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Fizikusok a rákkutatásért
Pipek Orsolya, az ELTE TTK Komplex 
Rendszerek Fizikája Tanszék munkatársa 
Mit tehet a fizikus a rákkutatásért? címmel tart 
előadást Az atomoktól a csillagokig sorozatban.
Az élőlények genetikai információjának kinyerése 
(vagyis a DNS-szekvenálás) manapság egyre inkább 
rutinfeladatnak számít, az alkalmazott módszerek és 
technikák pedig évről évre olcsóbbá és hatékonyabbá 
válnak, így nagyon rövid idő alatt számottevő nyers adat-
mennyiség halmozódik fel. Ennek feldolgozására jelenleg 
kevesen felkészültek, így fizikusok és informatikusok bioló-
gusokkal karöltve dolgoznak a DNS-ből kinyert adatok statisz-
tikai elemzésén. Amennyiben sikerülne feltérképezni, hogy egyes 
betegségek a DNS-ben milyen elváltozásokat, mutációkat okoznak, 
lehetőség nyílna a kóros mechanizmusok mélyebb szintű megértésére 
és esetleges kivédésére. Az ilyen jellegű vizsgálódásokat mindig komoly 
érdeklődés övezi, elsősorban a rákkutatás témájában. Előadásában ezt az 
ígéretes jövő előtt álló tudományágat tekinti át  Pipek Orsolya. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Eötvös terem (1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/A, 0.83)
Időpont: 2017. február 23. 17:00

Okos világ? – Okos iskola?
Az Educatio folyóirat tematikus számának megjelenéséhez kapcsolódóan 
műhelykonferenciát szerveznek 2017. február 23-án.
A tanácskozáson – melyet Fehérvári Anikó docens, az Educatio főszer-
kesztője, a tematikus szám összeállítója és Nagy Péter Tibor, az ELTE 
OIK munkatársa, a lap szerkesztője vezetnek – a különböző tudományágak 
képviseletében érkező szakemberek két szekcióban tekintik át a digitális 
kor kihívásait. Megvizsgálják például, hogyan érintette a pedagógusok 
munkáját az információs és kommunikációs technológiai eszközök elter-
jedése, mennyire alakult át a tudás, és miként hat serdülőkorban a média a 
szociális viselkedésre és a társas kapcsolatokra. | Bővebben: elte.hu
Helyszín: ELTE PPK Kari Tanácsterem (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.)
Időpont: 2017. február 23. 13:00 - 18:30

Ősi védelmi rendszerünk
Ősi védelmi rendszerünk, a sokarcú komp-

lementrendszer címmel tart előadást az Élő 
adás sorozatban Józsi Mihály immunbioló-

gus, az MTA-ELTE Lendület Komplement ku-
tatócsoport tudományos főmunkatársa.

Az immunrendszer leglátványosabb és legismer-
tebb működése a fertőzések és védőoltások nyomán 

szerzett immunitás, de a kevésbé ismert veleszületett 
védekező mechanizmusok nélkül sem maradnánk élet-

ben. A komplementrendszer a veleszületett immunitás 
egyik fontos pillére, melynek aktiválódása a szervezetben 

sokrétűen szabályozott. Bár egyik fő feladata a kórokozó 
mikrobák elpusztításának elősegítése, számos más élettani fo-

lyamatban is lényeges szerepet tölt be. A komplementrendszer 
működésének zavarai a szervezet károsítása révén különböző be-

tegségek kialakulásához vezethetnek. Józsi Mihály előadása ennek 
az érdekes fehérjehálózatnak a működését, egyes betegségekben ját-

szott szerepét és terápiás vonatkozásait tekinti át. | elte.hu
Helyszín: ELTE TTK Szabó József terem (Pázmány Péter sétány 1/C, 0.803)
Időpont: 2017. március 01. 17:00

Felhívás a XXII. Bolyai Konferenciára
Az ELTE Bolyai Kollégium 2017. március 18–19. között ismét meg-
rendezi multidiszciplináris hallgatói konferenciáját. Jelentkezési hatá-
ridő: február 24.
A konferencia lehetőséget teremt az ország bármely egyeteméről érke-
ző hallgatók számára, hogy eltérő kutatási területeiket más tudomány-
területek művelői számára is közérthetően bemutassák, véleményüket 
ütköztessék. A rendezvény ily módon kitűnő alkalom lehet a leendő ter-
mészettudományos, bölcsész, jogász, közgazdász, orvos értelmiség köze-
ledésére, és az előadói képességek kipróbálására is.
2012 óta a konferencián nemzetközi hírű kutatók is részt vesznek: 2013-
ban előadást tartott Szemerédi Endre Abel-díjas matematikus és Barabási 
Albert László fizikus; a 2014-es konferencia meghívott előadói Bojár Gá-
bor, a Graphisoft és az Aquincum Institute of Technology (AIT) alapítója 
és Vámos Miklós író, dramaturg voltak; 2015-ben Frei Zsolt asztrofizi-
kus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 
tanszékvezető egyetemi tanára, valamint Nádasdy Ádám, költő, esszéíró, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol 
Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára adott elő, a tavalyi évben pedig 
Mérő László, az ELTE PPK egyetemi tanára, valamint Vadász Gergely, 
a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földfizikai Főosztályának segéd-
munkatársa tartották a plenáris előadásokat. | Bővebben: bolyai.elte.hu

A 2017-es évet egy újdonsággal kö-
szönti a Tétékás Nyúz szerkesztő-
sége – elindult a YouTube csa-
tornánk!
Régóta dédelgetett álmom, 
hogy különböző videós tar-
talmakkal szórakoztassunk 
és tájékoztassunk titetek, és 
végre valahára ez a nap is 
elérkezett az életünkben.
A csatornánk az Überfúzi-
óról készített videójával de-
bütált a hétvégén, így ha részt 
vettél a bulin, akkor jó eséllyel 
összefuthattál velünk, ahogy fel-alá 
rohangálunk és megörökítjük a buli szí-
ne-javát, azaz titeket.
A továbbiakban is tervezünk hasonló kis színes tartalmakkal szol-
gálni nektek, legyen szó bulikról, gólyatáborokról vagy érdekes in-
terjúalanyokról.
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V. ANATÓMIA TANULMÁNYI  
VERSENY - 2016
Az ELTE TTK Biológiai Intézet Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tan-
széke immáron ötödször szervezte meg − jelentős hallgatói érdeklődés 
mellett − az Anatómia Tanulmányi Versenyt, melynek első fordulója 2016. 
november 23-án, második fordulója december 3-án került megrendezésre.

Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat hon-
lapján és a Tétékás Nyúzban szeptembertől 
hirdetett versenyre november 20-ig jelent-
kezhettek azok a biológia alapszakos hall-
gatók, akik korábban az Állatszervezettan I. 
EA tárgyból sikeres kollokviumot tettek és 
az Állattan szigorlat teljesítése még előttük 
áll. Az utolsó heteken plakátok is buzdították 

részvételre a még hezitáló hallgatókat. A vizs-
gáknál kevésbé stresszes, helyenként játékos 
körülmények között megrendezett versenyen 
való részvétel lehetővé teszi a szigorlat állat-
szervezettan anyagával való szembesülést, 
ezzel is segítve a vizsgára történő felkészülést. 
A versenyen jó, sőt kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó hallgatókat vizsgakönnyítésekkel jutal-
mazva csökkentettük a vizsgaidőszak terheit.  
A versenyre való felkészülést a korábbi verse-
nyek az ELTE TTK Biológiai Intézet moodle 
szerverének (https://tem.elte.hu) virtuális teré-
ben elhelyezett leírásai és két írásbeli minta-fel-
adatsor is segítette. A verseny első, írásbeli 
fordulója – mely 25 rövid, az Állattan szigorlat 
beugró kérdéseihez hasonló feladat megoldá-
sából és 4 ábra feliratozásából állt – 41 lelkes 
hallgató részvételével zajlott a Mogyoródi Jó-
zsef teremben. 15 versenyző ért el 60% feletti 
eredményt, ezzel mentesülve a szigorlati beug-
ró dolgozat állatszervezettan részének megírá-
sától. Közülük 5-en 70% feletti eredménnyel 
továbbjutottak a második fordulóra. További 
9 versenyző 60 pont felett teljesített, közülük 
nyolcan úgy nyilatkoztak, hogy a döntőben, 
csapatverseny formájában szívesen tovább küz-
denek a beugró dolgozat alóli mentesség meg-
szerzéséért. A második, szóbeli feladatokból 
álló fordulót – mely nyilvános volt – a Bioló-
giai Intézet Tanácstermében (7-411) rendeztük.  

Az első részben minden jelölt kötelező fela-
data volt egy legalább 15 perces, a megsze-
rezhető pontok többségével jutalmazható, raj-
zokkal illusztrált előadás megtartása a verseny 
anyagából húzott témakörben. A 20 perces 
felkészülés után az előadások sorrendje sor-
shúzás alapján dőlt el. Egy-egy felelet után a 
versenytársak és a csapatok további pontokért  

versengve egészíthették ki az elhangzottakat, 
egy versenyző összesen négyszer szólhatott 
hozzá. Egy rövid szünet után, a forduló má-
sodik részében villámkérdésekre adott vála-
szokkal lehetett a pontok számát gyarapítani.  
A válaszadás jogát itt licitálással lehetett meg-
szerezni. A döntőben kialakult végső sorrend 
a következő lett: I. helyezett: Lajer Panna,  
II. helyezett: Molnár Eszter Sarolta, III.  
helyezett: Galambos Klaudia, IV. helyezett:  

Csíkos Sándor, és V. helyezett: Markó  
Dorottya. Mindkét csapat tagjai Kispéter 
Enikő, Lindner Anna, Penc Mirjam és Tóth 
Benedek, valamint Heller Ádám, Kocsis- 
Jutka Virág, Mokos Dániel és Szente András  
helyes válaszaikkal, illetve a versenybeli ak-
tivitásukkal megszerezték a beugró dolgozat 
alóli mentességet. A versenybizottság megí-
télése szerint a döntőben résztvevő hallgatók 
teljesítménye elérte a szigorlat színvonalát.  
Az eredményes emberi idegrendszer és érzék-
szervek beszámoló megírását követően Lajer 
Panna és Molnár Eszter Sarolta megajánlott 
jeles (5), Galambos Klaudia és Csíkos Sándor 
megajánlott jó (4), és Markó Dorottya meg-
ajánlott közepes (3) szigorlati részjegyet kap-
nak állatszervezettanból.
A versenyt több szervezet is támogatta, ezért 
minden döntőbe jutott hallgató részesült vala-
milyen jutalomban: a Kossuth Kiadó értékes 
ajándék könyveket, az ELTE Sport Kft. és az 
ELTE BEAC sportolási lehetőségeket, pólókat 
és törülközőket, az ELTE Szolgáltató Központ 
pedig ELTE feliratos bögrét, pendrive-ot, tollat 
és jegyzettömböt ajánlott fel. Az ELTE TTK 
Hallgatói Alapítvány a döntő megrendezési kö-
rülményeinek otthonosabbá tételében nyújtott 
anyagi segítséget. A szponzoroknak ezúton is 
köszönjük, hogy támogatásukkal hozzájárultak 
a verseny sikeres megrendezéséhez és rangjá-
nak emeléséhez! 
A tanulmányi verseny a hagyományos oktatási 
formáktól eltérő ismeretszerzést tesz lehetővé. 
A verseny után maguk a versenyzők köszönték 
meg a lehetőséget és nagyon hasznosnak ítél-
ték a szigorlati felkészülés tekintetében.
Gratulálunk a versenyen sikeresen szereplő 
hallgatóknak!
A szervezők: Csikós György, Molnár Kinga, 
Lőw Péter, Pálfia Zsolt, Zboray Géza

MENTORNAK LENNI JÓ!
Vigh Patríciával, az ELTE TTK HÖK mentor-koordinátorával a mentorko-
dásról, a mentorképzés menetéről és a közelgő jelentkezésről beszélgettünk. 
Akinek valaha is megfordult a fejében, hogy jelentkezne mentornak, annak 
kötelező olvasmány!

Mit is jelent mentornak lenni?

A mentorság főleg arról szól, hogy az egye-
temre érkező gólyáknak ősszel segítünk 
eligazodni a tanulmányi rendszerben, tár-
gyakat felvenni, beiratkozni, illetve ha bár-
milyen egyéb problémájuk van, például az 
ösztöndíjakkal kapcsolatban vagy sportot 
szeretnének felvenni, és nem tudják hogyan 
kell, vagy akár eltévednek az egyetemen 
és útbaigazításra van szükségük – ez mind 
olyan dolog, amivel a mentorhoz lehet for-
dulni. De ezek mellett van a mentoroknak 
egy kicsit hálásabb feladata: a gólyatáborban 
a csapatvezetésben is részt vesznek, már ott 
megismerkednek a gólyákkal, így egy kicsit 
közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki. Tehát a 
tanulmányi ügyek mellett a beilleszkedésben 
is segítenek a mentorok, hogy minél ottho-
nosabban érezzék magukat az egyetemi kö-
zösségben.

Időben hogyan oszlanak meg ezek a felada-
tok, milyen terhelésre kell számítani?

A mentorok képzése a tavaszi félévben bo-
nyolódik le, általában hétvégi programok for-
májában – mi is hallgatók vagyunk, értelem-
szerűen nekünk sem jó bármilyen időpont – a 
hétköznapi programokat például mindig két 
időpontban ismételjük, hogy lehetőleg min-
denki ráérjen. Nyáron pedig van egy tábor, 
ami a vizsgaidőszak utáni hetekben szokott 
lenni, előre egyeztetett időpontban. Nyárra 
esik még természetesen a gólyatábor, utána 
pedig a szeptember egy pörgősebb időszak, 
hiszen ekkor van a regisztrációs hét, a beirat-
kozás, a kritérium dolgozatok. Tehát egyér-
telműen a félév eleje igényel több figyelmet, 
de a mentorság az egész őszi félévre szól, a 
vizsgaidőszak kezdete például szintén egy 
olyan időszak, amikor megélénkül az aktivi-
tás, hirtelen több kérdés érkezik.

Hogyan épül fel pontosan a képzés?

Mindenek előtt jelentkezni kell a TTK HÖK 
oldalán, de ez még semmilyen kötelezett-
séggel nem jár, tehát ha meggondolná ma-
gát, ne aggódjon, ezt még vissza lehet vonni.  
(Ez viszonylag gyakran elő szokott fordulni, 
ezzel nincs semmi probléma.) Idén van egy 

kis újítás: eddig mentorelőadások jelentet-
ték a képzés első részét, amelyeket a HÖK 
tisztségviselői tartottak bizonyos szekci-
ókból (tanulmányi ügyek, szociális ügyek 
stb.), idén viszont ehelyett a jelentkezés 
lezárultával egy mentorkisokost adunk ki.  
Ez egy jegyzetszerű dokumentum, amelyben 
szerepelnek a mentorok számára alapvetően 
szükséges tudnivalók. Lesz egy konzultáci-
ós alkalom is, ahol a jelöltek találkozhatnak 
a tisztségviselőkkel kötetlenebb formában, 
és rákérdezhetnek azokra a dolgokra, amiket 
esetleg nem értettek a kisokosban, ez egyben 
az ismerkedésre is jó alkalom. Ezután lesz egy 
teszt, amely a mentorkisokos anyagára kérdez 
rá. Ezen elég jól kell teljesíteni, de nem egy 
vérengzős vizsgáról van szó, tényleg olyan 
alapinformációkra kérdezünk rá, amelyek 
alapvetően szükségesek, például hogy mi-
lyen papírokat kell vinni a beiratkozásra, vagy 
hogy kik jogosultak a szociális támogatásra. 
Természetesen van egy ismétlés is, tehát aki-
nek ez a teszt nem sikerül elsőre, annak is van 
még esélye, hogy mentor legyen.

Hogyan tovább?

A teszt a képzés hivatalosabb része, ezután 
van egy mentorkirándulás, amelyen az ösz-
szes jelölt részt vesz, ez általában Kamara-
erdőn szokott lenni, de lehet, hogy idén eb-
ben is újítunk egy kicsit. Ez egy szabadabb, 
vetélkedő jellegű program, itt a mentorjelöl-
tek jobban megismerhetik egymást, illetve 
a szakterület vezetőit. A mentorkirándulást 
egy játéknap követi, ez a gyakorlati felada-
tokra helyezi a hangsúlyt: hogyan kell csapa-
tot vezetni, játékokat szervezni.
Majd egy szóbeli vizsga következik, amely 
a mentorok kommunikációs és probléma-
megoldó készségét méri, tehát itt nem tu-
dásanyagot kérünk számon, hanem arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy hogyan reagálnátok 
egy-egy szituációban. Ezek után következik 
a nagy döntés: kiből lesz mentor, kiből nem?  
A keretszámok adottak, ezeket be kell tarta-
nunk. A beválogatott mentorok számára két 
többnapos eseményt szervezünk, egy hétvé-
gét és a már említett tábort. Ez remek alkalom 
arra, hogy összeszokjon a csapat, ezek már 
kötetlenebb programok, amelyek a gyakorlati 
feladatokra és a szórakozásra koncentrálnak,  

de persze itt is vannak a képzésnek elméle-
ti részei: például, ha új információ jelenik 
meg, változás van valamilyen területen, arról  
ekkor értesülhetnek a mentorok.

Arról ősszel már részletesebben meséltél, 
hogy miért érdemes mentornak lenni. Akit 
érdekel, annak javaslom, hogy lapozza fel 
a Nyúz régebbi számait. Most viszont arról 
kérdeznélek, hogy mit adhat maga a képzés?

Én amikor először jelentkeztem mentornak, 
akkor kicsit elveszettnek éreztem magam az 
egyetemen. Közösségre vágytam, és ezt ab-
szolút meg is kaptam a képzéstől, rengeteg 
olyan embert ismertem meg, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy jól érezzem magam az  
ELTE-n. A másik nagy előny pedig szerintem 
az, hogy én nem csak a gólyáimnak vagyok 
mentor, hanem a szaktársaimnak is, és min-
denkinek, aki ismer, mert jobban ismerem az 
egyetem rendszerét, sok mindenben tudok 
tanácsot adni. Nekem nagy biztonságot ad, 
hogy átlátom hogyan működnek körülöttem 
a dolgok. Például sok ösztöndíj-lehetőségről 
csak a képzésen szereztem tudomást.

Azt gondolom, hogy most nagyon sok újdon-
ságot tudhattak meg az érdeklődők, de ha 
esetleg még maradtak megválaszolatlan kér-
dések, akkor kihez lehet fordulni?

Kérdésekkel elsősorban engem lehet keres-
ni a mentorkord@ttkhok.hu címen, illetve 
folyamatban van a szakos mentorfelelősök 
kiválasztása, és a szakterületi koordináto-
rok is szívesen segítenek bármilyen problé-
ma esetén. A jelentkezés lezárulta előtt pár 
nappal, február 23-án, este 6 órakor pedig 
tartunk egy bevonó előadást, ahol általános 
tájékoztatóval és szakterületi beszélgeté-
sekkel is várunk minden érdeklődőt. (A 
pontos helyszínt és minden egyéb kapcso-
lódó információt a bevonó Facebook-ese-
ményénél, illetve a TTK HÖK Facebook 
oldalán találjátok majd.)

Mit üzennél azoknak, akik esetleg még hezi-
tálnak?

Azt üzenném, hogy biztosan senki sem fog-
ja megbánni, ha jelentkezik. Egyrészt ez 
még semmilyen kötelezettséggel nem jár, 
másrészt viszont meg fogjátok látni, hogy 
szükségetek van erre az élményre, úgyhogy 
mindenkit biztatok, aki még nem döntött, 
hogy jelentkezzen!

Tóth Teodóra
toth.teodora@nyuz.elte.hu

Tételkidolgozás

A versenyzők
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HALLGATÓI  KÖZÉLET

KÖNYVTÁROSOK A HÁTTÉRBEN
A KÖNYVTÁR TUDOMÁNYMETRIAI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

A könyvtár hagyományosan az a hely, ahonnan az ember valamilyen 
birtokában lévő adat alapján kézhez kapja a keresett könyvet vagy 
folyóiratot, amelyet a könyvtár gyűjt, rendez, őriz és szolgáltat.
Lényegében ez a feladat az immár hatodik évében járó, átalakulás 
előtt álló MTMT és kishúga, az EDIT esetében is.

A Magyar Tudományos Művek Tára 
(MTMT)

A különböző tudományok művelői ide-
genkedve fogadták az MTMT beveze-
tését. Nem volt világos, hogy miért van 
szükség egy ilyen egységes nyilvántar-
tásra és a legtöbben felesleges admi-
nisztrációs tehernek érezték – és érzik 
még most is – az egészet. Az évek so-
rán azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 
az MTMT olyan objektív mércét, össze-
hasonlítási alapot jelent a tudományos 
teljesítmények értékeléséhez, amelyet 
nem hagyhatnak figyelmen kívül a kü-
lönböző kinevezések, pályázati pénzek 
és tudományos fokozatok odaítélésekor.  
A kutatóintézetek, kutatóegyetemek sa-
ját tudományos teljesítményükkel kap-
csolatos adataikat is az ide felkerült ada-
tok alapján gyűjtik.
• M – Magyar kutatóhelyen készült 

vagy magyar nemzetiségű szerzők 
által közölt.

• T – Tudományos – elsősorban tudo-
mányos, de emellett vannak benne 
más.

• M – Művek (ismeretterjesztő, okta-
tási, közéleti, sőt művészeti jellegű 
alkotások) adatai is. 

• T – Ezekből a bibliográfiai adatok-
ból épül fel a Magyar Tudományos 
Művek Tára.

A tudománymetriai adatok és statisztikai 
lekérdezések, pályázatok benyújtása, be-
számolók készítése mellett talán nem tuda-
tosult még sokakban, hogy az MTMT-ből 
irodalmazni is lehet. Vajon hányan hasz-
nálják irodalomkutatásra az MTMT-t?

A TTK könyvtárosainak munkája

A tudományos irodalom kezelése a könyv-
tártudomány egyik speciális területe. Amíg 
egy könyvtár katalógusa az adott könyv-
tár állományáról ad tájékoztatást, addig a 
bibliográfia nem kötődik lelőhelyhez. Itt 
egy-egy téma vagy szerző köré rendeződ-
nek a dokumentumok, és a könyvtárosok 
feladata visszakereshető rendszerré alakí-
tani a számtalan, különböző helyről össze-
gyűjtött bibliográfiai adatot. Az adatbázis 
a forrásközlemények bibliográfiai adatain 
túl tartalmazza a műre történt hivatkozási 

adatokat, valamint tudománymetriai infor-
mációkkal is szolgál.
A Kari Könyvtár 2011-ben kapta meg az 
MTMT adminisztrátori teendőket. A beve-
zetés – megelőzve az ezt szabályozó rektori 
utasítást – 2011 márciusában kezdődött, a 
BTK-n, az ÁJK -n és a TTK-n, ahol a kísérleti 
nyúl szerepét a Kémiai és a Biológiai Intézet 
vállalta. Tanfolyamokon, képzéseken veszünk 
részt, hogy lépést tartsunk és mind profibban 
végezzük munkánkat.
2015-re elértük, hogy az MTMT-ben a feltöl-
tött publikációk, hivatkozások száma megkö-
zelítőleg fedje a valóságot, így a Kar és a hoz-
zá tartozó Intézmények publikussá válhattak.
2016 novemberében a TTK-n megalakult 
az MTMT munkacsoport. 

Amit nyújtunk 

Publikációk szintjén rendszeres, folyama-
tos feltöltést végzünk (hetente) a WOS-ból 
és Scopusból.

Hivatkozások szintjén az MTMT köz-
ponti adminisztráció a WOS-ból importál 
negyedévente. A jövőben – talán már az 
idén – ez a Scopusból is meg fog történni. 
Addig – a szerző kérésére – évente egy-
szer végezzük innen az idézőfrissítést.
Szerző kérésére frissítjük a publikációs 
listát. Frissen megjelent, új publikációkat, 
ha van már DOI számuk, kötet és oldal-
szám nélkül is fel lehet vinni. Ha nem a 
szerző viszi fel, az új, vagy az MTMT lis-
tájáról még hiányzó publikációkat jelezze 
az admin felé (DOI szám is elég, ha van).
Szintén szerző kérésre ellenőrizzük a 
felvitt adatokat és javítjuk is, ha kell.
Segítünk a doktori.hu feltöltésében.
Betanítást, segítségnyújtást kérhetnek a 
szerzők, kutatócsoportok adminisztráto-
rai bármelyik admintól.
A hallgatók közül többen is részt vesz-
nek kutatómunkában, és az eredmények 
publikálásánál társszerzők lesznek.  
Ők is regisztrálhatnak az MTMT-be, ha 
szeretnék nyilvánossá tenni tudományos 
tevékenységüket. A regisztráláshoz kér-
jék az intézeti adminok segítségét.

MTMT 2.0

Hamarosan megismerhetünk egy új 
szoftvert, az MTMT 2.0, amely elég sok 
változást fog hozni. Mint ahogy egy ka-
masznál is, a megjelenése is jelentősen 
más lesz, sok jogosultság módosul, pél-
dául a publikációk szerkeszthetőségé-
ben, a duplum kezelésében. A támogatás-
ban az eddigi központi segítségnyújtási 
rendszer helyett a szerző az intézményi 
adminisztrátortól kérhet majd segítséget, 
az ún. segítségkérő cédulákkal.

Az ELTE Digitális Intézményi Tudás-
tár (EDIT)

Az MTMT mellett meg kell említenünk 
az EDIT-et is, melynek egyre több szer-
ző ismeri fel a szükségességét.
A nyílt hozzáférésű tudományos publiká-
ciók bárki számára ingyenesen elérhetők. 
Ez megnöveli a láthatóságukat, az olva-
sottságukat és a hivatkozásaik számát.  
Az Open Access folyóiratokban való pub-
likálás mellett a tudományos közlemé-

nyeket elhelyezhetik repozitóriumokban 
is. Intézmények (egyetemek, kutatóhe-
lyek) is működtetnek ilyen online archí-
vumokat, melyek összegyűjtik, megőrzik 
és elérhetővé teszik a munkatársaik által 
létrehozott tartalmakat. Ezek származhat-
nak akár magas presztízsű, előfizetéses és 
lektorált folyóiratokból is, ugyanis sok-
szor ezek is lehetővé teszik a publikáció 
preprint (lektorálás előtti) vagy postprint 
(lektorálás utáni) változatának szerzői 
önarchiválását. Az ELTE-n létrehozott tu-
dományos vagy oktatási célú elektronikus 
dokumentumokat az ELTE Digitális Intéz-
ményi Tudástárban (EDIT) gyűjtjük, archi-
váljuk és szolgáltatjuk. Az EDIT-be tehát 
nem csak a publikációk bibliográfiai adatai 
kerülnek be, mint ahogy az MTMT-be, ide 
a teljes szöveget is elhelyezzük. 
A repozitóriumban való tárolással bizto-
sítjuk az Egyetem tudásvagyonának hosz-
szútávú megőrzését, valamint elérhetővé 
tesszük azt minden érdeklődő számára.  
A Tudástárban való eligazodást a doku-
mentumtípusok szerint kialakított kate-
góriarendszer és egy kereső segíti. A fel-
töltött dokumentumok egyedi és állandó 
azonosítót kapnak, a teljes szöveghez 
való hozzáférés pedig nyilvánosra vagy 
korlátozottra is állítható.
A repozitórium működtetését is könyv-
tárosok végzik, akik segíthetnek a fel-
töltésben, a metaadatok létrehozásában 
vagy akár a szerzői jogi kérdések meg-
válaszolásában.

ELTE TTK – MTMT – 2016

Az alábbiakban olyan, MTMT-ből ki-
nyert adatokat közlünk, melyek azt mu-
tatják meg, hogy – Intézetekre lebontva 
– 2016-ban hány publikációja keletke-
zett a Karnak, illetve hány hivatkozást 
kapott ebben az évben a Kar.
Egy másik ábra pedig néhány nagyobb hazai 
egyetem természettudományi karának össze-
hasonlítása a 2016-ban született és 2016-ban 
kapott hivatkozásokra vonatkozóan.
Gratulálunk a szerzőinknek!

ELTE TTK MTMT Munkacsoport

Az ELTE TTK MTMT-be feltöltött 2016-ban megjelent publikációi Intézetenként

Az ELTE TTK MTMT-be feltöltött 2016-ban 
kapott hivatkozásai Intézetenként

Publikációk – ELTE TTK 1236, BME TTK 382, SZTE TTK 736, NYME TTK 140, DE TTK 495, PTE TTK 246

     A HALLGATÓK KÖZÜL 
TÖBBEN IS RÉSZT VESZNEK 
KUTATÓMUNKÁBAN, ÉS AZ 

EREDMÉNYEK PUBLIKÁ-
LÁSÁNÁL TÁRSSZERZŐK 
LESZNEK. ŐK IS REGISZT-

RÁLHATNAK AZ MTMT-BE, 
HA SZERETNÉK NYILVÁ-
NOSSÁ TENNI TUDOMÁ-

NYOS TEVÉKENYSÉGÜKET.
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INTERJÚ

OKTATÁS ÉS IPAR
BIOTECHNOLÓGIA AZ ELTE LÁGYMÁNYOSI CAMPUSÁN
Interjúalanyom Dr. Kacskovics Imre az ELTE-TTK Immunológiai Tanszéké-
nek tanszékvezető egyetemi tanára, Peter S. Freudenthal professzor, számos 
tudományos cikk szerzője és ösztöndíj nyertese. Beszélgetésünk során szó esett 
a családjáról, a kutatói pályafutásáról és az üzleti szférában elért sikereiről.

Az apai és anyai felmenőket tekintve nem átlagos 
múlttal rendelkezik. Mesélne egy kicsit erről?

Édesanyámat Zichy Klára Katalinnak hívták, 
arisztokrata családba született. A Zichy-k több-
sége elhagyta az országot a háború után, így 
az itthon maradt anyai nagymamámat, Bolza 
Mariette grófnőt és festőművészt tudtam csak 
jobban megismerni és rajta keresztül kicsit bele-
látni ebbe a mára már eltűnt világba. Az ő édes-
apja, az én dédapám – Bolza Pál – alapította 
meg a Szarvasi arborétumot; míg nagymamám 
nagyapja gróf Vigyázó Sándor a Vácrátóti ar-
borétumot teremtette meg és nem mellékesen 
a Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb 
támogatójává vált, miután teljes vagyonát a ha-
zai tudományos köztestületre hagyta.
Édesapám egy somogyi köznemesi családból 
származik. Tudomásom szerint a mostani Hor-
vátország területén lévő Daruvárról érkeztek 
Magyarországra valamikor a XVII. század-
ban. A név talán sokaknak ismerős lehet, sok 
Kacskovics van és ők mind a rokonaim. Ebben 
a családban is volt több kiemelkedő egyéni-
ség, pl. a márciusi ifjakkal együtt emlegetett  
Kacskovics Lajos akadémikus, jogász-po-
litikus, még Budapest főjegyzője is volt.  
Sőt, legnagyobb meglepetésemre rábukkantam 
egy Mikszáth mellszoborra a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia első emeleti díszterme mellett, 
amit egy másik Kacskovics készíttetett. Érde-
kes, sokszínű család. 

Honnan jött az érdeklődés a tudomány, ponto-
sabban az állatorvosi pálya iránt?

Mindig is kedveltem az állatokat és kíváncsiság-
gal töltött el a természet. Nyáron rendszeresen 
utaztunk le Szarvasra, ahol nagymamám min-
den fát ismert, mert nagy részét együtt ültették 
az apjával és névről tudott mindent, magyarul 
és latinul. Ez a fajta érdeklődés bennem sosem 
merült fel, és sajnos azóta is bajban vagyok 
egy-egy növény nevével… Ugyanakkor az ál-
latokat nagyon szeretem, gimnázium alatt nya-
ranta egy pomázi lovasiskolában dolgoztam 
lovászként, majd vidéken egy nagyon-nagyon 
eldugott helyen egy állatorvos mellett dolgoz-
tam, hogy megismerjem a szakmát. Mivel elég 
korán kialakult, hogy állatorvos akarok lenni, 
ezért aztán jelentkeztem az egyetemre, ahova 

nagyon nehéz volt bejutni. Elsőre nem vettek 
fel, ezért elmentem oda egy évre dolgozni egy 
laboratóriumba. Másodjára felvettek és nagyon 
tetszett, amit ott tanítottak. Már másodév után 
meghívtak TDK-zni az Élettani Tanszékre, ahol 
egy nagyon érdekes kutatásban vettem részt, 
a pajzsmirigy hormonháztartást vizsgáltuk. 
Pontosabban azt, hogy hogyan befolyásolja a 
csirkék pajzsmirigy hormonháztartását a táp-
lálékban lévő nitrit és nitrát, mert akkoriban 
Magyarországon gyakoriak voltak a túl-műtrá-
gyázott területek, amelyeken nem volt szenny-
vízelvezetés sem. Ebből kikerekedett egy TDK 
dolgozat, amellyel az OTDK-ra is eljutottam.  
A TDK után ottmaradtam a tanszéken demonst-
rátornak, ami arról szólt, hogy a gyakorlatokat 
segítettem előkészíteni, meg olyan eszközöket 
készítettem, amivel pl. a tüdő működését le-
hetett modellezni (Donders-féle tüdőmodell). 
Patkányok mellékveséjét távolítottam el, hogy 
az ion-háztartás szabályozását, ill. annak hi-
ányát mutassuk be az ún. úsztatási próbával.  
Jól éreztem magam. Amikor elvégeztem az 
egyetemet még mindig állatorvosnak készültem, 
de nem találtam megfelelő állást. Ugyanakkor 
időközben a kutatás is megtetszett és marasztal-
tak az Élettani Tanszéken. Épp akkor jött haza  
Amerikából egy kutató, Dr. Frenyó V. László, 
aki meghívott az immunológiai munkacsoport-
jába. Hogy hogyan lesz valakiből kutató vagy 
miért is akarja ezt csinálni? Ez nagyon is érdekes 
dolog, de hogy lesz valaki például repülőgép pi-
lóta? Gondolom, őt az érdekli jobban. Az a szép 
szerintem, hogy nagyon sokféle és nagyon sok 
minden iránt elkötelezett és motivált ember van, 
akik képesek munkájukat magas szinten végez-
ni. Engem a biológia úgy általában érdekelt és 
érdekel most is. Tehát az, hogy pajzsmirigy hor-
monokkal kezdtem el foglalkozni, majd később 
immunológiával az bizonyos fokban kényszer 
vagy adottság volt. Ha akkoriban mondjuk a Bi-
okémiai Tanszéken lett volna egy olyan kolléga 
vagy kutatás, ami számomra érdekes lett volna, 
akkor most valószínűleg azzal foglalkoznék. 
Ezt most csak azért mondom, mert mi úgy-
mond klasszikus immunológiát csináltunk an-
nak idején, a ’90-es években Magyarországon, 
ami abból állt, hogy ELISA-t (Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay), vagy hasonló meto-
dikákat használtunk kutatásaink során.  
Amikor 1991-ben először kimentem az Egyesült  

Államokba Soros-ösztöndíjjal, akkor ott mo-
lekuláris immunológia feladatokat kellett el-
látnom, de nekem az egyetemen semmiféle 
génsebészettel vagy molekuláris genetikával 
összefüggő témát nem tanítottak 1982-87 kö-
zött. A repülőgépen próbáltam elolvasni egy 
akkoriban új könyvet, de a felét sem értettem. 
Mondjuk 3 hónapig nem is értettem sokat abból, 
ami a laborban történt. Az volt a szerencsém, 
hogy a számítógépekhez jobban értettem, mint 
az amerikaiak, így én lettem a magyar csoda-
bogár, aki ugyan semmit nem tud a molekulá-
ris biológiáról, de a számítógéphez ért. S mivel 
akkortájt kezdtek bioinformatikai módszereket 
használni a genetikai elemzésekhez, a tudá-
som kapóra jött és segített az integrálódásban.  
Később persze megtanultam a molekuláris bio-
lógia jelentős részét elvi és labor szinten is.

A tudományos kíváncsiság kielégítése céljából 
tud mondani egy kis ízelítőt a hallgatóknak?

Igen, nemrég voltam egy fantasztikus előadá-
son. Miklósi Ádám etológus professzor tartotta 
székfoglaló előadását a Magyar Tudományos 
Akadémián. Egészen hihetetlenül lebilincselő 
előadást tartott, és olyan élmény volt, mintha 
egy endorfin bomba robbant volna mindany-
nyiunkban. Bár az akadémiai székfoglaló 
előadások elsőre ijesztőnek tűnhetnek a hallga-
tóknak, valójában érthetőek és egy-egy kutató 
pályájának a csúcsát jelentik, sokszor az egész 
tudományos életmű bemutatásával. Mindenkit 
bátorítok, hogy járjon el az őt érdeklő témában 
tartott székfoglaló előadásokra! Házon belül 
mi is próbálkozunk azzal, hogy közérthetően 
mutassuk be a tudományos kérdéseket. Ezért 
néhány évvel ezelőtt életre hívtuk az Élő Adás 
előadássorozatot, aminek motorja Dr. Müller 
Viktor kollégám; ő csinálja ezt nagyon hatéko-
nyan és lelkesen. Igyekszünk olyan előadókat 
hívni, akik reményeink szerint érdekesen tudják 
bemutatni a biológia sokféle aspektusát. Várjuk 
az érdeklődő hallgatókat ezekre is!

Meséljen egy kicsit a Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központról (FIEK), a kutatói 
komplexumról és az eljövendő képzésről!

Amikor az Iowai Egyetemen vagy a Karolinska 
Intézetben dolgoztam, akkor azt láttam, hogy 
kivétel nélkül szinte mindegyik professzor vala-
melyik cégnek volt a tudományos tanácsadója. 
Konkrét példán szemléltetve: az Iowai Egye-
temen dolgoztam, amikor egy nagy cég két 
vezető képviselője jött el hozzánk és keresték 
a professzoromat. Erről a cégről kiderült, hogy 
ők voltak az első szilikon-alapú mell implan-
tátum készítői. Ráadásul, a 90-es évek elején 
kezdődtek azok a perek, amelyeket a szilikon 

mell implantátum kiszakadását követő meg-
betegedések generáltak. Minket azzal keresett 
meg ez a cég, hogy fejlesszünk ki egy olyan 
diagnosztikai eljárást, amivel igazolható, hogy 
az adott nőben tényleg kialakult-e gyulladás.  
Én ott tapasztaltam meg először, hogy zajlik 
az, ha az ipar megkeresi az egyetemet – jelen 
esetben az én immunkémia szakértő profesz-
szoromat – és a felkért kutató kötélnek áll és 
elfogadja a vállalat által felkínált lehetőségeket. 
Másnap engem, a „számítógép-gurut” behívott 
a laborba és azt kérte, hogy az eddig alkalma-
zott, használt számítógépek helyett vegyem 
meg azt a számítógépet, amire szükségem van. 
És a pénz ne legyen akadály... Vettem tehát egy 
csúcskategóriás számítógépet, színes monitor-
ral (1993-at írtunk!). Megszereztünk minden 
eszközt és elindult a kutatás, aminek a végén 
nem tudtuk igazolni, hogy az adott nőkben 
kialakult-e a gyulladásos betegség (azaz nem 
tudtunk szilikon-specifikus ellenanyagot kimu-
tatni). És ez nem volt negatív eredmény, mert a 
cég ezt követően azzal érvelt, hogy ez mások-
nak sem nagyon sikerülhetett...  Miután elkeve-
redtem Stockholmba azt láttam, hogy Hammar-
ström professzort is több gyógyszergyár kérte 
fel szakértői tanácsadásra. És valami ilyet csinál 
az én kutatócsoportom az ELTE-n, amikor a 
Richter Gedeon Vegyészeti Nyrt.-vel dolgozik, 
megbízással vagy közös kutatással. Ebből ki-
folyólag a mai napig látok egy élő kapcsolatot 
az ipar és az egyetem között. S azt gondolom, 
hogy ez több szempontból is fantasztikus. Egy-
felől, az egyetemi oktatók, kutatók közelről 
látják szakterületük ipari vonatkozásait. És ezt 
a tudást a hallgatóknak is át tudják adni, akik 
ezáltal sokkal felkészültebben mennek el dol-
gozni egy vállalkozáshoz. Az én szakterületem 
is tele van olyan tudományos ismerettel, amit 
az ipar juttatott el a csúcsra. Tudjuk például, 
hogy a monoklonális ellenanyagokat nemcsak 
az egérből, vagy emberből lehet kifejleszteni, 
de akár tevéből vagy cápából is! Ez egy sokkal 
élőbb, naprakészebb tudás, amit át lehet és kell 
adni a hallgatóknak. A másik előnye az anyagi 
javak. Minden gyümölcsöző együttműködés 
kompenzálást kell jelentsen, vagyis az adott 
professzor szaktudását magas szinten tudja ér-
tékesíteni. Napjainkban az egyes vállalatok kö-
zötti versengés sosem látott mértékű. Ezt nem 
lehet másképp tartani, csak ha a vállalatok a 
kiemelkedő képességű szakértelmet időnként 
bevonják a fejlesztéseikbe. Az innovatív tudást 
át lehet adni az iparnak, amit az fel tud hasz-
nálni, tökéletesíteni tudja és kiaknázni. Ugyan-
akkor tudni kell azt is, hogy nem fog minden 
kutatás azonnal hasznosulni. Törekedni kell 
tehát egyfajta egyensúlyra, vagyis támogatni 
kell az alapkutatást és az alkalmazott kutatást is.  
Szükség van arra, hogy az ELTE közelebb le-

gyen az iparhoz, de ne csak kiszolgálja azt. 
Egyensúlyt kell ebben is találni. A Felsőoktatási 
és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) pedig 
egy ilyen lehetőség. A FIEK lényege, hogy a pá-
lyázat kapcsán megvalósuló egyetemi-, kutató-
intézeti fejlesztés az ipart kell szolgálja, amiért 
az ipar a későbbiekben, a pályázati támogatást 
követően, a FIEK-nek fizet, és ezáltal a FIEK 
önfenntartóvá válik. Valójában tehát egy ELTE 
tulajdonában álló profit-orientált vállalkozást 
kell létrehoznunk.
Az ELTE-n tavaly sok minden történt a biotech-
nológia kapcsán. Az egyetem vezetősége a kon-
zisztórium javaslatára 2016 elején elhatározta, 
hogy kitörési pontokat keres és definiál. Ezzel 
egy időben a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) felkért, hogy dolgozzam ki a hazai bi-
otechnológiai ipar fejlesztési stratégiáját, az Iri-
nyi Terv részeként. Ezzel kapcsolatban küldtem 
el javaslatomat arra, hogy az ELTE Intézetfej-
lesztési Tervében (IFT; 2016-2020) nevesítsék 
a biotechnológiát. Nagyon örültem annak, hogy 
ezt az ELTE vezetői befogadták, és hogy ezt 
oktató-kutató kollégáim többsége fantasztikus 
lelkesedéssel támogatott. És ebben a milliőben 
jelent meg 2016 nyarán a FIEK pályázati fel-
hívás. Az általunk kidolgozott és benyújtott pá-
lyázat központi eleme egy olyan nemzetközileg 
akkreditált molekuláris biomarker laboratóri-

um, ami a gyógyszeripari klinikai vizsgálatokat, 
a személyre szabott gyógyszerkutatást és hasz-
nálatot fogja támogatni. A laboratórium egy új 
épületben kap majd helyet, ami a Déli tömb egy 
új részeként lesz kialakítva. A tervek szerint ez 
egy ötemeletes, kb. 5000 négyzetméteres alap-
területű épület lesz, és reményeink szerint 2018 
végére megépül. Ennek az első emeletén lesz 
a FIEK laboratórium. A korszerű molekuláris 
biológiai, genetikai és immunológiai laboratóri-
um mellett helyet készítünk egy bioinformatikai 
kutatócsoportnak is. A FIEK egy ún. konzorci-
ális pályázat, az ELTE vezetésével működik 
majd, de részt vesz a munkában több kutatócso-
port az MTA TTK Enzimológiai Intézetéből, 
ill. bekapcsolódnak a CRU Hungary Kft. és a 
Servier Kutatóintézet Zrt. szakértői is. 11 kuta-
tócsoportot hozunk létre, amelyek tumor-, im-
munológiai-, neurodegeratív-, sőt terhességgel 
kapcsolatos molekuláris biomarker kutatásokat 

végeznek majd. Mivel a legtöbb kutatás igen 
nagy adat mennyiséget generál, létrehozunk 
egy 12. csoportot is, amely ezeket az adatokat 
segít feldolgozni és értelmezni bioinformatikai 
módszerekkel. Az ELTE egyik legelismertebb 
kutatóját, Csabai István professzort kértem 
fel ennek a csoportnak a vezetésére, akinek ez 
az egyik szakterülete és aki örömmel vállalta a 
feladatot. Bízom abban is, hogy a létrejövő bio-
informatikai csoport egy-két év alatt fel tudja 
vállalni egy bioinformatikai mesterképzés el-
indítását is, ezt ugyanis hazánkban még sehol 
sem oktatják. Reméljük, hogy az Innovációs 
Központ is az új épületbe költözik majd át, mert 
így közvetlenül segíthet működtetni a FIEK-et, 
ill. hasznosítani a létrejövő találmányokat. 
Túl a FIEK pályázaton, időközben a Richter 
indítványára még tavaly nyártól elkezdtünk 
dolgozni az egyetemen Nyitray László pro-
fesszorral egy új, úgynevezett „elit” biotechno-
lógiai mesterképzés kialakításán. A képzést kö-
zösen a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) és 
az MTA TTK Enzimológiai Intézet oktató-ku-
tató kollégáival együtt fogjuk végezni. A közös 
képzés diplomáját az ELTE és a BME rektora 
is aláírja majd. A tantervet nemzetközi példák 
és a Richter útmutatása alapján készítettük el. 
A hallgatók egy része a Richterben készíthetné 
el szakdolgozatát, a többiek más hazai biotech-
nológiai vállalatoknál. A közelmúltban ezt a 
képzési tervet támogatta Dr. Palkovics László 
államtitkár úr, így ennek most már a hivatalos 
engedélyeztetésén dolgozunk. Reményeink 
szerint az első hallgatókat 2018 szeptemberé-
ben tudja az ELTE felvenni (kb. 10 hallgató), 
ill. 2019 februárjában a BME (szintén kb. 10 
hallgató). A hallgatók a legkorszerűbb berende-
zéseken (ugyanazokon, amit a Richter is hasz-
nál) fogják megtanulni a biotechnológiát. A cél 
az, hogy a képzést elvégző hallgatók értsenek 
ezekhez az eszközökhöz, módszerekhez, mint 
például az áramlási citofluoriméterhez (FACS) 
vagy a felületi plazmarezonancia méréshez 
(SPR). Reményem szerint az egyetem ez által 
is közelebbi kapcsolatba kerül az iparhoz. Ez 
egy kölcsönösen kedvező állapotot hozhat létre, 
hiszen az ipar azonnal „hadba állítható” embe-
reket tud alkalmazni. Sok munka, de érdekes! 
És lendületet ad a sok értékes és motivált ku-
tatótárs, köztük Lendület pályázat és Nemzeti 
Agykutatási Program (NAP) nyertesei. Az ő 
támogatásuk nélkül nem tudnám ezeket vég-
hez vinni. Ezek olyan örömök és benyomások 
az életben, amik erőt adnak és tovább visznek. 
Talán legfontosabb következtetés az lehet, hogy 
a kihívásoknak való megfeleléshez mindig kell 
egy Csapat!

A teljes interjú elérhető a nyuz.elte.hu-n!
Szigeti Balázs

szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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TUDÓSÍTÁS KÖZÉLET

JÁTÉKELMÉLET ÉS EVOLÚCIÓ
EGY KIS VIZSGAIDŐSZAKI ATOM-CHILL-OUT

Mire ezt a cikket a kezében tartja a kedves olvasó, addigra már javá-
ban elkezdődött a tavaszi szorgalmi időszak. A vizsgák közepette nem 
sok idő szokott jutni bárminemű kikapcsolódásra, de ha esetleg mégis 
összejön, akkor az legalább legyen tartalmas és szórakoztató. A kínálat 
ismét széleskörű volt.

Egy keveset töprengtem azon, hogy a sza-
komnak megfelelő biológia és orvostudo-
mány-orientált előadások mellett most ta-
lán tényleg kicsit ki tudna kapcsolni, vagy 
legalábbis más irányba tudná terelni a gon-
dolataimat egy más jellegű előadás vagy 
szimpózium. Nem kellett sokat keresgélni, 
ugyanis a vizsgák ellenére sok helyütt zaj-
lanak az előadássorozatok, amelyekben a 
szünetet mindössze az ünnepek jelentették. 
S így esett a választásom az év 2., de a sze-
zon 9. Atomcsill előadására, január 26-án 
Szabó György tolmácsolásában, amely  
A játékelmélet kölcsönhatásának anatómi-
ája címet viselte.

Dr. Szabó György

Jelenleg a Magyar Tudományos Akadé-
mia Energiatudományi Kutatóközpont 
(MTA-EK) Műszaki fizikai és anyagtu-
dományi Intézetének munkatársa. 1996-
ban szerezte meg PhD fokozatát, 2007-
től pedig az MTA köztestülete rendes 
taggá választotta. Jelenlegi foglalkozása 
tudományos tanácsadó és a Komplex 
Rendszerek csoport vezetője, s emellett 
számos tudományos közlemény szerző-
je. Kutatási témái és érdeklődési köre az 
önszerveződő mintázatok, az Ising-típusú 
modellek és az evolúciós játékelmélet.  
Ezekből a témákból kaphattunk egy kis 
ízelítőt a Professzor úr előadásában.

Bejelentés

A performansz a nagy hagyománynak 
örvendő, az előző előadással kapcsolatos 
totókiosztást és egy kisebb előadást kö-
vetően kezdődött el. A főelőadás felkon-
ferálása előtt Dr. Tél Tamás egyetemi 
tanár, a Fizika doktori iskola vezetője pár 
szót mondott a tanárképzésről, az oktatási 
innovációkról és perspektívákról a nyílt 
nap(ok) apropóján. 2013 óta van újfajta 
tanárképzés, aminek keretein belül az 
úgynevezett szakpárképzésekre való je-
lentkezés lehetséges. A képzés elején van 
egy kötelező alkalmassági beszélgetés, 

amely Tél tanár úr elmondása szerint egy 
rendkívül könnyed beszélgetés az oktatók 
és a hallgatók (leendő tanárok) között, 
amelynek az a célja, hogy felszínre kerül-
jenek a hallgatók különböző motivációi, 
céljai. A tantervben nincs szakdolgozat a 
3. év után, hiszen egy egységes 5 éves, 
osztatlan képzésről van szó. Az utolsó év  
már a rezidens oktatás jegyében telik, ami 
már a tanári életpálya része. A többéves 
felkészítés alatt nagyon nagy hangsúlyt 
fektetnek a pedagógiai és a pszichológi-
ai készségek kiépítésére és fejlesztésére. 
Ahogy a professzor úr mondta: A tanár 
híd a kutatás és a társadalom között, ezért 
esszenciális a szerepe. Az utolsó pár 
szóban még azt is megtudhattuk, hogy a 
tanárképzéshez illeszkedik egy doktori 
képzés is, minden évben sikeres és ka-
landos gólyatáborokat szerveznek, van 
Mikulás est és hasonló, pezsgő közössé-
gi élet. Ha esetleg az olvasók között van 
olyan, akinek tervbe van véve a tanári 
pálya választása és esetleg hezitált, akkor 
hadd szolgáljon ez a fentebbi kis szösz-
szenet egyfajta pozitív megerősítésként.  
Az esetleges érdeklődőktől pedig bármi-
lyen kérdéssel lehet ezen az e-mail címen 
tájékozódni: tel@general.elte.hu.

Az előadás

A rövidke felszólalás után Dr. Cserti  
József felkonferálta volt oktatóját, aki 
– elmondása szerint – nagyban megha-
tározta az ő érdeklődését a szilárdtestfi-
zikai pályán. A fő téma az evolúciós 
játékelmélet volt, amit egy rendkívül ösz-
szeszedett, jól strukturált matematikai-fi-
zikai aspektusból kaptunk meg. Az első 
témakör a párkölcsönhatás és mátrixok 
viszonya volt. A nyitásban felmerült egy 
frappáns kérdés, amelyet maga az előadó 
fogalmazott meg: De mégis hogy jön a 
szilárdtestfizika mindehhez? Nos, a szi-
lárdtestfizikai kísérletek egy része átte-
hető evolúciós szintre. S ez itt a kulcs! 
Az atomok helyettesíthetők vírusokkal, 
baktériumokkal, soksejtű élőlényekkel 

(emberekkel) és a köztük létrejövő mak-
roszkopikus interakciókkal, amelyek 
vizsgálata bizonyos pontokon hasonló. 
Ennek alapja a Neumann-féle játékelmé-
let, ami az interperszonális reakciókat 
leírja. Ám, ebben a darwinista evolúci-
ós dinamika is közrejátszik, aminek kö-
szönhetően egy sokszereplős evolúciós 
rendszer jön létre, amely dinamikusan 
fejlődik.
Annak érdekében, hogy a téma a látszólag 
egyszerű elemektől az egyre bonyolultab-
bak felé menjen, először egy kétstratégiás 
evolúciós játékelméleti modell lett bemu-
tatva egy négyzetrácson. Ekkor a játéko-
sok egy LxL-es négyzetrács x pontjain 
helyezkednek el. A magasabb nyeremény 
reményében változtathatják a stratégiá-
jukat. A matematikai jelölés akkor válik 
egyszerűvé, ha egységvektorokat jelö-
lünk. A biológiai játékelmélet rendsze-
rekben a játékos lehet az imént említett 
mikroorganizmusok egyike vagy akár az 
ember. Stratégiának tekinthető (bárme-
lyik élőlényre vagy vírusra vonatkozóan) 
az, hogy mutáns vagy nem mutáns (vad 
típusú), ragadozó vagy zsákmány, tisztes-
séges vagy élősködő. Ennek fizikai analó-
giája lehet például, hogy egy kristályfelü-

leten van-e atom vagy nincs, a mágneses 
momentuma (spin) felfelé áll vagy lefelé; 
egy tetszőleges vegyületben van-e szabad 
elektron vagy nincs. Az úgynevezett nye-
reménymátrix határozza meg x játékos 
tényleges hasznát. Ez egy négyparaméte-
res modell. Számos mennyiségi rokon fo-
galmat és párhuzamot találhatunk a fizikai 
mikrovilág és az evolúciós makroszkó-
pikus rendszerek között. A kölcsönhatás 
mindig az adott játékos állapotára vonat-
kozik. Az összes elemzésnél a szimmetri-
kus játékokra korlátozzák a számításokat.  
Ha a játékosok stratégiát cserélnek, 
akkor a nyereményük is cserélődik.  
Ha a négyzetrácson véletlenszerűen ki-
választott játékos megegyezik egy másik 
játékos értékével, akkor az egy minden-
ki számára ideális állapotot feltételez.  
Ki lehet számolni az n-stratégiás játé-
kosok nyereményének a valószínűségét, 

amelyre sok dinamikai szabály vonatko-
zik. Ebből egyet kell alkalmazni, ráadásul 
súlyozottan. Ez a rendszer az élővilágra 
vonatkozóan pont úgy viselkedik, mint az 
élettelen anyag tekintetében. További pa-
raméterezés során kell elkülöníteni a két 
rendszer vizsgálatát egymástól. Ilyenkor 
bevezetésre kerül az Ising-modell, amely-
ben ferromágneses rend alakul ki. Véletlen  
kezdőfeltételből indulunk el, de beáll a 
ferromágneses állapot alacsony hőmér-
sékleten. Ennek analógiája egy közérthe-
tő példán: gyakran merül fel a kérdés a 
kezdő számítógép-felhasználók körében, 
hogy Linuxot vagy Windows-t telepítse-
nek-e. Ebben a helyzetben ideális állapot-
hoz közelít az a szituáció, hogy megné-
zem azt, hogy a szomszédom mit telepít, 
ugyanis akkor tudunk egymásnak segíte-
ni (ez egyfajta csordaszellem hasonlat).  
De mi van, ha a szomszéd nem ért hozzá, 
csak ő is követett valakit/valamit? Ekkor 
további paraméterek ismerete szükséges. 
A modell grafikus ábrázolása engem a 
pszichológiában gyakran alkalmazott 
Rorschach tintafolt-tesztre emlékeztetett. 
Ennek a rendszernek a fizikai analógi-
ája az adott felületen való atomkiválás 
és monoréteg képződés valószínűsége.  
A további játékok bemutatásánál teríték-
re került a koordinációs játék, amelynek 
típusos példája a személyi jövedelemadó 
(SZJA). Ekkor a fő kérdés, hogy az is-
merős mit választ(hat)? Előbb-utóbb az 
adminisztrációban érvényesül az elektro-
nikus bevallás preferenciája. Ekkor egy 
antikoordinációs (antiferromágneses) 
eset keletkezhet, azaz az ellentettjét csi-
náljuk annak, mint a másik személy. Erre 
talán még közérthetőbb példa az, amikor 
két ember egy étterem keskeny ajtajában 
állnak s ki szeretnének jutni. Az ajtón ki-
menni egyszerre nem jó. Ha egyik sem 
megy ki, az sem jó. Ekkor a megoldás a 
társadalmi vonatkozásban is hasznos pre-
ferenciasorrend felállítása. Nő-férfi eset-
ben már adott protokoll is meg van írva, s 
az udvarias személyek ehhez ragaszkod-
nak is (ismeretlen helyre a férfi megy be, 
de kifelé mindig a hölgyeket kell előreen-
gedni). Ha a fizikai oldalát nézzük, akkor 
a rendszer nem tud belefejlődni az opti-
mális állapotba (ahol senkinek nem éri 
meg stratégiát változtatni, tehát mindenki 
a legjobb állapotában van, nincs optimá-
lisabb állapot) és létrejön egy egyensúly.
A következő témakör már a többparamé-
teres mátrixokról szólt. Itt le lett szögez-
ve, hogy a játékelméletben az átlagnye-
reménynek nincs értelme. A kétstratégiás 

játék elemi összetevői egy nagy A mátrix 
összetevőire bontva felírható. Az egyes 
mátrixok elemi jelentése az az irány, 
amely megmutatja, hogy mi történik, ha 
az adott stratégiát választják. A másik le-
hetőség a koordinátarendszer elemeinek 
elforgatása négydimenziós paramétertér-
ben. Ha grafikusan új bázisvektorokat és 
-mátrixokat szeretnénk létrehozni, akkor 
a Descartes koordinátarendszerben lévő 
egységvektorokat el kell forgatnunk egy 
bizonyos phi-szöggel. A forgatással és a 
vektorok skaláris szorzatával kapott ösz-
szeg új, ún. ortogonális bázisvektorok 
(bázismátrixok). A bázismátrixok által 
definiált elemi játékok közé tartozik a 
konstans játék (irreleváns tag), amely 
csupa 1-es értéket tartalmazó mátrix, 
a koordinációs játék, amelyben a nye-
remény csak önmagunktól függ, s van 
olyan játék is, ahol a nyeremény mástól 
is függ. Az 1-dimenzió nem mutatja a 
ferromágnesességet, amiből kifolyólag a 
német fizikus, Enrst Ising otthagyta a fi-
zika tudományát. Viszont 2- és 3-dimen-
zióban viszont megmagyarázza a ferro-
mágnes létezését és a fázisátalakulásokat. 
Miután a pályaelhagyó tudós elmenekült 
az Egyesült Államokba (a világháború 
idején nem kívánatos személy volt zsidó 
származása miatt), sok év után, egy ottani 
egyetemen derült ki számára, hogy min-
denki ismeri a nevét, ugyanis a kudarcnak 
ítélt leírását használták a mérések és ku-
tatások alapjának, amivel leírták a továb-
bi dimenziók ferromágneses állapotot.
A 2-, 3- és n-stratégiás játékok kompo-
nensekre bontása meghatározott szem-
pontok szerint történhet. Ilyenkor a 
szimmetriákat keresik és az alapokat 
definiálják, amiből kiindulva bonthatnak. 
Kiválasztunk egy n-dimenziós teret kife-
jező egységvektort, amihez definiálunk 
egy Descartes elemi mátrixot. Kapunk 
egy diadikus szorzatot, ami megmutatja, 
hogy a mátrix adott i-edik sorának, j-edik 
eleme milyen értéket vesz fel. A potenci-
ál egyenes arányban van a stratégiaprofil-
lal, ami viszont a nyeremény értékével.  
Létezik 9 dimenziós paramétertér, amiből 
5-nél nincs kölcsönhatás. A szimmetrikus 
összetevők alkotják a koordinációs játé-
kokat. A szimmetrikus nyereménymátrix 
következményei lehetnek, hogy a két já-
tékos nyereménye azonos, az egyéni ér-
dek pedig egyenlő a közösségi érdekkel. 
Ez egy dilemma nélküli társadalomhoz 
vezetne – ami sajnos erősen idealiszti-
kus megközelítés. Lehetséges az is, hogy 
az i*, j*-ot kiválasztjuk, amik a mátrix  

legnagyobb elemei. Ezek azonosak a fi-
zikai rendszerek alapállapotával. Ha a 
kettő egyenlő, akkor mindenki az egyik 
stratégiát választotta.

Egy antiszimmetrikus bázismátrix cik-
likus dominanciát alakít ki. Ilyen a 
kő-papír-olló játék, amelyben prioritási 
sorrendek vannak definiálva, az alábbi-
ak szerint kő<papír<olló<kő… A váltá-
sok során az aktív játékos mindig nyer, 
s emellett 6 darab pozitív számnak az 
összege nem lehet zérus. Ezért nincs po-
tenciál a rendszerben. Ez makroszkopi-
kusan egy kevert Nash-egyensúlyhoz 
vezet, ami sok stratégia együttlétezését 
jelenti (biodiverzitás).
Az előadás végéhez közeledve a kölcsön-
hatások összefonódásáról, illetve ezek 
fontosságáról volt szó. Számomra kü-
lön öröm volt, hogy az egyes stratégiák 
bemutatásakor egy igényes kitekintést 
kaptunk a biológiai és a társadalmi rend-
szerekbe is. Ezek megvitatása után kicsit 
könnyebb bele- és mögé látni ezeknek a 
helyzeteknek. Megérteni nem egyszerű, 
de úgy érzem, hogy az ilyen előadások 
látogatása mindig egy lépéssel közelebb 
visz a kollektív tudáshoz.
Zárásképp egy kis kedvcsináló a tavaszi 
félévi előadásokhoz. A lista korántsem 
teljes és egyes helyeken az időpontok 
is változhatnak, így megkérdek minden 
kedves Olvasót, hogy tájékozódjanak a 
megfelelő médiumokból:
Március 07. (Kedd) 17.00 Semmelweis 
Kutatói Szalon előadás (Semmelweis 
Szalon)
Március 08. (Szerda) 17.00 III. Élettudo-
mányi Liftbeszéd Fesztivál
Március 09. (Csütörtök) 19.00 Budapest 
Science Meetup (MTA Könyvtár)
Remélem, hogy sikerült mindenkinek ki-
pihenni magát, hogy újult erővel vágjon 
bele a félév kihívásaiba. Szerencsés fél-
évkezdést kívánok!

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu



15.14.

TERMÉSZET –  TUDOMÁNY –  TECHNIKATTT

AZ ÖREGEDÉS
EGY TÉMA, TÖBB ASPEKTUS

Az emberiség már régóta keresi az örök élet titkát. Ugyan a halhatatlanság 
még távol áll tőlünk – nem úgy, mint a hidráktól –, de a hosszú élet már 
egyre inkább jellemző ránk. Ennek velejárója az öregedés. Ezúttal meg-
tudhatjátok, hogy mi is ez a folyamat, miért és hogyan megy végbe, továb-
bá mit tehetünk azért, hogy az idő múlásával életminőségünk ne romoljon.

Az öregedés egy olyan fejlődési folyamat, 
amely az egészségügyi állapot leromlásával és 
az idő múlásával funkcióvesztéssel jár. Magá-
ban foglalja olyan funkciók elvesztését, mint a 
betegségekkel szembeni ellenállóképesség, a 
homeosztázis és a termékenység. Ez a kifeje-
zés különösen az emberre igaz, hiszen számos 
élőlény potenciálisan halhatatlan, ilyenek a 
baktériumok, számos növény, gomba és állat. 
Tágabb értelemben véve az öregedés utalhat 
egy szervezeten belüli sejtre, aminek megszű-
nik az osztódása (celluláris öregedés) vagy egy 
faj egész populációjára (populációs öregedés).
A kiváltó okok bizonytalanok, a jelenlegi el-
méletek egy károsodási koncepciót valószínű-
sítenek, amely szerint a sérülések felhalmozása 
(például DNS oxidáció) a biológiai rendsze-
rek leállásához vezethetnek. A programozott 
öregedési koncepció szerint belső folyamatok 
(például DNS metiláció) okozhatja az örege-
dést. Ám ez utóbbit nem szabad összekeverni a 
programozott sejthalállal (apoptózis).
Az az 1934-es felfedezés, amely szerint a ka-
lória megvonástól a patkányok 50%-al tovább 
élnek sarkallta a tudósokat arra, hogy elkezdjék 
kutatni, hogy mi is áll az elaggás mögött.

Biológiai háttér

Mindezen bevezető után, akkor nézzük meg 
mik a biológiai alapjai. Jelenleg a kutatók 
csak most kezdik megérteni a biológiai hátte-
rét az öregedésnek, olyan viszonylag egysze-
rű és rövid életidejű élőlényeken keresztül, 
mint az élesztő (Saccharomyces cerevisiae).  
Még sokkal kevesebbet tudunk az emlősök 
öregedéséről, részben azért, mert még az olyan 
kisemlősök, mint az egér is sokáig él (három 
év). A legelső modell organizmus, amelynél 
vizsgálták ezt a folyamatot az a Caenorhabditis 
elegans nevű fonalféreg volt, hála a 2-3 hetes 
életidejének és a képességének, hogy könnyen 
lehet genetikailag manipulálni vagy gének 
aktivitását szuppresszálni az RNS interferen-
cia segítségével és még számos faktor miatt.  
Az élethosszal kapcsolatos legtöbb mutációt 
és RNS interferencia célpontot először ebben 
az apró élőlényben fedezték fel. A javasolt 
befolyásoló faktoroknak két kategóriája van:  

a programozottak és a sérüléssel összefüggők. 
A programozott tényezők követnek egyfajta 
biológiai menetrendet, talán azoknak a folya-
matoknak a folytatása, amelyek szabályoz-
zák a gyermekkori növekedést és fejlődést.  
Ez a szabályozás olyan génexpressziós válto-
zásoktól függ, amelyek befolyásolják fenntar-
tásáért felelős rendszert, a javítási és a védelmi 
válaszokat. A sérüléssel összefüggő faktorok 
közé tartoznak a belső és a környezeti támadá-
sok az élő szervezet ellen, amelyek felerősített 
károsodást indukálnak különböző szinteken. 
Három útvonal van, amely befolyásolja az 
öregedési rátát, ezek a következők: a FOXO3/
Sirtuin útvonal, amely valószínűleg a kalória 
megvonásra érzékeny, a Növekedési hormon/
Inzulin-szerű növekedési faktor 1 jelátviteli 
útvonal és a mitokondrium – és növényekben 
a kloroplasztisz – elektrontranszport láncának 
az aktivitási szintje. Feltehetően ezek az út-
vonalak egymástól függetlenek, mert amikor 
egyidejűleg használták őket célpontként, akkor 
nem lett additív a hatás. 

Programozott faktorok

Először nézzük a programozott faktorokat 
részletesebben. A különböző fajoknál az öre-
gedési ráta eltérő és ez a heterogenitás gene-
tikailag meghatározott. Például számos évelő 
növény – kezdve a földi epertől és burgonyától 
egészen a fűzfáig – vegetatív szaporodással 
hoz létre klónokat magából, ami által potenci-
álisan halhatatlan. Míg az egynyári növények, 
mint a búza és a görögdinnye, minden évben 
meghalnak és ivarosan szaporodnak. 2008-

ban felfedezték, hogy az egynyári lúdfűben  
(Arabidopsis thaliana) csak két gén inaktiváci-
ója szükséges ahhoz, hogy várhatóan immortá-
lis legyen a növény. 
A laboratóriumi körülmények között a kutatók 
kimutatták, hogy specifikus génekben a szelek-
tált változások lényegesen meghosszabbítják 
az élettartamot az élesztőben és a fonálféreg-
ben, kevésbé az ecetmuslincában (Drosophila 
melanogaster) és még kevésbé az egérben. 
Számos célgén homológiát mutat az egyes 
fajok között, s vannak olyanok is, amelyeknél 
(még az embernél is) kimutatták, hogy össze-
függésben van a hosszú élettel. 
Már az 1960-as évek óta tudjuk, hogy DNS 
metiláció szintjének markáns szerepe van.  
A Horváth hipotézis szerint a DNS metilációs 
kor méri az epigenetikus fenntartásáért felelős 
rendszer felerősítő hatását, de a részletek még 
nem ismertek. A vér DNS metiláció kora meg-
jósolja az összes mortalitási okot az élet későb-
bi szakaszára nézve. Továbbá kimutatták, hogy 
fiatal egerekben a metilációs mintázat rész-
leges eltörlése 30%-os élethossz növekedést 
okoz (a teljes metiláció eltörlése halhatatlan 
rákos sejteket eredményez). Ezzel a „törléssel” 
bizonyítottan elérték, hogy aktiválódjon a négy 
Yamanaka DNS transzkripciós faktor (Sox2, 
Oct4, Klf4 és c-Myc), amelyeket már régebben 
rutinszerűen használnak fiatal állatok felnőtt 
bőrsejtekből való előállítására.  
Bizonyára sokan hallottatok már a telome-
rekről. Ez a kromoszómák végén lévő rövi-
debb-hosszabb szakasz, amely a sejt minden 
osztódásával rövidül egy kicsit. Ez egyfajta 
„puffer zóna”, vagyis védi a kromoszómát, 
hogy a fontos gének a sejtosztódással ne sérül-
jenek. Ez megtalálható az emberi és az állati 
genetikai állományban egyaránt. Amikor túl 
röviddé válnak, akkor a sejt megöregszik és 
meghal vagy megáll az osztódás. Ha van a sejt-
ben egy enzim (telomeráz), akkor ez a rövidü-
lés irreverzibilis és visszapótlódik az elvesztett 
szakasz. Ilyen fehérje csak a csíravonalbeli sej-
tekben (ivarsejtek) és a rákos sejtekben aktív. 
Hayflick és munkatársai szerint ez a telomer 
régió hossza úgy működik, mintegy „mole-
kuláris óra”. Habár a vad típusú egerekben a  
telomer hossza nincs összefüggésben az 
élethosszal, és ha hiányzik a telomeráz nem 
csökken drámaian az élethossz. A laborató-
riumi egerek telomer hossza sokkal hosz-
szabb, mint az emberé, mégsem élnek tovább.  
További ellentmondást mutatott az a tanul-
mány is, amelyben ezer embert figyeltek meg 
tíz éven keresztül, közülük voltak olyanok, 
akiknek ez idő alatt rövidült a telomer régiójuk, 
de a jelentkezők harmadának nem.
A FOXO3A gén variációja pozitív hatással van 
az ember várható élettartamára és úgy találták, 

hogy sokkal gyakrabban élik meg a száz éves 
vagy annál is magasabb kort, akik rendelkez-
nek vele, továbbá ez úgy tűnik, hogy világ-
szerte igaz az emberiségre. A FOXO3A hat 
a sirtuin család génjeire, amelyek ugyancsak 
befolyással vannak az élethosszra az élesztők-
ben és a fonálférgekben. A sirtuinok gátolják 
az mTOR-t (mammalian target of rapamicin), 
amely számos hatása mellett gátolja a sejtek 
osztódását.
Az mTOR egy olyan fehérje, amely gátolja az 
autofágiát és az inzulin jelátviteli útvonalon 
keresztül szól bele az öregedésbe. 
A kalória megvonás sokféle fajban élethossz 
növekedéssel jár, bár a hatása nem tisztázott, 
valószínűleg ugyancsak az mTOR útvonalban 
van szerepe. Amikor egy organizmus szigorú 
diétán van, akkor az mTOR aktivitás redukáló-
dik, ami az autofágia szintjének megnövekedé-
séhez vezet. Ez az idős vagy sérült sejtalkotók 
újrahasznosítását eredményezi, amely növeli 
az élettartamot és csökkenti az elhízás esé-
lyét. Úgy gondolták, hogy megakadályozza a 
gyors glükózszint emelkedését a vérben, amely 
az inzulin jelátvitel csökkenéséhez vezet.  
Továbbá az mTOR útvonal csökkenti a reaktív 
oxigén gyökök (ROS) képződését, így a DNS 
károsodás esélyét is mérsékeli. 

Sérüléssel összefüggő faktorok

A DNS károsodás teória alapján úgy gon-
dolják, hogy a DNS károsodás mind az 
öregedés, mind a rák kialakulásának alapja.  
A genetikai károsodás (aberráns DNS válto-
zások), a mutációk (DNS szekvenciabeli vál-
tozásai) és az epimutációk (a gén promóter 
régiójának metilációja vagy DNS struktúrá-
lis rögzítésének változása, amely szabályoz-
za a génexpressziót) okozhat abnormális gén 
kifejeződést. A DNS károsodás megállítja a 
sejtek osztódását vagy beindíthatja a progra-
mozott sejthalált (apoptózis). 
A szabad gyökök képződésének hipotézise sze-
rint a szabad gyökök vagy még általánosabban 
a reaktív oxigén gyökök, vagy oxidatív stressz 
olyan károsodásokat okoz, amelynek tüneteit 
mi az öregedésnek azonosítjuk.

Társadalmi vonatkozások

Manapság, a történelemben először a legtöbb 
ember eléri a hatvan éves vagy annál is idősebb 
kort. A hosszabb élet fontos lehetőséggel szol-
gál, nem csak az idős emberek és családjaik, 
hanem a társadalom számára is. Ezek a plusz 
évek lehetőséget biztosítanak új tevékenysé-
gekre, mint például a továbbtanulásra vagy egy 
régóta elhanyagolt szenvedélyre, emellett érté-
kes hozzájárulást nyújt a család és a közösség 

számára. Természetesen ezek a lehetőségek 
nagyban függnek az idős ember egészségi ál-
lapotától. 

A WHO (World Health Organization) 
által összeállított tíz tény az öregedés-
ről:

1. A világ népessége rohamosan öregszik. 
A hatvan éves vagy annál idősebb emberek 
száma 900 millióról 2 milliárdra fog növekedni 
2015 és 2050 között (12%-ról 22%-ra fog nőni 
arányuk a teljes populációban). Ez a populáció 
öregedés sokkal gyorsabb, mint a múltban.  
Például míg Franciaországnak 150 éve volt, 
hogy alkalmazkodjon a kialakult helyzethez, 
addig olyan országoknak, mint Brazíliának, 
Kínának vagy Indiának csak 20 éve lesz erre 
az adaptációra.
2. Az idősebb emberek jobb egészségi állapot-
ban vannak, mint a szüleik voltak.
A magasabb jövedelmű országokban az idő-
sebb emberek aránya, akik egy másik személy 
segítségére szorulnak, hogy az alapvető tevé-
kenységeket, mint például az evés és a mosás, 
némileg csökkent az elmúlt 30 évben. 
3. Idős korban a leggyakoribb egészség-
ügyi problémákat a nem fertőző betegségek 
okozzák.
Az idősebb emberek az alacsony és közepes jö-
vedelmű országok számára nagyobb betegség-
terhet jelentenek, mint a gazdag országokban. 
Függetlenül attól, hogy hol élnek az idősebb 
emberek a legnagyobb „gyilkosai” a szívbeteg-
ség, a stroke és a krónikus tüdőbetegség. A fo-
gyatékosságok legnagyobb okai az érzékszervi 
károsodás (különösen a kis- és alsó-közepes 
jövedelmű országokban), hát- és nyakfájás, a 
krónikus obstruktív tüdőbetegség (különösen a 
kis- és alsó-közepes jövedelmű országokban), 
depresszív kórképek, esések, a cukorbetegség, 
a demencia és az osteoarthritis.
4. Amikor egészségről van szó, nincs tipikus 
„idős” ember.
A biológiai öregedés csak lazán kapcsolódik a 
személy életkorához. Számos nyolcvan éves 
ember fizikai és mentális képessége megegye-
zik sok húszévesével. Más embereknél pedig 
tapasztalható fizikai és szellemi hanyatlás már 
sokkal fiatalabb korban is.
5. Az egészség idős korban nem random.
Habár vannak eltérések, az idős emberek 
egészsége genetikai öröklődést mutat, de 
befolyásolja a fizikai és szociális környezet 
is azt. Fontos megjegyezni, hogy ezek a té-
nyezők a kezdetektől, a gyermekkortól befo-
lyásolják az öregedést. Ez azt is jelenti, hogy 
a hátrányos helyzetű idős emberek nagyobb 
valószínűséggel rendelkeznek rossz egészsé-
gi állapottal, mivel nehezebben férnek hozzá 

az egészségügyi szolgáltatásokhoz. 
6. Az idősek hátrányos megkülönböztetése le-
het, hogy manapság sokkal elterjedtebb, mint a 
szexizmus vagy a rasszizmus.
„Ageism” – az ember kora miatti diszkriminá-
ciója – súlyos következményekkel jár az idős 
emberek és a társadalom egészére.
Ez számos formát ölthet, amikor a káros szo-
kások, a diszkriminatív gyakorlatok, illet-
ve a rossz politika állandósítja a hiedelmeit.  
Ez akadályoztathatja a józan politika fejlődé-
sét, és jelentősen aláássa azt, hogy az a idősek 
minőségi egészségügyi és szociális ellátásban 
részesüljenek.
7. Átfogó közegészségügyi fellépésre lesz 
szükség, hogy megváltoztassuk a gondolkodá-
sunkat az öregedés és az egészség tekintetében.
Az időskori egészséget nem úgy kéne tekin-
tenünk, mint a betegség hiányát. A „Healthy 
Ageing” vagyis az egészséges öregedés elérhe-
tő minden idős ember számára. Ez egy olyan 
folyamat, amely lehetővé teszi számukra, hogy 
tovább csináljanak olyan dolgokat, amelyek 
fontosak számukra. 
8. Az egészségügyi rendszereket ki kell igazíta-
ni, hogy az idősebb emberek szükségleteire is 
tekintettel legyenek.
A legtöbb egészségügyi rendszer világszerte 
nincs felkészülve, hogy az idősek igényeit ki-
elégítsék, akik gyakran többszörös krónikus 
megbetegedésekkel vagy geriátriai szindró-
mákkal rendelkeznek.
9. A XXI. században minden országnak szük-
sége van egy integrált hosszú távú gyógyítási 
rendszerre.
Sok országban ez azt jelenteni, hogy egy rend-
szert a nulláról kell felépíteni. A többiben pe-
dig a hosszú távú egészségügyi megoldásokat 
kell újragondolni a betegbiztonságtól kezdve 
a rendszer legsebezhetőbb pontjaiig. Egy szé-
lesebb körű rendszerben az idősebb emberek 
funkcionális képességeit és autonómiáját lehet 
maximalizálni. A mindennapi életben segítség-
re szoruló idős emberek száma 2050-re várha-
tóan megnégyszereződik.
10. Az egészséges öregedés a kormányzat min-
den szintjét érinti.
A megfelelő politikát és programot tartalma-
zó ágazatközi együttműködések példái közé 
tartoznak a lakhatási lehetőségek bővítése, új 
épületek felhúzása, a közlekedés fejlesztése 
és a vegyes életkorú munkahelyi környezet 
megteremtése. Az Egészséges Öregedésben az 
előrelépéshez szükséges a megfelelő kérdések 
feltevése, azok megoldása és a trendek jobb, 
átfogóbb ismerete.
Forrás: http://en.wikipedia.org, 
http://www.who.int

Kelemen Andrea
kelemen.andrea@nyuz.elte.hu
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SPORTHELY VEKTOR

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.

EGY KORSZAK LEZÁRULT
MAGYAR KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

Generációnk egyik legnépszerűbb csapatává és legnagyobb kedvencévé nőtte ki 
magát a magyar férfi kézilabda-válogatott az elmúlt bő évtizedben. A csapatnak 
ugyan egyszer sem jött össze az éremszerzés nagy világeseményen, mégis örökre 
a szívünkbe zárta magát megalkuvást nem tűrő küzdeni akarásával.

NA, EZ MÁR AMERIKA!

„Utoljára Jézus Krisztustól láttunk ekko-
ra feltámadást” – ennél találóbb tweetet 
keresve sem találhattam volna felvezető 
idézetként arról, mi történt a 2017-es 
NFL idény legfontosabb mérkőzésén, a 
Super Bowl LI-n. A houstoni NRG Sta-
diumban február 5-én a New England 
Patriots és az Atlanta Falcons valami 
elképesztő sportélménnyel ajándékozta 
meg az amerikai futball szerelmeseit. 
Már a mérkőzés előtt is tudni lehetett, 
hogy a szezon két legjobb csapata fog-
ja összemérni erejét. A Falcons mellett 
szólt, hogy övék volt messze a legjobb 
és legeredményesebb támadósor, ben-
ne az idény MVP-jével, azaz a legjobb 
játékosnak megválasztott irányító Matt 
Ryan, a Super Bowlon is zseniális elka-
pásokat bemutató Julio Jones, valamint 
a futásaival értékes yardokat gyűjtögető 
Devonta Freeman hármasával nem sok 
csapat vetekedhetne, pechükre döntőbe-
li ellenfelük pont igen… A Patriots im-
máron 17 esztendeje a legendás edző, 
Bill Belichick, és minden idők legjobb 
irányítója, Tom Brady párosával ötödik 
bajnoki címére hajtott, sokáig mégsem 
találta a Falcons ellenszerét.
A pont nélküli első negyed után a má-
sodikban a Falcons megrázta magát, és 
amikor Lady Gaga a nagyszabású Half-
time Show keretein belül leugrott a sta-
dion tetejéről, 21-3-as előnyben várhatta 
a folytatást. A folytatást, mely továbbra 
is álomszerűen alakult nekik, ugyan-
is a következő touchdownt is Ryanék 
szerezték, 28-3-ra módosítva az állást.  
A Patriots azonban nem adta fel, a 39 
éves Brady bebizonyította, méltó arra, 
hogy minden idők legjobb irányítójának 
nevezzük! Előbb – a döntőkben koráb-
ban soha nem látott – hosszabbításra 
mentette a meccset elkapójával, Julian 
Edelmannal karöltve, majd a hosszabbí-
tás első támadásából TD-t szerezve 34-
28-ra megnyerték a Super Bowlt. Ilyen 
az igazi amerikai álom!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

Ki ne emlékezne a 2012-es londoni olimpia 
negyeddöntőjére, amikor a magyar csapat 
egy óriási bravúrt bemutatva legyőzte a tor-
nán addig parádézó Izlandot, bejutva ezzel az 
elődöntőbe. Pedig az a mérkőzés sokáig állt 
úgy, hogy nem a mieink kerülnek ki belőle 
győztesen, kellett hozzá az, hogy kapusunk, 
Fazekas Nándor az utolsó percben kivédje a 
világ egyik legjobb heteslövőjének, Gudjon 
Valur Sigurdssonnak a hétméteresét, majd 
az ellentámadás végén Lékai Máté belője 
a kapuba a labdát, hosszabbításra mentve 
a mérkőzést, ahol aztán Nagy László pará-
déjával sikerült kivívni a továbbjutást.
Aztán az elődöntőben ugyan megvolt az esély 
a fináléra, végül Svédország jutott be a dön-
tőbe, a mieink pedig a horvátokkal nézhettek 
farkasszemet a magyar férfi kézilabda történe-
tének első olimpiai érméért – sikertelenül.
Aztán ott volt az a bizonyos Franciaország 
elleni bravúr szintén 2012-ből, az Európa-baj-
nokságról, ahol Zubai Szabolcs parádéjával 
végig vezetve, 26-23-ra vertük a pár hónappal 
később olimpiai aranyig jutó gall csapatot. 
Ugyan ez már a második bravúr volt azon a 
kontinensviadalon, a középdöntőben elma-
radtak az extrák, előbb Izland, majd Szlovénia 
ellen is több volt benne, mint egy sima és egy 
szoros vereség.
A horvátok elleni búcsú is sikerülhetett vol-
na szebben, ám hiába az irányító Császár  
Gábor 14 gólja, az utolsó percben egy 
rossz időben kikért időkérés miatt 24-24-
es döntetlen lett a vége, így egy nyolcadik 
hellyel a tarsolyban utazhatott márciusban 
Svédországba a csapat, ahol két hihetetlenül 
izgalmas – Brazília és Macedónia – elleni 
ütközetben sikerült kiharcolni az olimpiai 
szereplést, amiről fentebb már írtunk.
Hogy milyen élményeket kaptunk még a srá-
coktól, menjünk vissza még egy évet, 2011-
be, a helyszín szintén Svédország, itt rendez-
ték meg ebben az évben a világbajnokságot, 
ahol igazán megtaníttatta a szurkolókkal 
a csapat, hogy mi az, hogy küzdeni tudás! 
Nem indult jól a vébé a Mocsai Lajos ve-
zette csapatnak, a mindig is (kivéve London-
ban) mumusnak számító Izland elleni sima 
vereség után jött az első bravúr, a Norvégia 
elleni 26-23-as győzelem, majd a balszélső 

Törő Szabolcs zsenijének is köszönhetően 
egy 32-30-as osztrákok felett aratott siker, 
amivel bejutott a középdöntőbe a csapat.
A franciák és a spanyolok ellen ugyan nem 
volt esély, azonban a németek ellen egy vég-
letekig kiélezett csatában megszerzett két pont 
megteremtette a lehetőséget a hetedik hely 
megszerzésére, mely az olimpiai kvalifikációs 
tornán való szereplés lehetőségét jelentette vol-
na a csapatnak, és a lengyelekkel szemben egy 
remek tíz percnek köszönhetően, zsinórban 
kilenc gólt szerezve ki is vívta a lehetőséget 
magának, amivel később élt is a csapat.
Egy remek, ám korosodó generáció legszebb 
pillanatai voltak ezek, és a 2015-ös világ-
bajnokság selejtezőjében a szlovénok jöt-
tek ki jobban a két csapat párharcából, így a 
mieink lemaradtak a katari giccsparádéról.  
A csalódás után még nagyobb csalódás jött, 
az új szövetségi kapitány, Talant Dujsheba-
ev túlzásba vitte a fiatalítást, így a 2016-os 
Eb-nek kilenc új játékossal nekivágó csapat 
hat mérkőzésén csak egy győzelmet szerzett, 
így lemaradtunk a nyári riói olimpiáról, ami 
a korábbi legendás átlövő vesztét jelentette a 
kispadon. Jött a Veszprém edzője, Xavi Sa-
baté, aki visszahozta azokat a játékosokat a 
2017-es vébére, akiket az elmúlt időszakban 
is csodálhattunk, ennek az eredménye a Dánia 
elleni bravúrgyőzelem, azonban a Norvégia 
elleni negyeddöntő visszarántott minket a va-
lóságba, mégpedig hogy változás kell!
A változást Ljubomir Vranjesnek hívják!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

AMSTERDAM
GÁT AZ AMSTELEN

Manapság, az olcsó fapados járatok világában már a kispénzű diá-
kok is megtehetik, hogy pár napra kiugorjanak európai fővárosokba 
nyaralni. De mit is érdemes megnézni Amszterdamban és hány napig 
érdemes maradni?

Amszterdamba a közvetlen repülőjáratok 
viszonylag drágák, még akkor is, ha fapa-
dos légitársaságot választunk, így jobban 
megéri Budapestről Eindhovenbe repülni.  
Az eindhoveni repülőtér a pályaudvartól 
mindössze húsz percre van busszal. Amiatt 
sem kell aggódni, hogy ritkán járnak ezek a 
buszok, ugyanis a 400-as és a 401-es busz 
is – amelyek a városba visznek – körülbelül 
tíz percenként indulnak. A pályaudvarra érve 
automatákból lehet megvenni a vonatjegye-
ket. Emeletes vonatokkal lehet eljutni Ams-
terdam két vasútállomásának valamelyikére. 

Van Gogh múzeum

Számomra a legjobban várt látványosság ez 
volt. A híres festő 200 festményét, sok rajzát, 
valamint a barátainak és a családtagjainak 
írt leveleit tekinthetjük meg a múzeumban.  
A gyűjtemény elrendezése volt az első, 
amely megfogott a kiállításban. A képek 
időrendi sorrendbe vannak állítva, a pontos 
történetük is le van írva, és az is, hogy van 
Gogh éppen milyen életszakaszában volt, 
amikor éppen azt festette. A munkájáról 
gyakran írt Theonak, a testvérének, így sok-
szor ezen levelek segítettek rekonstruálni, 
hogy a festő éppen milyen hangulatban volt. 
Nem csak van Gogh képei vannak kiállítva, 
hanem azon festők munkái is, akik hatottak 
a holland festő munkásságára. Ilyen Monet, 
Picasso vagy éppen Gauguin. Ha csak egy 
múzeumot nézünk meg Amszterdamban, én 
mindenképpen ezt ajánlom. Átfogó képet 
ad van Gogh életéről, műveiről és őrüle-
téről. A múzeum megtekintése után remek 
program a kiállítás mögötti parkban sétálni.  
Jó időben lehet itt piknikezni, nagyon kelle-
mes a hangulata.

Rembrandt ház

Érdemes megnézni a Rembrandt házat 
is, ha már Amszterdamban járunk. A festő 
1939-ben vette meg a házat és 17 évig élt itt.  
A városházához közel található múzeum 
rekonstrukciója pár éve fejeződött be, és 
éppen olyan állapotba állították vissza, mint 
amilyen akkor volt, amikor a híres festő itt 

lakott. A házhoz van csatolva egy modern 
épület, ahol Rembrandt használati tárgyait 
nézhetjük meg.  Nem csak az életébe nyer-
hetünk bepillantást, hanem abba is, hogy mi-
ként is éltek az emberek a XVII. században. 
Például, ami számomra meglepő volt, hogy 
dobozágyakban aludtak, amik meglehetősen 
kicsik voltak, ugyanis mindenki ülve pihent, 
nehogy a fejébe zúduljon a vér és meghaljon.

Piros lámpás negyed

A Dam keleti oldalán található a De Wallen, 
azaz a piros lámpás negyed. Ezen utcák és 
sikátorok házaiban a kirakatok lilák, ibo-
lya, piros és rózsaszín színben játszanak. 
Annak ellenére, hogy itt inkább az éjszakai 
élet jelentős, napközben is működik pár ki-
rakat. A negyed kettősségét mutatja, hogy 
az Öreg templom éppen a közepén áll.  
Meglepő volt az számomra, hogy a föld-
szinten egy lány unottan kelleti magát a 
férfiaknak, egy emelttel feljebb az ablaknál 
pedig egy idős házaspár a kései vacsorá-
ját fogyasztotta élénk beszélgetés közben.  
Itt található Európa első Erotika Múzeuma 
is, amely három emeletet foglal el. A bejá-
rat zárókövén ez olvasható: “Erős várunk 
nékünk az Isten”. Mivel egy templom is ta-
lálható a piros lámpás negyedben, így ezen 
csak a turisták akadnak fenn, a helyiek szá-
mára ez teljesen természetes. Nem kell ag-
gódni, nyugodtan éjszaka is végig lehet men-
ni az utcákon, ugyanis teljesen biztonságos.

Árak és közlekedés

Természetesen Hollandia sokkal drágább, 
mint Budapest, de azért lehet spórolni. Ér-
demes nem szállodába menni, hanem in-
kább lakást kivenni, ahol konyha van, így 
nem kell étterembe járni minden étkezéskor.  
A legjobb bolt kint az Albert Heijn, ami 
majdnem minden sarkon megtalálható. Itt 
mindenféle élelmiszer megtalálható, még 
sushi pult is van, ahol a frissen készült sushi-
kat dobozolják be. Majdnem ugyanolyan ár-
ban van, mint itthon, csak sokkal finomabb, 
így a nyers halak szerelmesei itt megvehe-
tik a vacsorának valót. Mi azalatt a négy 
nap alatt, amit a városban töltöttünk, nem 
használtunk tömegközlekedést, ugyanis a 
belvárosban laktunk és itt minden gyalogtá-
volságra van. Egyik nap azonban béreltünk 
egy tandem biciklit, aminek 24 órára 25 euró 
volt az ára. Mindenképpen érdemes biciklit 
bérelni, ugyanis teljesen más színben tünteti 
fel a várost. A város tele van velük, így kicsit 
helyinek érezhetjük magunkat a nyeregben.

Egyéb látnivalók

Mindenképpen érdemes csak úgy sétálgat-
ni és nézegetni a házakat. Minden ház dől 
valamilyen irányba, ugyanis olyan szűkek 
az ajtók, hogy csigán húzzák fel a bútorokat 
költözés közben, és az ablakon adogatják be 
őket. Nem csak a piros lámpás negyedben 
vannak kirakatok, hanem nagyjából az ösz-
szes fővárosi lakás egy kirakat. Az óriási ab-
lakokon legtöbbször nincsenek függönyök 
és beláthatunk egy család mindennapjai.  
A szállásunk szomszédságában például egy 
fiatal házaspár élt egy fehér cicával, és este 
hat és nyolc között minden este tévéztek, a 
másik oldali szomszéd pedig folyton főzött, 
függetlenül attól, hogy délelőtt 11 óra volt 
vagy hajnali kettő. 
Megéri eltekerni a Nemo Science Museum-
ba, ugyanis itt remek a kilátás tiszta időben. 
Az éjszakai élet pezsgő, rengeteg Pub és 
Caffe Shop várja a bulira éhes vendégeket 
városszerte, így egyik este mindenképpen 
érdemes belevetni magunkat az éjszakai 
élet fergetegébe.
Annak, aki megteheti, mindenképpen érde-
mes ellátogatni Amszterdamba, ugyanis az 
ottani embereknek teljesen más a világról 
alkotott képe, mint a miénk. Érdemes há-
rom-négy napot eltölteni itt, pihenni, múze-
umokat látogatni vagy éppen Caffee Shop-
pokban felejteni magunkat pár órára.

Czauner Borika
czauner.borbala@nyuz.elte.hu
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BELSZÍNI  FEJTÉS MOZIZÓNA & SOROZATLÖVŐ

NYEREMÉNYJÁTÉK

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

Katona Richárd
Kazai Bálint

Kovács Martina

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!

HASHIWOKAKERO
E heti számunk játéka a hashiwokakero. A rejtvény lényege, hogy a szigeteket hidakkal 
kössük össze úgy, hogy egy szigethez annyi híd kapcsolódhat, ahányas szám van rajta. 
Alább láthattok egy példát a megoldásra. A megfejtéseiteket a rejtveny@nyuz.elte.hu címre 
küldhetitek, és finom édességeket nyerhettek. Jó szórakozást!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

Példa: 1.

2. 3.

SZÍNEZŐ

LALALALALA
14 OSCAR JELÖLÉS NYOMÁBAN

A jazz bár félhomályában, leosonva a lépcsőn, kezemet végighúzom a téglafa-
lon, hallgatom az ordító trombitát és várom, hogy J. K. Simmons előlépjen a 
dohányfüstből.

Imádom ezt az atmoszférát, és nagyon szíve-
sen élem bele magam ebbe a környezetbe bár-
milyen narratíva keretében. Korábban is sze-
rettem a jazzt, azonban a 2014-es Whiplash 
volt számomra az az alkotás, az a szerzői és 
előadói bravúr, ami megteremtette az igazi 
hangulatát a jazz kultúrának.
Most pedig itt vagyunk és a rendező, Damien 
Chazelle új filmmel érkezett meg a mozikba. 
Kaliforniai álommal, de maradjunk inkább a 
La La Land-nél, szerintem sokkal hűebb az 
eredeti cím ahhoz a világhoz, amit ez a film 
felépít. Voltak elvárásaim, hiszen a Whiplash-t 
valóban a legnagyobb filmélményeim közt 
tartom számon, de tudatában voltam annak, 
hogy egy musical filmet fogok látni. Erős 
prekoncepcióim voltak, noha egészében so-
sem láttam még ilyen típusú alkotást, de talán 
részletben sem.
Mindezek miatt az első nagy kollektív dalra fa-
kadás eléggé megrázó, sokkszerű élményként 
hatott rám. De innentől, miután belehelyezke-
dett a néző a világba, már egészen szórakoz-
tató és koherens az, amit lát. A történet szerint 
Mia (Emma Stone), a színészi ambíciókkal  

rendelkező lány rendszeresen csak elutasítást 
kap a meghallgatásokon, és azon tűnődik mi-
hez is kezdjen az életével. Eközben megjelenik 
a színen Sebastian (Ryan Gosling), a jazz zon-
gorista, aki szintén egy nagyobb karrierválsá-
got él meg éppen. Mivel mégiscsak egy roman-
tikus történetről van szó, így az ő kapcsolatuk 
alakulását, és ambícióik, vágyaik kibontakozá-
sát kísérhetjük figyelemmel.
Az a helyzet, hogy a film nem visz túlzásba 
semmit, minden elemet pontosan és jól időzít, a 
dalok tényleg jók, még önmagukban is. (Én az-
óta is rendszeresen hallgatom a soundtracket.) 
Remekül illeszkednek az atmoszférába, nem 
érződik semmi erőltetettnek, nem zökkent ki 
egyáltalán. (Egyedül csak a planetáriumos je-
lenet lett rajzfilmes módom túltolva.) A törté-
net igényes, elég jók a karakterek. Nem válik 
egyáltalán unalmassá, se kliséssé a narratíva. 
A színészek teljesítményével nagyon elége-
dett vagyok, különösen Emma Stone-éval, 
aki iránt a Birdman óta amúgy is nagy rokon-
szenvet tanúsítok. Vannak fordulatok, érték-
válság, bemutatásra kerül Hollywood árny 
oldala. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen 
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1900. New York, a modern világ megtestesítő-
jének számító metropolisz még épp csak kezd 
kibontakozni. Nagyon izgalmas környezet ez, 
legalább akkora patinája van, mint a viktoriá-
nus Londonnak. Azonban míg ott jellemzően 
a nyomor és a szegénység szempontjából nye-
rünk betekintést a történetekbe, itt egészen más 
a helyzet. Az orvosok, a tudomány, a Knicker-
bocker kórház, a gazdagság és a törekvés lesz a 
fő környezet és ökoszisztéma a narratíva körül. 
Főhősünk, az ópium- és kokainfüggő Dr. Tha-
ckery (Clive Owen) drámája, zsenije, elszánt-
sága és jelleme áll a történet középpontjában. 
Mindenkinek valamilyen módon köze lesz 
hozzá, nála érnek össze a szálak. Ugyanakkor 
rengeteg nagyon jól kidolgozott, érdekes és di-
verz háttérrel, motivációval rendelkező karak-
tert vonultat fel a sorozat. Előszeretettel fesze-
get nagy társadalmi konfliktusokat és tabukat, 
mutatja be ezeknek a száz évvel ezelőtti gyöke-
rét és akkori megítélését. Emellett azonban azt 
kell mondanom, hogy a szakmaiságé a fősze-

komplexitásra számíthatok a La La Land-től.  
És akkor még nem is beszéltünk a jazz hangu-
latról. Arról, hogy miként igyekszik a rendező 
újra megteremteni ezt a számomra mindig is 
misztikusnak és különlegesnek tartott világot.  
Megvannak a Whiplash flashback-ek, lesz 
J. K. Simmons, Charlie Parker, duplázott 
swing és szenvedélyes rajongás egyaránt.
A La La Land képes egy olyan atmoszférát te-
remteni, ami csak kevés filmnek sikerül. Wes 
Anderson világ- és karakterteremtő munká-
jához tudnám hasonlítani. Ugyan témájában 
teljesen más, számomra erejében és hangula-
tában mindenképp az ő munkáival rokonít-
ható. Zenére, jazzre, Whiplash-re, különleges 
atmoszférára és Emma Stone szemére fogéko-
nyaknak erősen ajánlom a megtekintést.

Kalocsai Bálint
kalocsai.balint@nyuz.elte.hu

La La Land (amerikai musical, vígjáték)
Rendező: Damien Chazelle
Forgatókönyvíró: Damien Chazelle
Szereplők: Ryan Gosling (Sebastian), Emma Stone 
(Mia)
Pontszám: 7/10

rep. Végletekig részletekbe menően láthatunk 
műtéteket, orvosi dilemmákat, betegségeket. 
Mindezek bemutatása az orvosok szerint is 
igencsak realistára és valósághűre sikeredett. 
Pont ebben az ellentétben áll a sorozat igazi 
erénye: az emberi dráma és jellem valamint a 
szakmaiság és az orvosi precizitás konfliktu-
sa. Minden konfliktus és karakter nagyon jól 
megírt, megvan a helye a történetben. A sebész 
stílszerűen egy kórképet igyekszik mutatni 
mind az 1900-as évek társadalmáról, mind az 
akkori orvostudományról. Az erők pedig mind 
Thackeryben összpontosulnak. Az ő leépülése 
és küzdelme tükrözi azt az összetettséget, amit 
a sorozat maga is akar, ez az egész az ő drámá-
ja, mindennek a mozgatórugója. Clive Owen 

pedig maximálisan tesz azért, hogy a karaktere 
egy percre se váljon súlytalanná, végig zseniá-
lisan alakít.
Külön ki kell még emelnem az operatőri mun-
kát és a zenét. Egyszerűen annyira művészi és 
letisztult a megvalósítás, annyit ad hozzá az 
egész élményhez és erősít rá a drámaiságra, 
hogy azt tényleg látni kell. Olyan fúziót alkot 
a képi és zenei világ a történettel, ami a narra-
tívára magára is jellemző. Ellentétes, modern 
és merész, miközben egy nosztalgikus korba 
igyekszik elvinni a nézőt. Eddig két évadunk 
van ebből a csodából, és ugyan a vége felé ki-
csit lankadni kezdett az addig oly erős feszült-
ség, én reménykedem, hogy ezt a folytatások 
kompenzálják majd. Kíváncsian várom miként 
és meddig tudják még a készítők fokozni a 
hangulatot. Addig viszont tényleg jó szívvel 
ajánlom mindazoknak a sorozatot, akik vala-
mi különlegeset, erőset, nyerset és végtelenül 
komplexet szeretnének látni.

Kalocsai Bálint
kalocsai.balint@nyuz.elte.hu
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