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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!

Németh-Prátpál Mirtyll
író
pratpal.mirtyll@nyuz.elte.hu

Tanárszakos Hallgatói Fórum
Jelenleg is zajlik a tanárszakosok tantervének módosítása a Pedagógiai 
és Pszichológiai Karon, így az ELTE Hallgatói Önkormányzata fóru-
mot szervez az érintett hallgatóknak.
Várják a véleményeket és az észrevételeket annak érdekében, hogy 
mind a hallgatók, mind az oktatók számára a legmegfelelőbb tanterv 
születhessen. | elte.hu
A beszélgetésen részt vesznek N. Kollár Katalin és Rapos Nóra, a 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatói is.
Időpont: 2017. október 05. 17:00 - 19:00
Helyszín: ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.)

ELTE FIT Night6
Több mint harminc mozgásforma – köztük 

TRX, kettlebell, spinning, aerobik, WALK-
energie, ergométeres evezés, EMOCEAN 

YOGA, síszimulátor, küzdősport, Sprint Bringa 
– várja a sportolni vágyókat 2017. október 5-én 

az ELTE FIT Night6 programon. 
A  rendezvényen Péntek Enikővel és Katus Attilá-

val is együtt edzhetnek majd az érdeklődők. Az ELTE 
hallgatói, dolgozói és öregdiákjai kedvezményes belé-

pőjegyet válthatnak az éjszakába nyúló fitnessfesztiválra.  
A sportprogramot az ELTE SPORT Kft. hatodik alkalom-

mal rendezi meg az ELTE EHÖK-kel, a BEAC-cal és az 
ELTE ESI-vel együttműködve. | Bővebben: BEAC

Időpont: 2017. október 05. 15:00 - 22:15
Helyszín: ELTE Sporttelep (1117 Budapest, Bogdánfy utca 10/B)

Erasmus+7
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
programsorozatán első kézből értesülhetnek 
az érdeklődők az Erasmus+ hallgatói mobili-
tási ösztöndíj nyújtotta lehetőségekről.
A kari tájékoztató előadásokon nem csak az ösz-
töndíjról tudhatnak meg többet az érdeklődők, 
hanem saját kérdéseiket is feltehetik az Erasmus+ 
programmal kapcsolatban. Ezen kívül interaktív sze-
mináriumokon vehetnek részt, ahol trénerek és külön-
böző gyakorlatok segítségével fejleszthetik képességei-
ket, növelve ezzel a sikeres pályázat esélyeit. | elte.hu
Időpont: 2017. szeptember 13. - 2016. szeptember 27.
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bridzstanfolyam
Az ELTE Bridzsklubja ingyenes, kezdő bridzstanfolyamot indít októ-
ber 4-től.
A foglalkozások szerdánként 17:30-tól a Déli Tömb 00-115-ös terem-
ben lesznek, előzetes jelentkezés nem szükséges.
További információ:
tichlerk@cs.elte.hu (Tichler Krisztián)
bolyai.cs.elte.hu/bridzs/
Időpont: október 4.

Szendrei Zoltán
író
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

$=?
A mostani szoknyaszélemet az 
indukálta, hogy nem egy em-
ber érdeklődött nálam, hogy 
mi a helyzet az Egyszeri 
tanulmányi versenyeken és 
konferenciákon való részvé-
tel támogatása címen futó 
ösztöndíjjal.
A honlapon (osztondij.elte.hu) 
az olvasható, hogy kiírása  októ-
berre várható, persze ez még egy 
augusztusi bejegyzés és azóta sok 
víz lefolyt már a Dunán...
Az értetlenséghez az is nagban hozzájárul, 
hogy tavaly májusban nehéz helyzetbe került a Hallgatói önkor-
mányzat (május 25-i posztjuk alapján), miszerint nem tudják 100%-
ban kifizetni a júniusi pályázatokat. Azon egyszerű okból történt 
mindez, mert ha kifizették volna, akkor nem maradt volna pénz erre 
a félévre. Továbbá még az is szerepelt a poszthoz csatolt dokumen-
tumban, hogy a TTK HÖK javaslatot tesz arra, hogy a doktorandusz 
hallgatók kerüljenek ki a pályzók köréből, mivel nem jár utánuk 
a hallgatói normatíva, s így nem járulnak hozzá a kerethez. Ter-
mészetesen parázs vita alakult ki a poszt alatt a doktoranduszok, a 
graduális képzésben résztvevők és a HÖK között (utóbbi kettő egy 
oldalt képviselt).
Nyilvánvalóan mindenki izgul és matekozik, hogy mi hogyan lesz, 
hiszen így nehéz tervezni. Bárkinek bármilyen kérdése van az 
ösztöndíjakkal kapcsolatban keresse Dohány-Juhos Nikolettet, az 
ösztöndíjakért felelős referenst (osztondij@ttkhok.elte.hu), nagyon 
hamar szokott válaszolni és igazán segítőkész!
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HALLGATÓI  KÖZÉLETHALLGATÓI  KÖZÉLET

KEDVES HALLGATÓTÁRSAK!
Remélem mindenkinek a lehető legkeve-
sebb problémája adódott az idei évkez-
déssel. Most néhány általános információt 
szeretnék átadni nektek. Először is, az új 
HKR szerint megváltoztak az átsorolás 
szabályai. Amíg eddig a 2,25-ös (Tanár-
szakon 2,5-ös) tanulmányi átlag vagy a 
két félév alatt teljesített 27 (2016/17 tan-
év előtt felvetteknek), illetve 36 (2016/17 
után felvetteknek) kredit elég volt az átso-
rolás elkerüléséhez, most már mindkettő 
kritériumot, a tanulmányi átlagot és a kre-
diteket is teljesíteni kell. 
Az órákon való részvételről. A gyakorla-
tok és a katalógusos előadások ⅓-áról le-
het büntetlenül hiányozni. Minden továb-
bi hiányzás esetén az oktató nem adhat 
jegyet a hallgatónak. 
Az idei évben több nagy változás is elért 
bennünket. Ilyen pl. az OHV nyilvánosság 
kérdése. Az idéntől egy nemsokára elérhető 

(jelenleg is fejlesztés alatt álló) felületen ke-
resztül szabadon böngészhetjük az eredmé-
nyeket. Tárgyfelvételkor így egy teljesebb 
képünk lehet az oktatókról, akik ráadásul 
véleményezhetik is a róluk mondottakat az 
oldalon, így igazabb információk birtokába 
kerülhetünk mint egy híres neves profesz-
szorajánló oldal használatával, valamint 
viszontláthatjuk saját értékeléseinket, ame-
lyeknek így talán nagyobb súlya lesz, mint 
eddig. Változás azonban, hogy a vizsgázta-
tás nem része a kérdőívnek, erre valószínű-
leg egy külön UniPoll fog készülni.
A legtöbb szakon életbe léptek a jelen-
tősen átalakított, új tantervek, s a tanár-
szakos képzésekben ez a tantervmódo-
sítási procedúra az idén veszi kezdetét. 
Az alap- és mesterszakos tanterveknél is 
tervezzük felülvizsgálni az előfeltételek 
rendszerét. Így arra szeretnélek kérni ben-
neteket, hogy ha bármilyen észrevételetek 

FONTOS HATÁRIDŐK

van saját szakotok előfeltételeivel, vagy 
tantervetekkel kapcsolatban azt jelez-
zétek nekem a tanulmanyi@ttkhok.elte.
hu-n, illetve szívesen látlak benneteket a 
minden héten hétfőn 12.00-14.00-ig tar-
tott fogadóóráimon az Északi hallgatói 
irodába. Ezen felül bátran fordulhattok 
szakterületi koordinátorotokhoz, az ő el-
érhetőségük is megtalálható a ttkhok.elte.
hu/tisztsegviselok oldalon.
A tanárisokat külön szeretném kérni, hogy 
vegyenek részt a tantervmódosításokkal 
kapcsolatban kezdeményezett fórumokon, 
hogy valós változásokat sikerüljön elérni, 
nem feltétlenül csak a PPK-s, de a TTK-s 
tárgyak felépítésében is. 
További sikeres félévet kívánok minden-
kinek! Sose hagyjon el benneteket a re-
mény! Nemsokára újabb információkkal 
jelentkezem. 

Németh-Prátpál Mirtyll
Tanulmányi információkért felelős 

referens
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu

Költségtérés/önköltség befizetési határideje 2017.10.15.
Szakdolgozati témabejelentő leadása
2018 nyarán záróvizsgázni szándékozóknak
(Intézet függő, érdeklődjön tanulmányi előadójától)

2017.10.16.
illetve szaktól függően későbbi időpont

Záróvizsgára jelentkezés
a 2017/2018-as tanév őszi félévének
záróvizsga időszakában záróvizsgázni szándékozóknak

2017.10.31.

Őszi szünet 2017.10.30 –  2017.11.03.

HOGYAN LESZ IDÉN PÉNZED?
ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK

Az adott féléves kiírások mindig az osztondij.elte.hu oldalon érhetőek 
el. Ha valamivel elakadtok, nyugodtan forduljatok hozzám segítsé-
gül, az osztondij@ttkhok.elte.hu címen érhettek el. Emellett használ-
hatjátok a Facebookon található TTK Ösztöndíjas Fórumot is kérdés 
esetén.

Szociális alapú ösztöndíjak

Rendszeres szociális ösztöndíj
Ez a köznyelvben csak „szoctámként” 
emlegetett ösztöndíjtípus, amelyet el-
nyerve 5 hónapon keresztül részesülhet-
tek támogatásban – az első (egyben dup-
la) utalás októberben történik, az utolsó 
januárban. Rendszeres szociális támoga-
tásra három kategóriában lehet jogosult 
a hallgató, amelyeket a kiírás tartalmaz, 
minden további információval és szük-
séges dokumentumokkal egyetemben.  
A kiírást ebben az esetben is az oszton-
dij.elte.hu találjátok. Nem gond, ha nem 
tartozol A vagy B kategóriába, attól még 
elnyerheted a szoctámot, ha eléred a fél-
éves ponthatárt!
A kategória
• fogyatékossággal élő vagy egészsé-

gi állapota miatt rászorult vagy
• halmozottan hátrányos helyzetű 

vagy
• családfenntartó vagy
• nagycsaládos vagy
• 25 éves kor alatti árva
B kategória
• hátrányos helyzetű vagy
• gyámsága nagykorúsága miatt szűnt 

meg vagy
• 25 éves kor alatti félárva
Alaptámogatás
Ez egy nagyon fontos ösztöndíjtípus, mi-
vel csak az első félévetekben tudtok rá 
pályázni! Ennek értelmében csak azok 
pályázhatnak, akik a 2017/2018-as tanév 
őszi félévében első alkalommal létesíte-
nek hallgatói jogviszonyt magyar állami 
ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási 
szakképzésben, osztatlan képzésen vagy 
mesterképzésben. Az alaptámogatás ösz-
szege megegyezik az éves hallgatói nor-
matíva 50%-val (jelenleg 59.500 Ft), 
amennyiben a hallgató alapképzésben, 
felsőoktatási szakképzésben vagy osztat-
lan képzésben kezdi meg tanulmányait, 
illetve az éves hallgatói normatíva 75%-
val (jelenleg 89.250 Ft), amennyiben a 

hallgató mesterképzésben kezdi meg ta-
nulmányait. Alaptámogatásra csak az a 
hallgató lehet jogosult, aki az A kategó-
riába vagy B kategóriába való tartozását 
a pályázati kiírásban szereplő dokumen-
tumokkal igazolja.

Rendkívüli szociális ösztöndíj
Erre az ösztöndíjra azok a hallgatók 
pályázhatnak, akiknek életében, szociá-
lis helyzetében anyagi vonzattal is járó 
rendkívüli esemény történt. Rendkívüli 
eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, 
előre nem számítható változás, mely az 
egy háztartásban élők számának, egész-
ségügyi állapotának, munkakörülménye-
inek, állapotának, státuszának megválto-
zását jelenti – pl. munkahely elvesztése. 
A rendkívüli esemény beállta és a rendkí-
vüli szociális támogatás pályázat leadása 
között maximum 90 nap lehet. További 
információkat a kiírásban találhatsz.

Tanulmányi ösztöndíj

Az első félévben még nem kaphattok ta-
nulmányi ösztöndíjat, de a következőtől 
már igen. Nem átlag, hanem tanegységa-
lapú a tanulmányi ösztöndíjrendszerünk, 
illetve ez a felsoroltak közül az egyetlen, 
amire nem kell külön pályázni, az elő-
ző féléves tanulmányi teljesítményetek 
alapján a Tanulmányi Hivatal automati-
kusan számolja.

ISZTK ösztöndíjak

A Természettudományi Karon külön-
böző ösztöndíjakkal találkozhattok 
még a felsoroltakon kívül, amelyek az 
ún. ISZTK keretbe tartoznak. Ajánlom 
figyelmetekbe a sportösztöndíjakat, 
amennyiben rendszeresen és versenysze-
rűen sportoltok – rendszeres és egyszeri 
támogatást is el tudtok nyerni. Érdekes 
lehet még számotokra az egyszeri kul-
turális ösztöndíj, ha szerettek színházba 
vagy komoly zenei eseményekre járni. 
Emellett a későbbiekben a szakmai és 
tudományos ösztöndíjak is remek lehe-
tőségekkel szolgálhatnak számotokra. 
Az elnyeréshez szükséges feltételeket 

szintén a kiírásban találjátok mindegyik 
említett ösztöndíj esetében az osztondij.
elte.hu honlapon.

Művészeti ösztöndíj

Ez egy új típusú ösztöndíj, melyet elő-
ször az őszi félévben lehet megpályázni. 
Rendszeres, 5 hónapig járó támogatást 
jelent, ha valaki elnyeri. Célja Egye-
temünk azon hallgatóinak támogatása, 
akik a tantervi követelményeken túlmu-
tató művészeti tevékenységet végeznek. 
Részletesen ebben az esetben is a kiírás-
ból tájékozódhattok, melyet a már több-
ször említett honlapon az egyéb ösztön-
díjak között találtok meg.
Nagyon remélem, hogy sikerült egy kis 
útmutatást nyújtanom és felhívnom a fi-
gyelmeteket a lehetőségeitekre! Sikerek-
ben gazdag első félévet kívánok nektek és 
forduljatok hozzám bizalommal, ameny-
nyiben kérdés merülne fel bennetek!

Dohány-Juhos Nikolett
Ösztöndíjakért felelős referens

ELTE TTK HÖK
osztondij@ttkhok.elte.hu
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SPORT COOLTÚRA & NÉGYESHATOSSPORT

EZREK KEZDTÉK SPORTOSAN  
AZ ÚJ TANÉVET
ELTE SPORT7

Több ezer érdeklődő volt kíváncsi a 2017-es ELTE Sport7-re, ahol közel 40 sportágat, több mint 100 edzé-
sidőpontban próbálhattak ki a mozogni vágyók. A szeptember 11-től egy héten át zajló nyílt hét célja idén 
sem volt más, mint hogy közelebb hozza, ismertté és elérhetővé tegye az ELTE és a BEAC számos sporto-
lási lehetőségét, sportprogramját az ELTE polgárai számára.

Az évről évre egyre több résztvevőt meg-
mozgató eseményen a hallgatók mellett 
számos alumnus, egyetemi dolgozó és 
ELTE-s külföldi hallgató is részt vett.
Már a hétfői napon is rengetegen voltak 
kíváncsiak a programokra, különöskép-
pen az aerobik órák arattak nagy sikert, 
ahol százak zsúfolódtak össze a BEAC 
csarnokában, hogy pörgős és felfrissítő 
edzésekben legyen részük.
Az egy héten át tartó ELTE Sport7 óriá-
si népszerűsége egyben a BEAC tanév-
kezdő sportkampányának sikerességét is 
mutatja.
Az aerobiktól a falmászásig, a polefit-
nesztől a jógáig, közel 40 sportágat pró-
báltak ki a résztvevők. A Bogdánfy úti 

sporttelep mellett a Mérnök utcában, a 
Vízisporttelepen és több más külső hely-
színen is voltak ingyenes programok, így 
lehetett kajakozni, falat mászni vagy ép-
pen hastáncolni is.
A Sport7-et kéthetes gólyatábori, be-
iratkozási és kollégiumi kampány előzte 
meg, ahol az ELTE 2017/2018-as tanévé-
ről szóló Sportkisokosát 10000 példány-
ban osztották ki a BEAC munkatársai.
Az ELTE Sport7-hez egy nyereményjá-
ték is kapcsolódott, amelyet eddig kö-
zel 1300-an töltöttek ki. Aki a helyszí-
nen vett részt a játékban egy vadonatúj 
BEAC-os pólóval, valamint a Coca-Co-
la jóvoltából frissítővel is gazdagodott. 
A játék szeptember 28-ig tart, a fődíjak 

pedig nem mások, mint az ELTE Sport 
Arca, Kapás Boglárka által dedikált Vi-
zes VB kabalafigurák. Emellett még ki-
sorsolunk egy 45000 Ft-os Nike ajándé-
kutalványt, az Eötvös Kiadó jóvoltából 
ELTE-s ajándékcsomagokat, valamint 
BEAC-os termékeket is.
Aki lemaradt a Sport7-ről, annak sem 
kell csüggednie, ugyanis a bemutatott 
sportágak bármelyikéhez folyamatosan 
lehet csatlakozni az év folyamán. Továb-
bi információk az edzésekről a BEAC 
honlapján: https://www.beac.hu/sportol-
ni-szeretnek/
A Sport7-en készült fényképek megtalál-
hatók a BEAC Facebook oldalán.

forrás: beac.hu
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KIPCHOGE – A VERHETETLEN MARATONI FUTÓ TÖRTÉNETE

A hosszútávfutás egyre népszerűbb a hobb-
isportolók körében. Egyre többen húznak futó-
cipőt a lábukra különböző indíttatásból. A 42,2 
kilométeres maratoni futás a legszámottevőbb 
a sok táv közül. Ismerjük meg a világ legjobb 
maratoni futójának Eliud Kipchogénak törté-
netét!
A hosszútávfutás sokáig csak Európa és az 
USA felségterülete volt. A leghíresebb euró-
pai futó az a csehszlovák Emil Zátopek volt, 
aki igazi „kannibálként” az 1952-es Helsinki 
olimpián az 5000 és a 10000 méter mellett a 
maratoni futást is megnyerte. Ez azóta nem 
sikerült senkinek sem, ugyanis az edzésmód-
szerek kifinomodásával és az egyre inkább ki-
szélesedő mezőny miatt nagyon eltávolodott 
egymástól a három versenyszám.
Az európai és amerikai versenyzők egyedural-
mát a harmadik világból érkező színes bőrű 
futók genetikai különlegességei törték meg. 
Az első színes bőrű olimpiai bajnok maratoni 
futót az etióp Abebe Bikila személyében meg-
lepően korán, már az 1960-as római olimpián 
megkoronázták. Bikila világcsúccsal, 2:15:16 
órás idővel győzött, beharangozva ezzel a kor-
szakváltást a maratoni futás történetében.
Napjainkban a világcsúcs közelebb került a  
2 órás álomhoz, mint azt az elmúlt évszázadban 
valaha is remélni merték, és nem találni olyan 
nagy versenyt, melyet nem a Kenya, Etiópia, 
Eritrea trió futóinak valamelyike nyerne meg. 

A 21. század első évtizedének legjelentősebb 
futója, az etióp Haile Gebreselassie volt, aki 
kétszer is javítani tudott a világcsúcson, mind-
kétszer a Berlin Marathonon, ahol 2008-ban 
ő volt az első ember, aki 2 óra 4 percen belül 
futotta le a 42,2 km-t.
A Berlin Marathon pályájának gyorsaságáról 
mi sem árulkodik jobban, minthogy a legutób-
bi hat rekorddöntés a német fővárosban történt. 
Az útvonal nagy része ugyanis házak között, 
szélárnyékos területen vezet, és a szeptember 
végi reggelek elviselhető hőmérséklete is segíti 
a parádés időeredmények megszületését.
Gebreselassie uralkodása után beköszöntött a 
kenyai korszak, mely a mai napig tart, a jelen-
leg 2:02:57-es idejével világcsúcstartó Dennis 
Kimetto is ezen nemzet szülöttje, ahogyan a 
jelenlegi legnagyobb sztár, Eliud Kipchoge is.
Az, hogy Kipchoge mekkora „Istenadta te-
hetség”, már nagyon korán megmutatkozott. 
A 2003-as világbajnokságon 18 esztendősen 
óriási hajrát bemutatva megnyerte az 5000 
métert, majd 2008-ban ezüstérmes lett a pe-
kingi olimpián, sikereit látva nem csoda, hogy 
csak 2012-ben váltott pályáról maratoni futás-
ra, ám ami ezután következett, arra talán még 
ő sem számított!
Kipchoge – mióta átnyergelt az utcai futás vi-
lágába – gyakorlatilag verhetetlennek számít. 
2013 óta kilenc maratoni versenyen vett részt, 
és csak a 2013-as Berlin Marathonon tudták 

legyőzni őt, akkor is világcsúcs kellett Wilson 
Kipsangtól ehhez a – mint később kiderült – 
páratlan bravúrhoz. Kipchoge azóta zsinórban 
hét maratonit nyert meg, melyek egytől-egyig 
a legnagyobbak közé tartoznak.
2014-ben Rotterdamban és Chicagoban, 
2015-ben Londonban és Berlinben, 2016-ban 
Londonban pályacsúccsal és a riói olimpián, 
2017-ben pedig Berlinben. A 2015-ös Lon-
don-Berlin dupla egyedülállónak bizonyul, a 
hat legnagyobb maratoni (World Marathon 
Majors) közül kettőn diadalmaskodni ugyan-
abban az évben a legendák közé emelte a 32 
esztendős atlétát.
Idén májusban két másik futóval (Zersenay 
Tadese és Lelisa Desisa) részt vett a Nike 
Breaking2 projektjében, ami arról szólt, hogy 
mesterséges, majdhogynem laboratóriumi kö-
rülmények között bevigyék a maratoni futás 
világrekordját 2 óra alá. Ehhez Kipchoge járt 
a legközelebb Monzában, a leggyorsabb For-
ma-1-es versenypályán, ám végül ő is kicsú-
szott 25 másodperccel.
Az egyik legszebb technikával futó kenyai 
szeptember végén Berlinben esős időben 
2:03:32-vel diadalmaskodott, tovább írva ez-
zel saját történetét, aki most 9/8-nál jár, azaz 
maratoni futásainak majdnem 90 %-át meg-
nyeri, ami páratlan teljesítmény egy olyan 
sportágban, melynek története kr. e. 490 óta 
íródik!

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

A KECSKE-EMBEREK TEÓRIÁJA

Csalódást kell okoznom, már az első mondat-
tal, ugyanis ez nem egy újabb vagy egy a sok 
összeesküvéselméletek közül. Szóval, ha vala-
ki arra vágyik, ugorjon a végére, mert azoknak 
is kielégítem a kívánságát.
Biztos láttak már olyan videót kecskékről, akik 
ijedtükben megmerevednek, és eldőlnek, mint 
egy darab fa. Szerintem nagyon mókás kis figu-
rák. Bevallom nem egy délutánt töltötten ilyen 
videókkal. Mindenkinek csak javasolni tudom, 
ha rossz kedve lenne, csak nézzen ilyeneket.
Na, de ezzel eltértünk a tárgytól. Nos az em-
berek. Vajon mi közük az embereknek ehhez? 
Mindössze annyi, hogy egyes emberek ugyan-
így reagálnak. Biztos látott olyan embert, aki 
hirtelen stresszre lefagy. Csak áll, és a szemé-
ben látszik, hogy már nincs Önnel.
Mit él át egy ilyen ember? Képzelje a helyé-
be magát. Nyugodtan végzi a dolgát, amikor 
hirtelen stressz éri. Ekkor minden izma össze-
rándul, és úgy marad. Akár egy darab fa, áll és 
reménykedik, hogy nem dől ki. Az agyában 
hirtelen hatalmas káosz alakul ki. Mintha a 

fent dolgozó kisemberek egyszerre kiabálná-
nak mindenfélét, mindenféle nyelven. Egy 
igazi bábeli zűrzavar. De ez csak a másodperc 
töredéke. Következik a sötétség. Hirtelen az 
összes emberke elhallgat, eltűnik és az agy ki-
ürül. Mintha mindent beborítana egy adag ra-
gacsos, fekete kátrány. Üveges szemekkel néz 
a világba, a kérdezőre. Általában ekkorra már 
a kérdező feltette újra a kérdést, bár teljesen 
hasztalanul. A kátránytengerben fuldokló agy 
teljes mértékben hasznavehetetlen. A kecs-
ke-ember, avagy Ön, a saját nemét sem tudná 
megmondani. 
Mindeközben a szívverése úgy felgyorsul, 
hogy ki tudna ugrani a melléből, és le tudná 
futni a maratont. Az arca vörös, mint egy rák 
páncélja, nem hall, nem lát, a szívverése rekor-
dokat döntöget, jóformán csak létezik. Létezik 
fizikailag, és lebeg agyilag.
Mit tehetünk? Ne ijesszük meg jobban! Ne me-
részkedjünk közelebb! Óvatosan hagyjuk abba 
a kérdezgetést, és lassan - ismétlem: lassan!- 
hagyjuk el a környezetét!
Magam ilyen kecske-ember vagyok, ezért tu-
dom mi történik ilyenkor. Most, hogy tudnak 

erről, kérem Önöket, hogy ne bántsák a kedves 
kecske-embereket!
Hogyha magára ismert, akkor üdvözlöm a 
"Kecske-emeberek társaságában”! Keressen 
embereket, akik teljes kecskésségében támo-
gatják, a társaság mindenképpen Ön mellett áll.
Íme az összeesküvés elmélet, amelyet beígér-
tem. 
Feltételezem, hogy bizonyos hírességeket, 
"gyíkembernek” diagnosztizálnak. (Bizonyára 
hallották már a gyíkemberek teóriáját. Ha nem 
került volna sor, nos az interneten rengeteg 
oktatóvideó, cikk van. Ha ennél is mélyebben 
bele akarják ásni önmagukat, könyvtárba is 
mehetnek.) Ezek a kecske-emberek egyre hí-
resebbek lesznek, legyőzik félelmüket, és szu-
per-kecske-emberekké fejlődnek. Mikor elérik 
ezt az állapotot, elfoglalják a világot, hiszen 
már nem félnek semmitől (elméletileg).
Ne aggódjanak, ezek szelíd lények! Igazán 
kedves, óvatos jószágok, akik létét jó megis-
merni és elfogadni. Ha mégis elvadulnának, 
tudják, hogy állíthatják meg őket: csak egy kis 
stressz!

Puskás Júlia
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VÉGVESZÉLYBEN?
NAGYHATALMAK ÉSZAK-KOREA ÁRNYÉKÁBAN

Egyesek Észak-Koreát a klímaváltozással egyenértékű fenyegetésnek lát-
ják az emberiség és magának a Földnek a jövőjében. Éppen ezért nem 
mehetünk el szó nélkül az észak-koreai válság mellett, melynek kialakulá-
sában nem csak a Kim-dinasztia játszott főszerepet.

Az elmúlt évben két Észak-Koreával foglal-
kozó előadáson is jártam. Az elsőn egy neves 
újságíró mesélt az élményeiről, és arról, hogy 
nem feltétlenül van olyan rossz élete a helyiek-
nek, mint azt a nyugati sajtó beállítja. A máso-
dikon pedig arról volt szó, hogy milyen (nagy)
hatalmi játszmába bonyolódott bele a 25 milli-
ós ország az elmúlt bő fél évszázadban.
Az Antall József Tudásközpont szeptember 
27-i, Nagyhatalmak Észak-Korea árnyékában 
címet viselő előadásán a terület két szakértője, 
Dr. Csomó Mózes, az ELTE Korea Tanszék 
vezetője, valamint Eszterhai Viktor, a Kínai 
Kutatóintézet szenior elemzője adtak képet a 
Koreai-félsziget geopolitikai viszonyairól.

„A médiában hallott dolgok nem feltét-
lenül igazak”

A másfél órás beszélgetés első blokkjában 
Dr. Csomó Mózes tett tisztába néhány, a mé-
diában Észak-Koreával kapcsolatban kerin-
gő tévhitet.
1.  „Észak-Koreát őrültek irányítják”
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 
vezetői már az 1990-es évek elején belátták 
és elismerték, hogy igencsak sajátos rend-
szerük legitimálásához nukleáris eszközökre 
van szükség. Elsődleges céljuk ezzel az egész 
atomprogrammal, hogy egyenrangúvá vál-
janak a többi országgal. Ez egy furcsa törté-
nelemszemlélettel is párosul: az emberek úgy 
gondolták, hogy az észak-koreai történelmi 
sérelmek mind-mind egy okra vezethető visz-
sza, ami nem más, mint a gyenge hadsereg.
Fontos megjegyezni, hogy az 1950-53-ig 
tartó koreai háborúban nem a déliek, hanem 
az Amerikai Egyesült Államok voltak a fő 
ellenségek, ám csak a ‘90-es évek óta töre-
kednek a kétoldalú párbeszédre, valamint a 
háború végén elmaradó hivatalos békeszer-
ződés kicsikarására.
2. „Észak-Korea koldusszegény ország”
Igaz ugyan, hogy a vidéki területek egyre 
inkább elnéptelenednek, és ezzel egyre na-
gyobb nehézségekbe ütköznek, az ország 
gazdasága folyamatosan növekszik. Ez a 
növekedés közvetve ugyan, de egy 1990-es 
évek közepén végbemenő természeti ka-
tasztrófa után kezdődött el.

A katasztrófa utáni éhínség miatt kénytelenek 
voltak nyitni Dél-Korea felé, 1998-tól indult 
meg az ún. Sunshine-policy, ami csak és ki-
zárólag gazdasági együttműködést jelent a két 
Korea között. Nagyon minimálisan megjelent 
a turizmus, valamint egy közös ipari park a tel-
jes bezárkózás szabályait felrúgva ezzel.
3. „Megegyezés esetén Észak-Korea lesze-

relhető”
Sokan úgy gondolják, hogy a KNDK önként 
és dalolva le fog mondani a nukleáris fegyve-
reiről a béke érdekében, azonban ez nem reális, 
ugyanis – ahogy már említettük – Kim Dzson-
gun ezzel tudja csak sakkban tartani az USA-t, 
és kizsarolni a koreai háború után elmaradt bé-
keszerződést.

Az pedig, ha az esetleges békediktátum össze-
jönne Kim Dzsongunnak, akkor a tekintélye 
jóval a nagyapja, Kim Irszen „respektje” fölé 
kerülne, ezáltal megerősítve hatalmát is.
4. „Az USA és a nemzetközi közösség soha 

nem fogja Észak-Koreát atomhatalom-
ként elismerni”

2005 második felében azt hihette a világ, hogy 
energiasegélyért és biztonsági garanciákért 
cserébe felszámolja atomprogramját, amikor 
rá egy hónapra Phenjan bejelentette, sikeres 
kísérleti atomrobbantást hajtott végre, melyet a 
nemzetközi közvélemény – érthető okokból – 
egybehangzóan elítélt.
Ebben az ellenséges közegben csak a nukle-
áris kapacitás biztosítja az életben maradást 

– gondolhatja a legfőbb vezető, aki amúgy el 
kell ismerni, remekül használja ki a helyen-
ként felerősödő amerikai-kínai, illetve a kí-
nai-orosz feszültségeket.

Kína, mint Kim Dzsongun egyetlen 
barátja?

Eszterhai Viktor állítása szerint Kína érdeke az, 
hogy a jelenlegi helyzet (status quo) megma-
radjon, ezzel szemben az USA egyre inkább 
katonai válaszcsapásban gondolkodik. Nap-
jainkban Kína egyetlen katonai szövetségese 
Észak-Korea, ám 2003-tól az atomkísérletek 
miatt a kapcsolatuk megromlott.
Kína egy történelmi-hódoltsági viszony mi-
att úgy gondolja, hogy ami a Koreai-félsziget 
északi részén történik, abba bizony a hadsereg 
és az energiaszektor révén neki is van beleszó-
lása. Azonban Kínában a közvélemény inkább 
Dél-Korea párti, míg a külügyi apparátus az 
Egyesült Államok oldalán áll, mivel azok al-
kotják ezen apparátusokat, akik még a nyitás 
idején az USA-ban tanulták ki a diplomáciát.
Eszterhai számos lehetséges stratégiát vázolt 
fel az előadás során, jöjjön a három legvaló-
színűbben bekövetkező: Észak-Korea meg-
támadása, elfogadni Észak-Koreát atomha-
talomként és megerősíteni a kapcsolatokat, 
valamint az is egy lehetőség, hogy a felek 
nem változtatnak semmin, azonban ez utóbbi 
a hagyományos hidegháborús rendszerek új-
raalakulásához vezethet.
Koreának sokat jelent, hogy a nagyhatalmak 
árnyékában sikerült megtartani saját identi-
tását, ez alkalmanként egy nacionalista fel-
lelkesedéshez vezet. Az atomfegyvermentes 
Koreai-félsziget elképelésében pont az USA 
jelenti az egyik legnagyobb akadályt, Dél-Ko-
rea még mindig rokonaként tekint Északra, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint egy film az 
1990-es évekből.
Ebben a filmben a déli titkos ügynökök ösz-
szefognak az északiakkal, méghozzá néhány 
amerikai bérgyilkos ellen… Szóval a félszi-
geten úgy látják, hogy az USA az igazi ins-
tabilitási hatalom a területen, ám az egységes 
Koreai-félsziget elképzelésével a többi nagy-
hatalomnak is felemás lenne a viszonya, egye-
dül talán Oroszország támogatná ezt, mivel a 
távol-keleti területeiket fel tudnák zárkóztatni.
A jelenlegi feszült helyzet nem segít a 2018 
februárjában, Pjongcsangban megrendezésre 
kerülő XXIII. téli olimpiai játékok gördülé-
keny és kockázatoktól mentes lebonyolításá-
ban sem, és már csak ezért is remélhetjük, 
hogy a helyzet minél hamarabb megoldódik 
a térségben.

Szendrei Zoltán
szendrei.zoltan@nyuz.elte.hu

AZ AGRESSZIÓ HÁTTERE
EGY VISELKEDÉS BELÉNK KÓDOLVA

A Genetikai Tanszék által megrendezett Streisinger előadás szeptemberi vendé-
ge Dr. Will Norton volt, a leicesteri Egyetem Idegtudományi, Pszichológiai és Vi-
selkedéstudományi Tanszékének munkatársa. Előadásában az agresszió gene-
tikai hátteréről, valamint farmakológiai vizsgálati módszereiről mesélt nekünk.

Az agresszió definíció szerint egy olyan adap-
tív mechanizmus, amely segít az egyednek 
a területszerzésben, az utódvédelmezésben 
és az élelemért való állandó harcban. A ma-
ladaptív (rosszul alkalmazkodott) egyedek 
agressziója viszont sérülésekhez vagy akár 
halálhoz is vezethetnek. Laboratóriumi körül-
mények között a zebrahal (Danio rerio) egy 
kiváló modellállat, többek között az agresszív 
magatartás rekonstruálására. Továbbá már 
köztudott, hogy e viselkedés megnyilvánulá-
sának genetikai és idegrendszeri alapjai van-
nak. Ez utóbbinak komplexitása az egymás-
sal szorosan összefüggő neurális köröknek 
(neural circuits) köszönhető. Ezeknek a rend-
szereknek a meghibásodása számos pszichi-
átriai, neurológiai betegséghez vezethetnek.  
Az agy valamennyi területe érintett az agresz-
szió kialakításában. Gondoljunk csak bele, 
kapunk egy vizuális vagy akusztikus ingert 
(input), amely processzálódik (feldolgozó-
dik), a rendszer esetleg kaphat egy periférikus 
visszajelzést (feedback), de mindenképp lesz 
egy motoros válasz (output). 
Egy lárvaállapotban lévő zebrahal viselke-
dése még egyszerű, számos genetikai kész-
lete ismert, könnyű manipulálni különböző 
gyógyszerekkel (farmakonokkal) valamint 
a vele végzett kísérletek mind nagy áteresz-
tőképességűek (high-throughoutput). Ezzel 
szemben egy kifejlett állatnak már megvan a 
teljes neurális repertoárja, ami által a kifejlett, 
rendesen funkcionáló agyba enged némi bete-
kintést számunkra. Teles és munkatársai egy 
2013-ban írták le, hogy egy közegben (akvá-
rium) hogyan viselkedik egymással két fajtárs. 
Ennek a végeredménye egy diadikus (kettős) 
küzdelem lett, s egyértelműen mutatták az 
állatok az agresszió jeleit. Egy másik kísér-
letben a hal egyedül volt az akváriumban, de 
abban az esetben egy tükör volt az egyik falhoz 
rögzítve, aminek szintén nekitámadt az állat. 
Ez volt a tükör(kép) által indukált agresszió.  
A kutatás során a két esetben fellépő helyzet 
korrelációját vizsgálták. 
Az előadás második felében kettő, ezekhez a 
kísérletekhez kapcsolódó vizsgálatról lehetett 
hallani. Az elsőben a nitrogén-monoxid és az 
agresszió vezérlésének kapcsolatáról. A szer-
vezetben ezt az alapvetően gáz halmazállapotú 

neurotranszmittert (ingerületátvívő anyagot) a 
nitrogén-monoxid szintetáz (NOS) enzim állít-
ja elő az L-arginin (ARG; G) nevű aminosav-
ból. A gén, ami kódolja ezt a fehérjét a nos1, 
amelyet ha kiütnek (KO), akkor egerekben nö-
vekvő szociális izoláció jeleit fogja produkálni. 
Dr. Hector Carreño 2017-ben készített egy, 
a fontos agyterületeket érintő nos1 expresszi-
ós térképet az egerek agyában. A mutáns nos1 
vonalakat a TALEN nevű célzott genomszer-
kesztési eljárással készítette. A szociális visel-
kedésen kívül valóban csökkent az agresszivi-
tás foka az állatokban a vad típushoz képest. 
A térkép viszont egyértelműen jelezte, hogy 
számos agyterületen képviselteti magát az en-
zim. Aet O’Leary munkásságából pedig az 
is kiderült, hogy ezeknek a mutáns állatoknak 
(nos1-/-) a csökkent NO szintje mellett a fajtár-
sakkal szembeni agressziószintjük is csökkent. 
Érdekesség még, hogy ezeknek az állatoknak 
a génmódosítás ellenére a hypothalamusa és 
a hipofízis-adrenokortikális tengelye normá-
lisan működött. Az ELISA (Enzyme-linked 
Immunosorbent Assay) nevű immunológiai 
eljárással végeztek vizsgá-
latokat kontroll egereken 
is (nem volt stresszhatás) 
és olyan egereken is, akik 
egy adott stresszhatás után 
voltak. Ezeknek az álla-
toknak a kortizol (ng/ttg) 
szintjét mérték meg egy 
alap állapotban és 30 per-
ces expozíciót követően.  
A nos1-/- halakkal végzett kísérletek sorén pe-
dig a dopamin (DA) és a szerotonin (5-HT) 
szintet mérték meg. A legnagyobb alternációt 
az előagyban lévő szerotonin mutatta, ahol 
szignifikáns volt az eltérés a kontrollhoz ké-
pest. Később ezt összefüggésbe hozták a Mo-
noamin-Oxidáz (MAO) enzim működésével 
is. Szintén kísérletesen kimutatták, hogy e fe-
hérje gátlásával csökkenthető a halak agresszi-
ója. Elvégeztek egy enzimaktivitás vizsgálatot, 
ahol fehérje abszorbanciáját vizsgálták meg 
60, 90 és 120 perc elteltével. A vadtípusban 
sokkal magasabb volt, mint a mutáns egye-
dekben. Idővel csökkent mindkettőben, de az 
arány megmaradt. A farmakológiai kísérle-
tek során a magyar fejlesztésű szelegilinnek  

(angolul deprenyl) nevezett nevű MAO inhibi-
tort használták, hogy demonstrálják az agresz-
szió/szorongás és a fehérje aktivitása közötti 
korrelációt. A kísérletek jövőbeli perspektívái 
között szerepel, hogy kiismerjék a pontos me-
chanizmusát a nitroerg szignalizációs útvonal-
nak, valamint a MAO pontos szerepét (szere-
peit) ebben a rendszerben. 
Az előadás utolsó, kisebb fejezetében pedig 
Az agresszió terápiás szűréséről (screening) 
volt szó. Mint már említésre került, a zebra-
hal nagyon ideális modellorganizmus az ilyen 
jellegű kísérletekre. Apró, könnyű szaporítani 
és az akvárium vizében (a hal közvetlen kör-
nyezetében) könnyen beoldódnak az adott far-
makonok. Dr. Irene Vacca tervezett egy fen-
otípus-alapú szűrési rendszert, amiben 110 új 
gyógyszert vizsgált. Ezek közös jellemzője az 
volt, hogy mind redukálták a tükör által kivál-
tott agressziót, de más viselkedésbeli változást 
nem okoztak. A szerek többségét a szakiroda-
lom alapján választotta ki. A szűréseket 1 hó-
napig végezték, 12 állaton parallel módon egy 
erre specializált eszközben, Arnie-ban, az ag-
ressinatorban. Itt egy automatikus kvalifikáció 
történt a gép részéről. A vizsgáló algoritmus tar-
talmazta az agresszív megnyilvánulás szociális 
jeleit. A vizsgálat szintén nagy áteresztőképes-
ségű volt. Mivel hitelesnek és megbízhatónak 
bizonyult, így lehetett overnight (legjobb fordí-
tásban talán máról holnapra történő) szoktatási, 
toxicitási és farmakológiai teszteket végezni. 
A kapott adatok megegyeztek a manuálisan 
analizált adatokkal. Miután ez a hitelesített rész 

megvolt, jöhetett a megfi-
gyelés. Először az agressziót 
vizsgálták az idő függvényé-
ben 21, 28 majd 90 napig.  
Ez természetesen az idő 
előrehaladtával nőtt. Aztán 
idővel ez stabilizálódott.  
A változást a lítium-kar-
bonát és az etanol okozta. 
Előbbi csökkentette, míg 

utóbbi növelte az agressziót. A hatóanyagok 
közül még a koffeint és a szildenafilt (viagra) 
tesztelték le. Mindkettő esetben az agresszió 
csökkenését tapasztalták úgy, hogy más élet-
tani paraméter nem csökkent. Ezeknek és a 
további hatóanyagoknak viszont teljesíteni kell 
egy fontos feltételt, mégpedig az optimumot. 
A halak esetében a koffein ideális mennyisége 
200 μM, ami nagyjából 38,8 mg/l. A további 
állatkísérletek eredményei még folyamatban 
vannak. A kutatással kapcsolatos jövőbeli ter-
vek között szerepel még sok másik szer tesz-
telése, illetve azok hatásmechanizmusának 
megfejtése.

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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MATEMORFÓZIS
MATEMATIKA MÁSKÉPP

El lehet-e mondani a matematikát laikusoknak? Talán sokan találkoztunk már 
ezzel a problémával. Évekig tanultuk magát a nyelvezetet is, amin megfogal-
mazható egy-egy érdekesség. Akkor milyen eséllyel állunk neki mesélni egy 
olyan embernek, aki a matematikát az örökre elfeledni kívánt traumák számá-
ra fenntartott agyrekeszbe helyezte az érettségit követően?

De miért akarnánk ilyet csinálni? Miért kell 
a matekot ráerőltetni valakire, akit nem is 
érdekel a matematika? Hát egyrészt indokul 
szolgálhatnak a szokásos kérdések matema-
tikusokhoz: „Mit lehet még csinálni a mate-
matikában? Már mindent kitaláltak, nem?” 
Vagy: „mit dolgoztok, nagyon nagy számok-
kal számoltok?”
Ezek a kérdések még a könnyebben kezelhe-
tőek közé tartoznak és az őszinte megvála-
szolásuk valójában öncélú, hiszen csak a hi-
vatásom közmegítélésének javítását szolgálja. 
Az elsőre kifejlesztettem egy rövid választ, a 
fa-hasonlat, leírom, hátha valaki még hasznát 
veszi: az eddig kitalált matematika olyan, mint 
egy hatalmas fa. Minél hatalmasabb ez a fa, 
minél terebélyesebb a lombkoronája, annál ki-
terjedtebb a széle is, ahol véget érnek az ágak.  
A matematikusok ezeken a végződéseken 
munkálkodnak, ezeket fejlesztik tovább.
De gondoljunk bele egy picit, az említett két 
kérdésbe hány tisztázásra szoruló félreértés 
van elrejtve! Hogy a középiskolából ismert 
matematika jelentős része az ókorból szárma-
zik, és azóta nagyon sok minden történt, főleg 
az elmúlt 100 évben, amikor minden más te-
rületen is a feje tetejére állt a világ. De amíg 
művészetekből, irodalomból, sőt még fizikából 
is nyilvánvaló, mekkora felbolydulást hozott a 
20. század, a matematikáról egy merev, válto-
zatlan és lezárt kép él az emberek többségében. 
Azzal az illúzióval kiegészítve, hogy a mate-
matika annyi, amennyit középiskolában taní-
tottak nekik. 
Az említett diszciplínák közül az irodalom-
nak többé-kevésbé ismerjük a történetét, mert 
tananyag. Részletesen tanuljuk azoknak az 
embereknek az életét, akik létrehozták a tar-
talmakat - szinte zavarba ejtő részletességgel. 
A munkásságuk az alapműveltség része. Azt 
mondom, Petőfi Sándor, azt mondod, Anyám 
tyúkja, március 15, Szendrey Júlia. A fizika 
és más természettudományok oktatása nem 
ennyire történet- és alkotóközpontú, mégis 
működik a kvíz-szintű alapműveltség, még 
a tanításból nagyrészt kimaradó múlt századi 
mozzanatokkal is. Azt mondom, Einstein, azt 
mondod, relativitáselmélet, fény, téridő, hiva-
talnok. Azt mondom, kvantummechanika, azt 

mondod Schrödinger macskája, meg Hei-
senberg. Talán még tovább is fűzöd a beszél-
getést: hát tényleg, a gravitációs hullámokhoz 
mit szólok? „A természettudományok 20. 
századi nagy vívmányai” igenis kocsmatéma! 
Az irodalom (sőt, a mai, a legfrissebb iroda-
lom!) pedig a szórakoztatóipar része minden 
szinten, gondoljunk csak a felolvasóestekre, a 
színdarabokra, a slam poetryra, versmegzené-
sítésekre vagy akár egyes pop-rock zenekarok 
dalszövegeire!
Hogy működik mindez a matekkal? Azt mon-
dom, topológia. Azt mondják, térképészet.  
Azt mondom, nem igazán, de ők már írják is 
az interjúba: Pintér Gergő, aki a Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézetben topográfiával 
foglalkozik. Azt mondom, dimenzió.„A ne-
gyedik dimenzió ugye az idő, azt még el tudom 
képzelni, de mi az ötödik? Olyan is van?” − 
vágják rá teljes magabiztossággal és őszinte 
érdeklődéssel. És hogy többféle végtelen van, 
amikkel számolni is lehet. „Akkor te inkább fi-
lozófiáról beszélsz az előadásaidon” − szokták 
megállapítani. Azt mondom Pitagorasz − a 
tételét ismerik, de sokan nem értik, miért nem 
írjuk egyszerűbben úgy, hogy a+b=c. Minek 
bonyolítjuk? Azt mondják, megoldóképlet, de 
már nem tudják fejből. „Az első  se?” − kérde-
zem. Azt ők nem is tanulták. Kicsit mesélek a 
megoldóképletekről, és azt mondom, Galois − 
lehidalnak, hogy mik vannak!
Megengedett, sőt, trendi dolog nem tudni a 
matekot − de meg sem adjuk a tudásának a 
lehetőségét! Alapműveltséget mérő kvízekben 
is csak a − gyakran amúgy is szerencsétlen − 
elnevezéseket, definíciókat firtatják, meg a 
képleteket. Mintha irodalomból a címet kér-
deznénk, meg a rímképletet. A matematikából 
átadott tananyagnak nincsen lelke és nem sze-
mélyes. Nincs mihez kötni.
De az igazi motivációm a MateMorfózis 
előadássorozat, vagy talán inkább: műhely-
sorozat elindításában nem ez volt! Nem a 
matematika reálisabb megítélése volt a cé-
lom. Fesztiválokon, koncerteken, művészek, 
bölcsészek, zenészek között gyakran szóba 
került a dimenzió, a végtelen, a fraktálok. 
Ezek a kissé misztikus, borzongatóan föl-
döntúli fogalmak gyakran megragadják az 

emberek fantáziáját. Ilyen beszélgetések al-
kalmával elkezdtem mondani a matematika 
figyelemre méltó megközelítését e témákhoz, 
és általában a hirtelen kezdeti érdeklődést 
követő csalódottsággal reagált a hallgatóság. 
Egyszer egy házibuliban hajnaltájt elkészült a 
karfiolleves, megkínáltak vele. Nem szeretem 
a tört-dimenziós zöldségeket, válaszoltam 
erre. 5-6 ember szeme kapásból fölcsillant, 
mi az, hogy tört-dimenziós, hol van ebben a 
levesben a dimenzió? Nekiláttam hát a Haus-
dorff-dimenzió intuitív fogalmának beveze-
téséhez. Előadásomat érdeklődés követte, 
egy ponton azonban már rajzolnom kellett 
volna. De ahogy elindultam tollért és papírért, 
máris jöttek a csalódott sóhajok.„Ó, én úgyis 
tudtam, hogy soha nem fogom megérteni a 
matematikát”, „mindig is rossz voltam belőle, 
pedig ez úgy érdekelne, de már az általános 
iskolában elvették a kedvem...”. Ismerős szó-
lamok, de ezúttal leállítottam őket: „Ezt itt és 
most abbahagyjuk, nem fogjátok kihasználni 
a mesémet arra, hogy újra megerősítsétek 
magatoknak, hogy semmi közötök nem lehet 
a matekhoz. Egy hét múlva találkozunk, min-
denkinek legyen egy óra szabadideje. Rajzolni 
fogok, nem lesznek képletek, semmire nem kell 
emlékezni középiskolából, mindent elmondok, 
ami kell. Az elmúlt 10 perc egy órában, csak 
a türelmeteket és a fantáziátokat hozzátok, és 
adjatok egy esélyt az ügynek.”
Hát így kezdődött 2011 kora őszén. A baráti 
összejövetelnek indult előadássorozat két hét 
után átkerült a néhai Sirály Kávézóba rend-
szeres péntek délutáni programnak. A 2012-es 
Művészetek Völgyében aratott először nagy 
sikert a MateMorfózis, Taliándörögdön, ahol a 
szentendrei undergound művészeti mozgalom 
alkotta a közönség magját.
A következő évben megtaláltuk egymást a 
Gólya Közösségi Presszóval, ami azóta is a 
programsorozat bázisául szolgál, az előadások 
nagy részét itt tartjuk. A Gólyában a filmvetíté-
sekhez, slam poetry estekhez, koncertekhez és 
társadalmi beszélgetésekhez hasonló kulturális 
szórakoztató programmá vált a MateMorfózis, 
mely ma az időközben a budapesti értelmiség 
meghatározó helyszínévé vált szórakozóhely 
egyik legrégebb óta futó állandó programja. 
Emellett sok más helyszínen is szoktak lenni 
előadások, nyaranta például kulturális külde-
téstudatú fesztiválokon, de matektanár szakos 
hallgatóknak ajánlott szabadon választható 
kurzusként is futott már az ELTE-n Ismeretter-
jesztő matematika néven.
Nem minden előadást én csinálok, sok vendé-
gelőadó is volt már. Krizsán Levente fizikáról, 
Márkus Benjámin biológiáról beszélt hasonló 
felfogásban, de volt már történelmi előadás is 
Erdélyi Andrástól. Januárban a „klasszikus” 

előadásaim közötti hetekben a TEDxYouth 
és a BudapestScience Meetup előadótársaim 
közül hívtam meg párat. Először nagyon meg-
ijedtek, hogy mit mondhatnának ők a matek-
ról, de megnyugtattam őket: a saját témájukról 
kell beszélniük. A kapocs, ahogyan ők mégis 
a témába vágnak, az nem a tartalom, hanem a 
hozzáállás. Témájuk nyitott, átgondolt és min-
denkihez szóló átadása, ahol a cél nem az, hogy 
kiderüljön, ők milyen okosak, hanem 
hogy az üzenet valóban átmenjen, és 
mindenki érezze: neki is lehet és van 
is köze hozzá.
A rendezvény népszerűsége és han-
gulata, a közönség összetétele időről 
időre változik. Van, hogy tényleg 
laikusok jönnek, de volt már, hogy 
mérnökök, matematikusok és fizi-
kusok között találtam magam. Alap-
elv, hogy nem a túlképzettekhez 
igazítjuk az előadást, és mindenki 
azonnal kérdez vagy hozzászól, ha 
valami kikívánkozik belőle. Erre 
pedig az előadónak bármikor jo-
gában áll azt mondani, hogy bocs, 
erre most nem válaszolok, messzire 
vinne. De szégyenkeznie senkinek 
nem kell, ha valamit nem tud, sem 
az előadónak, sem a közönségnek. 
Így próbáljuk fönntartani az őszinte, 
bizalmon alapuló kétirányú kom-
munikációt, ami szerintem a meg-
értés egyetlen lehetséges alapja. Ez 
gyakran jól működik, felszabadult 
hangulat szokott kialakulni, és sok-
szor nagyon érdekes nézőpontokat 
jelenítenek meg a hozzászólások. 
Az ELTE-kurzuson éppen ezt hiá-
nyoltam: a hallgatók egy része eleve 
azzal a görccsel érkezett, hogy hogyan lesz ez 
számonkérve, hány kredit jár érte, hogy lesz 
ebből jegyük. Messze jártak attól, hogy ké-
nyelmesen hátradőljenek, és együtt élvezzük 
az elkövetkezendő 90 percet, és ez nagyon 
megnehezítette a dolgomat.
Apropó, megértés... érti mindenki? Hát nem. 
Nem érti mindenki. A kocsmai előadásaim 
résztvevői nem tudnának belőle zárthelyit 
írni, vagy az „anyaggal” kapcsolatos felada-
tokat megoldani. De ezt nem is kell! Mikor 
kérdezzük meg valakitől felolvasóest után, 
hogy mondja el az egyik verset? Vagy ha nem 
emlékszik, akkor csak jellemezze a szerkeze-
tét. Moziból kijőve, hogy értette-e a filmet? 
MateMorfózison sem a szó szoros értelemben 
vett megértés a cél, hanem az, hogy átmenjen 
valami közöttünk. Hogy kapjon valamit a kö-
zönség, amit be tud fogadni, személyesen tud 
értelmezni, érezheti, hogy köze van hozzá! 
Nem akarok senkiből se matematikust nevelni.

A legelső témák azok voltak, amik az én 
kíváncsiságomat is legjobban felcsigázták, 
amik miatt matematikus szakra mentem. 
Ezek a területek nemcsak a középiskolai ta-
nításból, de legtöbb egyetemi szak matema-
tika kurzusaiból is teljes mértékben hiányoz-
nak! A fraktálos előadásom már a legelső 
alkalommal jól sikerült. Az említett házibuli 
másnapján a metróaluljáróban fölmerült, 

hogy hogyan kerülhetnénk meg az oszlopo-
kat 4 és többdimenziós terekben? Ezt a kér-
dést fejtegető, másodiknak szánt előadásom 
hatalmas nagy falatnak bizonyult, kudarcba 
fulladt. Ezt azóta is próbálom adagolni pici 
darabokban. A 4- és többdimenziós terekről 
szóló előadásban például először megpróbá-
lom lerombolni a közönségnek azt a tévhitét, 
hogy a háromdimenziós teret értik, a ne-
gyedik pedig az idő. Majd mutatok néhány 
gyakorlatból vett példát, amelyekben jó geo-
metriai szemléletet ad 3-nál több dimenziós 
terek teoretikus feltételezése. Ezután jönnek 
csak a többdimenziós kockák, szimplexek, 
tükrözések és a gömbök, ha még belefér 
az időbe. És hogy a téridő iránt érdeklődők 
ne csüggedjek el, van egy külön erről szó-
ló előadás is, amelyben a tér, idő és a fény 
vizsgálatával gondolatkísérleteken keresztül 
jutunk el a relativitáselmélet két híres para-
doxonjához. Természetesen ezt is teljesen 

képletek nélkül. A végtelenes előadásomban 
jóval kevesebb az eredetiség részemről: a 
számolni nem tudó juhász és a végtelen szál-
lodák vonalán elindulva a matekos körökben 
közismert tanmesék által jutunk el Cantor 
végtelen számosságaihoz, és az így fölépített 
halmazelmélet paradoxonjaihoz. A folytonos 
és véges projektív geometriák tárgyalásához 
szenzációsan jó alapot ad a Dobble kártya-

játék: szinte mindenki elveszíti a 
fonalat az előadás során, ez szinte 
szükségszerű, de amikor az előadás 
végén közösen kirakjuk a Dobble 
pakli lapjait 7-edrendű projektív 
sík formájában, és megtaláljuk a 
gyárilag hiányzó két kártyalapot, 
összeáll a kép. Mint a tőzsdén, 
nyújtják a náluk lévő lapokat, és ki-
abálnak, hogy „itt a dinoszauruszos 
egyenes végtelen távoli pontja”. 
Egy matekos MateMorfózis ven-
dégelőadótól, Pécsi Bertalantól 
tanultam, hogy ezt a paklit egész 
könnyen ki lehet így rakni, és kö-
zösségi élménnyé formáltam a fo-
lyamatot. Az egyszer majd talán 
összeálló oszlopkerülgetés téma-
körének a szilánkjait tartalmazzák 
a TEDxYouth és Budapest Science 
Meetup előadásaim videói.
Elindult a MateMorfózis youtube 
csatorna is, ami alkalmat ad ele-
mibb, az előadásokból túlságosan 
kilógó fejtegetésekre is, mint pl. 
mit jelent az, hogy számolni. Emel-
lett várom a megívásokat akár isko-
lákba, rendezvényekre a közönség-
nek megfelelő szintű MateMorfózis 
előadásra.

És remélem, hogy az előadássorozat széle-
sebb körökben is ismertté válik, és elterjed a 
koncepció, mint a tanításnak egy alternatív, 
azt kiegészítő formája.

Pintér Gergő 
(A cikk először az ematlap.hu-n jelent meg)

Pintér Gergő az ELTE matematikus sza-
kán végzett 2010-ben, majd PhD képzést 
kezdett ugyanitt szingularitások topo-
lógiája témában. A BGF-en és a BME-n 
is tanít matematika tárgyakat. 2013 óta 
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Ku-
tatóintézetben dolgozik, 2015 óta Fiatal 
Kutatói Ösztöndíjas. 2011 óta működik 
különböző formákban a MateMorfózis 
előadássorozat, aminek alapítója, főszer-
vezője és előadója. Egyike a La Femme 
magazinban bemutatott 50 fiatal magyar 
tehetségnek.
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ZŰR AZ ŰR UTÁN
A RÖVIDLÁTÓ ŰRHAJÓSOK

Az űrutazás nem veszélytelen, ez egyértelmű. Talán azzal mindenki tisz-
tában van, hogy az asztronauták izmai nagyon legyengülnek a világűrben 
tett látogatásuk alkalmával. Nem véletlen, hogy földreszállás után toló-
székbe ületetik őket. Ez általában csak átmeneti állapot és súlyos esetben 
fizikoterápiával orvosolható. Ám milyen hatással van ez más szerveikre?

A tudósok régóta rettegtek attól, hogy azok 
az űrhajósok, akiket a marsi küldetésre 
küldtek megvakulhattak. Az elmúlt évti-
zed során számos űrhajós, köztük a NASA 
Scott Kellyje, homályos látásra panaszko-
dott a Földre való visszatérés miatt. A kuta-
tók azt állítják, hogy felfedezték a különös 
szemproblémák okát és ez kiterjed a sokkal 
hosszabb űrrepülésekre is. Egy 2016 végi 
tanulmány kimutatta, hogy a liquor (agy- 
és gerincvelőfolyadék) térfogatváltozásait. 
Ez a folyadék az agyat veszi körül, benne 
van az agykamrákban, továbbá a gerincvelő 
körül is ott van, védve ezen létfontosságú 
szerveket a mechanikai sérülésektől.

Tények és tévhitek

A Nemzetközi Űrállomás (International 
Space Station, ISS) fedélzetén hosszú idő-
tartamú missziók után az űrhajósok közel 
kétharmadánál jelentkezetjelentkezett az 
úgynevezett "látáskárosodást okozó ko-
ponyaűri nyomás" (visual impairment 
intracranial pressure, VIIP) néven ismert 
szindróma. Az emberek eredetileg nem 
tudták, hogy mit csináljanak, és 2010-re 
egyre nagyobb aggodalom merült fel, mivel 
nyilvánvalóvá vált, hogy egyes űrhajósok 
súlyos strukturális változásokkal rendel-
keztek, amelyek nem voltak teljesen vissza-
fordíthatók a Földre való visszatérés után. 
A korábban ezzel a jelenséggel foglalkozó 
szakértők szerint a probléma forrása a vasz-
kuláris folyadék, beleértve a vért, a felsőtest 
irányába történő elmozdulást jelent, amely 
az űrhajósoknál akkor fordul elő, miköz-
ben a mikrogravitációban töltenek időt.  
Azonban a közelmúltban végzett kísérletek 
egy másik lehetséges forrásra koncentráltak 
- az agyi eredetű folyadékra (cerebrospinal 
fluid, CSF). Ez a tiszta folyadék, amely az 
agyról és a gerincvelőről veszi le a gravitá-
ciós terhet, miközben keringeti a tápanya-
gokat és eltávolítja a salakanyagokat. Ez a 
folyadék úgy lett megalkotva. hogy megbir-
kózzon a mindennapi életben bekövetkező 
nyomásváltozásokkal, a fekvéstől az álló 
helyzetig. Azonban a tér mikrogravitációja 

új és váratlan kihívást jelent. A Földön a 
CSF alkalmazkodott a nyomásváltozások-
hoz, de az űrben a rendszer összezavarodik, 
mivel testtartással kapcsolatos nyomásvál-
tozások hiányoznak.

Scott Kelly

A NASA űrhajós, Scott Kelly az 1999-es 
missziója során látásproblémáktól szenvedett 
és a 2007-es kiküldetése során olvasószem-
üveget kellett viselnie. 2010-2011-es űrutazá-
sakor szintén látásproblémái voltak, bár ez a 
Földön három hónap múlva korrigálódott.

Úton a megoldás felé

A kutatók többet szerettek volna megtud-
ni róla, hogy mi okozza ezen tüneteket, 
így MRI vizsgálatot végeztek az uta-
zás előtt és röviddel a földetérés után is.  
Hét olyan ISS űrhajóson, akik hosszú 
ideig tartó küldetésre mentek. Az ered-
ményeket összehasonlították kilenc olyan 
ISS asztronauta adatával, akik rövid ide-
ig tartó küldetésre mentek és a NASA 
egy „visszavonult” űrsiklójával repültek.  
A csapat fejlett képalkotó algoritmusokat 
használt fel a folyadéktérfogatok és a szem 
struktúrájának változásai közötti összefüg-
gések meghatározására. Megállapították, 
hogy a hosszú távú küldetéseken jelen-
tősen ellapult a űrhajósok szemgolyója, 
és fokozódott a látóideg duzzanat a Földre 

való visszatérésük során, szemben azok-
kal, akik rövidebb küldetéseken repültek. 
A hosszútávú küldetést megjárt űrhajó-
sokban szintén nagyobb mértékben nö-
vekedett meg a szemidegek, mint a szem 
körül a folyadék. Az agy üregében is több 
folyadék volt, ahol a folyadék (CSF) ke-
letkezik. A kutatás először mutatta be a rö-
vid és hosszú távú űrhajósokból származó 
kvantitatív bizonyítékokat, amelyek a CSF 
elsődleges és közvetlen szerepét bizonyít-
ják a látássérült szindrómában szenvedő 
asztronauták globális deformációiban.  
A tanulmány nem talált semmilyen vál-
tozást a szürke vagy a fehér állomány 
mennyiségében az űrhajosok egyik cso-
portjában sem. A kutatás létfontosságú az 
űrhajósok szeme hosszú távú károsodásá-
nak megakadályozásában, ami távollátást 
eredményezhet. A jövőben még további 
hosszabb időtartamú küldetéseket kell 
végrehajtani az emberek számára, hogy 
eljussanak a Marsig, ezért létfontosságú, 
hogy a szakértők képesek legyenek meg-
érteni, mi történik a szervezettel mikor 

hosszú időn keresztül van kitéve a mik-
rogravitációnak. Az új kutatást bemutatták 
az Észak-Amerikai Radiológiai Társaság 
(Radiological Society of North America, 
RSNA) éves ülésén.
Egyelőre még további vizsgálatokra van 
szükség, hogy ezen elváltozás kialakulásá-
nak pontos mechanizmusát megismerjék, 
a kezelés vagy inkább éppen a megelőzés 
kivitelezése csak utána jön. Talán egy új 
korszak léphet be az űrutazás történetében, 
amennyiben az ilyen és ehhez hasonló ká-
ros mellékhatások elkerülhetők lesznek és 
biztonságosabbá válik a Földönkívüli világ 
megismerése.
Forrás: dailymail.co.uk/
futurism.com/

Kelemen Andrea
kelemen.andrea@nyuz.elte.hu

AZ ÉLESLÁTÁS CSODÁI
ATOMI SZINTŰ FELBONTÁS A MIKROSZKÓPBAN

A most következő pár hasábon szeretnék bemutatni egy olyan képalkotó technikát, amely fizikai és szellemi va-
lójában is átformálja az atomi világról alkotott képünket. Az ehhez tartozó technológiák egymásból fejlődtek, de 
mindegyiknek megvan a maga sajátossága, amivel képet kaphatunk a részecskék világából: ez a pásztázó alagút- 
és az atomerő mikroszkóp rövid története.

Az egyedi atomokról készíthető képek koncep-
ciója enyhén szólva nehezen megfogható volt 
teljesen a pásztázó alagútmikroszkóp (scan-
ning tunneling microscope; STM) 1981-es 
feltalálásáig. Ez az eszköz hatalmas áttörést 
jelentett az atomi szintű anyagvizsgálatok te-
rén, ugyanis első alkalommal sikerült valós 
térben ábrázolni egy felületi minta atomi szer-
kezetét. Egy éven belül, ezzel a felfedezéssel 
sikerült megoldani az egyik legérdekesebb fe-
lületi tudományt érintő problémát, a szilícium 
polimerek felületi struktúrájának feloldását. 
1983-ban sikerült is publikálni atomi nagyí-
tással, különböző rétegek szintjén a polimert. 
Ez a kép, illetve a röntgen- és elektronszó-
ródási adatok segítettek Kunio Takayana-
ginak és munkatársainak, hogy 1985-re 
kifejlesszenek egy többszörösen rétegezett szi-
lícium (dimer-adatom stacking; DAS) modellt.  
Az STM eredeti megalkotói, a svájci származá-
sú Gerd Binnig és Heinrich Rohrer 1986-ban 
osztott fizikai Nobel-díjat kaptak e felfedezé-
sért. A történelmi jelentőségű kezdeti lépéseket 
és az STM gyors sikerét, beleértve a szilícium 
rekonstrukciójának feloldását mind leírták 
a Nobel bizottság által bírált munkájukban.  
Az STM látványos térbeli felbontása és érde-
kes „egyszerűsége” széleskörű kutatási per-
spektívákat indított, jelentős hatással a felszíni 
tudományra (surface science). A soron követ-
kező években számos fémet és félvezetőt vizs-
gáltak meg alaposabban (atomi szinten), majd 
az ezekről alkotott fizikai képek sorra láttak 
napvilágot. Ez teljesen addig fejlődött, hogy 
ma már az STM egy rendkívül felbecsülhetet-
len értékű eszköz a tudomány eszköztárában.  
A hatalmas siker ellenére természetesen itt is 
vannak bizonyos limitációk. Ilyen például a 
minta anyagának elektromos vezetőképessége 
(konduktancia), mivel a gép működése során a 
minta és az érzékelő közötti áram folyását érzé-
keli. A kísérletek azt mutatták, hogy a csúcs és a 
minta távolsága elég kicsi ahhoz, hogy az áram 
áramlásán kívül más egyéb, járulékos erők jut-
nak érvényre a vizsgálat során. Egy feltételezés 
szerint ezeket az erőket jól lehetne használni 
egy atomi erővel működő mikroszkópban. 
Ezt követően az IBM kutatólaboratóriumá-
ban 1986-ban Binnig el is készítette a gépet. 
Ő tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a STM 

működése során is jelentős erők detektálhatók 
két atom között, de a tényleges atomi felbon-
tást csak az atomerő mikroszkóp (atomic force 
microscopy; AFM) képes létrehozni. Mivel az 
STM csak elektromosan vezetőképes mintákat 
képes leképezni, ezért ez bekorlátozza az alkal-
mazását a fémek és félvezetők képalkotására. 
Viszont az AFM-ben tiszta és jól meghatáro-
zott felületekre vákuum szükséges, de cserébe, 
mivel a minta elektromos vezetőképességére 
nincs szükség, az AFM gyakorlatilag bármi-
lyen lapos, szilárd felületet képes leképezni 
anélkül, hogy felületi előkészítést igényelne.

Kivitelezés és működés

Az AFM szorosan, több ponton is kapcso-
lódik az STM-hez, és sok kulcsfontosságú 
komponense megegyezik, kivéve a letapo-
gató (detektor) tűt. Az STM esetében ezt az 
éles kis hegyet egy xyz szkenner néven is-
mert pásztázó eszközre fabrikálják fel, amely 
lehetővé teszi az x, y és z irányban történő 
háromdimenziós pozícionálást szubatomikus 
pontossággal. Ez a tűhegy tipikusan olyan 
szerkezet, amelyet kémiai maratással vagy 
mechanikus köszörüléssel élesítenek, rend-
kívül körülményes és precíz módon. Topog-
rafikus módban a képeket az xy síkban lévő 
csúcs szkennelésével hozza létre az eszköz, 
és rögzíti a z pozíciót, amely ez által állandó 
marad. Ezzel szemben van egy olyan mód is, 
az állandó magasságú üzemmód, amelyben 
az érzékelő gyorsan beolvassa a mintát, hogy 
a visszacsatolás ne kövesse az atomi hullá-
mokat. Az atomok ezután a modulációként 
nyilvánulnak meg, amelyeket x és y függvé-
nyeként rögzítenek. Ennek a leképezésnek 
egy rendkívül összetett matematikai háttere 
van, amelyet a gépbe programoztak a kuta-
tók. A mikroszkóphoz kötött hardver (külső 
számítógép) folyamatosan ellenőrzi a beér-
kező adatokat, és az előre beállított megfelelő 
üzemmódban kezeli azokat. Az AFM-ben a 
hegy struktúrát egy erőmérő konzol helyet-
tesíti. A tűt továbbá lehet még helyettesíteni 
egy egyszerűbb optikai eszközzel is vagy akár 
egy mikrotermométerrel. Ez által egy spéci 
pásztázó mikroszkópot lehet készíteni belőle.  
Az STM mérése során a rendszerben folyó 

áram legnagyobb részét a szenzorhoz legkö-
zelebb eső atom, a front atom hordozza. Ha a 
minta nagyon lapos, akkor ez az elülső atom 
az x és y szkennelés során a mintához legkö-
zelebb álló atom marad. Az AFM esetében a 
működési elv már három üzemmódra bont-
ható: felületi erőmérés, amely van der Wa-
als erőket érzékeli, detektálás és képalkotás.  
A felületi érzékelés mindössze az erőmérő 
alaptulajdonságának tudható be, amely a ka-
libráció során is sokszor nélkülözhetetlen.  
A detektálás során viszont a tűt tartó tükör-
szerű, de kissé rugalmas lemezt egy lézer vi-
lágítja meg, amely lézer egy detektorba vetít. 
A lemez hajlékonyságát a lézer képes kiraj-
zolni méghozzá oly módon, hogy a felületi 
érintkezést veszi egy kezdeti, origo pontnak 
és a további, a gép által kifejtett erőt pedig 
a maximumnak. A kettő közötti interval-
lumban képes a lemez elhajolni, ami viszont 
már a képalkotásban lesz hasznos. Ugyanis 
ebben az esetben a tűt ismét elhelyezik egy 
origo pontban, de ekkor már a gép nem fejt 
ki rá erőt, hanem egyszerűen csak végighúz-
za a mintán, s annak a göcsörtössége fogja a 
detektorban jelezni a mélységi és magassági 
változásokat.

Felhasználás

Mint korábban említésre került, az igazán 
nagy áttörést a legelső, szilícium polimerek-
kel végzett felületi vizsgálatok jelentették. 
Azóta számos fizikai és biológiai alkalmaz-
hatósága van ezeknek a technológiáknak.  
A különböző polimerek vagy kisebb oli-
gomer anyagok felületi, réteges jellemzőit 
könnyedén meg lehet állapítani. Míg az élő 
rendszerek biofizikai megfigyelése során 
azok mechanikai sajátosságait lehet meg-
mérni. Mint láthattuk ez egy elég változatos 
és akár nevezhetjük paradigmaváltó techni-
kának, ugyanis az 1980-as évek óta ennek 
a technológiai vívmánynak köszönhetően a 
tudományos társadalom már másképp, más 
szemmel látja az atomok világát.
Forrás: Franz J. Giessib – Advances in atomic 
force microscopy

Szigeti Balázs
szigeti.balazs@nyuz.elte.hu
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GYILKOSSÁG VAGY ÖNGYILKOSSÁG?
ŐSI SZIMBIONTÁKTÓL A PROGRAMOZOTT SEJTHALÁLIG
A sejtek születéséről, a sejtosztódásról már az általános iskolás biológia köny-
vekben is oldalakon keresztül értekeznek, míg a sejtek haláláról még az egyete-
mi alapképzésben is csak alig esik szó. Pedig az egyes sejtek halála ugyan olyan 
fontos, és jól szabályozott folyamat, mint a születése: szigorú programok vezér-
lik! De mik ezek a programok, és mi az evolúciós eredetük? 

Naponta körülbelül 50-60 millió sejtünk pusz-
tul el programozott módon. Már ez a hatalmas 
szám is azt jelzi, hogy a programozott sejthalál-
nak (leggyakoribb formája az apoptózis) óriási 
jelentősége van a szervezet homeosztázisának 
fenntartásában. A többsejtű élőlények egyed-
fejlődése során rengeteg olyan esemény van, 
amely valamiféle programozott sejthalálfor-
mának köszönhetően megy végbe. Az állatok 
világában körül  erre számtalan példát látha-
tunk, akár a békák farkának visszafejlődésére, 
a Tetrapoda végtag fejlődése során az ujjak 
közötti úgy nevezett interdigitális mesenchima 
felszívódására, vagy az ivarszervek fejlődé-
se során hímekben a Müller-cső, nőstények-
ben pedig a Wolff-cső eltűnésére gondolunk.  
Megemlítendő, hogy a Caenorhabditis elegans 
nevű fonalféreg esetében, amint az a 2002-ben 
Nobel-díjjal jutalmazott John E. Sulston mun-
kásságának köszönhetően ismert, pontosan 
131 darab sejt pusztul el sejtvonalspecifikusan, 
térben és időben egyaránt jól szabályozva, a 
fejlődési program részeként. 
Szervezetünk apoptózis révén szabadul meg 
az elöregedett, károsodott genetikai állomá-
nyú, tumorosan elfajult, vagy vírussal fertő-
zött sejtektől. Általánosságban elmondhatjuk 
tehát, hogy egy-egy sejt programozott halála a 
szövetek és az egész szervezet védelmét szol-
gálja. Az evolúció talán nem is produkálhatott 
volna komplex többsejtű élőlényeket, ha a 
programozott sejthalált fel nem találja.
A növényvilágban egy tipikus programozott 
sejthalálforma az ún. hiperszenzitív reakció.  
E reakció élettani jelentősége a mikrobiális pa-
raziták elleni védekezésben nyilvánul meg, és 
leginkább a hadviselés azon formájával hason-
latos, ami Napóleon seregeit is megtizedelte az 
1812-es oroszországi hadjárat során. A fertőzés 
helyén a növényi szövetek elhalnak, így a para-
zita nem jut hozzá a növekedéséhez szükséges 
tápanyagokhoz, nem lesz képes tovább terjed-
ni, végül pedig jó esetben éhen hal. A hiper-
szenzitív reakció és az állatoknál leírt apoptó-
zis a tekintetben mindenképp hasonló, hogy a 
mitokondrium játssza a központi szerepet.
A különböző sejthalál szignálok hatására a 
mitokondrium külső membránján pórusok 
nyílnak (ezt állatoknál elsősorban Bcl-2 fe-
hérjecsalád anti- és proapoptotikus tagjai  

szabályozzák), és ezeken a kis lyukakon, vagy 
csatornákon keresztül különböző apoptogén 
anyagok, köztük citokróm-c szabadul ki a 
sejtplazmába. Az állati sejtekben a citokróm-c 
képes aktiválni a híres kaszpáz kaszkádot, a 
sejthalál zuhatagszerű és egyre erősödő jel-
továbbító és effektor rendszerét. E kaszkád 
tagjai (a kaszpázok) olyan enzimek, amelyek 
egymás kölcsönös hasítása révén aktiválód-
nak, és végsősoron olyan folyamatokat indíta-
nak be, amelyek a DNS fragmentálódását és a 
sejt pusztulását eredményezik.
A növényi genomban sem a kaszpázok, sem 
pedig a Bcl-2 család ortológjait (evolúciós 
értelemben vett rokonait) nem sikerült meg-
találni, ugyanakkor kaszpáz  enzimaktivi-
tás igazolható a növényi sejtekben is, illetve 
egyes kísérletek tanúbizonysága szerint az 
állati eredetű, antiapoptotikus Bcl-xL növé-
nyekben is gátolja a pórusképződést a mito-
kondrium külső membránján. 
Az nyilván , hogy a növényeknél, az állatok-
nál vagy éppen a gombáknál (az élesztő ebből 
a szempontból is egy viszonylag alaposan ku-
tatott modellszervezet) megfigyelhető progra-
mozott sejthalálformák egymástól független 
evolúciós utat jártak be. Az a tény azonban, 
hogy minden esetben a mitokondrium és a 
citokróm-c szerepe a legjelentősebb, roppant 
elgondolkodtató. Ez ugyanis arra utal, hogy a 
programozott sejtpusztulásnak sokkal régebb-
re nyúlnak vissza a gyökerei, mint azt elsőre 
gondolnánk.
Amint az közismert, a mitokondrium egy en-
doszinbionta baktérium kései leszármazottja, 
és a szimbiózis kialakulásában valószínűleg 
nagy jelentőséggel bírt az úgynevezett „Nagy 
oxidációs esemény” is. Mintegy 2 milliárd 
évvel ezelőtt a Föld akkori bioszféráját je-
lentő bakteriális közösségekben (miként ma 
is) valószínűleg gyakoriak voltak az olyan 
anyagcsere kapcsolatok, amelyekben az egyik 
partner fő tápanyaga a másik partner anyag-
csere végtermékéből került ki. Egy ilyen táp-
lálkozási kapcsolat egy ősbaktérium és egy 
α-proteobaktérium között végtelenül szorossá 
válhatott, mígnem a hatékony tápanyag ki-
cserélés és az érintkezési felületek maximá-
lása érdekében az egyik baktériumsejt (az 
eukarióták őse) körülnőtte (más értelmezések  

szerint: bekebelezte) a másikat (a mitokond-
rium ősét). 
Az ős-mitokondrium és a gazdasejt együtt 
egy hatékony védelmi rendszert fejlesztett ki a 
légkörben ekkor a „nagy oxidációs esemény” 
eredménye  újdonságként megjelenő oxigén, 
és az oxidatív környezet sejtkárosító hatásai 
ellen. Ehhez az együtt élő felek közt egyfajta 
kommunikációra is szükség lehetett. Egyesek 
szerint e kommunikációban redox szignálok, 
köztük akár olyan reaktív oxigéngyökök (ROS) 
is szerepet játszhattak, amelyek kivédésére jött 
létre a szorosabb szimbiózis. A nagy-mennyi-
ségben felszabaduló ROS persze képes vissza-
fordíthatatlan károkat okozni a sejtben, ami a 
sejt pusztulásához is vezethet.
Ez lenne a programozott sejthalál eredete? 
Talán igen. Mint a mai együttélések, az ős-mi-
tokondrium és a gazda közti viszony sem az 
önzetlen szeretetről, hanem a partnerek túlélési 
és szaporodási hatékonyságának optimalizálá-
sáról szólt. A két partner kölcsönösen kihasz-
nálta a másikat, és ha az erőviszonyok vagy 
az egyedi érdekek úgy alakultak, egyiküknek 
sem okozhatott lelkiismereti problémát a má-
sik elpusztítása. Az ős-mitokondrium kezében 
a gyilkos fegyvert talán épp a már említett ROS 
jelentette, ami az elektrontranszportlánc szét-
kapcsolásával könnyen előállítható volt.
A redukáló erő az elektrontranszportlánc 3. 
komplexéről a 4. komplexre (citokróm-oxi-
dáz) a citokróm-c közvetítésével tevődik át. 
Ha a mitokondrium két membránja között 
csökken a citokróm-c koncentrációja (mond-
juk, mert a külső membrán pórusain keresztül 
az kiáramlott a citoplazmába), az elektronok 
sokkal kisebb mennyiségben kerülnek át a 4. 
komplexre, ami az elemi oxigént vízzé redu-
kálná. Egy oxigénmolekula teljes redukciójá-
hoz 4 elektronra van szükség, ami ha nem áll 
rendelkezésre, a közti termékek (hidrogén-pe-
roxid és szuperoxid gyök) fognak a komplex-
ről felszabadulni, ami a gazda számára vég-
zetes lehet. Amennyiben az együttélés még 
nem volt obligát, vagyis az ős-mitokondrium 
még nem vesztette el önrendelkezési jogait, ez 
akár előnyös is lehetett a számára, noha a mai 
felállásban a mitokondrium természetesen el-
pusztul a sejttel együtt. A gyilkosságnak, vagy 
öngyilkosságnak ezen ősi módjára később az 
eukarióták különböző leszármazási vonalain 
másodlagos jelátviteli utak és szabályozó me-
chanizmusok épültek rá, így például maga a 
citoplazmatikus citokróm-c is egy szignállá 
alakult, ami állatoknál például a már említett 
kaszpáz kaszkádot iniciálja. Ugye, milyen 
szépen összeérnek a szálak?
A teljes cikk és a források elérhetőek a nyuz.
elte.hu-n.

Jezsó Bálint

STAY
MARADJ!

„If this is a dream, the whole world is inside it.”

A thiller műfaj egyik legalulértekeltebb 
filmje, illetve többek között az egyik ked-
vencem. 2005 végén jelent meg, a kriti-
kusok pedig hamar le is húzták, ezért igen 
gyorsan lekerült a műsorról.  Kicsit nehe-
zen emészthető ez való igaz. Első nézésre 
sok kérdés marad az emberben, sőt szinte 
muszáj újra nézni, mert elsőre észre sem 
lehet venni bizonyos elemeket. Így köny-
nyen érthető, hogy egy mozizás után mi-
ért kötött ki ott, ahol most van. Egyszerű-
en túl komplex.
Nekem ez az egyik kedvelt műfajom, ha 
pontosan szeretnénk meghatározni, akkor 
talán a  pszichológiai horror lenne a meg-
felelő. Hogy könnyen be tudjátok sorolni 
ilyen például a Donnie Darko és A sötétség 
útja (Mulhalland Dr.), vagy egy hasonló 
birodalomba tartozik még a Memento és 
A harcosok klubja (Fight Club). Szeretem, 
ha egy film próbálja megmutatni az emberi 
elme működését, ha nézőként is használni 
kell az agyadat, és a látvány is lenyűgöz. 
Ebben pontosan ez történik.
Drama. Mistery. Thiller. Az előbb említett 
filmek mind ebbe a csoportba tartoznak, 

és a Stay-en kívül mind a négy, IMDB-n 
8 pont vagy afelett teljesít. A Stay marad 
egy szolid 6,9 pontnál, és ez az amit, saj-
nos nem értek miért.
A storyline egyszerű. Egy egyetmista srác 
(Ryan Gosling), aki elmondja pszicholó-
gusának (Ewan McGregor), hogy meg 
fogja ölni magát éjfélkor. Az biztos, hogy 
ez nem az, amit megszoktunk a Game of 
Thrones forgatókönyv írójától, David Be-
nioff-tól, pedig ezt is ő írta. Sőt ez volt az 
első eladott forgatókönyve.
A rendező Marc Forster. Hozza is a meg-
szokott elemeket, nagyvágások, plánok 
közötti gyors váltások. Az egész bátor és 
nagyon extravagáns vizuálisan. Pontosan 
úgy, mint a Légcsavar (Flightplan) című 
filmje, ami egyébként egy idős a Stay-jel. 
Szerintem ezért is illeték úgy a kritikusok, 
ahogy. Sekélyes, zavarba ejtő, abszurd és 
üres. Vagy inkább nem volt meg a kellő 
türelem hozzá és túl merész a képi világ.
Tehát vizuálisan nagyon érdekes bár egy 
kicsit akadazós. Ha valakivel együtt néz-
zük, folyton azt kell mondjam „Tejóég, 
ezt láttad?”. Tele van kis kamera és vágó 

trükkökkel. Szinte mindennek szimboli-
kus jelentése van. Közben pedig minden 
irreálisnak érződik a filmben, de ennek 
is megvan a maga célja, még akkor is, 
ha ezek nem teljesen világosak elsőre, 
egy furcsa érzést hozzáad az emberhez. 
A színészek is jól játszanak, különösen 
a kisebb mellékszereplők. Másodszorra 
számos új dolgot tár fel. Viszont akár-
hányszor nézed meg, folyamatosan szó-
rakozik a fejeddel. Talán egy kicsit túl 
művészire sikerült, meg is jelenik benne 
minden, a festészet, a dráma, az iroda-
lom, és együtt alkotják meg a cselek-
ményt. A film legcsodálatosabb része az 
összetettsége. Hihetetlen, ahogy Forster 
össze tudja kapcsolni benne a különböző 
karaktereket. Mikor elérünk a film végé-
hez, és hirtelen minden összeáll, na ak-
kor jön el az igazán katartikus élmény és 
ámul el a néző, hogy omfg.
Minden filmkedvelő tartozik magának any-
nyival, hogy megnézze, és maga vesse rá a 
követ.

Kovács Fanni
kovacs.fanni@ttkhok.elte.hu

Stay (magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 99 
perc, 2005)
Rendező: Marc Forster
Forgatókönyvíró: David Benioff
Szereplők: Ewan McGregor (Sam Foster), Naomi 
Watts (Lila Culpepper), Ryan Gosling (Henry Let-
ham)
Pontszám: 8/10

VIGYÁZAT CIVILEK!

Miről szól az ARC kiállítás? Független 
művészek általi reflexió a magyar társada-
lomra. Miről szól az ARC kiállítás? Humor, 
benyomások, gondolkozás, hangulat. Miről 
szól az ARC kiállítás? A civilekről, rólad, 
rólam, a szomszédunkról, a tegnapunkról és 
a holnapunkról.
„Ki a civil? Aki nem profi? Aki nem kato-
na? Aki nem színész, zenész, művész, tűzol-
tó, rendőr vagy focista, esetleg politikus?  
Az a civil, aki civilszervezetnek dolgozik? 
Az a civil, aki aktivista? Az a civil, aki szíve-
sen segít, ha valaki segítséget kér? Az a ci-
vil, aki otthon ül és nem csinál semmit, vagy 

az a civil, aki a szabad feláldozza valamire, 
ami túlmutat a saját feladatkörén? És a ma-
gyarok? Ők civilek vagy nem civilek?„ – a 
szervezők ezt tartják fontosnak magukról 
elmondani a honlapjukon.
2017-ben szeptember 8-tól 24-ig lehetett 
megtekinteni az ARC kiállítást az Öt-
venhatosok terénél, ami idén a Vigyázat 
civilek! címet viselte. Az utóbbi pár évi 
termésből ez mozgatott meg engem a leg-
jobban, mivel az előzőek olyan benyo-
mást keltettek, mintha mind egy kapta-
fára készültek volna. Természetesen idén 
is voltak olyan témák, amik sok alkotót 
megihlettek, de szerencsére egy-kettőnél 
többet.

A művészek idén mit tartottak fontosnak, 
mit mondott nekik 2017 és a civilség?  
Voltak a konzultációs plakátokra reflektáló 
pályázatok, megjelent a be- és kivándorlás, az 
Európai Unió, a vizes vb, a stadionok és per-
sze a civil szervezetek. Az első díjat Glázer 
Attila Engedély nélkül című pályázata nyerte, 
amit a cikk melletti képen meg is tekinthettek.
Mint már fentebb is írtam, nagyon tetszett 
az idei kiállítás, mivel kifejezetten ötletes és 
elgondolkodtató volt. Aki nem jutott el a ki-
állításra, annak ajánlom, hogy keresse fel az 
ARC Facebook (facebook.com/ArcMagazin) 
oldalát, ahol megtekinthetőek a plakátok.

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett
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BELSZÍNI  FEJTÉS 5VÖS 5KM

NYEREMÉNYJÁTÉK

Beküldési határidő: a megjelenéstől szá-
mított következő hét végéig (következő 
hét péntek 12.00).
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

László Márk
Mészáros Nikolett

Zvekán Fanni

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!

SUDOKU
A jól ismert szabályokkal invitállak titeket egy kis sudokuzásra, a megoldásaitokat (ami 
kijön a szürke négyzetbe) a rejtveny@nyuz.elte.hu címre várom. Jó szórakozást kívánok!

László Lívia
laszlo.livia@nyuz.elte.hu

1.

2. 3.



CSATLAKOZZ
Írsz? Grafikákat készítesz? Fotózol?  

Esetleg csak érdekel az újság kiadásának a 
folyamata?

Csatlakozz a szerkesztőségünkhöz! Jelent-
kezz a foszerkeszto @ttkhok.elte.hu címen!


