményeit, 
akik készek azt másokkal együttműködve, 
közösen továbbfejleszteni és sikerre vinni, 

• támogatni azon jelentős tudományos 
eredményeket ígérő fehérjetudományi 
kutatásokat, amelyek pozitív nemzetközi 
visszhangot válthatnak ki, 

• elősegíteni a fehérjetudományi hálózat 
hazai kiépülését és bővülését,

• láthatóvá tenni a szélesebb közvélemény 
számára a fehérjetudományok magyaror-
szági eredményeit.

II.) A szinergia programban azok a kuta-
tók vehetnek részt, akik:

• pályázhat minden fehérjekutatásban dol-
gozó munkatárs, aki legalább 1 éve a 
BME, ELTE, SE illetve ezen 3 egyetem 
valamelyikén működő MTA-TKI kuta-
tócsoport, valamint MTA-TTK főállású 
alkalmazottja. Két aktív tag szinergiája 
a preferált, de indokolt esetben egy 3. 
személy is beléphet az együttműködési 
hálózatba. Ez utóbbi személy lehet a 4 
alapintézmény munkatársa, de lehet más 
budapesti székhelyű oktatási / kutatási in-
tézmény munkatársa is (pl. Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem, MTA-MFA, stb.), 
de egy kutatócsoporton belül a pályázók 
többségének a megadott 4 intézmény va-
lamelyikének alkalmazásban kell állniuk.

• vállalják, hogy a tervezett időszakban 
(max. 12 hónap) egy vagy több kollégával 
intenzív, szakmai együttműködés kereté-
ben fehérjetudományi kérdéseket kutatnak, 

• vállalják, hogy eredményeikről rendsze-
resen beszámolnak, ezzel is öregbítve 
anyaintézményük és a MEDinPROT jó 
hírnevét,

• a pályázó kizárólag csak a saját fizetése 
kiegészítésre fordíthatja ezt a támogatást, 
a támogatás át nem ruházható.

III.) A program vezetése, szakmai felügyelete:

A MEDinPROT program szakmai ellenőrzését 
az MTA elnöke által kijelölt ad hoc bizottság 

végzi évente egy alkalommal, annak vezetésé-
re – 2016 július 1. - 2017 június 30. között – az 
MTA Elnöke Perczel Andrást, az MTA rendes 
tagját kérte fel. A Szinergia programban való 
aktív részvételről és az azzal járó „honorárium-
ról” – a beérkezett írásos pályázatok szakmai 
tartalma alapján – a 8 tagú kuratórium kon-
szenzussal dönt. A Szinergia program meghir-
detésére, majd elbírálására évente 2 alkalom-
mal, júniusban és decemberben kerül sor. 

IV.) A szinergia program pénzügyi 
háttere:

E program működéséhez a 2017 évre mintegy 
30-35 millió Ft áll a kuratórium rendelkezé-
sére. A kuratórium ezt az összeget a szinergia 
programban résztvevő, együttműködő kutatók 
fizetés-kiegészítésére (vagy az elnyert összeg-
gel azonos értékű egyéb támogatásra) fordítja. 
(A támogatás csak az MTA TKI által jogszerű-
nek ítélt formában használható fel.)

V.) A szinergia programban való rész-
vétel alapelvei:

1. a jelöltek mindegyike legyen nemzetközi 
mércével mérten is megalapozott kutató, 
amit tudománymetriai adataik hitelesen 
tükrözzenek, 

2. a jelöltek mindegyike hitelt érdemlő mó-
don tudja bemutatni saját tudományos 
kutatását és annak finanszírozási hátterét,

3. a közös kutatási program harmonizáljon a 
MEDinPROT fókuszpontjaival, 

4. az együttműködés legyen fókuszált és 
ígéretes, 

5. a közös kutatás eredményei mérhetők és 
ellenőrizhetők legyenek.

VI. Sillabusz a Szinergia VI kapcsán

1. A szinergia tipikusan 2, indokolt esetben 
3 kutató között jöjjön létre. 

2. A szinergiában részt venni kívánó szemé-
lyek ne legyenek közvetlen munkatársak, 
célunk a távolabbi szakterületek össze-
kapcsolása.

3. Alapértelemben a 4 megadott intézmény 
és az ott működő MTA-kutatócsoportok 
munkatársai vehetnek részt a pályázat-
ban, de indokolt esetben a 3. személy 
lehet egy tételesen nem megnevezett bu-
dapesti kutatóhely vagy egyetem mun-
katársa. 

4. Előnyt jelent, ha a pályázók már regiszt-
rált tagok. (http://medinprot.chem.elte.hu/
hu/members/sign_in)

5. Olyan, már részben elismert kutatók 
szinergiáját szeretnénk elsősorban támo-
gatni, akik már túl vannak az első 10-15 
saját cikkük megírásán, akik már rendel-
keznek mérhető és értékelhető kutatói 
egzisztenciával. 

6. A szinergia alapját képező témafelve-
tés legyen új, friss és még általuk ez 
idáig nem kutatott!

7. Legyen világos munkatervük (tételes el-
képzelésük) a tervezett közös kutatásról 
olyan, amely világos és önmaguk és a 
kuratórium számára felállítható mérföld-
kövekkel jól jellemezhető!

8. 1 kutató csak 1 pályázatban lehet nyertes. 
A Szinergia programba jelentkezni a honlapon 
található űrlap kitöltését követően lehet. A ki-
egészített doc-filet (< 5Mbyte) elektronikusan, a  
medinprot@chem.elte.hu e-mail címre, egyet-
len összeszerkesztett csatolt dokumentumként 
kell megküldeni! A pályázati anyag beérkezési 
határideje: 2016 december 9. 24h. A Kuratóri-
um a támogatottak névsorát december 19. után 
teszi közzé. 
Budapest, 2016 november 23.

Perczel András
MEDinPROT kuratórium elnöke

A kuratórium tagjai: 

Dr. Molnár Mária Judit (SE) 
Dr. Ligeti Erzsébet (SE, Élettani Intézet 
egyetemi tanára, az MTA rendes tagja)
Dr. Salgó András (BME, Alkalmazott Bio-
technológia és Élelmiszertudományi Tan-
szék tanszékvezető egyetemi tanár) 
Dr. Pongor Sándor (Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem egyetemi tanára, az Interna-
tional Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology munkatársa)
Dr. Keserű György Miklós (MTA TTK, tu-
dományos tanácsadó)
Dr. Tompa Péter (VIB Structural Biology 
Research Center (SBRC), Brusszel, Belgi-
um, igazgató)
Dr. Málnási-Csizmadia András (ELTE, 
egyetemi docens)

Bővebben: http://medinprot.chem.elte.hu/
hu/palyazatok/uj-palyazatok

ELOADÓ

TÉMA

Dr. WINTSCHE GERGELY

Tanári értékelések 
és vélemények 

a kísérleti matematika tankönyvekről

A TTK matematikai intézetének oktatója

módszertani 
mesék

Pázmány Péter Sétány 1/A Északi Tömb 0.89

HÖKTTKTTK
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lehet próbálni!). De a mesterséges látás 
azok életét változtathatja meg legjobban, 
akik látássérültek, hiszen például ez az 
app gyorsan megválaszol kérdéseket a 
környezetről feltett kérdésekre.

Az emberi intelligencia egyes összetevőit 
mindenhol megtalálhatjuk magunk körül, 
hiszen sok probléma megoldására ezeket 
használják a mesterséges intelligenciák. A 
keresőrobotok, a helyesírás ellenőrzők, a 
beszédfelismerők mind tőlünk csent tanu-
lási stratégiák által sikeresek, és ezért le-
hetnek nagy segítségünkre. Egyesek szerint 
nem csak segítséget, de veszélyforrást is 
jelentenek. A jelenlegi mesterséges intelli-
gencia algoritmusok azonban még roppant 
távol állnak az emberi intelligenciától. Ép-
pen azért, mert az egyes gépek külön-külön 
csak jól behatárolható területeken képesek 
elérni vagy fölülmúlni az emberi teljesít-
ményt. Hiába tud megverni a Deep Blue 
számítógép sakkban, az intelligenciája 
semmit nem ér egyéb területeken. Egyelőre 
a gépek nem képesek arra, hogy a képessé-
geiket más területeken is alkalmazzák, mint 
amire kifejlesztették őket. Az ember (és más 
fejlett állatok) rugalmas, különféle problé-
mákhoz jól alkalmazkodó intelligenciája 
egyelőre páratlan a Földön, és még mindig 
rengeteg megértenivalót tartogat. Ha ennek 
a természetes intelligenciának a működé-
sét teljes mértékben megértettük, akkor azt 
mint tervrajzot használhatjuk arra, hogy a 
mesterséges intelligenciák bonyolultabb és 
változatosabb problémáinak megoldásában 
is a segítségükre lehessen.
A cikk első része a nyuz.elte.hu-n olvasható!

Éltető Noémi

FÚZIÓ

KÖLCSÖNKÉRJÜK A TERMÉSZET TERVRAJZÁT II.
HOGYAN „TANULHAT TANULNI” A TERMÉSZETES INTELLIGENCIÁTÓL A MESTERSÉGES INTELLI-
GENCIA?

Sok hétköznapi és kevésbé hétköznapi problémánkat a gépekre bízzuk. Sőt, ma már azt is, hogy kiderítsék, hogy 
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 használ-
ható. 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 fóru-
mán, a kétévente megrendezett Euro-
science Open Forumon (ESOF) a világ 
vezető tudósai, politikusai, döntésho-
zói tárgyalják meg az ilyen jellegű kér-
déseket. 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 ke-
rülnek terítékre, mint a robotok és em-
berek együttműködése, a mesterséges 
intelligencia kreativitása, és az, hogy va-
jon tudatára ébredhet-e egy mesterséges 
intelligencia. De mégis hogyan tanulnak 
a gépek? Miben hasonlítanak ránk és mi-
ben nem?
A mesterséges intelligencia fejlesztésé-
ben és a kutyaidomításban sok a közös. 
A gépeket meg lehet úgy tanítani egy 
probléma hatékony megoldására, hogy 
a helyes viselkedésért jutalmat adunk.  
Ez természetesen nem szó szerint értendő 
– maga a probléma, a viselkedés és a juta-
lom is digitális. Az alap koncepció viszont 
ugyanaz a megerősítéses tanulás, amely 
által az állatok sikeresen alkalmazkod-
nak a környezetükhöz. Az első részben 
láthattuk, hogy mi mindenre használható 
a mesterséges megerősítéses tanulás: pél-
dául kézírás olvasására, beszédfelisme-
résre, Tetrisezésre, pókerezésre, robotok 
esetében a fizikai akadályok kikerülésére, 
sőt,  rákos daganat kialakulási valószínű-
ségének vagy a daganat veszélyességének 
megállapítására is.
A fejlett állatok viszont nem csak meg-
erősítés alapján tanulnak, hanem a kör-
nyezet statisztikai tulajdonságai alapján 
is a gyakori mintázatok kiszűrésével. 
Így tanulunk meg például egy nyel-
vet, egy dallamot vagy egy táncot, akár 
csak figyelés útján, mindenféle irányítás 
vagy jutalmazás nélkül. Már sejthető, 
hogy a mesterséges intelligenciánál is  

használhatjuk a statisztikai tanulást: fő-
leg olyankor, amikor magunk sem tud-
juk, hogy milyen mintázatot keresünk 
egy adathalmazban. Ahogyan a külföldi 
egy más nyelvet beszélő országban las-
san kitapasztalja a nyelvtan szabályait, 
a mesterséges statisztikai tanulás is egy 
adathalmazból szűri ki lassanként a min-
tázatokat. Például, egy áruháznak ren-
geteg adata lehet arról, hogy a vásárlók 
miket szoktak vásárolni, és az ő érdekük, 
hogy az áruikat úgy helyezzék el, hogy 
a vásárlók könnyen megtalálják őket, és 
többet vásároljanak. Egy statisztikai ta-
nulást alkalmazó mesterséges intelligen-
cia megtanulhatja, hogy amikor a vásárló 
tojást vesz, akkor általában tejet is – ami 
értékes információ az áruház számára.

A statisztikai tanulás a látásban is nagyon 
fontos. A kisbabáknak semmilyen előze-
tes tudása nincsen arról, hogy mik azok a 
színfoltok, amelyek a szemük előtt van-
nak. Azonban nagyon hamar megtanulják 
azt, hogy a környezetben tárgyak vannak, 
mégpedig annak alapján, hogy ha egyes 
pontok mindig együtt mozognak, akkor 
azok biztosan ugyanannak a tárgynak a ré-
szei. Ezzel a mechanizmussal már a mes-
terséges intelligenciák is el tudják különí-
teni, hogy mi a háttér és mik a tárgyak.

Azonban nincsen még olyan mestersé-
ges intelligencia, amely fel is ismerné 
a tárgyakat változatos és „zajos” kör-
nyezetekben. Pedig a gépi látás idő- és 
térbeli felbontása sokkal jobb, mint az 
emberé. Az emberi látás időbeli felbon-
tása alkalmas arra, hogy azonosítsunk 
és kövessünk viszonylag lassú mozgá-
sokat, például egy lovat futás közben.  
De arra például már nem vagyunk képe-
sek, hogy megállapítsuk van-e olyan pil-
lanat, amikor a ló egyik lába sem éri el a 
földet. Ezt a régi kérdést egy Eadweard 
Muybridge nevű fényképész fotója dön-
tötte el a tizenkilencedik század végén. 
Az emberi látást tehát a fotótechnika 
már nagyon korán megelőzte az időbe-
li felbontásban. A térbeli felbontás csak 
később fejlődött olyan szintre, hogy az 
emberivel vetekedjen. Egyes kamerák az 
emberi látáshoz hasonló mechanizmust 
alkalmaznak, hogy élesebb és gazda-
gabb képminőséget kapjanak. S hogy ez 
hogyan működik? A szemünk állandóan 
mikromozgásokat végez, és a másodperc 
nagyon kis töredéke alatt alkalmazko-
dik a környezet eltérő fényerősségeihez, 
emiatt fizikailag soha nincsen álló kép 
előttünk. Mégis, ha nem végzünk nagy 

mozgásokat, akkor egy álló képet ész-
lelünk. Ez azért van, mert a retinán egy 
képsor egyes képei egymásra helyeződ-
nek, mégpedig jellegzetes pontok mentén 
illesztve (így van, már a retina idegsejt-
jei megoldják!). Amit észlelünk, az már 
az illesztett és éles kép. Az iPhone-ok 
HDR kamerafunkciója hasonlóan műkö-
dik: nagyon gyors egymásutánban készít 
képeket úgy, hogy közben változtatja az 
expozíciót (vagyis több-kevesebb fényt 
fogad), és végül ezeket a képeket egy-
másra illeszti, így egy magasabb képmi-
nőséget érve el.

A mai kamerák a felvételek minősége 
szempontjából rávernek az emberi vi-
zuális rendszerére. Viszont nincsen még 
olyan mesterséges intelligencia, amely 
úgy értené a környezetét, mint mi, ugyan-
is nem csak érzékeljük, hanem automati-
kusan értelmezzük is. Nem egy nagy pi-
ros foltot látunk felénk közeledni az úton, 
hanem azt ösztönösen lefordítjuk azzá az 
információvá, hogy jön egy tűzoltóautó. 
És noha a tűzoltóautó egy más alakú és 
felületű tárgy, ha a másik oldalát nézzük, 
minden bizonnyal akkor is fel fogjuk is-
merni. Ez nem azért könnyű számunkra, 
mert maga a probléma egyszerű, hanem 
azért, mert van egy nagyon fejlett szuper-
fegyverünk: egy vizuális reprezentációs 
rendszerünk. A vizuális reprezentáció 
egy olyan emléknyom, amelyben egy 
tárgy látható jellemzőit összekapcsoljuk. 
Ha elég tapasztalatunk gyűlik össze egy 
tárgyról, akkor a tárgy felismeréséhez 
elég lehet annyi is, ha csak egy kis sar-
kát látjuk meg, vagy csak a körvonalát 
a hajnali sötétben. Ez azért van, mert a 
tárgy jellemzőit – az alakja, a textúrája, 
a színe, stb. – egymással összekapcsol-
va kialakítunk az agyunkban a tárgyról 
egy képzetet, amit a tárgy hiányában is 
bármikor felidézhetünk. Sőt: akár fejben 

elforgathatjuk, „megnézegethetjük”, ki-
egészíthetjük. Például egy ajtó tipikus 
ábrázolása egy téglalap, rajta egy vo-
nalkával (kilincs). Ha viszont egy tágra 
nyitott ajtó felé megyünk, akkor amit lá-
tunk, az inkább egy pálcika, hiszen nem 
szemből, hanem oldalból látjuk. A felis-
merés mégsem jelent problémát, hiszen a 
látott képet (ajtófélfa pálcikával) az ajtó 
fejünkben összerakott ábrázolása alapján 
azonnal tudjuk értelmezni.

Bár nekünk ez nem tűnik nehéznek, a 
környezet változatossága miatt a tárgyak 
felismerése egy nagyon is bonyolult fel-
adat. Ezért nincs még olyan mestersé-
ges intelligencia, amely e téren igazán 
jó teljesítményt nyújtana. Jó irány lehet 
olyan mesterséges intelligenciát fejlesz-
teni, amely vizuális reprezentációkban 
dolgozza fel a „látottakat”, vagyis a 
szenzoros bemenetet. Viszont az, hogy a 
vizuális reprezentációk hogyan működ-
nek az agyunkban, egyelőre korántsem 
annyira világos, mint például a megerő-
sítéses tanulás. Azért nem, mert sokkal 
magasabb rendű folyamat. Nincsen aj-
tó-neuron. Egyelőre nem tudjuk, hogy a 
vizuális rendszerben hogyan kódolódik 
az ajtó mint képzet. Olyan kutatásokban 
próbálják meg ezt kideríteni, amelyek-
ben az agyi látókéreg sok száz idegsejt-
jének aktivitását mérik egyszerre, hogy 
feltérképezzék ezeknek az idegsejtek-
nek a hálózatát – hiszen „sejthetően” a 
magasrendű képzetek egyfajta aktivá-
ciós mintázatban rejlenek. Ha sikerül a 
természetes reprezentációk működését 
feltárni, akkor a mesterséges vizuális 
reprezentációk fejlesztése is nagy lendü-
letet kap majd. Lehetővé válhat például 
az intelligens térfigyelő rendszerek ki-
alakítása. Az MIT-n egy olyan mester-
séges intelligenciát fejlesztenek, amely 
képekről feltett kérdésekre válaszol (ki 

A mesterséges intelligencia azért jó a vásárlói 
viselkedés megjósolásában, mert ilyen vásárlói 
térképeket „tanulmányoz”, és képes kiszűrni a 

szabályszerűségeit annak, hogy hol mennyi időt 
töltünk kegy boltban.

A mesterséges intelligencia képes azonosítani a 
mozgó tárgyakat, például egy sétáló embert. Erről 

egy videó demo is letölthető.

A látórendszerünk és a kamerák egyaránt használják 
azt a technikát, hogy gyors egymás után készült képeket 

illesztenek egymásra, így növelve a képminőséget. 
Egy magas (balra, fönt) és egy alacsony (balra, lent) 
expozíciójú kép egymásra illesztésével kapunk egy 

olyan képet (jobbra), amelyben mind a fényes, mind az 
árnyékos részletek gazdagsága megvan.

Egy ajtó tipikus reprezentációja egy téglalap alakú test. 
A kitárt ajtó viszont trapéz alakú, vagy akár pálcikává 
vékonyodó test. A kitárt ajtót viszont éppoly könnyen 

ismerjük fel ajtóként, mint a tipikus helyzetűt.

Agykérgi idegesejtek hálózatának 3Ds rekonstruk
ciója. Vajon a reprezentációk milyen hálózatokban 

vannak elrejtve?
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TUDÓSÍTÁS

TEREMTHETÜNK SZÍVET?
ŐSSEJTEK A KARDIÁLIS KUTATÁSBAN ÉS TERÁPIÁBAN

A 2016-os őszi félév utolsó, nyomtatásban megjelenő Tétékás Nyúzát tartja most 
a kezében a kedves Olvasó. Ennek szellemében igyekszem egy, a félév során pá-
ratlan eseményen, egy szimpóziumon szerzett tapasztalataimat elmesélni, köz-
vetítve azt a megannyi élményt és információt, amit ott kaptam.

A kétnapos, immáron harmadik alkalom-
mal megrendezett szimpózium egy rövid, 
hivatalos megnyitóval kezdődött a szervező,  
Dr. Földes Gábor tolmácsolásában a Sem-
melweis Egyetem Városmajori Szív- és 
Érgyógyászati Klinikáján. Révén, hogy az 
előadások elszámoltathatóak tömbösített kur-
zusként a PhD hallgatóknak, így röviden be-
mutatták az előadások felépítését. Az első nap 
a pluripotens őssejteké volt, míg a második 
napon terítékre kerültek a gyakorlati lehetősé-
gek a kardiovaszkuláris regenerációban. 

Pluripotens őssejtek (PSC)

Dr. Gócza Elen, a gödöllői Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpont (MBK) cso-
portvezetője bemutatta a hallgatóságnak az 
embrionális őssejteket és a nem kódoló RNS-
eket. Az MBK-n belül az Állatbiotechnológiai 
osztályon dolgozik, így munkájából adódóan 
4 alapkoncepciót igyekszik megvalósítani a 
szakterületen belül. Az első, az egyre specifi-
kusabb kutatásoknak megfelelő modellálla-
tok létrehozása (patkány, egér, madár, nyúl).  
A második a nyúl szívfejlődésének vizsgálata. 
Ennek oka, hogy a több ioncsatorna által több 
humán betegséget lehet modellezni, mint pél-
dául a hirtelen szívhalálért felelős fehérjemu-
tációjának overexpressziója. A nyúl emellett 
hasznos, mint bioreaktor, ugyanis alkalikus 
foszfatáz enzimet lehet termeltetni a tejében. 
S mint a legtöbb dolognak, ennek is vannak 
gyengeségei. Ilyen például, hogy ezek a túlter-
meltetések a célzott mutációkra nem alkalma-
sak. Arra már egy komplex embrionális őssejt 
és kiméra rendszert kell alkotni. A harmadik 
koncepció a madár csírasejt(ek) (Primordial 
Germ Cell, PGC) izolálása vérből, melynek 
célja a génmegőrzés és egy génbank létreho-
zása. Itt kaptunk egy emlékeztetőt arról, hogy 
ez mennyire egy változatos jelenség, ugyanis 
például az egér (és az ember) esetében ezek a 
PGC-k a szövetek között vándorolnak (Emil 
Witschi-féle csírapálya elmélet).  Végül a ne-
gyedik irányt a közel 7 éve tartó miRNS vizs-
gálatok képviselték. A bevezető (vagy inkább 
felvezető) előadás voltát tekintve kaptunk egy 
általános őssejtbiológiai osztályozást is, misze-
rint milyen típusokra lehet osztani az őssejteket.  

Egy őssejt (Stem Cell, SC) lehet embrió erede-
tű (ilyen a blastocysta eredetű és a beágyazódás 
utáni sejt), szöveti őssejt, valamint a mostaná-
ban egyre populárisabb visszaprogramozott 
őssejt (Induced Pluripotent Stem Cell, iPSC). 
Ezeken a fő kategóriákon belül persze sok-sok 
alkategóriát is megkülönböztetünk, de ennek 
ismertetése jóval meghaladná a rendelkezésre 
álló terjedelmet. Hogy egy kicsit előre is utal-
jak, ezek a csoportosítások sokfélék lehetnek, 
így később egy másik klasszifikációval is talál-
kozni fogunk. Viszont, ami mindegyik esetben 
fontos és kihangsúlyozandó –  akár a két nap 
mottója is lehetne –, hogy a legfőbb különbség 
a jelátviteli útvonalakban és sejtfelszíni marke-
rekben leledzik.
Bemutattak a hallgatóságnak egy egér sejtvo-
nalat, ami a differenciációs összetettséget és az 
in vitro tenyészet életben tartásának nehézségét 
szemléltette. Az állat megtermékenyített pete-
sejtjét hagyják az állatban az ún. hólyagcsíra 
(blastocysta) állapotig fejlődni, majd azt izo-
lálva és megfelelő mikrokörnyezeti tulajdon-
ságok mellett kihelyezve egy Petri-csészébe 
képesek tovább differenciáltatni. Ennek bizo-
nyítéka a letapadt belső sejttömeg (Inner Cell 
Mass, ICM) csomószerű megjelenése. Ebből 
egy embrionális őssejtszerű (Embryonic Stem 
Cell, ESC) kolónia alakul ki. Ezeknek a pro-

tokolloknak sokféle kivitelezése van. Az egyik 
leggyakoribb az az 1980-as években kifejlesz-
tett függőcseppes technika, ahol leginkább 
egérből származó embrionális őssejt (mESC) 
vonalakat differenciáltatnak in vitro. S itt jött 
képbe az első kardiológiai vonatkozás. Ha aszt-
rocita elődsejteket retinsavval (RA) kezelnek, 
akkor végül a központi idegrendszer gliális ele-
meivé alakulnak. Abban az esetben viszont, ha  

a sejtkultúra kap egy retinsav-receptor (RAR) 
antagonistát, akkor a sejtek szívizomsejtek-
ké (cardiomyocyta) differenciálódnak. S ezt 
az mESC in vitro izom irányú differenciációt 
videomonitorozni is jól lehet. Az ennek alap-
jául szolgáló kísérletért 2007-ben Mario R. 
Capecchi, Sir Martin J. Evans és Oliver 
Smithies Orvos-élettani Nobel-díjat kaptak. 
Az egér-alapú sejtes és transzgenikus kutatások 
jó eredményeket hoztak, de hatékonyabb lenne 
egy, az emberi állapothoz jobban hasonlító és 
karakterizálható állat (például a nyúl) létre-
hozása, de mint megtudtuk ez annyira nehéz, 
hogy eddig nem is igazán sikerült. Az eddigi 
kísérletek és eredmények arra világítottak rá, 
hogy a transzgenikus egér több szempontból 
is ismertebb. A kutatók már képesek a 8-sejtes 
zygotát eltávolítani (kimosni) a petevezetőből 
(tuba uterina Falloppii), majd annak egy réte-
gét (zona pellucida, ZP) kémiailag leemészteni 
és végül egy sejtkultúrába átoltani (passzálás). 
Az mESC sejtkultúra könnyen kitapad és ez 
a kísérletek szempontjából előnyös. Ezzel 
szemben a nyúl (rESC) sejtkultúra úszkál, 
nincs kitapadás és ezért a sejtaggregátumok 
is nehezen vagy egyáltalán nem jönnek létre. 
Viszont előnye, hogy nincs zona pellucida, il-
letve a fejlődés során az embrióban kialakuló 
hypoblast réteg 2 dimenziós és lemezszerűen 

vándorolnak a sejtek. Ebből adódik, hogy az 
in vivo vagy a mesterségesen (és nem köny-
nyen) kitapasztott in vitro telepet egyben le 
lehet választani az adott felszínről. Ez egy ha-
talmas előny az őssejtspecifikus markerek és a  
miRNS-ek tekintetében.
Ez vezetett át minket arra, hogy az őssejteknek 
milyen specifikus miRNS expressziós min-
tázatuk van és ezek feltérképezése mennyire 
esszenciális, ugyanis információval szolgál-
hatnak a korai jelátviteli útvonalakról. A tenyé-
szetek külső (mikrobiális) és belső (fibroblast 
szennyezés) veszélyeiről is hallottunk, illetve 
láttunk pár felvételt. A nem kódoló RNS-eket 
(ncRNA) egy nagyon szép, számos munkát 
felölelő Venn-diagrammal foglalták össze, 
melyben a három fő kategória a hosszú, nem 
kódoló RNS-ek (long-non coding RNAs, 
lncdRNAs), a PIWI fehérjével kölcsönható 
RNS-ek (PIWI-interacting RNAs, piRNAs), 
valamint a rövid, interferáló RNS-ek (short, 
interfering RNAs, siRNAs) és mikroRNS-ek 
(microRNAs, miRNAs) együttese. Ezek 
együttesen képesek a fejlődést befolyásolni 
a génszabályozáson keresztül. A miRNS-ek 
biogenezisére volt a nagyobb hangsúly fektet-
ve, ugyanis bizonyított tény, hogy nagymérték-
ben képesek a sejtciklust befolyásolni. Ezek a 
18-22 nukleotid hosszúságú elemek az mRNS 
3’-UTR régiójába kötnek be. Érésük során elő-
ször a sejtmagban lokalizált pri-miRNS, majd 
pre-miRNS keletkezik, ami kijut a citoplazma-
tikus térbe, s ott pedig miRNS duplex, később 
pedig érett, egyszálú miRNS lesz, ami végső 
soron egy RISC fehérjekomplex részévé válik. 
A miRNS-290-es klaszter vizsgálata során rá-
jöttek arra, hogy többek között egy bizonyos 
Wee1 fehérjét gátol le, ami a sejtciklus gond-
talan működését engedi meg. A szívizom fej-
lődése közben a szívizom speciális miRNS-ei 
megjelennek, így máris szabályozottá válik a 
fehérjék expressziója, ami végső soron egy szí-
vizomsejtet eredményez.
A további előadások során is sokszor hangzot-
tak el olyan alapvető információk, amikre fel 
lett építve az adott előadás. A terjedelmi korlá-
tok miatt ezekre igyekszem nem kitérni, kivé-
ve ha az információ szála csak így követhető. 

Humán iPSC-k

A második előadó Dr. Apáti Ágota volt, az 
MTA-TTK Enzimológiai Intézet Molekulá-
ris Sejtbiológiai Kutatócsoport tudományos 
főmunkatársa, aki a humán iPSC-k létre-
hozásáról, típusairól és főbb alkalmazási 
lehetőségeiről beszélt, több mint 10 éves 
szakmai múlttal a háta mögött. Itt is egy 
rövid őssejt csoportosítással kezdődött az 
előadás, bár itt a felhasználás szempontja  

szerint. Ez alapján beszélhetünk totipotens 
(8-sejtes állapotig), pluripotens, multipotens, 
bipotens és unipotens őssejtekről. A totipo-
tens sejtvonalakat élőlények klónozására és 
pre-implentációs kísérletekre lehet használni. 
A multipotens őssejtek a homeosztázis vagy 
esetleges genetikai betegségek fenntartásában 
használhatók, illetve sejtterápiás felhasználás 
is ismeretes (pl. csontvelő transzplantáció 
vérképző vagy haematopoeticus őssejtekkel 
– HSC). A fejlettségi stádiumok közötti alap-
vető különbség a primitív sejtek elválásában 
van. A probléma az in vitro differenciáció 
szabályozása és a kiöregedés (szeneszcencia). 
Ennek kapcsán hallottunk egy sikertörténetet 
is, amiben Shinya Yamanaka professzor és 
egy MSc hallgató kísérletezett 27 transzkrip-
ciós faktorral. Eleinte mindegyiket berak-
ták egy in vitro sejttenyészetbe, majd ezeket  

fokozatosan csökkentve és variálva végül 4-ig 
tudták redukálni a számukat. S azzal a kapott 
4 transzkripciós faktorral (Klf4, Sox2, Oct4 és 
c-Myc) bármilyen magvas sejtet vissza lehet 
programozni embrionális állapotig. Ezért a 
vezető kutatót és brit kollégáját, Sir John B. 
Gurdon-t 2012-ben Nobel-díjjal jutalmazták. 
Ám a redifferenciáció szabályozása rendkívül 
nehéz és komplex folyamat. Egy pluripotens 
őssejt létrehozásának módjáról fentebb olvas-
hatnak. Viszont a statisztikai vonatkozások 
ezen az előadáson tárultak a szemünk elé, 
ugyanis körülbelül 1.000.000 sejtből csak 
2-3 iPSC lesz. Ez a mennyiség egy őssejtbio-
lógusnak alapvetően elég, de azok számára, 
akik a technikai hátteret fejlesztik, természe-
tesen ez egy rossz hatásfok mutató. A sejteket 
kiválóan fel lehet használni fejlődésbiológiai 
modelleknek, gyógyszerhatóanyagok fejlesz-
tésére és tesztelésére, s nem utolsó sorban 
betegségmodellezésre. S ezen a ponton ki-
tértünk egy kardinális kérdéshez. Miben kü-
lönböznek az ESC-k az iPSC-ktől? A válasz a 
sok karakter figyelembevétele miatt komplex. 
A hólyagcsíra eredetű ESC sejtvonalakkal 
való kísérletezés az embrionális állapotban 
lévő betegség reprezentációját mutatja meg s 
a genom-integritása sérülhet a preimplantáci-
ós állapotban történő mutáció miatt. Emellett 

immunológiai problémák adódnak in vivo 
rendszerben történő alkalmazásukkor. Míg a 
vérsejt- vagy bőr eredetű iPSC a már felnőtt-
kori betegségek kimutatását segíti elő emb-
rionális szemszögből. A genom-integritása a 
visszaprogramozás során bekövetkezett mu-
tációk miatt sérülhet. Ráadás veszélyességi 
faktor az szöveti fejlődés során szerzett epi-
genetikai memória részleges fennmaradása. 
Viszont ebben az esetben az immunológiai 
problémák elméletben egyáltalán nincsenek, 
de a gyakorlat persze mutat egy bizonyos 
fokú incidenciát. A piaci ára az előállítás-
nak hozzávetőlegesen 1,5 millió USD/iPSC.  
Ekkora ár mellett a gazdasági és tudományos 
hasznot az univerzális sejtvonal létrehozása, 
a biztonságosság és a (magasabb fokú) im-
munológiai tolerancia képes garantálni. A je-
lenleg folyó kutatások közül kettő irányelve 

az, ami ígéretes és nagy támogatottsága van.  
Az egyik az úgynevezett de novo mutációk 
megjelenése gyermekekben, amelyben a szü-
lők nem érintettek, így nem minden klasszikus 
megközelítés alkalmazható. A másik pedig a 
humán hippocampus fogazott tekervényében 
(gyrus dentatus) lévő szemcsesejtek model-
lezése és létrehozása. Ennek a létjogosult-
sága azért indokolt, mert a kifejlett, felnőtt 
központi idegrendszerben már csak nagyon 
kevés helyen folyik neurogenezis, és ez az 
egyik. Az esetleges pozitív eredmények hatal-
mas áttörést hozhatnának el a XIX. századi, 
globális szinten elterjedt neurodegeneratív 
betegségek kezelésében. A jövőbeni további 
lehetőségek és klinikai alkalmazások között 
van a humán ESC-derivátumok felhasználása 
a hasnyálmirigy β-sejtjeinek pótlására, illetve 
az iPSC-derivált erythroid progenitor sejtvo-
nalak genetikai módosítása a méltán népszerű 
és nagy hatékonyságú CRISPR/Cas9-el. 
A folytatás (további előadások) és a teljes cikk 
elérhető a nyuz.elte.hu oldalon!
Megragadnám az alkalmat, hogy minden hall-
gatótársamnak élményekben gazdag utolsó 
szorgalmi heteket, valamint nagyon sikeres 
vizsgaidőszakot kívánjak!

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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A RÁK ELLENI HÁBORÚ
LEGYŐZZÜK-E VALAHA EZT A KÓRT?

Világszerte a tíz vezető halálok között három rákos megbetegedés (tüdőrák, 
vastagbélrák és a mellrák) is megtalálható, a fejlett országokban egy 2014-
es felmérés alapján, őket csak a szív és érrendszeri kórképek előzik meg. 
Ha az elmúlt évek tendenciáit nézzük, akkor már nem sokáig marad ez így. 
Ez is indokolja, hogy beszéljünk róla.

Bevezetésként tekintsük át a rákkutatás fej-
lődését a kezdetektől. Az első írásos emléke 
a tumoros megbetegedéseknek Egyiptom-
ból (i.e. 3000) származik. Ezen az Edwin 
Smith-papiruszon, vagyis a világ első orvosi 
tankönyvében 8 emlőtumoros eset leírása 
szerepel azzal a megjegyzéssel, hogy nincs 
rá gyógymód.  A „rák” elnevezés, mint min-
den, az ókori görögöktől, nevezetesen az or-
vostudomány atyjától Hippokratésztől (i.e. 
460-370) ered. Hippokratész a carcinos és 
a carcinoma szavakat használta, hogy leírja 
a nem-fekélyes és a fekély képző tumoro-
kat. Görögül a fent említett szavak a rákra 
(vagyis az állatra) utalnak, mert ujjszerű 
nyúlványai emlékeztette őt az ízeltlábú élő-
lényre. A római orvos, Celsus (i.e. 28-50) 
később lefordította latinra a görög rák ki-
fejezést. Galen (i.sz. 130-200), egy másik 
görög orvos az oncos (görögül duzzanat) 
szót használta a tumorok leírására. Habár 
Hippokratész és Celsus rák analógiája ma 
is használatos a malignus (rosszindulatú) 
daganatok leírására, Gallen kifejezése már 
részévé vált a rák specialisták – onkológu-
sok – megnevezésének. 1761-ben Giovanni 
Morgagni, olasz anatómus, már rendszere-
sen boncolt, kapcsolatot keresve a halál és 
a patológiás elváltozások között. Ennek ha-
tására mind az emberi anatómia, mind a rák 
mibenlétének megismerésére tett kísérletek 

felszaporodtak. 1780-ban John Hunter arra 
a következtetésre jutott, hogy a a sebészi be-
avatkozás segíthet bizonyos daganatoknál, 
hogy a beteg túlélje. Emlődaganatok esetén 
radikális masztektómiát (a mell eltávolítása) 
alkalmazott. Az 1800-as években Rudolf 
Virchow – német orvos, antropológus, pato-
lógus, biológus, író, szerkesztő és politikus 
– a modern mikroszkópok segítségével a be-
tegségek mikroszkópikus nyomait kereste, 
a celluláris patológia atyjaként tekintünk rá. 
Mellráknál már célzott masztektómiát hasz-
nált. 1845-ben ő és John Hughes Bennett, 
egymástól függetlenül, abnormálisan növek-
vő fehérvérsejteket figyeltek meg a betegek-
ben. Virchow 1847-ben helyesen azonosítot-
ta vérbetegségként és leukämie-nak nevezete 
el (később angolosítva leukémia). Ő volt az 
első, aki úgy gondolta, hogy a rákos sejtek 
normál sejtekből származnak. 1855-ben azt 
javasolta „sejt elméletében”, hogy a rák az 
érett (differenciálódott) szövetben egy nyug-
vó sejtből származik (ez valószínűleg egyen-
értékű a ma őssejtnek nevezett struktúrával). 
Úgy gondolta, hogy a tumor számos irritá-
ciót okoz a szövetben. 1896-ban Wilhelm 
Röntgen, német fizikus felfedezte a röntgen-
sugárzást (X-ray), ezáltal lehetőséget bizto-
sítva a radiodiagnosztika és -terápia megszü-
letésére. Francia tudósok megfigyelték, hogy 
rendszeres besugárzásnak kitett leukémiások 

remisszióba (időleges, tünetmentes állapot) 
kerülnek. Az 1940-es években felfedez-
ték az első kemoterápiás szert, a mustine-t.  
Ez a kémiai hadviselésben szerepet játszó 
mustár-gáz (ami kén alapú) nitrogén alapú 
analógja. Úgy találták, hogy alkiláló szer 
révén sérülést okoz a csontvelőben, ezáltal 
közvetve csökkenti a limfociták számát és 
elpusztítja a leukémiás és a limfómás sej-
teket is. Titkos klinikai próbáját 1942. de-
cemberében kezdték Hodgkin limfómás és 
számos más limfómás és leukémiás bete-
gen. Az eredményeket 1946-ig nem hozták 
nyilvánosságra a háborús titoktartás miatt. 
Ez után már nem kellett sokat várni újabb 
kemoterápiás szerek felfedezésére. A teljes-
ség igénye nélkül, csak a legelterjedtebbek: 
vinkrisztin (1963), adriamycin/doxorubi-
cin (1974), cisplatin (1978), daunorubicin 
(1979), etoposid (1983). Ám a sornak koránt 
sincs vége, a 2000-es évektől monoklonális 
ellenanyag alapú kemoterápiás szereket is 
fejlesztenek, amellyel specifikusan jelátvi-
teli útvonalakat gátolnak, ezzel is személyre 
szabva a terápiát. 

Na de mi is az a rák?

Szabályozatlan sejosztódással járó betegsé-
gek csoportja. A tumor kialakulása úgy kez-
dődik, hogy egy szomatikus (testi) sejtünk 
kontroll nélkül elkezd osztódni és kiszorít-
ja a többi normális sejtet. Ez megnehezíti 
szervezet normális működését. Általában ez 
valóban egyetlen sejtből indul ki. Többféle-
képpen csoportosíthatjuk a rákbetegséget. 
Az alapján, hogy lokálisan vagy disztálisan 
invazívak, lehetnek benignus (jóindulatú) 
és malignus (rosszindulatú) lefolyásúak.  
Elnevezésük a kiindulási szövet alapján 
történik. Jóindulatú daganatok esetén a ki-
indulási sejt vagy szövet nevét egy oma 
taggal toldjuk meg (pl. adenoma, oszteoma).  
A rosszindulatú tumorokat két csoportba 
soroljuk. Az egyik csoport az epithel (hám-
szövet) eredetűek, melyet a sejt vagy szö-
vettípus neve után lévő karcinóma taggal jel-
zünk (pl. adenokarcinóma), a rosszindulatú 
daganatok 85%-a ilyen keletkezésű. A másik 
csoportba a mesenchimalis (kötőszöveti) 
eredetűek tartoznak, amelyet a szarkóma ki-
fejezéssel indikálunk (pl. oszteoszarkóma). 
Utóbbi csoportba tartozik például a leukémia 
is, amely ezt az elnevezési sémát nem követ. 
Magára a tumorra nem egy heterogén szö-
vetként kell tekintenünk, a korlátlanul osztó-
dó sejtek tömege csak kezdetben identikus, 
némi differenciálódás figyelhető meg. Ennek 
hatására elkülöníthetünk tumor őssejteket, 
lassan és gyorsan osztódó tumorsejteket 

vagy éppen egyáltalán nem osztódó tumor-
sejteket, attól függően, hogy a daganatban 
hol helyezkednek el, milyen a tápanyag-ellá-
tottságuk, mennyi más tumorsejt veszi őket 
körül. Több elképzelés is van arra nézve, 
hogy hogyan is történik a tumorképződés.  
A sztochasztikus modell szerint egy sejt el-
kezd osztódni, a belőle képződő leánysejtek 
véletlenszerűen differenciálódnak vagy ön-
megújulnak és ez vezet a heterogén tumor ki-
alakulásához. A tumor őssejt modell szerint a 
csak a tumorsejtek egy alpopulációja képes 
a megújulásra, ezekből keletkeznek limi-
tált osztódási képességű progenitor (előd-)  
sejtek, majd ezek differenciált sejtekké ala-
kulnak. Mindkét fent említett modellnek van 
egy olyan finomított változata, amely szerint 
a sorozatos osztódások közepette megjelen-
hetnek új mutációk, amelyek klonális diver-
zitáshoz és ezáltal a tumor heterogenitásához 
vezetnek. Továbbá létezik egy hierarchia 
modell is, melyben nem minden sejt egyen-
rangú, csak az őssejtek képesek hosszútávon 
megújulni és aszimmetrikusan osztódni.
Vajon mi készteti az első sejtet a korlátlan 
osztódásra és hogyan tudja kikerülni, hogy a 
szervezet ezt ne szabályozza? A kérdésre ta-
lán könnyebb a válasz, vélhetően egy vagy 
több káros mutáció indukálja az osztódást.  
Ez a mutáció lehet öröklött, amelyet a geno-
munk születésünkkor már tartalmaz, de lehet 
szerzett, amelyben a környezet káros hatása-
inak van nagy szerepe (fizikai, kémiai vagy 
biológiai karcinogének). Kialakulása multi-
faktoriális, mert attól hogy valaki hajlamos rá 
(mert például a felmenői közül is valaki szen-
vedett már ebben a betegségben) nem jelenti 
azt, hogy ebben a betegségben fog szenvedni, 
ehhez a számára rossz környezetre is szükség 
van. Hogy mégis hogyan tud elrejtőzni a szer-
vezet szigorú ellenőrzése elől és észrevétlenül 
osztódni, az már nehezebb kérdés. Valószínű-
leg ez is egy több komponensből álló problé-
ma. Az elmúlt évtizedekben úgy gondolták, 
hogy e mögött hat mechanizmus állhat. Ezek a 
következők: növekedési szignálok folyamatos 
fenntartása, növekedés gátló szignálok elkerü-
lése, rezisztencia a sejthalállal szemben, halha-
tatlanság, érképzés és az invázió és metasztázis 
(áttétképzés) aktiválása. Ám 2011-ben a Cell 
nevű méltán híres újságban megjelent egy ösz-
szefoglaló cikk, mely további négy új, a daga-
natokra jellemző karakterről számol be. Ezek: 
az energiaháztartás újraprogramozása, az im-
munrendszer sejtpusztító folyamatainak elke-
rülése, a daganatsejtek genomjának instabillá 
válása és a tumorfejlődést segítő gyulladások 
kialakulása. Így láthatjuk, hogy korántsem be-
szélhetünk csak egy szakterületről, amikor a tu-
morbiológiára gondolunk, hiszen ez magában 

foglalja a sejtbiológia, a genetika, a biokémia 
és az immunológia problémakörét is.

„War on Cancer” – Háború a rákkal

A „War on Cancer” programmal a kutatók ha-
dat üzentek a ráknak, a feladat az, hogy meg-
szüntessék a daganatos megbetegedéseket a 
világon, azáltal, hogy megismerik és megértik 
a tumorbiológiát és sokkal effektívebb gyógy-
kezelést – például célzott gyógyszeres kezelést 
–, fejlesztenek ki. A cél, hogy felszámolják ezt 
az eddig vezető halálokot. 
A háború 1971. december 23-án kezdő-
dött, a „National Cancer Act of 1971” 
nevű az Egyesült Államok szövetségi tör-
vényével, amelyet az USA akkor elnöke 
Richard Nixon vezetett be. A törvény 
célja az volt, hogy módosítsa a Közösségi 
Egyészségügyi ellátást törvényét (Public 
Health Service Act), azáltal, hogy meg-
erősíti a Nemzeti Rák Intézetet azért, 
hogy hatékonyabb nemzeti erőfeszíté-
seket tudjon tenni a rák ellen. A kezde-
ményezést Freddie Joe Steinmark, egy 
tehetséges amerikai focista inspirálta, aki 
nagyon korán (22 évesen) oszteoszarkó-
mában meghalt. Ennek a törvénynek kö-
szönhetően a kezdeti (1971-ben) 3 millió 
ráktúlélőből 2007-re 12 millió lett.
Következő lépésként 2003-ban Andrew 
von Eschenbach, az NCI (National Cancer 
Institute) elnöke kiadott egy kihívást, mi-
szerint 2015-re megszüntessék a daganattól 
való szenvedést és az általa okozott halált. 
Ezt 2005-ben American Association for 
Cancer Research is támogatta, bár egyes tu-
dósok kétségbe vonták a cél elérhetőségét, 
ami aláásta Eschenbach hitelességét.
John E. Niederhuber, aki az NCI követke-
ző igazgatója volt, megjegyezte, hogy a rák 
egy globális egészségügyi krízis, 2009-ben 
12,9 millió új esetet diagnosztizáltak világ-
szerte, és ez a szám 2030-ra 27 millióra nő-
het, köztük 17 millió ember halálát okozva, 
ha sürgősen nem teszünk ellene.
Harold Varmus, a NIH korábbi és az NCI 
jelenlegi igazgatója 2010-ben a gyűlést tar-
tott, amelyben vázolta a prioritási sorrendet 

a rákkutatási program javítására. Ezek a kö-
vetkezők: a klinikai vizsgálatok rendszeré-
nek reformja, a NIH klinikai központjának 
kihasználtságának növelése, a gyógyszer 
engedélyezési és szabályozási folyamatok 
javítása, a rák kezelés és megelőzés javítása 
és az új, specifikusabb és tudományos alapú 
kérdések kialakítása. Hiába a felismerés és 
a megújult motiváció, a következő években 
nem történt lényeges előrelépés a rák elleni 
háborúban. 
2009-ben a Livestrong Alapítvány létre-
hozta a Livestrong Globalis Rák Kam-
pányt, hogy világszerte foglalkozzon a tu-
morok okozta teherrel, és hogy ösztönözze 
a nemzeteket, hogy kötelességüknek érez-
zék a betegség elleni harcot és jobb ellá-
tást tudjanak biztosítani. Az alapítvány 
létrehozott egy Livestrong napot, amelyen 
minden évben összesíti, hogy meddig ju-
tottak a kutatók és felhívja a figyelmet rá, 
hogy még mennyi a tennivaló.
A 21. századi A rák életmentő korai fel
ismeréséről, kutatásáról és kezeléséről 
szóló (Access to Life-Saving Early detec
tion, Research and Treatment (ALERT)) 
új törvényjavaslatot 2009. március 26-án 
fogadta el az amerikai szenátus, amely 
azért született, hogy kijavítsa a National 
Cancer Act of 1971 törvény hiányossága-
it. Célja a megelőzés és a korai detektálás, 
azáltal, hogy finanszírozást nyújt a korai 
felismerésre irányuló kutatásoknak, ellátó 
támogatást ad az előzetes rákszűréshez és 
hozzájárul a klinikai vizsgálatok és infor-
mációk növeléséhez.
Barack Obama elnök vezetése alatt is to-
vábbi nagymértékű támogatást kapott az 
orvosbiológia ezen szektora.
Minden törekvés és a nagy anyagi támoga-
tások ellenére be kell látnunk, hogy még ko-
rántsem győztünk ebben a háborúban. Vajon 
miért nem? Mindenekelőtt be kell látnunk, 
hogy az ember egy komplex élőlény, nem 
mindenkinek hat ugyan olyan jól ugyan az a 
kezelés, tehát azt a felkiáltást sosem hallhat-
juk, hogy „megvan a rák globális ellensze
re”. Az orvosoknak a legnagyobb problémát 
már nem maga a rák, hanem az áttétképzés 
(amely a késői felismerésnek is köszönhető) 
és a drogrezisztencia okozza. Utóbbit a mo-
noterápia politerápiára való cserélésével pró-
bálják ellensúlyozni. Bár a személyre sza-
bott terápia nagy előrelépést jelenthet, ennek 
a változásnak még csak a küszöbén állunk. 
Szóval a rák manapság már nem halálos 
ítélet, de fontos, hogy eljárjunk szűrésekre, 
hogy időben észleljük a bajt.

Kelemen Andi
kelemen.andra@nyuz.elte.hu
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NÉGYESHATOS

Ha szeretnéd nyomtatásban látni az írá-
sod, akkor a megfelelő rovat a Négyes-
hatos erre. Ide elsősorban hallgatók (kb. 
1700-2000 karakteres) írásait várjuk a  

negyeshatos@nyuz.elte.hu címre.

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

Már régóta el szerettem volna látogatni a 
Nemzeti Színházba, ugyanis kíváncsi vol-
tam, hogy az ország papíron legjobb színhá-
za mit tud nyújtani a nézőinek. Szerencsére 
lehetőségem nyílt megnézni a már 2014 óta 
futó darabjukat, Shakespeare Szentivánéji 
álom című színdarabját.
Aki ismeri ezt a vígjátékot, az tudja, hogy alap-
ból sem egy visszafogott, szűzies drámáról van 
szó, de azt hittem, hogy a magyar színjátszás és 
színház már túl van azon, hogy mindent óriási 
méretű genitáliákkal akarjon eladni. Először 
azt gondoltam, hogy lehet, hogy csak túl prűd 
a hozzáállásom vagy nem tudom értékelni a 
modernitást. De rá kellett jönnöm, hogy valami 
nem attól lesz modern, ha szanaszét szedi az 
eredeti alkotást és oda is eltúlzott szexualitást 
tesz, ahol egyébként is sok van. Láttam már 
igazán megbotránkoztató, vulgáris darabot a 
szombathelyi Weörös Sándor színházban, de 
azt valahogy mégsem fintorogva ültem végig, 

VULKÁN, JÉG, VÍZESÉS
IZLANDON JÁRTAM

A bakancslistámon régóta előkelő helyen szerepelt, hogy egyszer eljussak Iz-
landra. November elején teljesülhetett ez az álmom, ugyanis egy hetet töltöttem 
el az érintetlen, nyers tájairól híres szigetországban. Úti beszámoló következik.

Azoknak, akik szeretnének eljutni Izlandra, 
talán az anyagiak lehetnek a leginkább gátló 
tényezők, ezért először erről írok. Tavasz óta 
elérhető Izland a Wizz Air fapados járatá-
val. Az út odafelé majdnem öt óra, csaknem 
4000 km-t repültünk. Az egész utazás anya-
gi részét tekintve maga a repülőjegy volt a 
legkisebb tétel: kb. 50 nappal indulás előtt 
vásároltunk 25.000 Ft-ért.  A szállásunkat mi 
Airbnb-n foglaltuk, de érdemes próbálkozni 
a Couchsurfing-gel, ami ugye egy ingyenes 
kanapé-megosztó szolgáltatás. A legnagyobb 
összeg a listán talán az autóbérlés volt.  
Ez sajnos elkerülhetetlen, mivel Izlandon 
nem túl fejlett a távolsági tömegközlekedés 
(miért is lenne, ha a fővároson kívül 100.000 

ember lakik csak a magyarországnyi területű 
országban), és a látványosságok nem séta-
távra találhatóak. Sajnos odakint minden na-
gyon drága. A boltokban számértékileg min-
den annyi, mint itthon, viszont egy izlandi 
korona 2,5 Forint, így minden két és félszer 
annyiba került. Tehát érdemes néhány kon-
zerv májkrémet bepakolni az útra.
Ha jól tanultunk és összegyűlt az ösztöndíj az 
utazásra, nekiállhatunk megtervezni a progra-
mot. Mi főleg a fővárosból kiindulva tettünk 
egynapos túrákat. A legelső napra minden-
képp ajánlom az arany kört, amin megtalálha-
tóak a legfőbb nevezetességek: a Geysír nevű 
gejzír (ami épp nem működik, de van olyan 
mellette, ami tíz percenként kitör), a þingvel-

lir nemzeti park, a þórufoss és a Gullfoss víz-
esések (utóbbi mellett muszáj kipróbálni az 
újratölthető báránylevest), és a Kerið krátertó. 
A legszebb vízesések a déli parton vannak.  
A kedvencem a Svartifoss, azaz a fekete 
víz esés, ahol 25 méter magasból zúdul alá 
a víz a bazalt sziklák mellett. Ha már idáig 
eljöttünk, nem érdemes kihagyni a Vatnajö-
kull jégmező gleccsertavát, a Jökulsárlónt.  
A gleccserből folyamatosan leszakadozó 
kisebb jéghegyek – amik vagy világító kék 
színűek, vagy fekete csíkosak – ezen a glecs-
csertavon keresztül úsznak az óceán felé. 
Az izlandi gasztronómia elég furcsa volt szá-
momra. Bevásárláshoz leginkább a Bónus 
nevű boltokat ajánlom. Érdemes kipróbálni a 
skyr-t, ami egy nagy fehérjetartalmú joghurt. 
Rengeteg ízben kapható, nekem az almás ízlett 
a legjobban. Minden boltban kapható valami 
félbehajtott palacsintára hasonlító étel, ez az 
izlandi kenyér. Érdemes ellátogatni egy helyi 
piacra, itt a turistákat szeretik riogatni a rohasz-
tott cápahússal. A legjobb ár-érték arányú étel a 
lazac, mi vettünk füstöltet és pácoltat is. 
Utazásunk célja az is volt, hogy élőben lát-
hassuk egyszer az egyik legkülönlegesebb 
természeti jelenséget, a sarki fényt. Külön-
féle előrejelző oldalak vannak, ahol figyel-
hető a várható aktivitás, ám sajnos nem si-
került Izlandon sarki fényt látnunk. Ehhez 
azt hiszem, nagy szerencse kell. Végül ha-
zafelé a repülőgépről megcsodálhattuk egy 
kicsit ezt a furcsa, zöld égi tüneményt.

Vörös Évi
voros.eva@nyuz.elte.hu

imádkozva a szünetért. Nem beszélve arról, 
hogy az amúgy is nehezen érthető történetet 
tovább bonyolítják szereplők összevonásával, 
felesleges plusz jelenetekkel. Maga a rende-
zés tele van igazán jó ötletekkel, jó poénokkal, 
csak hát nincsenek kibontva és a viccek maxi-
mum harmincasoknak szólnak. 
A grúz rendező, Doiashvili egy szabadtéri 
színpadra gyártott rendezést mindenfajta átala-
kítás nélkül hozott be a hagyományos színház 
keretei közé és ez bizony sokszor visszaüt.  
A díszlet és a kosztümök minimalisták, de hát 
akkor mi is legyen azzal a hatalmas színpaddal?  
Mozgassuk össze-vissza, fel-le, lógassunk fel 
embereket teljesen indokolatlanul, a színpad-
technika ennyire eltúlzott használata kifejezet-
ten zavaró volt, a szemünkbe tűző reflektorok-
ról nem beszélve. 
Hozzá kell tenni, hogy, a második felvonás 
egészen szórakoztató volt. A darabot a színé-
szek próbálták menteni, bár néha azt érezni, 
hogy már ők is nagyon unják, hogy ennyi-
re lebutított alakokat kell játszaniuk. Mert a  

szereplőkről e röpke 3 óra alatt nem tudunk 
meg semmit. Titánia röhögcsél, Oberon szen-
ved, a négy fiatal tovább szenved. Pukk, meg 
hát nem is tudom, nem Pukk. Hanem Robin.  
A Batmanből. Kicsit olyan érzésem volt, mint-
ha Pukk szerepének legalább felét kihúzták 
volna, mivel jelen volt, de mégsem. Ha meg 
igen, akkor általában nem a történethez tett 
hozzá, hanem dögös Victoria’s secret modell-
ként vonult a francia rap egyik csodás képvise-
lőjére, a Formidable-ra. Utóbbiról nem tudom 
eldönteni, hogy tetszik-e a szám, vagy ez volt 
az egyetlen elem, ami valamennyire megtörte 
az unalmam és ebbe kapaszkodtam. 
Érdekességként érdemes lehet megnézni, de 
ne várjunk sokat tőle. Engem nem tudott ma-
gával ragadni ez a rendezés. Bár az is lehet-
séges, hogy az élmény teljes átélésében meg-
akadályozott, hogy már láttam ezt a darabot. 
Látványosan, viccesen, szellemesen, moder-
nen és ez most nekem nagyon hiányzott. 

Prátpál Mirtyll
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

IRÁNY BRNO
PRÁGA ELŐTTI UTOLSÓ MEGÁLLÓ

Lassan itt van a vizsgaidőszak, éppen ezért mindenkire ráfér pár nap ki-
kapcsolódás a megmérettetések előtt. Ajánlom nektek Brnot, ami olcsó 
áraival, kellemes légkörével alkalmas egy hosszú hétvége eltöltésére.

Brno Csehország második legfontosabb 
városa, 2011-ben a lakosságát 400 000 főre 
becsülték. A 13. században I. Vencel cseh 
király adta meg Brno-nak a városi jogokat. 
Később igen sok támadás érte a települést. 
Jöttek a tatárok, husziták, franciák, törökök 
és a poroszok, de mégsem sikerült senkinek 
bevennie a várost. 
A tömegközlekedés szerelmesei minden-
képp látogassák meg Brnot, ugyanis a 
villamosoknak itt nagy hagyománya van.  
Az első, lóval vontatott járat a 19. század-
ban indult. Jelen pillanatban 13 villamosvo-
nal és 13 trolibuszvonal látja el a lakosok 
igényeit. Biciklizni is érdemes itt, hiszen 
majdnem 40 kilométernyi bicikliút van a 
városban, sőt egy hosszú (130 km) kerék-
párút vezet el Bécsig. Biológus hallgatók-
nak is javasolt megnézni a várost, hiszen itt 
született Mendel, a genetika atyja.

Tugendhat-villa

A Cerná Pole-n álló villa Csehország 
első modern építészeti emléke, ami Fritz  
Tugendhat textilgyáros számára épült. 
Ludwig Mies Van de Rohe tervezte 1928-
ban, szintén ő tervezte a villa bútorzatát.  
A téli fűtést, valamint a nyári hűtést is klí-
maberendezés látta el. A Tugendhat házas-
pár csak 1938-ig tudta használni ezt a cso-
dás épületet, ugyanis kénytelenek voltak a 
nácik elől elmenekülni. Későbbi években 
sportiskolának és gyermekkórháznak is he-
lyet adott az épület. Méltán híres arról is, 
hogy 1992-ben itt zajlottak a tárgyalások 
a csehszlovák állam kettészakadásáról is.  
A villa a világörökség része 2001 óta.

Szent Péter és Pál katedrális

A Petrov-dombon található katedrális törté-
nete a 11. századig nyúlik vissza, ugyanis 
ekkor épült erre a helyre egy román stílusú 
kápolna, későbbi századokban ezt folya-
matosan bővítették. A maradványokat a 21. 
század eleji ásatások során találták meg.  
A legenda szerint Lennart Tortenson csa-
patai hónapokig ostromolták a várost, majd 
a parancsnok megfogadta egyik nap, hogy 
ha délig nem sikerül elfoglalni a várost, 

akkor elvonul. A védők látták, hogy nem 
fog addig kitartani a város így 11-kor meg-
kongatták a harangokat, a támadók pedig 
visszavonultak. Azóta nem délben, hanem 
11-kor kondulnak meg a harangok. Az évek 
során rengeteg átalakításon esett át a temp-
lom. 1901-ben pályázatot írtak ki a külső 
átalakításra, amelynek a győztese August 
Kirstein volt. Az ő terveinek köszönhető a 
templom mai külseje, és a jellegzetes 84 m 
magas tornyai is.

Špilberk vár

A várat a 13. században kezdték el építeni, 
később pedig az Osztrák-Magyar Monar-
chia legszigorúbb börtönévé, majd lakta-
nyává vált. A harmincéves háború alatt ezen 
vár falai segítették visszaverni a svéd táma-
dásokat. A börtön funkciója a várnak már 
ekkor is megvolt. Kezdetben protestánsokat 
tartottak ott, majd az 1848-1849-es forra-
dalom és szabadságharc résztvevői is itt 
raboskodtak. A 19. század elejétől az állami 
foglyok számára a vár északi területét külö-
nítették el, és az olasz carbonari mozgalom 
tagjaival töltötték fel a frissen megépített 
helyeket. Ha szeretnél erről az időszak-
ról olvasni, mindenképpen ajánlom Silvio  
Pellico költőnek – aki 8 évet raboskodott itt 
– A börtöneim című könyvét.
Persze rengeteg más látnivaló is van Brno 
városában. Az utazást én vonattal ajánlom, 
a szállás sem kifejezetten drága a város-
ban, javaslom, hogy Airbnb-n foglaljatok 
szállást, mert így jóval olcsóbb, mint szál-
lodába menni. Ne hagyjátok ki a kocsmá-
kat, és a jó cseh sört se! Jó utazást.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

HA HÁLAADÁS, AKKOR NFL

Ha valamit lehet szeretni Amerikában, ak-
kor azok a hagyományok betartása. Az egyik 
legnagyobb ilyen hagyomány, azaz ünnep a 
hálaadás, mely jelentősége a tengerentúlon 
már-már a karácsonnyal vetekedik. A legenda 
szerint az első hálaadást 1621-ben ünnepelték a 
Mayflower hajó utasai. Az azt megelőző 
évben a vallásüldözések miatt az Újvilág-
ba menekülő telepesek 51 fő kivételével 
mind a rendkívül hideg tél és az éhezés 
áldozatává váltak. Az életben maradot-
takat a Wampanoag nevű indián törzs segítet-
te többek között a juharszirup receptjével és 
a helyi halászat-vadászat titkaival. A történet 
szerint az őszi bőséges termés után az életben 
maradt 51 telepes megvendégelte az indián tör-
zset is. Az első hivatalos ünnepnapot George  
Washington hirdette meg még 1789-ben, 
majd Abraham Lincoln tette 1863-ban rend-
szeres ünneppé minden esztendő novemberé-
nek utolsó csütörtökét.
A jenkik legnépszerűbb sportjának, az ameri-
kai futballnak az összefonódása 1876-ra tehe-
tő, amikor is két egyetemi csapat, a Yale és a 
Princetown játszott egymással. Az első igazán 
emlékezetes, profi futballhoz köthető mérkő-
zés dátuma 1960, amikor is a Detroit Lions 
és a Green Bay Packers, valamint a Dallas 
Texans és a New York Titans csapott össze. 
Az igazi szintlépés az 1970-es évadban 
jött el, ekkor vált hagyománnyá, hogy 
a Detroit Lions játssza a délután első, 
a Dallas Cowboys pedig a máso-
dik mérkőzést pályaválasztóként, 
majd 2006-tól immáron zsinórban 
három találkozót bonyolítanak le, 
hogy könnyebben csússzon a pulyka 
a mérkőzéseket a tévé elől figyelemmel követő 
több tízmillió amerikai torkán.
2016. november 24-én a Detroit Lions az elő-
ző idényhez hasonlóan ezúttal is – egy utolsó 
másodpercben berúgott mezőnygóllal – győze-
lemmel tudta elhagyni a pályát, ez azért nagy 
szó, mert 2015-öt megelőzően zsinórban 11-
szer ez nem sikerült nekik. A másik két mérkő-
zésen a Dallas Cowboys és a Pittsburgh Steel-
ers simán győzött.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu
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Beküldési határidő: a megjelenéstől szá-
mított következő hét végéig (következő 
hét péntek 13.00).
Ezt kérlek tartsátok tiszteletben!
A nyertes a nyalókáját az Északi Hallga-
tói Irodában (É 0.75) nyitvatartási időben 
veheti át.
Nyertesnek az minősül, aki ebben a do-
bozban látta a nevét.

HETI NYERTESEINK

Kovács Martina
Mészáros Nikolett

Seress Dániel

MONDOK EGY

Humoros a tanárod? Másokkal is meg-
osztanád, hogyan sziporkázik az óráin? 

Küldd be a mondokegy@nyuz.elte.hu-ra a 
mondatot, a tanár és a kurzus nevét!

VICTORIA

A Victoria című kosztümös sorozat az angol 
Viktória királynőről szól, aki II. Erzsébet 
után a leghosszabb ideig ült a trónon. A király-
nő fiatal és igen botrányos éveibe pillanthatunk 
be a nyolc részes minisorozat segítségével. 
Az első pár részben Viktória küzdelmét látjuk 
édesanyjával, aki a trónra kerüléséig próbálja 
elnyomni és ezt azután is próbálja folytatni, 
miután korona került a fiatal főre. Ezt se Vik-
tória, se hű segítője, a miniszterelnök Lord 
Melbourne nem hagyja. A miniszterelnök és 
a királynő bensőséges kapcsolatát hűen mutat-
ja a sorozat, amit Lord Melbourne szakít meg, 
ebben eltér Az ifjú Viktória királynő című film 

miniszterelnökétől. A filmben gaz csábítóként 
van beállítva Lord Melbourne, aki kihasználja 
a szegény ifjú királynőt. Nekem jobban tetszik 
a sorozat ebből a szempontból, hiszen így sok-
kal romantikusabb, és a Lovagregényből ismert 
Rufus Sewell igen meggyőzően alakítja a kö-
zépkorú szerelmes férfit. Azonban sok egyezés 
található a film és a sorozat között, így azoknak 
semmiképpen nem ajánlom a Victoria megné-
zést, akiknek már a film sem tetszett.
 A sorozat megváltoztatja az emberekben a 
királynőről alkotott képet, hiszen fiatal lány-
ként mutatja be, aki szenvedélyesen szereti a 
férjét, Albert herceget. Ennek van történelmi 
alapja is, elég csak arra gondolnunk, hogy a 13 
éves házasságuk alatt 9 gyermekük született.  

Sőt, Albert herceg építtetett Osborne House-
ban egy olyan reteszt a hálószobájuk ajtajára, 
amit az ágy mellől is be lehet zárni, így a szol-
gálók, vagy temérdek gyerekük nem tudta őket 
megzavarni a huncut percekben. 
A szolgálók közötti kapcsolat kibontakozása is 
nagyon izgalmas része a sorozatnak, sőt, ott a 
szereplők titkolóznak, nem árulják el egymás-
nak hogy kik is ők, ez pedig később biztosan 
bonyodalmakhoz fog vezetni.
Azoknak ajánlom a sorozatot, akik szeretik 
a visszafogott romantikát, a politikai csel-
szövéseket, a korhű ruhákat, valamint a 
Dawton Abbey-t.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu

EGY RENDSZER ÉS A DÉMONA
A HELY, AMI NEM CSAK A CIPŐGYÁR MIATT HÍRES

A film megnézése után a látottak és hallottak olyan erősen beleférkőztek az 
agyamba, a gondolataim közé, hogy már minden neszre felkapom a fejem. 
Aki látta a filmet, talán tudja is, hogy miről beszélek. A következő leírást 
pedig  azoknak ajánlom elsősorban, akik még nem látták ezt a thrillert.

Sokan a magyar filmekről már eleve lemond-
tak, a korábban szerzett rossz élmények miatt. 
A közönség valamilyen szinten mindig is meg-
osztott volt és az is marad. Én azt preferálom, 
amikor az emberek adnak egy esélyt a teátrális 
élményeknek és utána alkotnak véleményt.  
Jelen esetben viszont úgy vettem észre, hogy 
ez a film már premier előtt nagy népszerűség-
nek örvendett. Gyakran találkoztam a plakátjá-
val az aluljárókban és megmondom őszintén, 
borsódzott tőle a hátam, de a szó jó értelmé-
ben. Akkor döntöttem el, hogy mindenképpen 
moziban szeretném látni, amikor még a nyáron 
egy másik filmet néztem meg és éppen sike-
rült időben beérnem a több mint negyed órás 
reklámblokkra. Ment az agyleszívás annak 
rendje és módja szerint, míg nem az egyik trail-
er olyan jól felcsigázta az emberek figyelmét 
a bejátszott jelenetek, a gyors vágásokal és az 
erős szavakkal, hogy bennem az fogalmazó-
dott meg: na, végre egy jól kidolgozott, klassz 
kis amerikai-valamilyen koprodukciós thriller. 
Mekkorát tévedtem, ez ugyanis A martfűi rém 
bemutatója. Teljes mértékben magyar. Azonnal 
felkeltette az érdeklődésem. 
A film bő 10 évet dolgoz fel, amelynek ki-
indulópontja egy 1957-ben elkövetett gyil-
kosság. Martfűn a cipőgyárból hazafelé tartó 
munkások közül egy fiatal hölgyet hidegvérrel  
meggyilkolnak, de a testére csak napokkal 
később találnak rá. Az egyetlen gyanúsított – 
és a rendőrök állítása szerint az elkövető is –  

Réti Ákos (Jászberényi Gábor), ugyanis őt 
látták utoljára vele. A film reflektál az akko-
ri eszmékre és gondolkodásmódokra, amik 
minden egyes percben tökéletesen érződnek 
is. A gyanúsított zavaros állapotban, de beis-
meri tettét és megkapja méltó büntetését. Az 
események megoldottnak látszanak, közel hét 
évig. Ugyanis történik még egy gyilkosság, 
aminek a profilja különb, így újabb tettes után 
kutatnak, sikertelenül. Ez hatalmas port kavar. 
Ráadásul a gyilkosságok felszaporodnak és 
nem egészen fél év után ismét történik egy. 
Szabályos hajtóvadászat indul, csak épp nem 
tudják kire ráhúzni a vizes lepedőt. A második 
gyilkosság idejében feltűnik a színen egy ifjú 
és nagyon tehetséges nyomozó is, Zoltán (Bár-

nai Péter), aki képes meglátni az összefüggé-
seket. Ez a cselekmény szempontjából nagyon 
fontos, ugyanis a megoldás kulcsa elképzel-
hetetlen lenne nélküle és a rátarti személyisé-
ge nélkül. Persze kutatásának eredménye és a 
szakmai hozzáállása a saját kollégáinak nem 
tetszik, aminek vagy közvetlenül szót adnak 
vagy a jó bevált módon a háta mögött beszélik 
meg, vagyis ahogy abban a rendszerben tették, 
besúgtak. Ezzel a nyomozást hátráltatják, az 
életet ellehetetlenítik, de továbbra is számon 
kérnek mindent mindenkitől. A film vége felé 
nem egy, hanem több katartikus pont is bekö-
vetkezik, ami igazi, őszinte, mozikarfa-marko-
lós izgalmat vált ki és már alig várja az ember, 
hogy legyen már végre igazság és vegyék azt 
észre, ami a szemük előtt van. Végül megtörté-
nik, amire várunk, de a korhűséget jellemezve 
a boldogság nem tart sokáig, mert megjelenik a 
színen az a bizonyos fekete autó... 
Az amúgy igaz történet abszolút autentikus-
ságát is igazolja, hogy a rendező az eredeti 
helyszíneken forgatta a filmet, a cselekményt 
az eredeti rendőrségi dokumentumokból ál-
lította össze és a statisztériában olyan embe-
rek is megfordultak, akik közvetve ugyan, de 
érintettek voltak a történetben. Zárásképpen, 
amit ajánlani tudok az az, hogy ezt a filmet 
mindenképpen nézzétek meg, de ha lehet ne 
egyedül. Ami garantált az az, hogy onnantól 
kezdve mindenki egy kicsit óvatosabb lesz a 
sötét, üres(nek látszó) utcákon.

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu

A martfűi rém (színes, magyar thriller, 121 perc, 
2016)
Rendező: Sopsits Árpád
Forgatókönyvíró: Sopsits Árpád
Szereplők: Jászberényi Gábor (Réti Ákos), Hajduk 
Károly (Kovács Péter), Szamosi Zsófia, Trill Zsolt, 
Anger Zsolt, Bárnai Péter (Zoltán)
Pontszám: 10/10

HIDATO
A cél az, hogy az összes üres négyzetet kitöltsétek 1-től 40-ig számokkal. De nem mindegy 
a megoldás mikéntje! Minden számnak érintkeznie kell a következővel vagy az oldalával 
vagy a sarkával. Tehát az egyestől a kettes lehet vízszintes, függőleges vagy átlós szom-
szédja.
Segítségképen:
• csak egy megoldás van
• nem kell találgatni, színtiszta logikával megoldható
• az első és az utolsó szám be van karikázva
• a megoldás során nem kell a legkisebbtől a legnagyobbig haladni, csak a végeredmény 

szempontjából fontos, hogy a számok szomszédai tényleg mellettük helyezkedjenek el
• megadtunk pár számot, hogy könnyebb legyen a tájékozódás
• egy példa:

Ha kész vagytok, a megoldásaitokat küldjétek el a rejtveny@nyuz.elte.hu címre, így részt 
vesztek a nyalóka sorsolásban. Jó fejtörést!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu
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