
ÉLET            TUDOMÁNY
LEPRAGENOM • SÉTÁLÓ PÁPA • AZ ÉLET FORRÁSA • ELFELEDETT TÁBORNOK

Ára:  295  F t  

El
Qf

iz
et

Qk
ne

k:
 2

30
 F

t  

es

L X V I I I .  é v f o l y a m    3 4 .  s z á m    2 0 1 3 .  a u g u s z t u s  2 3 .

Digitális változatban: dimag.hu 

NÜNÜKE



1058    É L E T  É S  TU D O M Á N Y    201 3/34

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY

1059 GONDOLKODÁST SERKENTQ 
IQ-TORNA

 Zsigmond Gyula
1060 ElsQ kézbQl
 • GÉNAKTIVITÁS – MOZGÁS 
   HATÁSÁRA

 • FELTÉRKÉPEZTÉK A LEPRA 
   GENOMJÁT
1062 Nünükék a Dél-Tiszántúlon 

PUSZTULÓ LÖSZGYEPEK ÉS 
KÜLÖNC BOGARAIK

 Danyik Tibor
 Deli Tamás

 LXVIII. évfolyam 34. szám  2013. augusztus 23.

1065 Élet-mód
 A KORIANDER
 Marosi Kinga
1066 Kiss Pál emlékezete
  EGY MÉLTATLANUL ELFELEDETT 

HONVÉDTÁBORNOK
 Kupán Árpád
1068 Interjú Lengyel Szabolccsal
 HORTOBÁGYI ÉLQHELYEK
 Bajomi Bálint 
1070 Egészség=egész-ség?

 SZENVEDÉLYBETEGEK ÉS A 
TÖRTÉNETEK TUDOMÁNYA

 Rácz József
1072 Az átmenet pápája a gazdaságról

 A VILÁG PLÉBÁNOSA
 Botos Katalin
1075 Néhány tény az QssejtekrQl
 AZ ÉLET FORRÁSA
 Kovács GergQ

Címlapon: Gödörkés nünüke (Deli Tamás 
felvétele) a Pusztuló löszgyepek és különc bogaraik 
cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

1077 ÉT-etológia
 TÖBBET CIRIPEL, HA KÖZÖNSÉG 

ELQTT JÁTSZHAT 
 Kubinyi EnikQ
1078 Élet és tudomány képekben
 ÉT-GALÉRIA
 H. J.
1080 KÖNYVTERMÉS
1081 Lélektani lelemények
 JÓ IDQBEN ÉRKEZQ SEGÍTSÉG
 Mannhardt András
1082 A tudomány világa
 • KOZMIKUS LÁZÁROK

 • MEGTALÁLTÁK A JOHANNITÁK
   ISPOTÁLYÁT
 • MÉHMÚZEUM BUDAPESTEN
 • MAGYAR CSILLAGÁSZATI 
   DIÁKSIKEREK
 • SZEMETES ALASZKAI PARTOK
1085 REJTVÉNYEK
1086 ÉT-IRÁNYT_

 Bánsághy Nóra
1087 A hátlapon 
 HERCULANEUM ARCA
 Lieber Tamás

Kedves Olvasónk!
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthat-

ja. A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre 
érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szer-
kesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül megje-
lentetheti. 

A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott 
borítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszá-
mát, e-mail címét), anyja nevét és OTKA-kutatási 
pályázatának nyilvántartási számát is. 

A 9000-10 000 karakter szövegterjedelmű cikket 
egy nyomtatott példányban, valamint CD-n, doc 
formátumban, illusztrációval (az utóbbiakat külön-
külön fájlban és képformátumban) ellátva kérjük. 

A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztő-
ségébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) 
vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 

A pályázatok feladásának határideje: 
                          2013. október 7.
A díjátadásra 2013 novemberében, a Magyar Tudo-

mány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor 
az OTKA Irodán.

Élet és Tudomány Szerkesztősége
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások 
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a 
költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, 
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen ku-
tatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény 
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók 
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, 
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutató-
munkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen 

pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.

Olyan (máshol még nem publikált) ismeretterjesztő írásokat 
várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutat-
ják be saját, az OTKA által támogatott kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudo-
mányos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályadíjak: I. díj:          100 000 forint 
II. díj:           75 000 forint 
III. díj:          50 000 forint
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:

LOM; HALOM ÉS 
LOMB

ERPSÍTÉS: 

R
A labdák felsQ része 
balra, azok alsó része 
jobbra fordul egy 
cikkelyt.

HAJRÁ: 

 

I
N

D
Í
T

Á
S

A 33. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:

E
R

V
S

ÍT
É

S

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/34   1059

H
A

J
R

Á

Piroskának és Arankának ugyanaznap van a születésnapja.

Idén ez egy különleges ünnep, mondja Aranka Piroskának.

Összesen 63 évesek vagyunk, és én most kétszer olyan idQs vagyok,

mint te voltál akkor, mikor én voltam annyi idQs, mint most te.

Hány évesek a barátnQk?

Minek az anagrammája?

-1
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 Génaktivitás – mozgás 
hatására

Rengeteget hal  -
lunk arról, hogy 
a mozgás – az 
egészséges táp-

lálkozással együtt – mennyire fontos 
szerepet tölt be az egészségünk meg-
őrzésében. Erre ad újabb bizonyítékot 
a svéd Lund Egyetem kutatása, amely-

ben egyebek között azt vizsgálták, hogy 
miként változott a gének kifejeződése 
egészséges férfiak zsírsejtjeiben hat hóna-
pos rendszeres testmozgást követően.

A PLoS Genetics című folyóiratban 
megjelent kutatásban az örökítőanyag 
(DNS) epigenetikai változásaira voltak 
kíváncsiak. Maga az epigenetika kifeje-
zés genetikai állományunk kifejeződé-
sének azokra  a változásaira utal, ame-
lyeket nem a DNS bázissorrendjében 
bekövetkező változások – másképpen 
a mutációk – okoznak. Az epigenetikai 
kutatásokban nem a gének mutációit, 
hanem legtöbbször a DNS bázisaihoz 
kapcsolódó metilcsoportok (-CH3) 
mintázatának változásait vizsgálják. 
Ez a mintázat már korai életkorban 
kialakul, és fennmarad a végleges sejt-
típusokká alakult, differenciálódott 
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Y sejtekben. Életünk során aztán válto-
zások következnek be ebben a mintá-
zatban, elsősorban különféle környe-
zeti tényezők, például a táplálkozás, 
a stressz vagy épp a testmozgás hatá-
sára. Ez a változás – a mutációkhoz 
hasonlóan – hatással lehet a gének ak-
tivitására, vagyis a génkifejeződésre. 
A DNS citozin nevű bázisaihoz kap-
csolódó metilcsoportok gátolhatják a 
génaktivitást.

A Tina Rönn által vezetett malmöi 
kutatócsoport 23 enyhén túlsúlyos 
– de egyébként egészséges – 35 év 
körüli férfit vont be a vizsgálatba. 
Rájuk korábban egyáltalán nem 
volt jellemző a testedzés, a kutatás 
kedvéért azonban rendszeresen mo-
zogni kezdtek. Hat hónapon keresz-
tül hetente többször (átlagosan 1,8 
alkalommal) jártak biciklizni, illet-
ve hagyományos aerobik órákra. A 
kutatók a féléves edzésprogram előtt 
és után egyaránt mintát vettek a fér-
fiak zsírszöveteiből, amelyből kivon-
ták a DNS-t. Ezután a zsírsejtek tel-
jes genetikai állományára kiterjedő-
en meghatározták a metilcsoportok 
számának és elhelyezkedésének – a 
metilációs mintázatnak – a válto-
zásait. Ez volt egyben az első olyan 

vizsgálat is, amelyben az emberi zsír-
sejtek DNS-ének teljes metilációs 
mintázatát leírták. 

A svéd kutatócsoport több mint 476 
ezer ponton vizsgálta a me til cso por-
tok mintázatának változásait. Ezeket 
a pontokat citozin-foszfát-guanin – 
rövidítve CpG – helyeknek nevezik: 
a metilcsoportok itt a DNS egyik 
bázisához, a citozinhoz kapcsolód-
nak. Kiderült, hogy a hosszabb ide-
jű, rendszeres testmozgás hatására a 
476 000-ból csaknem 18 000 helyen 
változott meg a DNS metilációs 
mintázata. Ez összesen 7000-nél is 
több gént érintett (genetikai állomá-
nyunk 20–25 000 génjéből). Az ese-
tek döntő többségében (a 18 000-ből 
több mint 16 000 esetben) a testedzés 
előtti állapotnál több metilcsoport 
kapcsolódott a zsírsejtek DNS-éhez. 

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, 
hogy a metilációs mintázat mely vál-
tozásai azok, amelyek biológiai szem-
pontból is jelentősek, ezért tovább 
szűkítették az eredményeket. Most 
már csak az 5 százalékos mértéket 
meghaladó metilációs változásokat 
vették figyelembe, és így körülbelül 
1000 pont maradt. Ezeknél 900-nál 
több esetben tapasztalták, hogy a 
testedzés előtti állapothoz képest több 
metilcsoport kapcsolódik a DNS-
hez. Mindez 600 gén működését 
befolyásolta. A metilcsoportok szá-
mának növekedésével párhuzamosan 
több mint 100 gén aktivitásában mu-
tatkozott jelentős csökkenés. 

A testedzés által jelentősen befolyá-
solt 100 génből több olyanra is felhív-
ják a figyelmet a kutatók, amelyek 
működése a korábbi kutatások ered-
ményei alapján egyértelműen össze-
függ az elhízás, illetve a 2-es típusú 
cukorbetegség kialakulásával. Két gén 
– a HDAC4 és a NCOR2 – esetében 
külön zsírsejtekben, laborkísérletek-
ben is megvizsgálták, hogy elcsende-
sítésük milyen hatást gyakorol a zsírok 
zsírsejtekben történő elraktározódá-
sára. A zsíranyagcserében bekövetke-
ző változásokból arra következtettek, 
hogy ha ez a két gén gátlódik (például 
a testedzés következtében fokozódó 
metiláció hatására), azzal feltehetően 
csökkenthető a 2-es típusú cukorbe-
tegség kockázata. A rendszeres test-
mozgásnak ezek alapján konkrét be-
tegségmegelőző szerepe is lehet – írják 
tanulmányukban a kutatók.
Forrás: http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/ 
10.1371/journal.pgen.1003572

A fehér nyilakkal jelölt 

metilcsoportok a DNS 

citozin nev_ bázisához (C) 
kapcsolódnak a citozin-foszfát-

guanin helyeken (CpG)
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Schuenemann és munkatársai dáni-
ai, svédországi és egyesült királyságbeli 
temetőkben vettek mintákat összesen 
22 olyan csontvázból, amelynek csont-
elváltozásai a lepra betegségére utaltak, 
majd megnézték három gén jelenlétét, 
hogy kimutassák a Mycobacterium leprae 
DNS-ét. Ezt öt mintában sikerült meg-
találni – ezeknél aztán a baktériumtör-
zsek majdnem teljes állományát leolvas-
ták a DNS-array nevű módszerrel. Ér-
dekes módon a bakteriális DNS kevés-
bé töredezett össze, mint az ugyanazon 
mintákban található emberi genetikai 
állomány.

A sikeres DNS-szekvenálás után ösz-
szevetették a X–XIV. századi európai 
lepratörzseket 11 jelenkori, különböző 
régiókból származó genetikai állo-
mánnyal. Négy modern szekvencia 
már rendelkezésre állt korábbi kutatá-
sok nyomán; Schuenemann és mun-
katársai ehhez még további hét, több 
földrajzi régióból származó jelenkori 
mintát adtak hozzá, amelyek sokféle 
genotípust és földrajzi eredetet takar-
nak. Az új mintákat leprás betegek 
bőréből vett biopsziából nyerték ki.

Az összevetés figyelemre méltó állan-
dóságot mutatott ki, tehát ezer év alatt 
keveset változott a lepra genetikai ál-
lománya. Sikerült kimutatni emellett, 
hogy az amerikai lepra-vonal európai 

 Feltérképezték  
a lepra genomját

A lepra betegsége, amely a Mycobacterium 
leprae latin nevű bakteriális kórokozó 
fertőzése nyomán alakul ki, a XIV. szá-
zad végéig Európában is gyakori volt, 
de aztán jószerivel eltűnt a kontinensről. 
Ugyanakkor a betegség továbbra is tize-
delte áldozatait a fejlődő világban.

A legutóbbi húsz évben azután egy 
több gyógyszer kombinációjából álló 
terápia eredményeképp a lepra eltünteté-
sére irányuló erőfeszítések nagymérték-
ben sikeresek voltak. Ez arra a látszatra 
vezetett, hogy a betegség ma már nem 
tekinthető globális egészségügyi kocká-
zatnak – holott még ma is évente több 
mint 225 000 esetben (!) fordul elő.

Verena J. Schuenemann és népes, 26 
további szerzőtársból álló csapata a 
Science tudományos lap június 13-i 
számában számolt be arról a kuta-
tásukról, melynek során a lepraba-
cilus genetikai állományát tanulmá-
nyozták. A kórokozó evolúciójára, 
filogeográfiájára (azaz az elterjedé-
sének történetére, evolúciós össze-
függéseire) és az Európából való el-
tűnésének okaira voltak kíváncsiak. 
Mintákat vettek X–XIV. századi, 
leprában szenvedő emberek csont- és 
fogmaradványaiból, és mostani lep-
rás betegek bőréből, majd modern 
DNS-kinyerő és -szekvenáló techni-
kákkal sikerült több bacilustörzsnek 
is megállapítani a majdnem teljes 
genetikai állományát (a szekvenálás 
a DNS-t alkotó bázispárok sorrend-
jének leolvasását jelenti). A lepra-
baktérium genetikai állományának 
mérete 3,3 megabázis (Mb), tehát 
3,3 millió darab „betű”-ből, azaz bá-
zisból áll.

A kórokozó jelenlegi törzseinek evo-
lúciós hátterét, kialakulását korábban 
már vizsgálták mások is, de a múltbeli 
törzsekről csak nagyon keveset lehetett 
tudni eddig. A lepra azon kevés fertőzés 
közé tartozik, amelyek a csontokban is 
elváltozásokat okoznak, így régészeti 
módszerekkel fel lehetett deríteni a ter-
jedési útvonalát. Molekuláris biológiai 
módszerekkel már a most bemutatott 
kutatás előtt sikerült kimutatni számos 
különböző korból és földrajzi helyszín-
ről származó mintákban a kórokozó 
jelenlétét.
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eredetű. A középkori Európában egy 
olyan genotípus is jelen volt, amelyet 
jelenleg a Közel-Kelethez társítanak. 
Szinte teljes bizonyossággal állítható, 
hogy az európai leprajárványnak a 
XVI. században bekövetkezett hirte-
len hanyatlását nem a középkori eu-
rópai lepratörzs fertőzőképességének, 
virulenciájának csökkenése okozta, 
hiszen nagy hasonlóságot találtak egy 
mai, még fertőző és két középkori 
törzs között. A fertőzések számának 
csökkenését olyan külső körülmények 
okozhatták, mint más fertőző beteg-
ségek (pestis, tuberkulózis) fellépése, a 
gazdaszervezetek immunitásában be-
következett változások vagy a javuló 
társadalmi helyzet.

Az, hogy a Mycobacterium leprae gene-
tikai állományának kivételesen jó a meg-
maradása a régi csontokban, nagy táv-
latokat nyit meg a paleomikrobiológia 
(azaz a régi korok mikrobiológiai kuta-
tása) és az ember kórokozóinak evolúciós 
vizsgálata előtt. A Science-cikk szerzői a 
jövőben akár ennél jóval régebbi lepra-
bacilus és más kórokozó maradványok 
vizsgálatát is elképzelhetőnek tartják, 
így lehetséges lenne a Mycobacterium 
leprae történelem előtti eredetének vizs-
gálata is.
Forrás:http://www.sciencemag.org/content/ 
341/6142/179

A vizsgálatban elemzett minták származási helye és kora

minta: SK2; helyszín: 
Winchester, Egyesült 

Királyság; kor: kalibrált 
1268–1283

minta: SK8
helyszín: 
Winchester,
Egyesült 
Királyság;
kor: kalibrált 
1010–1160

minta: 3077; helyszín: Sigtuna, 
Svédország; kor: kalibrált 

1032–1155

minta: 
Jorgen_625
helyszín:
Odense, 
Dánia;
kor: kalib-
rált 
1293–1383

minta: 
Refshale_16 

helyszín: 
Refshale, 
Dánia; 

kor: kalibrált 
1046–1163
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PUSZTULÓ 
LÖSZGYEPEK 
ÉS KÜLÖNC 
BOGARAIK

Mint egy kamasz, kinWtt ruhában – jellemezhetnénk 
találóan a nünükéket rövidre szabott szárnyfedWiket 
megpillantva. A hasonlat nem véletlen: a csökevé-
nyes szárnyfedWk és a visszafejlWdött hártyás szárny 
mögött a túlfejlWdés húzódik meg. A nünükék és 
rokonsági körük ugyanis egyedfejlWdésük során 6 

helyett 8 lárvaalakon esnek át. 

N Ü N Ü K É K  A  D É L - T I S Z Á N T Ú L O N

Pompás nünüke

Óriás nünüke hímje…  … és nQsténye

Háromkarú lárva 

(DANYIK TIBOR RAJZA)
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(Meloidae) egy igen kis csoport a boga-
rak rendjén (Coleoptera) belül a maga 41 
fajával, és mégis egyike a legmeghök-
kentőbb bogaraknak hazánkban. 

A hólyaghúzófélék rokonsági körébe 
tartozó fajok fontos jellemzője, hogy 
kültakarójuk puha, lágy és fejük igen 
nagy, amit tovább erősít a keskeny 
nyak és előtor. Végtagjaik hosszúak, a 
szárnyfedők vége lekerekített és szétál-

ló, legtöbbször a szárnyfedők nem is fe-
dik teljes egészében a potrohot. A hár-
tyás szárny némely fajoknál jól fejlett, 
míg más fajok esetében redukálódott 
és csökevényes, repülésre alkalmatlan. 
Alapszínük a matt feketétől a fénylő 
aranyzöldig változik, melyet változatos 
alakú és színű foltok mintázhatnak. A 
bogarak egy keserű és mérgező anya-
got, kantaridint tartalmaznak: ha meg-
zavarják az állatokat, sárga hemolímfát 
választanak ki a lábízületük mentén, 
hasonlóan a katicákhoz. Az imágók 
mind valamilyen növényi részt vagy 
virágport, nektárt fogyasztanak, míg a 
lárvák más rovarok petéin és nektáron 
élnek.

A család igazi fajgazdagságát Afrika 
és Ázsia meleg, száraz és fátlan vegetá-
ciójú területein éri el, ehhez képest ha-
zánkban az ismert fajok alig 1 százaléka 
található meg. Magyarországon is az 
alföldi és dombvidéki szárazságtűrő 
(xe roterm, xero-mezoterm) füves pusz-
tákon, rétsztyeppeken vannak jelen. A 
Dél-Tiszántúlon ezeket az élőhelyeket a 
szikesek és löszgyepek képviselik, bár 

bizonyos fajok megtalálhatók roncsolt, 
másodlagos élőhelyeken is.

Az Alföldön száraz legelőkön és szi-
keseinken találkozhatunk a hollóbo-
gárral (Epicauta rufidorsum). Települések 

A Körös–Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság és a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum (a 

szerzők munkahelye) közötti szoros 
munkakapcsolat a nemzeti park fennál-
lása, 1997 óta töretlen. A kutatások és a 
közös terepbejárások elsősorban a ge-
rinctelen állatvilágot – különösen a pu-
hatestűeket – és a növényvilágot érin-
tették, illetve érintik ma is. A legutóbbi 
években a puhatestűek mellett a löszvi-
dékek bogárvilága is fókuszba került. A 
Dél-Tiszántúl természeti értékeit jól 
vagy csak kevésbé ismerő szakmabeliek 
és más természetkedvelő ember számára 
közkeletű, hogy alapvetően az agrárkul-
túra a meghatározó ebben a térségben.

A tájegység gerinctelen élővilágát 
alig ismerjük, noha a védett területek 
madár- és növényvilága, valamint pu-
hatestű-faunája, azok egyedi vonásai 
viszonylag jól feltártak. Ennek számos 
oka közül talán a leginkább kézenfek-
vő a kutatóműhelyektől való távolság 
és az a köztudat, hogy egy agrártájon 
nem sok babér terem a természet állat-

világát kutató specialisták számára. A 
2013-as évben végzett bogár fau nisz ti-
kai vizsgálatok azonban erre máris rá-
cáfoltak és még nem zárultak le. Egyre 
több érdekes és értékes faj előfordulását 
sikerült már eddig is bizonyítani, kö-
zülük most a Dél-Tiszántúl nünükéit 
és rokonsági körüket mutatjuk be. 

A rokonság
Hazánkban eddig több mint 6000 bo-
gárfajt írtak le, amelyek színben és az 
életmenet sokszínűségében jóval felül-
múlja a többi állatcsoportot. Ám még 
közöttük is vannak igazi különcök, 
amelyek nagyban eltérnek a rend többi 
családjától. A hólyaghúzófélék családja 

Uráli nünüke

Pettyes hólyaghúzóKétfoltos élQsdibogár
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A kifejlett állatok nem válo-
gatósak, a legtöbb egy- és két-
szikű növényt örömmel fo-
gyasztják. Leggyakrabban a ta-
vaszi galaj (Galium verum) friss 
hajtásain vehetjük őket szem-
ügyre, táplálkozás közben.

A hólyaghúzók – így a nünü-
kék – egyedfejlődési útját túl-
fejlődésnek (hi per me ta mor fó-
zis) nevezzük, mivel a 6. lárva-
stádiumot még két lárvaalak 
követi a bábállapotig. A föld 
alatt kikelő és a felszínre jutó 
nőstények a peterakást követő-
en (akár több ezer petét is le-
rakhatnak) hamar elpusztul-
nak. A petékből először az úgynevezett 
háromkarmú lárva (triungulinus) kel 
ki. A kibúvást követő első dolga, hogy 
a hozzá legközelebb eső virágzó nö-
vény szárán felmászik, majd a virágza-
ton megkapaszkodik. Itt türelmesen 
várakozik, amíg egy gyanútlan méh 
fel nem keresi a virágot nektárgyűjtés 
céljából, ekkor a lárva karmos lábaival 
megkapaszkodik  a méh sűrű szőrzeté-
ben, és annak föld alatti fészkébe „vite-
ti” magát. A potyautas a fészekbe be-
jutva elfogyasztja a méh petéit, majd 
átalakul a második lárvaformává. A 
létrejövő pajorszerű lárva már gond 
nélkül fel tudja falni a méh nektárkész-
letét is (az előző lárvaforma lábaival be-
leragadna), majd ezt követi hat lárva-
stádium és az utolsó vedléssel egy újabb 
lárvaalak. A harmadlagos lárva nem 
táplálkozik elődjéhez hasonlóan, ha-
nem rövid pihenés után újra vedlik, az 
ekkor kialakult negyedleges lárva fog 
bebábozódni. 

A csinos, a ráncos és az óriás
A laza talajú rétek és löszgyepek ked-

vező feltételeket kínálnak a 
nünükék számára, ami össz-
hangban van a gazdaméhek 
állományával és azok élőhe-
lyi igényeivel. A gyakoribb 
közönséges nünükével (Me-
loe proscarabaeus) és a kék nü-
nükével (Meloe violaceus) 
szinte bárhol találkozha-
tunk a zárt erdők kivételé-
vel. A kék nünüke azonban 
inkább a domb- és hegyvi-
dékek faja. A közönséges 
nünüke 11–35 milliméter 
hosszúságú, feje és előtora 
durván pontozott, szárny-

környékén pedig a hólyaghúzófélék 
leggyakoribb képviselője a kőrisbogár 
(Lytta vesicatoria), melyről elsőre aligha 
gondolnánk, hogy ezt a családot gyara-
pítja. Teste fénylő fémeszöld, aranyos 
behintéssel. A hazai fajok közül a kőris-
bogárban van jelen legnagyobb tö-
ménységben a kantaridin nevű vegyü-
let. Ettől a mérgező anyagtól az állat 
kellemetlen, rosszízű lesz, ezt a lábízüle-
teknél kiválasztott sárga váladékkal 
hozza a ragadozók tudomására. A bo-
garat kantaridin-tartalma miatt a népi 
gyógyászat sebfakasztóként használta, a 
kivonat bőrrel érintkezve irritációt, 
gyulladást és bőrpírt, a szembe kerülve 
átmeneti vakságot is okozhat, innen a 
család hólyaghúzó elnevezése. A hó-
lyaghúzó bogárfajok (Mylabris spp.) 
szárny  fedője élénksárgás vagy pirosas 
alapon fekete mintázatos. Homokvidé-
keinken előforduló egyik jellegzetes  
faja a pettyes hólyaghúzó (Mylabris 
crocata). Kora tavasszal jelenik meg a ha-
sonlóan színpompás kétfoltos 
élősdibogár (Apalus bimaculatus), amely-
nek nem sok adata ismert, de ennek 
egyik oka az lehet, hogy olyan  idő-
szakban rajzik, amikor a kutatók csak 
ritkán járnak terepen.

Potyautas lárvák
Kétségkívül a hólyaghúzófélék legér-
dekesebb és legbizarrabb küllemmel 
megáldott tagjai a nünükék (Meloe 
spp.). Morfológiájuk a család többi kép-
viselőjéhez hasonlatos, azonban testük 
nagyobb részét a petékkel telt potrohuk 
teszi ki (nőstényeknél), összetéveszthe-
tetlen habitust kölcsönözve az ide tarto-
zó fajoknak. Hártyás szárnyuk vissza-
fejlődött, a szárnyfedőik is csökevénye-
sek, a végük szétálló, azok csak részben 
fedik a hatalmas potrohot. 

fedői elmosódottan ráncosak, színük 
feketéskék. A kék nünüke 10–32 milli-
méter hosszú, feje és előtora finoman 
és szórtan pontozott, a pontok köze 
nagyon finoman recézett. A szárnyfe-
dők ráncozása finom és hosszanti irá-
nyú, elmosódott, ugyancsak zsírfényű. 
Teste élénkebb kék színű. Mindkét faj 
esetében a hím egyedek csápja térdesen 
megtört és a középső ízek szélesek, torz 
alakúak.

Az előző fajoknál kisebb termetű és 
jóval ritkább a csinos nünüke (Meloe 
decorus). Jellegzetes színezetű, teste fé-
nyes fekete, míg feje és előtora ibolya-
színben pompázik. Méretben elmarad a 
többi hazai fajtól a maga 1-2 centiméte-
rével. A kifejlett állatok kora tavasszal 
jelennek meg az élőhelyen és napfényes 
időben fajtársaikra nem jellemző gyor-
sasággal szaladgálnak a gyepen. Sokáig 
eltűnt fajként kezelték, s ma hazánk 
egyik legritkább védett és Vörös Köny-
ves nünükefaja. Méretben és küllemre 
nagyon hasonló – azonban az egész tes-
te sima, matt fekete színű – az uráli nü-
nüke (Meloe uralensis), mely hazánkban 
szintén ritka. Mindkét faj megtalálható 
a Körös-ártér gátjának gyomaendrődi 
szakaszán, ahol a csinos nünüke kifeje-
zetten gyakori, míg uráli nünükével 
csak igen ritkán lehet találkozni.

Egymáshoz szintén hasonló kisebb 
termetű faj az érdes nünüke (Meloe 
scabriusculus) és a ráncos nünüke (Meloe 
rugosus). Mindkét faj majdnem fekete, 
matt fényű, előtoruk rövid. A Dél-Ti-
szántúl délkeleti löszvidékének jellemző 
nünükéi, bár a ráncos nünükének csak 
néhány példányáról van tudomásunk.

Szakmai körökben szenzációnak te-
kinthető a gödörkés nünüke (Meloe 
tuccius) előkerülése a Csanádi-puszták-

Hollóbogár

KQrisbogár
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ról. Merkl Ottótól, a Természettudo-
mányi Múzeum entomológusától tud-
juk, hogy eddig 9 előfordulása volt is-
mert hazánkból az elmúlt 150 évben. 
Legfőbb jellemzője, hogy a közepes 
méretű állat egyöntetűen fekete színű, 
fején és előtorán gödörszerű bemélye-
dések láthatók, potroha pedig fényes és 
igen feszes. 

Rokonainál jóval nagyobb termetű 
(3–5 centiméteres) a pompás nünüke 
(Meloe variegatus), mely minden kétséget 
kizáróan hazánk legszebb nünükefaja. 
Teste fénylőn érczöld, fejének és 
előtorának szélei rézvörösek, potroha 
alul kékeszöld, felül a hátlemezek zöl-
dek és rézvörös színűek. Mediterrán el-
terjedésű melegkedvelő faj, hazánkban 
a délkelet-alföldi löszgyepek ritka lakó-

ja. A Körös–Maros Nemzeti Park több 
tájegységéből is előkerült, de sehol sem 
gyakori. Hazánk legnagyobb termetű 
hólyaghúzófaja az óriásnünüke (Meloe 
cicatricosus), mely nőstényei a 6 centimé-
tert is elérhetik. Színük fekete, kékes 
fénnyel. Olykor előfordulnak igen kis-
termetű egyedek is, ezek rendszerint 
hímek, melyek esetenként összetéveszt-
hetők más fajokkal. Biztos határozóbé-
lyeget jelent az előtor alakja, mely olda-
lai hátrafelé keskenyedők, illetve az el-
ülső vállai szögletesen kiállók. 

A Dél-Tiszántúl – annak különösen a 
délkeleti része – nünükékben rendkí-
vül gazdag vidéke hazánknak. A ná-
lunk is előforduló mindösszesen 14 faj-
ból eddig 9 fajt sikerült kimutatni, 

amelyek között 7 védett fajt találunk. 
Elsősorban a nagy ritkaságnak számító 
csinos, uráli és gödörkés nünüke elő-
fordulása jelentős országos szinten is. 
Különösen annak függvényében érté-
keljük ezt a fajgazdagságot, hogy leg-
főbb élőhelyükből, a löszpusztákból 
mára szinte semmi sem maradt az Al-
földnek ebben a szögletében. A kutatá-
sok és megfigyelések azt mutatják, 
hogy a folyóinkat kísérő gátak löszös 
talaja és a rajtuk kialakult másodlagos 
löszsztyepprétek alkalmas élőhelyek a 
legtöbb nünükefajunk számára, sőt 
ezek védelme is megoldott, mivel egy 
jelentős részük a Körös–Maros Nem-
zeti Park részét képezi. Így hosszú tá-
von is remélhetjük e nem mindennapi 
teremtmények fennmaradását.

ÉlWhelyük végveszélyben
A térségben alig találunk olyan lösz-
gyepet, illetve mezsgyét, amely még 
őriz valamit az eredeti löszvidékből. 
Legjobb állapotban a Battonya északi 
részén lévő Tompapusztai-löszgyep 
maradt fenn, amely a maga 2 hektárjá-
val a legnagyobb hazai zonálisnak te-
kinthető löszpusztamaradvány. Ezen-
kívül egészen kicsiny, alig néhány 
négyzetméteres foltok mozaikjaiból le-
het összerakni, hogyan is nézhettek ki 
a térség löszpusztái. Ilyen zárványokat 
útmenti mezsgyéken vagy szikesek ál-
tal körülzárt pusztákon találhatunk.

A legújabb kutatások azt mutatják, 
hogy az igazán érdekes löszgyepfoltok 
a román-magyar határ mentén húzódó 
igen keskeny gyepsávokban (ezek álta-
lában 3–10 méter szélesek) maradtak 
fenn. Lehet, hogy növényzetük már le-
romlott, de a gerinctelen élőviláguk 
még ma is egyedülálló. Egyebek kö-
zött olyan rovarok kerültek elő (példá-
ul nagyfejű csajkó, sárgás poszméh, 
magyar virágbogár), amelyek ha elter-
jedtebbek is lehettek a régmúltban, a 
térségből szinte teljesen kipusztultak, 
utolsó töredék állományaik azonban 
fennmaradtak ezeken a vékony 
izolátumokon. Sajnos a rendszerváltás 
óta eltelt időszakban a határsávok szé-
lességének drasztikus csökkenése, a 
mezőgazdasági korlátozások feloldása, 
a korábban használt kezelések (például 
kaszálás) rendszertelensége miatt vég-
veszélybe került ennek a területnek az 
élővilága is. 

DANYIK TIBOR

 DELI TAMÁS

A koriander

A Földközi-tenger vidékéről származó 
egynyári gyógy- és fűszernövény népies 
nevei: bolhafű, cigánypetrezselyem, kol-
dusbors, bü dös ka por, zergefű, poloska-
szagú kapor. Az ókori egyiptomiak 
egyik legjelentősebb fűszernövénye volt 
− a bol dogság fűszerének tartották. 

A növény illóolajat tartalmaz, zölden, 
az éretlen termésekben pedig kellemet-
len, poloskaszagú aldehidek találhatók, 
amelyek a termés érése során fokozato-
san átalakulnak, és megjelenik az illó-
olaj legnagyobb részét (60–70%-át) ki-
tevő linalool, geraniol és borneol. Még ter-
pén található benne, a magban az illó-
olajon kívül fehérje, cukor és C-vitamin 
van.

A koriander az antibakteriális hatású, 
immunrendszert erősítő illóolajának 
köszönheti jótékony hatását. Kutatások 
támasztják alá, hogy a koriander mag-
ja elpusztítja a baktériumokat és a 
gombákat, továbbá a húsokkal táplál-
kozó rovarok lárváit is. E tulajdonsága 
miatt alkalmazhatjuk a koriandermag 
porát sebek fertőtlenítésére, illetve tar-
tósításra. A tudományos vizsgálatok 
szerint a koriander serkentőleg hat az 
emésztésre, hatásos felfúvódás és telí-
tettségérzés, valamint a gyomor- és 
béltraktusban jelentkező görcsök, fáj-
dalmak ellen. A koriandermag elrág-
csálását fogfájásra, továbbá csuklás el-
len is ajánlják, ezzel együtt leheletet ja-
vító tulajdonságai is vannak. A korian-
derbor és a korianderlikőr kiváló 
emésztésre és hangulatjavításra. A 
magból készített forró tea elősegíti a 
hurutos betegségek gyógyulását, csök-
kenti a lázat és segít legyőzni a na-
gyobb étkezések utáni álmosságot.

Illóolajának vérkeringést serkentő ha-
tása kiváló, ezért előszeretettel alkalmaz-
zák bedörzsölő szerekben köszvénynél, 
reumánál, fájó ízületeknél.  Indiai kuta-
tók kimutatták, hogy a koriander jóté-
kony hatással van a zsíranyagcserére 
is. Remek méregtelenítő, segít eltávozni 
a lerakódott méreganyagoknak. 

Olaja a parfümök készítéséhez, 
emel  lett likőr ízesítésére, sör illatosí-
tására, de még pipadohányokhoz is 
alkalmas. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/34  1065

Csinos nünüke

(DELI TAMÁS FELVÉTELEI)
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K iss Pál családja 1795-ben kapott ma-
gyar nemességet. Apja, Kiss Pál, 
görögkeleti vallású, elmagyaroso-

dott macedón kereskedő és felesége, Bim-
bó-Lázár Anna, hat gyermekükkel 
együtt részesültek a királyi adományban.

Pál, a család ötödik gyermeke, 1809-
ben született. Debrecenben vé-
gezte gimnáziumi tanulmányait. 
1828-ban lépett katonai pályára, 
és aránylag gyorsan emelkedett a 
katonai ranglétrán. A harmincas 
évek közepén lett hadnagy, 1841-
től főhadnagy. 

Halálmegvetéssel 
követték…

Az 1848. április 27-től al szá za-
dos sá (másodkapitánnyá) ki-
nevezett Kiss Pál ezrede 3. 
zászlóaljával Nagyváradon ál-
lomásozott. Gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnök 1848. 
május 16-án felhívást intézett 
a nemzethez az első tíz hon-
védzászlóalj létrehozására. Ek-
kor több, később komoly kato-
nai képességeit a harctéren is 
bizonyító katonatiszt jelentke-
zett szolgálatra. E tisztek kö-
zött ott találjuk Kiss Pált is, aki 
közreműködött a Bihar me-
gyei nemzetőrség szervezésé-
ben és elsősorban a nagyvára-
di nem zet őrség kiképzésében. 
Az akkori Rhé dey-kert (ma 
B<lcescu-park) mel lett gya-
korlatoztatta a nem zetőröket.

1848 júliusának közepétől részt vett a 
délvidéki harcokban. E nyár végére a 
szerbek többirányú előrenyomulása mi-
att veszélyes helyzet alakult ki a Délvi-
déken. Ekkor kapcsolódott be a haza 
védelmébe a már nyugalmazott váradi 
Nagysándor József, a későbbi másik bi-
hari származású isaszegi hős is. 

Kiss Pál 1848. szeptember 2-án ve-
zette rohamra csapatát, elfoglalva 
egy fontos stratégiai pontot, a 
perlászi sáncokat. Parancsnoka, a ké-
sőbb szintén aradi vértanúvá lett 
Kiss Ernő 1848. szeptember 3-án az 
alábbi jelentést adta: „Kiss Pál kapi-

tány a vitézséggel vezérlett bihari nem-
zetőrséget annyira buzdította, hogy a tö-
kéletlenül felfegyverzett derék nemzet-
őrök halálmegvetéssel követték a sorka-
tonaság szép példáját”. E hősiesség 
egyéb eredményt is hozott: még e 
hónapban Kiss Pál századost őrnagy-
gyá nevezték ki.

1848 októberének közepétől a legen-
dás 9. kassai veressipkás honvédzász-
lóalj parancsnoka lett. November el-
sején érkezett Versecre Damjanich Já-
nos, aki akkor átvette tőle a parancs-
nokságot. Kiss Pál katonai vezetői 
erényei a Damjanich vezette harcok-

ban is megmutatkoztak. 1848 
decemberének közepétől, a té-
li hadjárat kezdete előtt a 4. 
bánsági hadtesthez került, ahol 
együtt harcolt az örmény gyö-
kerű Kiss Ernő vezérőrnagy-
gyal, s hadosztályparancsnoka 
Damjanich János volt. 1849 ja-
nuárjától alezredessé nevezték 
ki, és a Gaál Miklós ezredes 
vezette ostromseregben har-
colt az ostromzár alatt álló 
Arad vára felszabadításáért. 
Az ostromzár csak február vé-
gén állt helyre, akkor viszont 
már Kiss Pál volt az ostromló 
sereg parancsnoka.

Golyózáporban
1849. március végén dandár-
parancsnokként a Damjanich 
János vezérőrnagy által irányí-
tott harmadik hadtesthez tar-
tozott. A tavaszi hadjárat 
1849-ben a véres és dicsőséges 
összecsapások sorozatát jelen-
tette. E hadjáratban Diószeg 
szülötte számtalanszor bizo-
nyította vitézségét. Szolnok, 
Tápióbicske, Isaszeg, Vác, 
Nagysalló, Komárom voltak 

fő állomásai e csatasorozatoknak.
1849. április 4-én a tápióbicskei ütkö-

zetet a Damjanich vezette III. hadtest 
csatatérre érkezése döntötte el: a leg-
fontosabb pillanata az volt, amikor 
Kiss Pál alezredes a ve res sip ká sok nak 
is nevezett 9. honvéd zászlóalj parancs-
nokaként gyilkos golyózápor közepet-

K I S S  P Á L  E M L É K E Z E T E 

EGY MÉLTATLANUL ELFELEDETT 
HONVÉDTÁBORNOK 

A bihardiószegi macedón kereskedWcsaládból származó Kiss Pál egyike volt az 1848–1849-es magyar 
forradalom és szabadságharc harminc honvédtábornokának, aki századosból tábornoki rangra való 

emelkedését kizárólag hWsiességének és hadvezetWi képességének köszönhette. 

Kiss Pál
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1849. augusztus 7-én Haynau 
fegyverletételre szólította fel a 
péterváradi helyőrséget. Pétervárad 
ekkor a szabadságharc utolsó előtti 
jelentős védőbástyája volt Komá-
rommal együtt. Görgey Artúr 
1849. augusztus 21-én Nagyvárad-
ról német nyelven írt levelet küldött 
Kiss Pál tábornoknak „Kedves Ba-
rátom!” megszólítással a magyar se-
reg fegyverletételéről, a helyzet ki-
látástalanságáról, s jó tanácsként 
megadásra szólította, bár a végleges 
döntést reá bízta. 

Halálos ítélet
A döntés, hogy feladják a várat, ne-
hezen született meg, de sikerült 
megállapodni az ostromlókkal, 
hogy a legénység szabadon eltávoz-
hat, és mindenkinek biztosítják a 
büntetlenséget. Péterváradon 6000 
honvéd tette le a fegyvert, s térhe-
tett haza. 180 tisztjüket 1849. nov-
ember 7-ig fogva tartották, termé-
szetesen Kiss Pál várparancsnokkal 

te rohant a Tápió hídjára. A 3. zászlóalj 
Földváry Károly alezredes vezetésével 
követte példáját, s együttes erővel el-
űzték az osztrák sereget. A győzelem 
megvolt, de nagy áron jutott hozzá a 
magyar sereg. Halottakban és sebesül-
tekben 800 embert veszítettek, az 
osztrákok pedig 600-at.

1949. április 6-án a magyar sereg 
Isaszegre és környékére vonult, hogy 
lehetőleg legyőzze s megsemmisítse 
Windischgrätz idehúzódó csapatait. 
Itt előbb Jellasich két dandárjába üt-
köztek, akik visszaverték őket. A 
csata legveszedelmesebb pillanatá-
ban Klapka visszavonulása után a 
magyar sereg arcvonalát csak a III. 
hadtest egyetlen dandárja tartotta 
fenn: e rendíthetetlen honvéddan-
dárt Kiss Pál alezredes vezette. E 
nélkül a hősies ellenállás nélkül Isa-
szeg elveszett volna. 

Kiss Pál hősiességét azzal jutalmaz-
ták, hogy április 7-én ezredessé ne-
vezték ki, később pedig az I. hadtest 
parancsnokaként részt vett Buda vá-
rának visszafoglalásában, az ő had-
testének több zászlója is bejutott a 
várba és megtörte az osztrák várőr-
ség ellenállását.

Ezután Vukovics Sebő miniszter az 
immár tábornoki rangra emelt Kiss 
Pált a legfontosabb délvidéki erős-
ség, a Duna révénél fekvő Pétervárad 
parancsnoki tisztére javasolta. Egy 
érdekes közjáték: május 28-án a mi-
nisztertanács utasította Bem József 
tábornokot, hogy vezesse az erdélyi 
és délvidéki csapatokat a Felső-Du-
nához, és amennyiben ezt nem ten-
né, akkor a csapatok parancsnoksá-
gát adja át a vezérőrnaggyá előlépte-
tendő Kiss Pálnak. Erre azonban az 
orosz seregek támadása miatt már 
nem került sor.

az élen. Haynau a hadtestparancs-
nokokhoz hasonlóan a várparancs-
nokokat is a legsúlyosabb büntetés-
sel akarta sújtani. Kiss Pált a 
péterváradi rendkívüli haditör-
vényszék 1849. december 15-én ha-
lálra ítélte. Történt ez annak ellené-
re, hogy már december 3-án meg-
született Ferenc József császár Kiss 
Pálra vonatkozó rendkívüli kegyel-
mi rendelete. Szerencsére még idő-
ben megérkezett a péterváradi had-
bíróságra ez az okirat, így Kiss Pál 
megmenekült.

A szabadságharc leverése utáni ne-
héz időszakban, 1854-ben feleségül 
vette a szintén görögkeleti vallású, 
tiszafüredi földbirtokos, Bernáth 
István leányát, Máriát. 1867-ben, a 
kiegyezés évében bekövetkezett ha-
láláig a családi birtokon gazdálko-
dott, visszavonultan élte a vidéki 
kisbirtokosok életét.

Ma Tiszafüreden a Kiss Pál Múze-
um őrzi nevét.

KUPÁN ÁRPÁD

A Kiss Pál Múzeum Tiszafüreden, az egykori Lipcsey-kúriában

A péterváradi vár
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tások és más kezelések eredményét, 
másrészt pedig úgynevezett alapálla-
pot-felmérést is végzünk. Ez utóbbi 
során egyfajta kontroll- vagy refe-
renciaállapotot rögzítünk, és három-
évenként megismételt mintavétellel 
próbáljuk megnézni, hogy hogyan 
változnak a természetes, tehát nem 
rekonstruált és nem kezelt gyepek 
növény-, illetve állatközösségei. En-
nek a tudásnak az integrálásával pró-
bálunk aztán térbeli adatokon alapu-
ló számítógépes modelleket fejleszte-
ni. Ezek vizsgálatával olyan kérdése-
ket tehetünk majd fel és válaszolha-
tunk meg, hogy mi az élőhely-re-
konstrukcióknak, illetve természet-
védelmi kezeléseknek az optimális 
térbeli vagy időbeli elrendeződése 
ahhoz, hogy a tájszintű biológiai sok-
féleséget maximalizáljuk, azaz minél 
nagyobb növekményt érjünk el a bi-
ológiai sokféleségben. Ezek a típusú 
kérdések mostanában kerülnek elő-
térbe a természetvédelmi biológiá-
ban, hiszen nagyon sokszor az a fel-
adat, hogy egy adott tájban vagy egy 
adott élőhely-komplexumban ho-
gyan rendezzük el, hogyan jelöljük 
ki a kezelésre, illetve a rekonstruálás-

ra váró tevékenységeket. A kutatás 
révén felhalmozott tudás az ilyen tí-
pusú munkákhoz ad gyakorlati mu-
níciót.
– Ennek az eredménye akár a jövőbe-
ni új kezelések tervezésénél is felhasz-
nálható lesz?
– Igen, feltétlenül. Mindenképpen azt 
szeretnénk, hogyha ezt a munkát álta-
lánosítani lehetne. Ez esetleg elvezetne 
olyan számítógépes programok kidol-
gozásához, amelyek térben képesek 
kezelni egy élőhely-térkép alapján azt, 
hogy mi az optimális elrendezése a ke-
zeléseknek, rekonstrukcióknak, hogy 
a lehető legnagyobb hasznot hozzuk ki 
egy adott rendelkezésre álló költségve-
tésből. Például, hogyha van egy nagy-
szabású rekonstrukciós vagy kezelési 
programunk, akkor a rendelkezésre 
álló forrásokat hogyan tudjuk minél 
hatékonyabban felhasználni annak ér-
dekében, hogy a biológiai sokféleség 
növekedését vagy legalábbis biztos 
fennmaradását biztosítani tudjuk.
– Milyen vizsgálatokat végez az 
Ön munkacsoportja konkrétan itt a 
Hortobágyon?
– Az első és leghosszabban, 2004 óta 
folyó vizsgálatunk az alapállapot-fel-

– 2013. január elsején egy OTKA-
pályázat keretében indult az új ku-
tatása, ami erőteljesen épít a korábbi 
vizsgálatokra. Miről szól ez a projekt?
– Az OTKA-pályázat címe Tájszin-
tű biodiverzitási mintázatok kialakulása 
Egyek-Pusztakócson. Ez utóbbi a Hor-
tobágyi Nemzeti Park egyik önálló 
területi egysége. A kutatás fő célja, 
hogy folytassuk egy korábbi, európai 
uniós támogatással zajlott pályázat-
ban elindított élőhely-helyreállítási 
munkáknak (rekonstrukcióknak) és 

más természetvédel 
mi kezeléseknek a 
nyomon követését, 
vagyis szak szóval mo -
nitorozását. En  nek 
során elsősorban ezen 
tevékenységek kü-

lönböző növény-, illetve állatcsopor-
tokra gyakorolt hatását vizsgáljuk. 
Munkánk további célja, hogy a keze-
lések és rekonstrukciók hatásának is-
meretében megjósoljuk azt, hogy 
hogyan fog változni az élőhelyek vál-
tozatossága és az élőlények sokfélesé-
ge a tájban, ami a természetvédelem 
szempontjából alapvető jelentőségű. 
Nyomon követjük tehát a helyreállí-

I N T E R J Ú  L E N G Y E L  S Z A B O L C C S A L
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HORTOBÁGYI 
ÉLVHELYEK

A Hortobágyon hatalmas területeken folyik a gyepek újratelepíté-

se, azaz rekonstrukciója és természetvédelmi kezelése. Lapunk 

magyar alapkutatókat bemutató sorozatának mostani riportala-

nya, Lengyel Szabolcs szerteágazó kutatásokat végez. Mun kás-

ságának egyik ágában a hortobágyi tájban a természetvédelmi 

tevékenység nyomán keletkezett változásokat követi nyomon. 

Ízeltlábúak, madarak, kisemlWsök – és persze a növények – segít-
ségével méri fel, hogyan változik a biológiai sokféleség a gyepek-

ben és mocsarakban.

K106133
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élőhely-rekonstrukciók, illetve a kezelé-
sek hatását vizsgálja. Ez az OTKA és a 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
közös pályázata volt, mely három éven 
át zajlott. Ennek a munkának a kifutása 
ez az új, kimondottan kutatói OTKA-
pályázat. Az első pályázatnak az adta az 
apropóját, hogy akkor, 2008-2009-ben 
zárultak le az élőhely-rekonstrukciók, 
illetve kezelések. A projekt különleges-

sége, hogy tudomásunk szerint ez a 
gyeprekonstrukciós program a legna-
gyobb területre kiterjedő aktív, azaz 
magvetést is alkalmazó gyep-helyreállí-
tás egész Európában. A helyreállítást 
760 hektár egykori szántóföldön végez-
tük, és ehhez jött még számos termé-
szetvédelmi kezelés, amiket egy Euró-
pai Uniós LIFE-pályázat keretében foly-
tattunk 2005 és 2008 között. A kezelé-
sek többfélék voltak: a gyepek és mocsa-
rak legeltetése, a gyepek kaszálása, illet-
ve a szántók extenzív művelése, vala-
mint a mocsarak égetéses természetvé-
delmi kezelése. Mindezen módszerek 
gyakran előfordulnak a gyepek termé-
szetvédelmi kezelésében, úgyhogy a fel-
halmozott tudás mind hasznosítható a 
hasonló élőhelyekkel rendelkező más 
európai országokban is. A LIFE-pá lyá-
zat keretében több mint egymillió eurót 
költöttünk ezeknek a rekonstrukciók-
nak, illetve kezeléseknek a megvalósítá-
sára. Így az induló OTKA-pályázat 
szempontjából fontos előnyt jelentett, 
hogy a pályázat keretében már egy kész 
rendszert tudtunk vizsgálni, és ezt olyan 
térbeli léptékben tudtuk megvalósítani, 
ami példa nélküli egész Európában.

BAJOMI BÁLINT

kvadrátok módszerével végezzük, 
azaz szabványos méretű négyzeteket 
jelöltünk ki a terepen, és ezek nö-
vényzetét évente felmérjük. Az állat-
közösségek vizsgálatának része a nö-
vényzetlakó ízeltlábúak fűhálós min-
tavétele – a fűháló egy lepkehálóhoz 
hasonlító eszköz, amivel a fűben lévő 
ízeltlábúakat lehet befogni. A talajla-
kó ízeltlábúak, így a futóbogarak, 

pókok mintavételét a talajba leásott 
csapdákkal végezzük. A madarakat 
pontszámlálással vizsgáljuk, ami 
megfelel a Magyarországon elterjedt 
Mindennapi Madaraink Monitoringja 
című program módszereinek – így 
össze lehet vetni a két kutatás ered-
ményeit. A kisemlősök felmérését 
pedig úgynevezett élvefogó csapdá-
zással végezzük, aminek során speci-
ális kisemlőscsapdákat helyezünk ki. 
Ezekben csalétket alkalmazva fog-
juk meg a kisemlősöket, amiket a 
különböző adatok rögzítése után el-
engedünk. 
– Milyen szakaszai vannak az 
OTKA-pályázatnak? 
– A pályázat 2013. január elsején indult, 
és 2016. december 31-éig tart. A négy-
éves periódus első szakaszában az eddig 
felgyülemlett eredményeket próbáljuk 
publikációk formájában közzétenni. A 
második szakaszban, a 2014-es évtől 
kezdve próbáljuk meg kiépíteni azt a 
térbeli modellt, amely a már említett bi-
ológiai sokféleség-mintázatok kialaku-
lását vizsgálja. A pályázatnak voltak 
előzményei, hiszen kutatócsoportunk 
2009-ben nyert először arra OTKA-
pályázatot, hogy az Egyek-Pusztakócsi 

mérés. Itt természetes gyepekben, il-
letve mocsarakban és rétekben mérjük 
fel a biológiai sokféleség minél több al-
kotóelemét, tehát növényeket, többfé-
le ízeltlábúcsoportot, illetve madara-
kat és kisemlősöket, és ezeket próbál-
juk egyfajta referenciaként, a kezelé-
sek és rekonstrukciók kontrolljaként 
használni. A rekonstrukciók nyomon 
követését egy 2005 óta működő moni-
torozó-rendszer keretei között végez-
zük, aminek során állandó mintavételi 
helyszíneink vannak, ezeken a helyszí-
neken történik a növények, illetve ál-
latközösségek felmérése. A mintavéte-
li helyszíneken többféle kezelést valósí-
tunk meg – elsősorban legeltetést, il-
letve kaszálást –, és ezeknek a hatását 
terepi kísérletes módszerekkel mérjük, 
tehát megfelelő kontrollt is alkalmazó 
kísérleti elrendezéssel, rendszeres fel-
mérésekkel. 

Vannak olyan kontroll területeink, 
ahol semmilyen beavatkozást nem 
végzünk, és vannak különbözőképpen 
kezelt területeink is. A kezelt és a 
kontroll területek összehasonlításával 
azt tudjuk felmérni, hogy milyen is 
pontosan a kezeléseknek, a rekonst-
rukciónak a hatása. Az alapállapot-fel-
mérésből származó referenciaadatok 
alapján meg lehet becsülni, hogy mi-
lyen a természetes gyepekben a faj-
szám, vagy hogyan alakulnak a kü-
lönböző sokféleségi, diverzitási érté-
kek. Ehhez tudjuk hasonlítani, hogy a 
helyreállítások, illetve a kezelések ho-
gyan befolyásolják ugyanezen faj-
szám, illetve más közösségi mérőszá-
moknak az alakulását. Innen tudjuk 
például azt, hogy a szántókból kiindu-
ló gyephelyreállítás során az egyenes-
szárnyúaknak, tehát sáskáknak, szöcs-
kéknek a fajszáma megduplázódik az 
ötödik évre, míg az egyedszámuk 
meg tízszereződik ahhoz képest, ami-
kor a terület még szántó volt. Ez egy jó 
példa arra, hogy ha a gyepeket helyre-
állítjuk a szántóföldek helyén, akkor 
ez nagyon jelentős pozitív hatással van 
a biológiai sokféleségre, ebben az eset-
ben a sáskák és szöcskék mennyiségé-
re.
– Hogyan zajlanak a mintavételezé-
sek a helyszínen? 
– Többféle mintavételi módszert al-
kalmazunk – mindegyiket az adott 
állat- és növénycsoportra szabtuk. A 
növények felmérését az állandó 

Lengyel Szabolcs a f_hálós mintavétel közben
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)
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A narratív pszichológia a „tör-
ténetek tudománya”. László 
János már könyvének is ezt a 

címet adja, amelyben összefoglalja a 
narratív pszichológia, a történetekkel 
és az elbeszélt eseményekkel foglal-
kozó tudomány jellemzőit. Nemcsak 
az élettörténetünket, illetve annak 
fontos vagy kevésbé fontos esemé-
nyeit beszéljük el, hanem – e szemlé-
let képviselői szerint – identitásunk 
kialakulása is ezekkel az elbeszélt tör-
ténetekkel valósul meg. Az elbeszélés 
és az identitás kialakulása, illetve az 
identitásváltás tehát szorosan össze-
kapcsolódik egymással.

Nincs ez másképpen szenvedélybe-
tegek és gyógyult, illetve felépült 
szenvedélybetegek esetében sem. 
Élettörténeti elbeszéléseiket vizsgálva 

tapasztalhatjuk, hogyan beszélik el a 
szenvedélybetegségük nehéz idősza-
kát, amikor az identitásuk egyik 
meghatározó középpontja ez a füg-
gőség volt. Azt is láthatjuk, ahogy a 
gyó-gyulás, a függőségből történő 
felépülés folyamatát elbeszélve egy új 
identitás bontakozik ki, válik elbe-
szélhetővé: a józan, a felépült szenve-
délybeteg személye. 

Magyarországon a 90-es évek eleje 
óta működik a Névtelen Alkoholisták 
(Alcoholics Anonymous, AA) kö-
zössége, ahol alkoholfüggők tudják 

elérni a józanságot. A 
józanság ebben az 
esetben nem a részeg 
ellentéte, hanem egy 
életforma elnevezése, 
amelyben az alkohol-
tól való teljes tartóz-
kodás az életformá-
nak csak az egyik ele-
me. Sokkal fontosabb 
a gondolkodás meg-
változása, egy új iden-
titás kialakulása: a 
függő helyett a józan, 

felépült identitás kialakítása. Ká bí tó-
szer használók számára ugyanezt az 
utat mutatja a Névtelen Drogfüggők 
(Narcotics Anonymous, NA) közös-
sége: a hangsúly itt is az identitás 
megváltozásán van, nem pusztán a 
drogmentesség elérésében. Nézzük 
meg, hogy ezek az elvek hogyan 
működnek a gyakorlatban!

Hogyan beszéli el egy szenvedélybe-
teg a betegsége, majd a gyógyulása, a 
felépülése történetét, milyen a szen-
vedélybetegek identitásváltozását ki-
fejező narratíva? Egy kutatás kereté-

SZENVEDÉLYBETEGEK 
ÉS A TÖRTÉNETEK 

TUDOMÁNYA
A legújabb kutatások szerint 

a szenvedélybetegek életében 

azért olyan fontos az életút-el-

beszélés szerepe, mert általa át 

tudják alakítani identitásukat: 

betegbWl, függWbWl felépült, jó-
zan emberekké válnak.
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ben életútinterjúkat készítettünk 
olyan szerhasználókkal, akik már fel-
épültek. Ennek során interjúalanya-
ink elbeszélték, hogyan lettek drog-
függők. Nézzük Csaba példáját, aki a 
vele készült interjú idején 27 éves volt 
és már több éve „józan”, felépült. Ko-
rábban injekciós heroinhasználó volt.

Elbeszélése szerint általános iskolás 
korában „az életutam elindult valami 
más irányba, mint ami normálisnak 
mondható… „rossz tanuló” kategóriá-
ba estem… ott van egy törés az életem-
ben, ami – mondjuk – ezt a felhőtlen, 
boldog gyerekkort követte… nekem az 
első kipróbálás, az egy ilyen hatalmas 
találkozás vagy szerelem kezdete volt 
az anyaggal. És onnantól viszonylag 
következetesen és gyorsan léptem az 
anyagozás útjára”. Ezután arról be-
szélt Csaba, hogyan került egyre 
súlyosabb helyzetbe, hogyan vált a 
heroin szinte szó szerinti értelemben 
vett „rabjává”. Már mindenki kerülte 
őt, mert mindenkit becsapott és ki-
használt: „Aztán végül a nyolcadik év-
ben már főként magányosan csináltam, 
mert már nem nagyon állt velem szóba 
senki. Tehát akkor már mindenkit lehúz-
tam, már mindenkit átvertem, nem vol-
tam egy jó fej, szórakoztató sem voltam. 
Szóval valahogy elmagányosodtam, tör-
vényszerűen”.

Elkeseredésében az öngyilkosság 
gondolatáig jutott: „meg akarok halni. 
De úgy, hogy túladagolásban, tehát az 
anyagozástól. Na és, akkor ennek szelle-
mében éltem az utolsó félévemet”. Ezen a 
mélyponton egy napon „megcsörrent a 

telefon”. Egy rehabilitációs intézetből 
hívták, ahova még korábban jelentke-
zett, de inkább csak viccből. Ám eb-
ben az állapotában mégis elment a re-
habilitációs intézetbe: „És onnantól a 
sorsomat igazából a közösség kezébe ad-
tam, egyszerűen felfeküdtem arra a hul-
lámra, amit ott a közösség biztosított, és 
azon a hullámon megerősödtem, és így áll-

tam le”. Csaba itt a Névtelen Drogfüg-
gőkhöz hasonló programon vett részt, 
aminek eredményeképpen józanná, 
felépült szenvedélybeteggé vált. Ma is 
szenvedélybetegként nevezi meg ön-
magát, de „józan”, „felépült” szenve-
délybetegnek: „Én függő maradok, az 
identitásomban. Ehhez ragaszkodom, hogy 
az elsődleges identitásom a függő, szenve-
délybeteg. És akkor erre aztán pakolódhat 
felőlem a szak” (szociális munkásokat 
képző főiskolát végzett az interjú idő-
pontjában).

Csaba életút-elbeszélésében két jel-
legzetes fázissal találkozunk: az első-
ben a függősége történetét, az „anya-
gos” identitás kialakulását beszéli el. 

Ezt egy „ereszkedő” narratív formá-
ban, mindig rosszabbra forduló törté-
netekkel mondja el. Így érkezik el a 
mélypont, az öngyilkosság gondolata, 
ahonnan Csaba számára már nem 
volt továbblépés. Itt érte a telefonhí-
vás a segítő szervezettől, amelyet el-
fogadott. Ott „állt le” az anyagozás-
sal, vált józan, felépült szenvedélybe-

teggé. Ezt az életútszakaszt egy 
felfelé ívelő narratívával mondja 
el: az élete szinte minden területén 
egyre sikeresebb lett, egyre na-
gyobb felelősséget vállalt magáért 
és másokért, az életút-elbeszélés 
végén pedig már maga is segítővé 
vált. Identitásváltás történt nála: 
„anyagosból” segítő lett. A segítő 
identitása alapjáról azt gondolja, 
hogy az a szenvedélybetegsége, 
amely (aki) már nem használ dro-
gokat, „józan”, „felépült”.

Csaba példája rávilágít az életút-el-
beszélések szerepére: ezek nemcsak 
olyan tudományos eszközök, ame-
lyekkel egy szenvedélybeteg életútját 
követhetjük: hogyan válik függővé, 
majd – jó esetben – hogyan válik „jó-
zanná”. Az életút-elbeszélés szerepe 
Csaba és más szenvedélybeteg életé-
ben az, hogy általa át tudják alakítani 
identitásukat: betegből, függőből fel-
épült, józan emberekké válnak. A fo-
lyamat elválaszthatatlan attól, ahogy 
önmagukról, önmaguk és a környe-
ző világ kapcsolatáról beszélnek. Tör-
téneteik így beépülnek az identitá-
sukba és segítik őket az identitásvál-
tozásban. RÁCZ JÓZSEF
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Ötvenöt évvel ezelőtt, 1958-ban 
meghalt XII. Piusz pápa. A 
bíborosi testület egy idős  fő-

papot,  Roncalli bíborost választotta 
meg utódjának. Korára való tekintet-
tel átmeneti egyházfőnek tekintették, 
akinek – emberi számítás szerint rövid 
– uralkodása alatt meg lehet találni 
majd a következő, legmegfelelőbb pá-
pa személyét.  Így is lett. Maga  XXIII. 
János kreálta bíborossá Montini  milá-
nói érseket –  a későbbi VI. Pált –, akit 
már korábban is XII. Piusz utódjának 
tekintettek, csak nem lehetett megvá-
lasztani, mert nem volt még bíboros. 
(Ez ugyan nincs tiltva, de a szokásjog 
szerint mindig a bíborosok közül ke-
rül ki a következő pápa.)  

Az „átmenet pápája”, XXIII. Já-
nos, más értelemben is átmenetet ho-
zott.  Összehívta ugyanis  a II. Vati-
káni Zsinatot, amely 1962-ben meg-
kezdte munkáját.  A zsinat  alapvető 
fordulatot hozott az egyház és a világ 
kapcsolatában. XXIII. János pápa 
1963-ban, fél évvel a zsinat megkez-
dése után meghalt. Montini bíboros 
követte is őt a pápai trónon VI. Pál 
néven. A zsinat folytatta korszakos 
változásokat hozó munkáját. Ennek 
jelentőségét talán még napjainkban 
sem tudjuk igazán felmérni. De 
hogy létrejött, azt XXIII. Jánosnak 
köszönheti a világ.

A Z  Á T M E N E T  P Á P Á J A  A  G A Z DA S Á G R Ó L

A VILÁG PLÉBÁNOSA
Ferenc pápa megválasztása után a nemzetközi figyelem 

arra irányul, hogy milyen szerepet tölthet be a katolikus 

egyház a mai világban. Nyilván fontos jelzés, hogy elsW 
alkalommal került Európán kívüli ország bíborosa a római 

püspöki székbe. Azt az üzenetet is értette a világ, amelyet 

az új pápa hangsúlyosan kiemelt: a szegényekre fokozot-

tan figyelW egyházra van szükség napjainkban. A gazdasá-

gi és szociális kérdésekre adandó megfelelW válasz nélkül 
elképzelhetetlen a modern katolicizmus. E két kérdésben: 
a világegyházra való odafigyelésben és a szociális tanítás 
megújításában nem találhatunk elWdei közül jobb példát, 
mint a II. Vatikáni Zsinatot útjára indító XXIII. János pápát. 

XXIII. János pápának két híres en-
ciklikája ismert: az 1961-ben kiadott 
Mater et Magistra és a közvetlenül a 
zsinat megnyitása előtt megjelent 
Pacem in Terris.  Ezek a dokumentu-
mok a gazdasággal, az egyház szoci-
ális tanításával és a világbéke kérdé-
seivel foglalkoztak. 

Az elWzmények
A XXIII. János pápát megelőző egy-
házfejedelmek viszonylag kevés fi-
gyelmet fordítottak a szociális kérdé-
sekre. XIII. Leo pápa Rerum Novarum 
enciklikája volt az első összefoglaló ta-
nítás.  XXIII. János elődeit a XIX. 
század óta a világgal kapcsolatos kér-
dések közül inkább a politikai hatalom 
elvesztése foglalkoztatta.  Napóleon 
után forradalmak rázták meg Euró-
pát. Olaszországban is a nemzetállam-
má válásért küzdöttek. 1871-ben az 
olasz királyság csapatai elfoglalták 
Rómát, s azt a köztársaság fővárosává 
nyilvánították. (Ezt a porosz–francia 
háború tette lehetővé. A Rómát védő 
francia csapatokat  ugyanis hazaren-
delték, s a védelem nélkül maradt vá-
rost a királyi csapatok gyakorlatilag 
ellenállás nélkül elfoglalták.)  A katoli-
kus egyház  rendkívül viharos időket 
élt át. A pápák világi hatalma ezután a 
Vatikánra korlátozódott. Igen jelentős 
mértékben megváltozott az egyház-

nak a  világban betöltött helyzete. 
Nem volt egyértelmű, hogy bizonyos 
világi hatalom (az Egyházi Állam) léte 
és támogatása nélkül hogyan tudja el-
látni világméretű vallási feladatait. 
Ezért hosszú ideig nem törődött bele 
földi hatalmának radikális korlátozá-
sába. A pápák magukat a Vatikán 
foglyának tekintették. Valójában 
1871-től az 1929-es Lateráni Egyez-
ményig  rendezetlen volt a pápai állam 
jogi státusa.  

A Lateráni Egyezménnyel azonban 
elismerésre került a világ legkisebb ál-
lamának szuverenitása. Az egyház bi-
zonyos kárpótlást kapott az olasz ál-
lam által elvett javaiért, s a szerződés 
garanciát biztosított a pápa személyi 
sérthetetlenségére. A kicsiny Vatikán 
tehát a világ legkisebb szuverén álla-
ma lett.  A Szentszék lelki, szellemi 
hatalma azonban az összezsugorodott 
egyházi államtól függetlenül kiterjedt 
az egész világ katolikusaira. Ezt már 
az I. Vatikáni Zsinat (1869–70) is 
megerősítette, amely hit és erkölcs 
dolgaiban tévedhetetlennek nyilvání-
totta a pápát. További, égetően fontos 
kérdések tárgyalására azonban az I.  
Vatikáni Zsinaton nem  került sor, 
mert 1870-ben,  az olasz  csapatok be-
vonulásakor a zsinatot felfüggesztet-
ték. (Valójában  csak a II. Vatikáni 
Zsinat összehívásával zárták le.) 

XXIII. János pápa
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szocializmus elleni harc, mert kide-
rült, hogy ez az ideológia – noha 
kommunistaellenes – éppoly veszé-
lyesen istentelen és kegyetlen, mint a 
kommunizmus maga. Sőt! 

A második világháborúban legyő-
zött hatalom ideológiája azonban 
1945 után  háttérbe szorult. A kom-
munista diktatúrák viszont erőre 
kaptak az atomfegyverrel bíró Szov-
jetunió „védőszárnyai” alatt.  Nem 
csoda, ha XII. Piusz pápa erre kon-
centrált, s a kommunizmus ellen küz-
dött haláláig. (Csak megjegyezzük, 
hogy a rövid, de dicső 1956-os forra-
dalmunkat három enciklikájával is 
támogatta!) A szovjet típusú kom-
munizmus azonban ezt követően el-
vesztette tömegvonzását. Ebben sze-
repe volt annak, hogy az 1956-os for-
radalom alkalmával világossá vált a 
nyugati kommunisták számára a 
szovjet hatalom diktatórikus jellege. 
Ugyanakkor, szerte az egész világon 
hatalmas változások söpörtek végig. 
Felbomlottak a gyarmatbirodalmak.

Változó világhelyzet
Az új nemzetállamok előtt két út állt:  
vagy a kapitalista demokráciákat kö-
vetik, vagy a szocialista diktatúrákat. 
A két szuperhatalom, az Egyesült Ál-
lamok és a Szovjetunió elkeseredetten 
küzdött a potenciális szövetségesekért 
– természetesen nem minden anyagi 
érdek nélkül. Hiszen ezek a feltörekvő 
országok fontos nyersanyag és ener-
giahordozók birtokosai, amire a fejlett 
és gyors ütemben fejlődő világnak 
igen nagy szüksége volt és van. A sze-
génység és gazdagság ellentéte most 
már nemcsak mint országokon belüli, 
de mint világméretű probléma jelent 
meg.  A fejlődő világ kereste a kiutat a 
nyomorból. Hatalmas országok, pél-
dául a milliárdos népességű India –
magát függetlennek deklarálta, bár a 
harmadik országok vezető ereje volt – 
erősen szimpatizált a szocializmus bi-
zonyos módszereivel, így például a 
népgazdasági tervezéssel. Ami a vallá-
si kérdést illeti, a dinamikusan növek-
vő népességű fejlődő országokban elő-

Az egyház  már a XIX. század első 
felétől kezdve úgy látta, hogy az em-
berek a felvilágosodás eszméinek ha-
tására eltávolodtak a vallástól, mi több, 
az Istentől is. Ezt tekintette – alapos  
okkal – minden baj forrásának. A fék-
telen anyagiasság következtében ha-
talmas jövedelemkülönbségek jöttek 
létre. A nyomor fokozódott a világ 
fejlett országaiban, noha  a XIX. szá-
zadi kapitalizmus hatalmas  gazdasági 
eredményeket ért el. Ez vezetett 1917-
ben az oroszországi kommunista ha-
talomátvételhez is, s ez az ideológiai 
eltávolodás segítette elő Németország-
ban a nácizmus előretörését. A máso-
dik világháború után az orosz meg-
szállás Közép-Európában a világot két 
szuperhatalomra, két befolyási övezet-
re  osztotta. A kommunista hatalom 
hivatalosan is az ateizmus alapján állt.

Az egyház és az izmusok
Ezért küzdött az egyház a XIX. szá-
zadtól a II. Vatikáni Zsinatig a 
„modernizmus”különböző változa-
tai ellen. Kezdetben a magát a felvi-
lágosodásból eredeztető liberalizmus 
ellen harcolt, majd, rádöbbenve a 
kommunista ateizmus halálos veszé-
lyére, a kommunizmus vált az első szá-
mú ellenséggé. Keserű közjátékként 
a múlt század harmincas éveinek má-
sodik felétől előtérbe került a nemzeti 

A pápa a II. Vatikáni Zsinat elQtti zarrándokútra indul

Börtönben, a hívek elQtt
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más utat választott: a  párbeszéd útját. 
Sokkal nyitottabb volt a világban lé-
vő gazdasági és társadalmi problé-
mákra, mint a korábbi pápák. Nem 
csoda: szegény sokgyermekes pa-
rasztcsaládból származott. Ugyanak-
kor papi pályafutása során megismer-
kedett a nem katolikus világgal: pá-
pai delegátus volt Bulgáriában, Tö-
rök országban, Görögországban, nun  cius 
Párizsban. Volt módja megismerni a 
más felekezetek világát, és jó kapcso-
latokat ápolt minden állomáshelyén 
az egyházi és világi hatalommal. Ez 
megerősítette hitében, hogy jó célok 
érdekében meg lehet találni a hangot 
elszakadt testvéreinkkel, de még a 
más hiten lévőkkel is. Szakított a ko-
rábbi pápák Európa-centrikusságá-
val, figyelembe vette a világ fejlődő 
népeinek helyzetét is. Talán optimista 
volt a népesedési kérdést illetően. 
Mindenesetre, úgy látta, ha fegyver-
kezésre kevesebbet, az élel mi szer ipar-
ra pedig többet költenének, el lehetne 
látni élelemmel a világ népességét. 
De nem puszta segélyekben gondol-
kodott: fontosnak találta a tanulási, 
oktatási lehetőségek fejlesztését is.  
Nem halat, hálót!

Úgy vélte, a pápa, Krisztus helytartó-
ja, nemcsak a saját nyájáért felel, hanem 
valamennyi emberért, hiszen azokat is 
mind Isten teremtette! Ezért írta a 
Pacem in Terris enciklikája ajánlásában: 
„Minden jóakaratú embernek”... 

Emberi jogok
Kiterjesztette az emberi jogok fo-
galmát: az embereknek joguk van – 
elidegeníthetetlen joguk –, hogy a 
saját lelkiismeretük szerint imádják 
Istent, s azt megvallhassák a közös-
ségben is. Ez forradalmi változás 
volt. Megteremtette az ökumené 
alapját, hiszen elismerte mások val-
lásgyakorlási jogát is. De emberi jog-
nak tekintette az oktatás, a szociális 
biztonság lehetőségeinek megterem-
tését is, s ezt az állam feladatának 
tartotta. Kiállt a nők jogaiért, élet-
körülményeik javításáért.  Az adózás 
igazságosabbá tételét, a társadalom-
biztosítás fejlesztését és a három ter-
melési ág: mezőgazdaság, ipar és 
szolgáltatások arányos fejlesztését 
tartotta kívánatosnak. Különösen 
szé  pen nyilatkozott a mezőgazda-
ságban végzett munkáról, amit az 
Isten műhelyében végeznek az em-

retört az iszlám.  Hatékony missziós 
munkát végeztek a protestáns keresz-
tény felekezetek is. Időszerűnek tűnt 
tehát, hogy a katolikus egyház is foko-
zottabb figyelmet fordítson az Euró-
pán kívüli embermilliókra. Másrészt, 
az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
versengése tovább folytatódott. A hat-
vanas évek elejére egy mindennél 
pusztítóbb harmadik világháború kitöré-
se fenyegetett. A béke megőrzése minden 
további tennivaló előfeltétele, alapja lett. 
Az oroszok űrsikerei és nukleáris 

fegyverarzenálja a kubai válság idején 
élére állította a kérdést Kelet és Nyu-
gat számára: Tárgyalni, vagy meghal-
ni!  Lehet-e vajon  ebben az egyháznak 
bármi  szerepe? 

Obediencia et pax
XII. Piusz pápa kommunistaellenes-
sége az ötvenes években kizárta a 
párbeszéd lehetőségét az egyház és a 
kommunista világi hatalmak között. 
Ezért volt nagy jelentőségű XXIII. 
János pápa megválasztása.  Ő, akinek 
választott jelszava „Obedientia et 
Pax” (Engedelmesség és béke) volt, a 
béke megőrzését  mindennél fontosabb-
nak találta. Hosszú élete során soha 
nem foglalt állást az elődei által köve-
tett irányvonallal szemben. De most 

berek. Megítélése szerint a paraszti 
gazdaságok minden oldalú segítése 
– adókkal, hitelekkel – az állam fel-
adata. Látta, hogy mindez aligha va-
lósulhat meg nemzetközi együttmű-
ködés nélkül. Reménykedett, hogy 
az ENSZ ilyen szervezetté növi ki 
magát – meglehet, ebben kissé opti-
mista volt. A konkrét együttműkö-
désekben az emberek javáért akár az 
ateistákkal is késznek mutatkozott 
tárgyalni, anélkül azonban, hogy 
hit beli meggyőződéséből egy jottá-
nyit is feladott volna. Úgy vélte, 
hogy aggiornamentóra van szükség, 
belső megújulásra, mert csak egy hi-
teles egyház töltheti be küldetését: 
Isten szeretetének közvetítését az 
emberekhez.  Ehhez nekünk ma-
gunknak kell megújulnunk, vallot-
ta. Mint későbbi utóda, II. János Pál 
mondta: ahhoz, hogy az egyház 
evangelizálni tudjon, evangelizált 
egyháznak kell lennie...

Johnny, a walker
Humanitárius és a békéért kifejtett te-
vékenységéért 1962-ben megkapta a 
Balzan-díjat, amelyet egy svájci–olasz 
milliomos alapított egy évvel koráb-
ban. Valóban indokoltan: bíborosként, 
pápaként is sokat tett az elesettekért. 
Kórházakat, börtönöket, árvaházakat 
látogatott. A vészkorszakban segített, 
ahol tudott a holokauszt áldozatain. 
Jellemző volt rá, hogy Törökország-
ban a náci állam nagykövetének kato-
likus lelkiismeretére apellálva érte el 
zsidó gyerekek megmentését. (Von 
Papen ennek köszönhette a nürnbergi 
perben felmentését.) Nagy szerepe volt 
a pápasága idején kiéleződött nemzet-
közi feszültség enyhítésében. A  kubai 
válság idején közvetített a két nagyha-
talom konfliktusában. Ennek elisme-
réseként fél évszázada, 1963-ban 
poszthumusz megkapta az Egyesült 
Államok elnökének Szabadság Em-
lékérmét, a legmagasabb amerikai ci-
vil kitüntetést.

Kedvességéért, közvetlenségéért 
szinte mindenki szerette. (Az utca 
embere „Johnny Walkernek” ne-
vezte, hisz olyan gyakran sétált Ró-
ma utcáin.) Ő volt a „világ plébáno-
sa”.  Aligha lehet ennél szebb megfo-
galmazást találni egy pápa feladatá-
ra. 2000-ben az egyház boldoggá 
avatta.

BOTOS KATALIN

„Johnny Walker”
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Az őssejt egy összetettebb élő szervezet számára egy-
fajta forrást jelent, amiből megújulni képes. Belőlük 
a test bármely sejttípusa létrehozható, így általuk a 

már elhasznált vagy sérült sejtek pótolhatók. Sőt, nemcsak 
átalakulni képesek majdnem mindenféle sejtté, hanem osz-
tódásukkal további őssejteket is képeznek. Ezt úgy nevez-
zük, hogy képesek az „asszimmetrikus osztódásra”. Magza-
ti korban ezek azok a sejttípusok, amiknek köszönhetően 
lehetővé válik az, hogy a néhány sejtből felépülő embrióból 
egy rendkívül komplex, több millió sejtből, több száz féle 
különböző szövetből felépülő, mégis egységes rendszerként 
működni képes szervezet fejlődjön ki. A néhány évtizedre 
visszanyúló és jelenleg is aktívan folyó őssejtkutatások pedig 
azt mutatják, hogy ha valami ebben a szervezetben elrom-
lik, akkor az őssejtek hatékonyan ja-
víthatják azt.

Három fW típus
Amikor őssejtekről beszélünk, akkor 
nem egyetlen, jól körülírható sejttípust 
értünk ez alatt, hanem inkább egy 
sejtcsoportot. Ez a csoport olyan tulaj-
donságokkal jellemezhető, mint az 
önmegújítás képessége, valamint a 
potenciál, hogy bizonyos sejttípusok-
ká differenciálódjanak. Megkülön-
böztetünk több fajtájú és tulajdonságú 
őssejttípust. A pluripotens őssejtek 
mindhárom csíralemez sejtjeivé és 
ivarsejtekké is képesek fejlődni. A 
multipotens őssejtek bármilyen testi sejt-
té képesek differenciálódni, ivarsej-
tekké azonban nem képesek átalakul-
ni. Az oligopotens őssejtek potenciálja 
tovább csökken, már csak néhány sejttípus kialakítására ké-
pesek. Ezenkívül megkülönböztethetjük az őssejteket asze-
rint is, hogy milyen fejlettségű egyedben találhatóak meg; a 
pluripotens őssejtek csak embriókban, míg a multipotens és 
oligopotens őssejtek felnőtt egyedekben is előfordulnak. Az 
embrionális őssejtek nemcsak önnmegújításra és asszim met-
rikus osztodásra képesek, hanem a csíravonalba is átadódhat-
nak, azaz képesek egy szervezet ivarsejtvonalát is létrehozni.

A kutatások során használt őssejteket blasztociszta, az-
az hólyagcsíra állapotú embriókból nyerik és az izolált 

sejteket laboratóriumi körülmények között szaporítják 
és tartják fenn. Több fajból is izolálhatnak így őssejteket, 
az egyik leggyakrabban használt faj az egér, mivel a be-
lőle kinyert őssejtek és az azokból 
előállított sejtvonalak könnyen 
kezelhetőek. Ezeket az egér ős sej-
teket képesek a kutatók különféle 
módokon vizsgálni és megváltoztatni, majd akár vissza 
is ültethetik egy egérembrióba, úgynevezett „kiméra” 
állatot létrehozva, melynek jellegzetessége, hogy sejtjei-
nek egy részét a módosított őssejtek alakítják ki, a többi 
pedig változatlan, úgynevezett vad típusú sejt lesz. Így 
lehetővé válik olyan mutációk vizsgálata is, mely egy tel-
jesen mutáns egyed számára akár halálos lenne. Ezen túl 

az így létrehozott, genetikailag mó-
dosított egerek az utódaik számára is 
tovább örökítik ezen változtatásokat. 
Ennek segítségével olyan modellek 
hozhatók létre, melyekben a génmű-
ködést szabályozó elemek működése 
feltérképezhető.

Azokat az őssejteket, amelyeket terá-
piás célból alkalmaznak és emberekből 
származnak, leggyakrabban köldökzsi-
nórvérből nyerik ki. Az így nyert 
multipotens őssejtek hosszú ideig eltart-
hatók. Felnőttekből leggyakrabban 
csontvelőből történik az őssejtek izolá-
lása vagy kolóniastimuláló faktorokkal 
történő kezelés után vérből, mivel a ke-
zelés hatására nagy mennyiségű őssejt 
kerül a csontvelőből a keringő vérbe. 
Ezenkívül kimutattak még őssejteket a 
bőrben, a gyomorban, a májban, a has-

nyálmirigyben, a bélrendszerben, valamint a központi ideg-
rendszerben és kis számban a szívizomban és a szemben is. 
Utóbbi felnőtt őssejtek működéséről egyelőre vajmi keveset 
tudunk, az ez irányban történő kutatások fölöttébb ígéretes-
nek látszanak.

Az egérembriótól a rákos sejtekig
Az „őssejt” kifejezés Alexander Maximov orosz kutatótól 
származik, aki 1908-ban használta azt először azokra a sej-
tekre, amiket ma hematopoetikus, azaz vérképző őssejtek-

N É H Á N Y  T É N Y  A Z  V S S E J T E K R V L

AZ ÉLET FORRÁSA
Napjainkban egyre többet hallhatunk az WssejtekrWl és egyre többen érdeklWdnek a hétköznapok 
szintjén is az Wssejtkutatás iránt. Így sokunkban joggal merül fel a kérdés: miért is kísérjük figyelem-
mel manapság annyian ezen terület eredményeit? Miért is fezünk oly nagy reményeket az Wssejtek-

hez és miért is vannak egyre nagyobb elvárásaink ezzel a tudományterülettel kapcsolatban?

Pssejtek fluoreszcensen festve
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ként ismerünk. Az őssejtkutatás törté-
netének kezdete 1963-ig nyúlik vissza. 
Ekkor Ernest Armstrong McCulloch és 
James Edgar Till kanadai kutatók sike-
res egércsontvelő-átültetés után a transz-
plantált sejtek önmegújító képességére 
figyeltek fel. Pár évvel később, 1968-
ban megtörtént az első sikeres csont - 
ve lőátültetés emberek, konkrétan két 
testvér között. A köldökzsinórvérben 
megtalálható he ma to poe tikus őssejte-

ket 1978-ban fedezték fel. 1981-ben Martin Evans, Matthew 
Kaufman és Gail R. Martin sikeresen 
nyertek ki embrionális őssejteket egér-
embriókból, melyekből az első in vitro 
őssejtvonalat létrehozták. 1988-ban 
hörcsögből is sikeresen létrehoztak ilyen 
sejtvonalakat. 1992-ben sikerült neurá-
lis őssejteket in vitro körülmények kö-
zött létrehozni. 1995-ben James Thom-
son főemlősembrióból hozott létre 
őssejtvonalat. 1997-ben találtak bizo-
nyítékot a rákos őssejtek létezésére, 
melyre azok az adatok utaltak, amelyek 
igazolták a leukémia kialakulásában a 
vérképző őssejtek fontos szerepét. Eb-
ben az évben született meg Dolly, az el-
ső klónozott bárány is.

Áttörést jelentett az ős sejt ku ta tá sok-
ban az a módszer, mellyel a már diffe-
renciálódott sejtek alakíthatóak vissza 
őssejtekké. Egy japán kutatócsoport 
2006-ban Shinya Yamanaka és 
Kazutoshi Takahashi vezetésével a 
pluripotencia kialakításában kulcsfon-
tosságú géneket juttatott be differenci-
ált testi sejtekbe (melyek egerek bőr-
biop szia-mintáiból származtak), amik a 
gének hatására visszaalakultak plu ri po-
tens őssejtekké. Ezeket az úgynevezett 
indukált pluripotens őssejteket tulajdon-
képpen azok genetikai átprogramozá-
sával állították elő. Ez a módszer azért 

hozott áttörést az őssejtkutatásban, mert lehetővé tette gya-
korlatilag bármely testi sejt újraprogramozását őssejtté, még-
pedig embriók feláldozása nélkül. Az egéren végzett kutatá-
sok célja természetesen az is volt, hogy az emberi szervezet 
működéséről is többet tudjunk meg és potenciálisan új terá-
piás lehetőséghez jussunk ezáltal. Ez volt Yamanaka egyik 
felfedezése, amiért 2012-ben John Gurdonnal közösen or-
vosi-élettani Nobel-díjat kapott. 2007-ben James Thomson 
sikeresen állított elő indukált pluripotens őssejt tulajdonságú 
sejteket. Fontos megjegyezni, hogy az indukált pluripotens 
őssejtek nem tekinthetőek teljes mértékben egyenértékűnek 
az embrionális őssejtekkel, a pozitív lehetőségek kiaknázása, 
a veszélyek elhárítása további, jelenleg is aktívan folyó kuta-
tások tárgyát képezi.

Mit várhatunk?
Az őssejtek működésének további megismerésével várhatóan 
lehetőség nyílik olyan betegségek kezelésére, amelyek jelen-

leg, az intenzíven folyó kutatások elle-
nére nem, vagy csak korlátozott haté-
konysággal gyógyíthatók. Ez alatt olyan 
neurológiai eredetű betegségek érten-
dők, mint a stroke, az Alzheimer-kór, a 
Parkinson-kór, a gerincsérülés, vala-
mint olyan anyagcsere eredetű betegsé-
gek, mint a cukorbetegség. A biotech-
nológiai ipar is nagy erőkkel folytat 
olyan kutatásokat, amelyek a későbbiek-
ben teljes értékű szövetek és szervek elő-
állítását teszi lehetővé őssejtekből. Szív-
billentyűt, porckorongokat már sikere-
sen létrehoztak belőlük, kipróbálásuk je-
lenleg is folyik. Ezzel lehetővé válik 
majd a beteg, sérült vagy elhasználódott 
szervek, szövetek pótlása, kiemelve azt, 
hogy így, mivel ez várhatóan majd sze-
mélyre szabottan történhet, kivédhető a 
transzplantációt követő, ma még gyak-
ran előforduló összeférhetetlenségi im-
munreakció miatti sikertelen gyógyke-
zelés. Így nagy reményeket fűzhetünk a 
látási és hallási defektusok, az izomsor-
vadás, a szívinfarktus, az ízületi gyulla-
dások orvoslásában.

Kísérletek folynak ezenkívül az őssej-
tek génterápiában alkalmazott lehetsé-
ges szerepét illetően, mely a beteg egyé-
nek, veleszületett rendellenességének 
orvoslását tenné lehetővé. Rendkívül 

KISLEXIKON
biotechnológia: élQ szervezetek techno-
lógiai felhasználása, mely során biokémiai, 
genetikai, mikrobiológiai ismereteket alkal-
maznak bizonyos célok elérésére.
bRrbiopszia: olyan orvosi eljárás, mely so-
rán a bQrbQl egy kisebb mennyiség_ szöve-
tet távolítanak el további vizsgálat céljából.
csíralemez: az embrionális fejlQdés során 
kialakuló sejtekbQl álló réteg. Három csíra-
lemezt különböztetünk meg: az ektoder-
mát, ami a külsQ, a mezodermát, ami a kö-
zépsQ és az endodermát, ami a belsQ csí-
ralemez. EzekbQl a csíralemezekbQl ala-
kulnak ki a különbözQ sejtek, szövetek, 
szervek, elQre determinált módon.
in vitro: szó szerinti jelentése: „üvegben”. 
Olyan kísérletes folyamatokra utal, amelyek 
az élQ szervezeten kívül játszódnak le, pl. 
kémcsQben, Petri-csészében. Rend szerint 
izolált sejteken, szöveteken, szerveken, 
esetleg biokémiai rendszerekben végzik 
ezeket a vizsgálatokat.
génterápia: nemkívánatos mutációk tuda-
tos megjavítása, károsodott gének kicseré-
lése. Több örökletes betegség gyógyításá-
ra általában ez az egyetlen mód.
mutáció: az örökítQanyagban történQ, ma-
radandó genetikai változás.

Qssejtek felosztása  
származási helyük alapján

Qssejtek felosztása 
potenciáljuk alapján

Amivé képesek 
differenciálódni

embrionális Qssejt
pluripotens Qssejt bármely testi sejt és ivarsejt
multipotens Qssejt bármely testi sejt
oligopotens Qssejt néhány sejttípus

felnQtt Qssejt
multipotens Qssejt bármely testi sejt
oligopotens Qssejt néhány sejttípus

Az Qssejtek típusai

A pluripotens Qssejtek képesek specializálódott sejtekké 
differenciálódni vagy osztódással további Qssejteket képezni 

osztódás
(megújulás)

differenciálódás

vérsejtek idegsejtek Langerhans-szigetek
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fontos az embrionális fejlődés és az ezt irányító szabályozási 
folyamatok megismerése mind egészséges, mind genetikai 
mutációt hordozó embriókban. Ezen folyamatok feltérké-
pezése az őssejtek segítségével folyamatosan zajlik. Kutató-
csoportunk is ilyen irányban folytat vizsgálatokat, elsősor-
ban a központi idegrendszer, azon belül is az agykéreg fejlő-
désére fókuszálva. Az agykéreg a nagyagyat körbevevő ne-
urális réteg, mely komplex struktúrával rendelkezik. 
Strukturáltsága a különböző fajokban közel hasonló, a fej-
lettsége az, amely az egyes fajokat megkülönbözteti egy-
mástól. Filogenetikailag minél fejlettebb és bonyolultabb 
egy élőlény, annál fejlettebb az agykérge. Az egyik legfejlet-
tebb agykéreggel az ember rendelkezik, mely számos egyéb 
feladata mellett, mint az ingerek feldolgozása és megfelelő 
válaszok kialakítása, az éntudatért és az elvont gondolkodá-
sért is felelős. Az agykéreg rétegeinek kialakulása embrioná-
lis korban egy precízen összehangolt, komplex és többlép-
csős genetikai szabályozás által vezérelt folyamat. A közpon-
ti idegrendszer fejlődésében számos molekuláris faktor ját-
szik szerepet, melyek működésének megértése, a pontos 
folyamat tisztázása jelenleg folyamatban van. Az ennek so-
rán kapott eredmények várhatóan hozzájárulnak majd az 
idegrendszer kialakulásának mint rendkívül komplex folya-
matnak a feltérképezéséhez, az idegrendszerben található 
felnőtt őssejtek működésének megértéséhez és neurológiai 
betegségek kezelésére szolgáló őssejtes technikán alapuló te-
rápiák kifejlesztéséhez.

Kovács GerGő

Többet ciripel, ha közönség elWtt játszhat

A legtöbb ember egész másképp viselkedik közönség 
előtt, de egy új kutatás szerint ez már a rovaroknál is 
előfordul. A tücskök sokkal agresszívabban harcolnak és 
feltűnőbb győzelmi táncot járnak, ha mások is nézik 
őket.  

A hím tücskök területüket, táplálékukat, szaporodási 
partnereiket harciasan védelmezik. A küzdelemben 
megérintik egymás csápjait, rágóikkal lökdösődnek, du-
lakodnak, harapnak. Ha sikerül megfutamítani az el-
lenséget, a nyertes győzelmi táncot lejt, vagyis rezegteti 
a testét és hangos ciripelést keltve ösz szedörzsöli szárnya- 
it. Laboratóriumban 
két hím tücsköt egy 
üres küzdőtérre he-
lyezve garantált a 
harc. A kutatók ed-
dig csak magával a 
harccal és a küzdő 
felekkel foglalkoz-
tak, figyelmen kívül 
hagyva azt, hogy a 
vadonban a küzdel-
meknek sokszor más 
fajtársak is tanúi le-
hetnek.  A Carleton Egyetem kutatói, Lauren Fitz sim-
mons és Susan Bertram azonban a tücskök küzdőtere 
mellé nézőteret is elhelyezett. Vadon befogott és labora-
tóriumban, izoláltan felnevelt tücskök (Gryllus veletis) 
küzdelmét vizsgálták, a nézőtérre pedig egy hímet 
vagy egy nőstényt tettek, illetve üresen hagyták. Né-
zők nélkül az izoláltan nevelt és a vadon befogott tücs-
kök egyforma harciasságot mutattak. De ha a nézőté-
ren egy hím vagy nőstény fajtárs is helyet foglalt, akkor 
a vadon befogott hímek sokkal intenzívebben viaskod-
tak, és hím néző esetén a győztes hosszabban táncolt, 
mint megfigyelő nélkül.  

A vadon befogott hímek a küzdelem során tehát fi-
gyelembe vették a nézők jelenlétét, az izoláltan, szociá-
lis kapcsolatok nélkül nevelt hímek viszont nem. Ez ar-
ra utal, hogy a korábbi szociális tapasztalatoknak tücs-
kök esetében is fontos szerepük van a helyzet értelme-
zésében. Mivel a nőstények rendszerint a domináns 
hímekkel párosodnak, az erőfitogtatás a rivális hímek 
elüldözésének és a nőstények csalogatásának eszköze. 
Noha emlősöknél, madaraknál, sőt halaknál már sok-
szor leírták ezt a jelenséget, arra aligha gondolt bárki, 
hogy egy rovarfaj viselkedését is befolyásolja a szociális 
környezet és a korábbi társas tapasztalat. Ez a kísérlet az 
első bizonyítéka annak, hogy gerinctelenek is képesek 
érzékelni, ha figyelik őket, és alkalmazkodnak a társas 
helyzetekhez. 

Kubinyi eniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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Pigmentált egerekbQl 
származó Qssejteket albínó 
egérembriókba injektálva 

kiméra állatok hozhatók létre 
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A fotózás megörökíti gyermekeink találkozását 
a természettel. Olyan képek születhetnek, 

amelyek egy életre elköteleznek. Egyébként saját 
tapasztalatom szerint is barátkozó természetűek a 
gyíkok. Kutyás korszakomban, amikor nem jött 
macska a kertbe, a gyíkok a bejárati lépcső támfa-
lán, a közelünkben szerettek napozni. Lett volna 
más alkalmas hely is, de mintha mellettünk érezték 

volna magukat biztonságban. – A tökéletes, szinte 
kerámiának tűnő gombák bizonyára hatottak a 
mesekönyvek illusztrálásának hagyományos stílu-
sára. Várjuk, hogy egy törpe is előbújjon mögüle. – 
Micsoda monumentalitás van a parányi kövirózsa 
gömbjében. Bronzlemezekből fölépítve köztéri 
szobor is lehetne.

H. J.   

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja 
felvételét, megosztva élményét 
olvasótársaival. Kérjük, hogy a 
digitális képet tif vagy jpg formá-
tumban 300 dpi felbontással küldje 
el az et-galeria@eletestudomany.
hu címre. A tárgyrovatba írja: ét-
galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és 
a témáról tud. A beküldR jutalma a 
„kiállításban” megnyilvánuló elis-
merés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdí-
jat kap.

SZABÁLYOK
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3

41. Gyovai Ferenc (Deszk, gyfbj@

invitel.hu) – Fürge gyíkok 

szerelme az articsókák között 

a kertünkben – 12 éves Ferenc 

fiam fotóját küldöm

2. Czakó György (BesenyQtelek, 
czakogy69@gmail.com) – 

Barátunk, a gyík – Egy ideig 

követni kellett az udvaron, 

aztán – meglehet, a fáradtságtól 

– úgy megszelídült, mintha 

kezes bárány lenne. Néhány 

közös fotó elkészítése után 

természetesen szabadon 

engedtük, még a farka is a 

helyén maradt!

 

3. Dr. Körtvélyesi Andor 

(kortvelyesiandor@gmail.com) 

– Mesekép  

4. Dudáné Madarász Ivett 

(Budapest, d.m.ivett@gmail.

com) – Szférikus geometria
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Történelmi számháború

1940. április 3. és május 19. között a 
szovjet titkosszolgálat, az NKVD há-
rom fogolytáborból 14 552 lengyel tisz-
tet mészárolt le, akik nem esküdtek fel 
a Szovjetunióra. Sztálin 1941-ben 
Sikorski lengyel miniszterelnök kérdé-
sére azt válaszolta, hogy ezek a tisztek 
minden bizonnyal Mandzsúriába szök-
tek. A lengyelek azonban hiába kutat-
tak utánuk, a szovjet hatóságok dezin-
formálták őket. 

A címben szereplő 1940. évi dátum 
azért fontos, mert a tömeggyilkosság 
helyszínének 1943. évi német feltárása 
után egyfajta számháború követke-
zett: a Szovjetunió a németeket vádol-
ta a tömeggyilkossággal, amelyre állí-
tásuk szerint az 1941. júniusi német tá-
madás után került sor. Ezért volt fon-
tos a gyilkosságok időpontjának 

pontos meghatározása. 
1989-ig részben sikeresek 
maradtak a szovjet törek-
vések, hogy saját felelős-
ségüket a nemzetiszocia-
listákra hárítsák. M. Gor-
bacsov csak 1990. április 
13-án ismerte el a szovje-
tek egyedüli felelősségét 
az ügyben, de az orosz 
kormány mindezidáig 

megtagadta, hogy a katyMi mészárlás 
áldozatait a sztálini terror áldozatai-
nak ismerjék el. 

Magyarországon rendszeresen meg-
emlékezünk a katyMi gyilkosságokról, 
de nem rendelkezünk átfogó, annak 
történelmi hátterét is bemutató alapos 
feldolgozással. Németh István kötete a 
legújabb lengyel- és nemzetközi szak-
irodalom alapján, szakavatott kézzel 
pótolja ezt a hiányt, s egyúttal rávilágít 
a két világháború közötti európai nem-
zetközi politika két feltörekvő s egy-
mással látszólag szövetkező hatalmának 
szerepére, hat ország, közötte Lengyel-
ország felosztására. A kötet szöveges ré-
szének hitelességét a do ku men tum-
közlések garantálják, amelyeknek jó ré-
sze most jelenik meg először magyarul. 
(KatyĔ, 1940. Lengyelország a Szovjet-
unió és Németország „életterében” (1914–
1945). Összegzés és dokumentumok. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 338 
oldal, 3300 forint.)

A. É.

Semmelweis nagy műve

A Semmelweis Egyetem I. számú Szülé-
szeti és Nőgyógyászati Klinikáját 200 év-
vel ezelőtt alapították, s az évforduló 
tiszteletére új magyar fordításban adták 
ki az egyetem névadójának eredetileg 
németül megjelent fő művét a gyer-
mekágyi lázról. Semmelweis Ignác Fü-
löp 1855-től 1865-ig, haláláig volt a Kli-
nika tanára. 1901-ben már megjelent a 
könyv fordítása, de az mára elavult. A 
könyv maga azonban ma is érdekes és 
tanulságos olvasmány. Eleven, kritikus 
szellemiség, mély erkölcsi és tudomá-
nyos elkötelezettség ismerhető meg be-
lőle, az egész mű küzdelem a szerző 
igazságáért. Nagy részében más, kora-
beli szülészekkel folytatott, főleg levele-
zésben zajló vitáit adja közre a szerző, a 
kötet első részében pedig sok a statiszti-
ka; nemcsak a bécsi szülészeti osztályok 
gyermekágyas halandóságát ismerhet-
jük meg belőle, hanem a korabeli Euró-
pa nagyvárosainak szinte minden kli-
nikájának adatait is.

Semmelweis története ma már közis-
mert. Az orvostanhallgatók képzését 
végző szülészeti osztályon 
ijesztően nagy volt a halálo-
zás a gyermekágyi láztól (ezt 
nagyjából a negyvennyolcas 
forradalom idején figyelte 
meg és próbálta leküzdeni a 
nagy tudós). Felismerte, hogy 
a hallgatók a boncolások so-
rán kezükre került bomló 
szerves anyaggal fertőzhetik 
meg a szülőnőket. Bécs ek-
kor vált a tudományos orvoslás egyik 
központjává, az oktatásban a bonctan 
nagy szerepet kapott. Egyszerű kórházi 
osztályokon közel sem volt olyan ará-
nyú a gyermekágyi láz, mint az oktató 
osztályokon. Kórboncnok barátja, Kol-
letschka véletlen megvágta a kezét, és 
lázas állapotban meghalt, tünetei feltű-
nően hasonlítottak a gyermekágyi láz-
ban megbetegedettekéhez. Ez adta 
Semmelweisnek az ötletet, hogy a le-
hetséges fertőzés átadását gátolja meg – 
klórmeszes kézmosás bevezetésével.

Nagy sikereket ért el, de a betegség 
eredetéről kialakított nézeteit nehezen 
tudta elfogadtatni. Akkor még nem is-
merték a baktériumokat, a járványok, 
különösen a himlő miatt a fertőző be-
tegségekről ugyan tudtak, de a kézzel 

átvitt bomló szerves anyag és a „miaz-
mák” felszívódása a szüléssel járó sérü-
lések, megnyíló nyálkahártya-felületek 
miatt nehezen volt elképzelhető. Rá-
adásul a statisztikai adatok – ma úgy 
mondanánk, epidemiológiai adatok – 
nem voltak egységesek. Nem csupán a 
szennyezett kéz volt a fertőző forrás az 
ellátásban, a fehérneműtől, ágynemű-
től kezdve sok más szennyezettség is je-
lentkezett, ezt akkor nehéz volt kiszűr-
ni. Semmelweis éveken át küzdött, 
hogy a szülészeti osztályok belső tere, 
külső környezete és munkarendje 
egészségesebb legyen.

A korabeli Európában nagyon válto-
zatosak voltak a viszonyok, a mai szem-
mel nézve sokkal higiénikusabb angol 
szülészetben például nem találkoztak a 
gyermekágyi láz tömeges megjelenésé-
vel. Így azután Semmelweis szinte má-
niákusan küzdött igazáért. Sok kolléga 
támogatta: a klórmeszes vagy más fer-
tőtlenítő anyaggal végzett kézmosást 
sok helyen bevezették, de voltak en-
gesztelhetetlen ellenségei, akik folyama-
tosan bírálták. A kor még Hippokratész 
véleményét osztotta, aki szerint a gyer-

mekágyi lázat az atmoszféra, 
a hűvös, nedves időjárás 
okozza, és ezt a nézetet a tu-
domány más területein ki-
emelkedő eredményeket elért 
szakemberek is osztották. 
Semmelweis állatkísérletek-
ben ugyancsak bizonyította 
felfogását. Mindenesetre Sem-
  melweis volt a mai betegellá-
tás egyik alapelvének, az 

aszepszisnek (a beavatkozásoknál a steri-
litás biztosításának) egyik előfutára, ha 
nem éppen a megalapítója. 

Mai szemmel szinte fantasztikus a 
felfedezés története és a tudós küzdel-
me igazáért, az érvek és ellenérvek 
rendszere, amelyet a viták során leír-
tak. Semmelweis könyve, amely 1861-
ben jelent meg, eleven orvostörténelem, 
amely jól mutatja, hogy másfél évszá-
zaddal ezelőtt, az orvostudomány fel-
lendülésekor még milyen kezdetleges 
volt az orvoslás gyakorlata. Nagyon jó, 
hogy ez a híres kötet újra megjelent, 
korszerű magyarsággal fordítva. (A 
gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és 
megelőzése. 2012. Akadémiai Kiadó, 387 
oldal, 5200 forint)

BUDA BÉLA 



Jó idWben érkezW segítség

E rovatban sokszor volt már szó Ni-
colas Guéguen francia pszichológus 
kutatásairól. Guéguen általában az 
emberi viselkedés apró, mindennapi 
részleteivel foglalkozik, de ez ko-
rántsem lebecsülendő, mert ezek az 
egyszerű, mások által talán észre 
sem vett jelenségek sokat elárulnak 
magatartásunk rejtett okairól. 
Guéguen egyik legújabb kutatásá-
ban – melyről a The Journal of Social 
Psychology című folyóiratban közölt 
beszámolót – szerzőtársával, Lu bo-
mir Lamyval együtt arról szeretett 
volna egy kicsivel többet megtudni, 
hogy milyen tényezők befolyásolják 
az emberek segítőkészségét.

Guéguen és Lamy sok próbából 
álló, trükkös terepkísérletet vég-
zett Nyugat-Franciaország két vá-
rosának utcáin. A kutatók négy fiatal, átlagosan 21 
éves nőt és négy hasonló korú férfit alkalmaztak segí-
tőként. Az egyes próbák úgy zajlottak, hogy az egyik 
segítő kiválasztott egy nagyjából 20 és 50 év közötti, 
az utcán egymagában haladó „kísérleti alanyt” a járó-
kelők közül. Az alanyoknak természetesen sejtelmük 
sem volt róla, hogy ők most épp egy lélektani kísérlet 
részesei; csak annyit láttak, hogy egy fiatal férfi vagy 
nő három méterrel előttük elindul az utcán. A kutatók 
segítője, akinél egy táska is volt, egyszer csak „véletle-
nül” elejtett egy fél pár kesztyűt, de „nem vette észre”, 
és zavartalanul ment tovább. A kutatók megfigyelőket 
is elhelyeztek a közelben, akik feljegyezték, pontosan 
mi történik, vagyis hogy a beépített ember mögött ha-
ladó gyalogos – a „kísérleti alany” – a kesztyű elejtését 
követő 10 másodpercben figyelmezteti-e az előtte ha-
ladót, hogy valamit elveszített. Amennyiben a járókelő 
nem szólt, a beépített ember tíz másodperc után elját-
szotta, hogy észreveszi, valami nincs rendben; megállt, 
kutatott a táskájában, majd visszafordult, észrevette a 
kesztyűt a földön és visszament érte.

A kutatás során összesen 464 ilyen próba zajlott le. S 
hogy mi volt a kísérlet lényege? A próbákat mindig 9 és 
13 óra között végezték, olyan napokon, amikor a hő-
mérséklet 20 és 24 fok között volt. A körülmények te-
hát viszonylag álladók voltak, egyetlen tényezőt kivé-

ve: a próbák egy része ragyogó, napsütéses időben zaj-
lott, a másik része pedig olyankor, amikor az ég na-
gyon felhős, borult volt, de azért eső nem esett. A 
megfigyelésekből egyértelműen kiderült, hogy napsü-
téses időben az emberek jóval segítőkészebbek voltak, ilyen-
kor a járókelők 65,3 százaléka szólt a kesztyű miatt, bo-
rús időben viszont csak 53,3 százaléka volt hajlandó se-
gíteni.

Azt, hogy az időjárás befolyásolja az emberek viselke-
dését, már korábbi lélektani kutatások is jelezték. Egy 
több mint három évtizeddel ezelőtti kísérlet során példá-
ul járókelőket szólítottak meg, és arra kérték őket, hogy 
válaszoljanak egy közvélemény-kutatás kérdéseire. Nap-
sütéses időben sokkal többen voltak hajlandók az együtt-
működésre, mint borult napokon. Ám más területen is 
megfigyelték a jelenséget: egy kutatás kimutatta, hogy 
az étteremben a vendégek nagyobb borravalót adnak, 
ha kint derűs az idő.

A magyarázat egyszerűnek tűnik. Amint azt mind-
nyájan tapasztaljuk – de kutatások is megerősítik a tényt 
–, napfényes időben az emberek jókedvűbbek, több po-
zitív érzelmet élnek át, mint akkor, amikor borús az ég. 
A jó hangulat pedig serkenti a társas kapcsolatokat, s így 
derűs időben könnyebben szánjuk rá magunkat arra is, 
hogy önként segítsünk egy idegennek. 

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Reménytelen (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/34  1081

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft



1082   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/34

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kozmikus Lázárok

A kolumbiai Anitoquia Egyetem 
csillagászai Ignacio Ferrin pro-

fesszor vezetésével egy korábban 
nem sejtett üstököstemetőt fedez-
tek fel, amelynek bizonyos tagjai 
akár sokmillió éves inaktivitás 
után is új életre kelhetnek: a halot-
taiból feltámasztott bibliai Lázár 
nyomán ezeket az objektumokat 
Lázár (Lazarus)-üstökösöknek ne-
vezték el. A felfedezésről és a hoz-
zá fűzött elméletről a kutatók a 
Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society szakfolyóirat-
ban számoltak be.

Az üstökösök a Naprendszer leg-
kisebb égitestei közé tartoznak, 
jellemzően legfeljebb néhány ki-
lométer átmérőjű magjuk lazán 
összekapcsolódó porból, jégből és 
szikladarabokból áll. Látványos 
égi jelenséggé a Naphoz közeled-
ve válnak, amikor a Nap melegé-
nek hatására a belsejükből felsza-
baduló gázokból fényes kómát és 
hosszan elnyúló csóvát „növeszte-
nek”.

A legtöbb ismert üstökös Nap 
körüli pályája erősen elnyúlt (el-
liptikus), ezért csak ritkán kerül-
nek napközelbe. Az úgynevezett 
hosszú periódusú üstökösök ese-
tében ez néhány ezer év is lehet. 

a Jeruzsálemi Szent János Ispotályos 
Lovagrend (johanniták) tag jai hoztak 
létre és működtettek. Az eredetileg a 

Megtalálták a johanniták 
ispotályát

A z Izraeli Régészeti Hatóság egy 
kutatócsoportja 1000 éves ispotály 

maradványait fedezte fel Jeruzsálem 
Óvárosának keresztény negyedében. 
Az épület hatalmas kórházként műkö-
dött a keresztesháborúk (Kr. u. 1099 és 
1291 között) időszakában.

„Az impozáns épület mintegy 15 ezer 
négyzetméternyi területet foglalt el. A 
vaskos kőpillérekkel alátámasztott épít-
mény bordás keresztboltozata 6 méter-
nél is magasabbra nyúlt – nyilatkozta 
a feltárást vezető Renee Forestany és 
Amit Reem régész. – Mindez meg-
erősíti a korabali leírásokat, amelyek 
túlnyomó része latin nyelven íródott, és 
egy nagy befogadóképességű, jól szerve-
zett kórházról számolnak be, amelyet 

szentföldi zarándokok elhelyezésére, 
ellátására, lelki gondozására, védelmére 
és a betegek ápolására 1050 körül léte-

Ismerünk mintegy 500 
rövid periódusú üstököst 
is, ezek keringési ideje 3 
és 200 év között van, pá-
lyájuk a Jupiter pályáján 
túl nyúlik. 

A kolumbiai csil lagá-
szok most a Mars és a Ju-
piter pályája közt húzódó 
kisbolygóövezet objek-
tumait vizsgálták. Ebben 
több mint 1 millió, né-
hány méterestől 800 kilo-
méteres átmérőig terjedő 
méretű égitest található. 
A hagyományos elmélet 
szerint ezek a Naprend-

A kisbolygó-övezet  

a hagyományos modell 

szerint olyan kisebb-nagyobb 

szikladarabokból áll, amelyek 

nem tudtak bolygóvá összeállni 

(fent). Az új elképzelés szerint 

az övezetben ma javarészt alvó 

üstökösök vannak, amelyek 

közül néhány már újra aktív 

(középen). Az alsó képen a korai 

Naprendszerben feltételezett 

állapot látható, amikor az övezet 

teli volt aktív üstökösökkel.

KÉP: IGNACIO FERRIN/UNIVERSITY  

OF ANITOQUIA

Az 1000 éves johannita ispotály maradványai

KÉPEK: YOLI SHWARTZ/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY
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Méhmúzeum Budapesten 

Rendhagyó módon mutatkozik be a 
nagyközönségnek az első városi mé-városi mé- mé-

hészet Budapesten. A Műcsarnok hátsó 
teraszán augusztus 22-től látható az Új 
Múzeum Méheknek, ahol szeptember 
végéig a legkülönbözőbb programokon 
lehet megismerkedni a méhek életével.

Az alapötlet a frankfurti székhelyű 
finger művészcsoporttól származik, 
amelynek tagjai, Florian Haas és And-
reas Wolf az elmúlt években Németor-
szág több nagyvárosában alakítottak ki 
közösségi méhészeteket és indítottak el 
úgynevezett vegyes méhészcsoportokat. 

A budapesti kísérlet július elején 
kezdődött csaknem 40, különböző 
korú, hátterű és élethelyzetű érdeklődő 
bevonásával. A cél egyebek mellett az 
volt, hogy a résztvevők között párbe-résztvevők között párbe- párbe-
széd és együttműködés induljon el. A 
közösségi méhészet beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket, hiszen fiatalok és 
idősebbek, diákok és nyugdíjasok, he-he-
lyi lakosok és itt élő külföldiek, állás- és itt élő külföldiek, állás-
keresők, új szakmák iránt érdeklődők, 
méhészmúlttal rendelkezők és teljesen 
kezdők dolgoznak együtt. A csoport 
tagjai Tornyossy Csaba okleveles méhész 
vezetésével és az Országos Magyar Mé-
hészeti Egyesület szakmai támogatásával 
a nyár folyamán a méhészkedés és a 
mézkészítés alapjaiba nyerhettek be-ba nyerhettek be-
tekintést, valamint közösen gondozzák 
a szorgos rovarokat.

A Műcsarnok hátsó teraszán felállított 
kaptárok tetején látható három makett-
szerű terembe a méhek berepülhetnek, a 

látogatók pedig kívülről nézhetik meg 
a rendhagyó, tematikus kiállításokat. A 
múzeum a méhtársadalom működését 
kutatja, valamint a méhek és az embe-
ri társadalom összefüggéseire hívja fel a 
figyelmet. Az egyik teremben a méhde-de-
mokrácia és a rajintelligencia lesz a főtéma, 
így választ kapunk például arra, hogyan 
hoznak közös döntéseket a méhek a rajt 
érintő kérdésekben. A másik terem az 
ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési 
Szervezete (FAO) kampányával foglal-
kozik, amely az ehető rovarok, köztük 
a méhbábok fogyasztását népszerűsíti. 
Mivel a világon csaknem egymilliárd 
ember éhezik, a FAO szerint az új táp-
lálkozási kultúra elterjesztése részben 
orvosolná a problémát, és ökológiai elő-
nyökkel is járna. A harmadik terem ma-A harmadik terem ma-
gának a múzeumnak a működését mu-
tatja be, valamint a közösségi méhészetet 
gondozó méhészcsoport munkájába ad 
betekintést. 

(Műcsarnok)

szer bolygóinak keletkezése idejé-
ből visszamaradt kisebb-nagyobb 
kőzetdarabok, amelyek nem tud-
tak bolygóvá összeállni a közeli 
Jupiter igen határozott árapályá -
nak erőivel szemben.

Az elmúlt évtizedben azonban a 
kisbolygóövezetben 12 aktív üstö-
köst is felfedeztek. Ez keltette fel 
Ferrin professzor és munkatársai 
figyelmét, akik most új feltétele-
zéssel álltak elő.

„Úgy véljük, egy üstököstemetővel 
állunk szemben – magyarázta Fer-
rín. – Az itt lévő égitestek valójában 
alvó üstökösök, amelyek tetszhalott 
(inaktív) állapotba kerültek, ebből 
azonban még újraéledhetnek.”

Meglepő módon ez viszonylag 
könnyen megtörténhet, elég csu-
pán egy piciny lökés hozzá, amely 
kevéssel megváltoztatja a pályát. 
Ilyen kis lökést adhat a Jupiter 
gravitációs tere. Ha pedig ennek 
révén a Naphoz közelebbi pályá-
ra kerülnek, hőmérsékletük kissé 
megemelkedhet, ami elegendő le-
het a feléledésükhöz. 

Az új elképzelés szerint sok-
millió évvel ezelőtt a mai 
kisbolygóövezetben sok ezer aktív 
üstökös lehetett. Ám időről időre 
napközelbe kerülve anyaguk és 
aktivitásuk egyre csökkent, végül 
leállt. De a 12 itt felfedezett Lá-
zár-üstökös bizonyítja, hogy ez az 
állapot nem végleges és van belőle 
visszatérés. 

(ScienceDaily)

sített szerzetesrend tag jai később, 
a mind gyakoribbá és erőteljesebbé 
váló iszlám támadások kivédésére 
harcosokká is lettek, és különleges 
egyházi katonai rendet (lovagren-
det) alkottak.”

Maga az ispotály különböző 
szárnyakra és osztályokra tago-
lódott, amelyekben a modern 
kórházakéhoz hasonló szerve-
zettséggel, a páciensek betegsé-
gének és állapotának megfelelő 
ellátás folyt. Vészhelyzetben az 
ispotály 2000 főt is be tudott 
fogadni.

„A kórházban különféle vallású 
férfiakat és nőket kezeltek, akik-
nek a kereszténytől eltérő vallási 
előírásait is tiszteletben tartották, 
például a zsidó betegek kóser éte-
leket kaptak – magyarázták a 

régészek. – A hanyagságot, felelőtlen-
séget keményen büntették. A korabeli 
források például beszámolnak egy eset-
ről, amikor a rend egyik tagja félreke-
zelt egy beteget. A bűnösnek be kellett 
járnia a teljes kórházat, miközben társai 
mindvégig a nyomában jártak és ostorral 
verték. Ezt a kórház valamennyi betege 
láthatta.”

A kórház működése akkor sem 
szűnt meg, miután Szaladin szultán 
1187-ben visszafoglalta Jeruzsálemet. 
A szultán felújíttatta és megerősít-
tette az épületet, és tíz szerzetesnek 
engedélyezte munkájuk folytatását. 

Az építményt végül egy 1457-ben 
bekövetkezett pusztító földrengés 
döntötte romba. Így, a törmelékek 
alá temetve vészelte át a későbbi idő-
szakokat egészen mostanáig. 

(Sci-News.com)
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Napokban érkezett haza az a 
különleges expedíció Alasz-
kából, amelyben művészek, 

újságírók és tudósok is részt vettek, hogy rácsodálkozza-
nak Alaszka elszemetesedett tájaira. Legnagyobb döbbe-
netükre a déli partokat szörnyű hulladékhalmok fojto-
gatják, amelyek tönkre teszik egész Alaszka part menti 
állat és növényvilágát. 

A GYRE-expedíció tag-
jai bár épp a szemét miatt 
utaztak ennyit, mégis döb-
benten látták, hogy micsoda 
hatalmas hulladékmennyi-
ség csúfítja a déli partokat. 
A műanyag palackok, sörös 
dobozok és számtalan más 
szemét a Csendes-óceán 
északi részén forgó szemét-
szigetekről érkezik Alaszká-
ba. Az Alaszka SeaLife Köz-
pont és az Anchorage Múzeum 
által szervezett túrán azért 
vettek részt művészek is, mivel a szervezők az egész 
látványból szeretnének egy vándorkiállítást létrehoz-
ni.  Anchorage-ból indulna a tárlat jövő  februárban, és 
akárcsak a körkörösen forgó szemét, az is eljutna a világ 
minden szegletébe.  A cél az, hogy egyre többen lássák: 
micsoda pusztítást végez a sok szemetelés a világban. 

Az út során az is kiderült, hogy egyre több helyen 
gyűjtik önkéntesek és fizetett alkalmazottak az óceán 
által kidobott hulladékokat a népszerűbb parti strand-
helyeken. A szemetet azután osztályozzák és úgy viszik 
a lerakókba. 

A Katmai’s Hallo Bay részen az expedíció munkatár-
sai is szemetet gyűjtöttek egy héten át – a 6,5 kilomé-
teres partszakaszon a csoport négy tonna hulladékot 

szedett össze.  A sziklásabb 
részeken kevesebb volt az 
úszó, partra vetett hulladék, 
azonban ezek a szemétszige-
tek szép lassan széthullanak, 
noha apró cafatjaik még 
hosszú évtizedekig mérge-
zik a környéket. Egyre több 
kutatás bizonyítja például, 
hogy az apró műanyag szá-
lacskák például a kagylók 
vérében is keringenek, és 
megszámlálhatatlan álla-
tot ölnek meg egyetlen nap 

alatt. A hulladékok nagy része sok éven át bomlik, 
más szemetek pedig mérgező anyagokat, ólmot és 
egyéb fémet tartalmaznak, így lebomlásuk során ezek 
a veszélyes anyagok beláthatatlan károkat okoznak az 
alaszkai természetnek.

(www.greenfo.hu)
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SZEMETES ALASZKAI PARTOK

Magyar csillagászati 
diáksikerek

A görögországi Volosban rendezték 
meg a 7. Nemzetközi Csillagászati 

és Asztrofizikai Olimpiát (IOAA). A 
július 27-e és augusztus 5-e között 
tartott versenyen összesen 188 közép-
iskolás diák vett részt: 36 országból 41 
csapat indult. Hazánkat Bécsy Bence 
(Érd), Granát Roland (Budapest), 
Kopári Ádám (Pécs), Kunsági-Máté 
Sándor (Pécs) és Ványi András (Buda-
pest) képviselte, Prósz Aurél (Buda-
pest) tartalékosként szerepelt. A csa-
patot dr. Hegedüs Tibor (csillagász, 
BKM Csillagvizsgáló Intézet, Baja) és 
Udvardi Imre (tanár, Könyves Kálmán 
Gimnázium, Budapest) vezette. 

Magyar fiatalok harmadszor vet-
tek részt az IOAA versenyén. Mint 
arról annak idején beszámoltunk, 
tavaly két bronzérmet és egy ne-
gyedik helyet sikerült elérni, idén az 
volt a céljuk, hogy ezt túlteljesítsék. 
A feladatok most sem voltak egy-
szerűek. A gyakorlati témák között 
egyebek mellett papír alapú és szá-
mítógépes adatfeldolgozás szerepelt, 
de a távcsöves észlelések sem ma-

radhattak ki. Az elméleti feladatok 
között egyszerűbbnek tűnt a Nap 
forgástengelyének és periódusának 
megállapítása, viszont a galaxisok 
távolodási sebességének különböző 
módszerekkel történő kiszámítása 
már a haladó kategóriába tartozott. 
Szerencsére jól sikerült a diákok fel-
készítése, mivel szinte minden téma-
körben volt kiemelkedően jól teljesí-
tő magyar fiú. 

Bár a szervezés sok esetben elma-
radt a korábbi évek színvonalától, 

a fiataljaink így is nagyon jól érez-
ték magukat. Nem csoda, hiszen az 
eddigi legjobb eredményt sikerült 
elérni: Bécsy Bence ezüstérmes lett, 
bronzot kapott Granát Roland és 
Kopári Ádám, Kunsági-Máté Sán-
dor pedig negyedik helyezést ért el. 

Jövőre Románia rendezi a csilla-
gászati olimpiát, a helyszín Suceava 
(Havasalföld) lesz. Magyarország 
2019-ben kaphatja meg a rendezés 
jogát. 

TRUPKA ZOLTÁN
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Vízben, borban kémia címmel jelent meg a Természet Világa „borissza” 
különszáma. EbbQl kérjük két érdekes írás címét kérjük. A megfejtést bekül-
dQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. szeptember 3-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus 
végére e bet_k egy 120 éve született magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják 
ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik írás címe. 8. A -ke képzQpárja. 10. Édes pálinka. 
11. Állatövi jegy; Capricornus. 12. USA-beli kognitív pszichológus, a mester-
séges intelligencia kutatója (Roger). 13. Rövid nyári nadrág. 14. Zoboraljai 
település Nyitrától északra. 16. A cézium vegyjele. 17. A másik írás címének 
kezdete. 20. Kezdeti enyhülés! 21. Hajnali mise advent idején. 22. ... Klub; 
hazai tévéadó. 24. Táncos- és énekesnQ a japán teaházakban. 25. Némán 
vágó! 26. ... nQk ketrece; Jean Poiret vígjátéka. 28. Divat, szótárbeli rövidí-
téssel. 29. Dorong vége! 31. A Töredék cím_ Radnóti-vers kezdQ szava. 32. 
Kisebb szerszámosépület. 33. ... Montand; néhai francia színész, énekes. 35. 
Balatoni üdülQhely. 37. A másik írás címének befejezése. 38. ÉpítQanyag.

FÜGGQLEGES: 1. E város múzeumában Qrzik Lehel kürtjét. 2. Az agykoponyán 
hátul alul található. 3. Laza fürt_, hosszúkás bogyójú, korai szQlQ. 4. Népvándorlás 
kori nép. 5. ... nevezzelek? (PetQfi). 6. Irodalomtörténeti Közlemények, röv. 7. Párat-
lan évad! 8. Mészköves felszíni táj. 9. M_vészi testkép. 11. Isten ...!; mentegetQzés. 
15. ErQs ...; szász választófejedelem, lengyel király. 18. Határozott, szigorú. 19. 
Korszak. 23. Kapura rúg. 24. ... Baba; Huszka JenQ operettje. 27. Kossuth-díjas 
opera-énekesnQ (Andrea). 28. Ógörög törzs tagja. 30. Gazdasági Versenyhivatal, 
röv. 32. Burundi NOB-jele. 34. ElQadó, röv. 36. Gyerünk már!

A 31. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Behálózva; Szív se-
bész segéd voltam a nyáron. A megoldást beküldQk közül A tehetség ösvényein 
cím_ gy_jteményes tanulmánykötetet nyerte: Jászay Antalné (Budapest), Kurai 
Róbert (Tereske), Mara Árpád (Csíkszereda, Románia), Racsmány Máté B. 

(Jánoshalma) és Viczián László (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a köny-
veket postán küldjük el.

A 30. számunkban véget ért 13 hetes rejtvénysorozatunk. A bekeretezett bet_kbQl 
BATSÁNYI JÁNOS nevét kellett kirakni. A megfejtést beküldQk közül az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését nyerte: Bellákné Oláh Zsuzsanna (MezQ-
kovácsháza), Deutsch Anna Mária (Budapest), Gazsó Istvánné (Szolnok), 
Gulyás Borbála (Gyöngyös), Jung Sándorné (Nagymaros), Köször`s Mária 
(Budapest), Nagy Imréné (Tiszaföldvár), Soós Miklós Attila (Abony), Szabó 
Zoltán (AlmásfüzítQ-felsQ) és Sztupák Árpád (Miskolc). Az elQfizetések 2013. 
október 1-étRl érvényesek. Akinek ez az idQpont nem felel meg, kérjük, mielQbb 
jelezze, melyik késQbbi idQponttól kéri az Élet és Tudományt.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. október 12. 
Jelentkezési határidQ: szeptember 9., 
Pótjelentkezési határidQ: szeptember 30.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

9. feladvány
– Charles Alexander 

Gilberg 

Matt 5 lépésben

Világos: Kb2 Ff3 Hd3 Hg4 b3 
c2 e4 (7)
Sötét: Kd4 (1)

BeküldendQ a feladvány teljes 
megfejtése a mattadásig.

Beküldési határidQ (a postabélyegzQ legkésQbbi dátuma): 2013. szep-
tember 15-e, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 Buda-
pest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu). 
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A telefonhírmondó a világ minden tájáról érkező híre-
ket, az áru- és értéktőzsde jegyzéseit, időjárás-jelentést és 
pontos időt közvetített, emellett a szerkesztőség nagy 
hangsúlyt helyezett a színházi és a hangverseny-közvetí-
tésekre is. A tárlat december 31-ig tart nyitva.

Történelmi jelentőségű kiállítás nyí-
lik Székesfehérváron István, a szent 
király címmel augusztus 31-től. 2013 
őszén először látható együtt Szent Ist-
ván három legnagyobb ereklyetartó 
hermája, amelyről 1938-ban a szak-
emberek is csak álmodni mertek. 
Most azonban a Szent István Emlék-
év csúcspontjaként az első magyar ki-

rály zágrábi, székesfehérvári és kalocsai ereklyetartó her-
mája három hónapig lesz együtt látható a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeumban. A történelmi jelentőségű ta-
lálkozást hosszas diplomáciai egyeztetések és tárgyalások 
előzték meg, míg végül a felbecsülhetetlen értékű ezüst 
műtárgyak tulajdonosai – a zágrábi és a kalocsai érsekség 
– Szent István halálának 975. évfordulója alkalmából en-
gedélyezték a kölcsönzést. A különleges műtárgy-együt-
tesnek további jelentőséget ad, hogy a világon ismert leg-
nagyobb ereklyetartók közé tartoznak a mellszobor alakú 
ötvösremekek. 

A december 8-ig látható kiállításon több mint 250 
értékes műtárgy és egyedi installáció segítségével mutat-
ják be első királyunk tiszteletének kimeríthetetlen gaz-
dagságát. Szintén történelmi jelentőségű esemény, hogy 
a bécsi Stephansdom Szent István-ereklyéje 800 év után 
visszatér Székesfehérvárra, a király temetkezési helyére. 
A tárlatra magyar és horvát szerzők közreműködésével 
katalógus is készül, amelyben részletes tanulmányok és 
leírások lesznek a kiállított tárgyakról.

2001 óta szeptember 26-a 
az európai nyelvek ünnepe, 
hiszen Európa a nyelvek tár-
háza: a 23 hivatalos nyelv a 
több mint 60 őshonos közös-

ség regionális vagy kisebbségi nyelvével együtt való-
ságos „nyelvi tőkét” alkot, és ezt tovább gazdagítják 
a más országokból és kontinensekről származó lako-
sok nyelvei. Az Európai Unió és az Európa Tanács – 
azzal a szándékkal, hogy felhívja a figyelmet a nyelvi 
bőségre – 2001-et a nyelvek európai évének nyilvání-
totta.

Ebből az alkalomból rendezi meg ismét az Európai 
Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyarországi 
szervezete (EUNIC Hungary) immár negyedik alka-
lommal az Európai Nyelvi Koktélbárt a budapesti 
A38 hajón. A részletes program a http://www.nyel vi kok-
tel bar.eu/ oldalon tekinthető meg.

Merre tart a nanotechnoló-
gia? címmel rendezik meg im-
már a harmadik virtuális kon-

ferenciát szeptember 9-13-a között.
Az elmúlt két év hagyományait folytatva, a The Interna-

tional NanoScience Community (NanoTudomány Nemzet-
közi Közössége) idén is megrendezi a nanotechnológiával 
foglalkozó vegyészek, fizikusok, biológusok, mérnökök 
és orvosok virtuális tudományos konferenciáját. A 
NANOPOSTER 2013 rendezvény bemutatkozási lehe-
tőséget kíván nyújtani mindazoknak, akik 2007 óta aktív 
tagjai a tudományággal foglalkozó szakemberek interne-
tes közösségének. A tudományos kapcsolatteremtés új 
formáját hagyományteremtő szándékkal indították útjára 
a lapot szerkesztő fiatal vegyészek 2011-ben.

A tavalyi évben beküldött – Delhitől Moszkváig, Pe-
kingtől New Yorkig – 46 poszterre összesen 2777-szer 
kattintottak rá a nanotechnológia iránt érdeklődő kuta-
tók és diákok.

A 6500 kutatót, diákot tömörítő http://www.na no-
pap ri ka.eu/profiles/members/ weboldal számára a leg-
nagyobb kihívás, hogy a közösségi oldalak által nyúj-
tott szolgáltatásokat ötvözze tudományos igényesség-
gel. A tagok által kezdeményezett kutatói fórumon 
egyenlő eséllyel indulnak a fejlődő országok tudósai 
is. Az ingyenes virtuális konferencia nyitott a nano-
technológia legújabb vívmányai iránt érdeklődők szá-
mára, akár regisztráció nélkül is megtekinthetők a 
prezentációk.

Telefonújság címmel év végéig lá-
togatható az a tárlat, ahol az érdek-
lődők beletekinthetnek az 1893-as 
német szabadalmi levélbe, híreket 
hallgathatnak a falra szerelt hallga-
tón, olvashatnak a találmány előz-
ményeiről és történetéről.

Az érdeklődők egyebek mellett 
1926-os telefonhírmondó hallgató-
készüléket, házi telefont 1905-ből és 

1901-ből, a találmányhoz kapcsolódó eszközöket és mor-
zeasztalt láthatnak, illetve megtekinthetik azt a korabeli 
hirdetőplakátot, amely szerint „legszebb ajándék a telefon-
hírmondó”.

Puskás Tivadar találmánya, a telefonhírmondó 1893. 
február 15-én kezdte meg adását, akkor mintegy fél tu-
cat hallgatója volt. A vezetékes telefonhálózatra épülő 
„beszélő újság” a rádió előzményének tekinthető. Az el-
ső stúdió és leadóállomás Budapesten, az V. kerületi Ma-
gyar utca 6. számú házban volt, ahol négy szerkesztő és 
mintegy száz tudósító dolgozott. A hírmondó huszonöt 
előfizetővel indult, de ez a szám egy évre rá már hét-
százra, újabb egy esztendő múlva ötezerre nőtt, 1900-re 
pedig 6437-en igényelték a szolgáltatást.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Nanoposter 2013

Európai nyelvek ünnepe

Híreket mondunk!

Három herma
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A hátlapon
Herculaneum arca

A világ leghíresebb vagy inkább leg-
hírhedtebb vulkánkitörésének a Ná-
poly fölé magasodó Vezúv Kr. u. 79 
augusztusában bekövetkezett katak-
lizmáját tartjuk. 

A tűzhányó egyfelől rettenetes, em-
beréletek ezreit követelő pusztítást 
végzett, de paradox módon hihetetlen 
épségben konzerválta a pusztulás pil-
lanatát. Így – hála a régészet tudomá-
nyának – a mai ember számára lehető-
vé vált, hogy majd kétezer év távlatá-
ból „utazhat” vissza az ókori világba.

Az elpusztult városok (merthogy 
több is volt) közül kétségkívül Pompe-
ji a legismertebb, ám a Vezúv nyugati 
lejtőjén elterülő egykori kikötő- és 
fürdőváros, Herculaneum (ma Er cola-
no) legalább annyi érdekességet rejt, 
még ha jóval kisebb is az előbbinél.

A tűzhányó majd 400 métert vesztett 
magasságából a robbanás során. Her-
cu la ne um eltemetését Pompejivel el-
lentétben nem a visszahulló hatalmas 
mennyiségű törmelékpor és lapilli, ha-
nem a városra lezúduló, minden élő 
szövetet elpárologtató forró pi ro klaszt-
áradat, majd az esővízzel feláztatott 
porból keletkező iszapáradat végezte 
el. Az idővel betonná keményedő tör-
melékréteg mintegy 20 méteres vas-
tagságban fedte be a várost.

Herculaneum városát kútásás köz-
ben találták meg, feltárása 1738-ban 
kezdődött. A következő ásatási idő-
szak 1828 és 1875 között volt, majd ezt 
követte 1927-től – kisebb-nagyobb 
megszakításokkal – a napjainkig tartó 
feltárás, amikor is a régészek már sok-
kal ésszerűbb és hatékonyabb irányvo-
nalat követnek: törekednek arra, hogy 
ahol ez lehetséges, a fellelt épületeket, 
szobrokat festményeket és mozaikokat 
eredeti formájukban restaurálják. Hát-
lapunk szépséges terakottamaszkja Nep-
tun és Amphitrite házának romjaiból 
került elő.
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Audis...
… symphoniam Ungarorum qualiter 
sonat? – ébresztette, majd kérdezte 
kísérőjét, Walter mestert Gellért 
püspök, amikor meghallotta a ga-
bonát őrlő, kézi malmot hajtó lány 
énekét. Magyarul annyit tesz: 
Hallod-é a magyarok szimfóniáját?

Veszélyben a nádasok
Dísznövényként érkezett – mos-
tanra kellemetlen betolakodó lett: 
az aranyvessző. Már legnagyobb 
tavunk, a Balaton ökoszisztémáját 
is veszélyezteti.  A Szent István 
Egyetem Növénytani és Ökof i-
zio ló giai Intézet előzetes vizsgála-
tai erre a jelenségre hívják fel a fi-
gyelmet.

Ottlik Géza határtalan 
iskolája
2013 tavaszán a kőszegi belváros-
ban felavatták Ottlik Géza mell-
szobrát, Veres Gábor alkotását.  Ha 
igaz az, hogy 1978-ban az a gondo-
lat foglalkoztatta az írót, hogy Kő-
szegre költözik, akkor most el-
mondhatjuk, hogy megérkezett. 
Ragaszkodása „határtalan” volt, 
nemcsak az iskolájához, hanem a 
városhoz is. Holott annak nevét 
csak egyszer írta le a lebilincselő 
mű lapjain. 
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