
ÉLET            TUDOMÁNY
Digitális változatban: dimag.hu 

KREATIVITÁS-FRÁSZ • FEKETE LYUK ÉS KÉKSAV • DODÓ-PÉLDA • SISSY SORSA

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    4 6 .  s z á m    2 0 1 3 .  n o v e m b e r  1 5 .

SZÍV KÉPEI



1442    É L E T  É S  TU D O M Á N Y    201 3/4 6

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY

1443 GONDOLKODÁST SERKENTQ 
IQ-TORNA

 Zsigmond Gyula
1444 ElsQ kézbQl

 • FEKETE LYUKAK KIMUTATÁSA 
   KÉKSAVVAL

 • A DMANISZI EMBEREK ÁTÍRJÁK
   FAJUNK EVOLÚCIÓJÁT?
1446 Régi-új élQlények 1.
 VISSZAÚT A MÚZEUMI 

TÁRLÓKBÓL
 Varga Máté

 LXVIII. évfolyam 46. szám  2013. november 15.

1449 Erzsébet császárné meggyilkolása

 A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
 Hegedüs Péter
1452 Egészség=egész-ség?

 LOMBIKBÉBI ÉS TÁRSAI
 Fancsovits Péter
1454  Interjú TQkés Tímeával

 HATÉKONY-E A RÁKGYÓGYSZER?
 Illyés András
1456 A fejedelem 500 éve

 A MEGVETETTSÉGTQL 
AZ ELISMERÉSIG

 Ugry Bálint
1458 ÉT-etológia
 BOLDOGABB-E A MACSKA, HA 

NINCS VETÉLYTÁRSA?
 Kubinyi EnikQ

Címlapon: Fantáziarajz a High-tech kardiológia 
cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

1459 TIT Kalmár László Matematika Verseny 
GYAKORLÓFELADATOK

1460 Negyedszázada írtuk – ma utánajárunk
  HIGH-TECH KARDOLÓGIA 

KQvágó Angéla
1462 Élet és tudomány képekben

 ÉT-GALÉRIA
 H. J.
1464 KÖNYVTERMÉS
1465 Lélektani lelemények
 FÉLELEM A KREATIVITÁSTÓL
 Mannhardt András
1466 A tudomány világa
 • VÉDETT LEPKE A BAKONYI 
   LQTÉRRQL

 • ILYEN BOLYGÓ PEDIG NINCS!
 • 105 ÉVES A BAJAI TÜRR ISTVÁN HÍD

 • TÖBB SZÁZ ÚJ FAJ AMAZÓNIÁBAN
 • KLÍMACSÚCSOK – ÉHEZQ FÖLD
1469 REJTVÉNYEK
1470 ÉT-IRÁNYT_
 B. N.
1471 A hátlapon 
 JINDUICH]V HRADEC
 Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!
kednek a tudomány interdiszciplináris jellegével. Elin-
dult a szakkollégiumokra szintén jellemző mentori 
program is, amihez a „rutint” az biztosítja, hogy az 
immár évtizedes hagyományra visszatekintő virtuális 
kollégium is ilyen módon működik.  A virtuális szak-
kollégium egyetemi szinten több, mint négyszáz diá-
kot fog át; a bentlakásos új intézet pedig az első, kísér-
leti évfolyamában ötven hallgatót vett fel.

 A román oktatási rendszerben azonban ez a módszer, 
ez az intézményi forma még nem ismert, ami némileg 
meglepő. Hiszen a magyarországi szakkollégiumi ha-
gyomány is – a budapesti, Ménesi úti Eötvös Collegi-
um révén – a francia École Normale Supérieure min-
tájára szerveződött, s a román szellemi élet és oktatási 
rendszer erősen francia meghatározottságú. Ennek el-
lenére a szakkollégium mint intézményi forma nem 
honosodott meg Romániában – így a mostani magyar 
nyelvű kezdeményezés akár modellértékű lehet keleti 
szomszédunknál.

GÓZON ÁKOS

Örömmel tapasztalhattam a közelmúltban Kolozsvárott, 
hogy milyen sikeresen indult  a magyar diákok új szak-
kollégiuma az erdélyi nagyvárosban. 

Ennek előzménye, hogy a  Babes-Bolyai Egyetem ma-
gyar tagozata a magyarországi szakkollégiumok mintájá-
ra korábban létrehozta a karok virtuális szakkollégiumát. 
Amint Soós Anna rektorhelyettes elmondta, a virtuális 
kollégiumok 2004 óta működnek, s éppen úgy, mint a 
hagyományos szakkollégiumi rendszerbe,  ide is felvételi 
útján kerülhetnek be a diákok. E szakmai közösségekben 
magas szintű tudományos kutatás folyik. 

A virtuális szakkollégiumok után idén indították el a 
„valódi”, bentlakásos szakkollégiumot a sporttagozat új 
épületének legfelső szintjén. A különböző tudományterü-
letet művelő diákok együtt lakhatnak, bizonyos képzése-
ken akár együtt  vehetnek részt, így a gyakorlatban ismer-
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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: M

A többi név csupa egyenes 
vonalakból álló bet_kbQl 
van, ám az Orsolyában 
vannak gömbölyded 
bet_k is.

ERPSÍTÉS: Á

/-irányban változik a 
szín (piros-fehér-fekete, 
valamint a fehér 
kisbet_vel van).

\-irányban változik a szöveg 
(É, és, T).

|-irányban változik a 
bet_típus (antikva-
groteszk-rajzolt).

HAJRÁ: 18

A sorozat tagjait felváltva 
elosztjuk kettQvel, illetve 
szorozzuk hárommal.
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Mi van a bekeretezett mezQben?

Találandó egy hárombet_s értelmes szó,
amelyik mind az elsQ,mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot.

A lenti ábrák közül melyik illik a befeketített területre?
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 Fekete lyukak 
kimutatása kéksavval

Egy, a Tokiói Egyetem csillagászai, 
Takuma Izumi és Kotaro Kohno pro-
fesszor vezette nemzetközi kutatócso-
port minden korábbinál érzékenyebb 
megfigyelésekkel megállapította, hogy 
az NGC 1097 galaxis aktív magja 
(egy szupernagy tömegű fekete lyuk) 
körüli tartományban, az ott lévő nagy 
sűrűségű molekuláris gáz kémiai ösz-
szetétele jellegzetes jegyeket mutat: 
benne észrevehetően megemelkedik a 
hidrogén-cianid (HCN, régies nevén: 
kéksav) részaránya, amit az ott kiala-
kult magas hőmérséklet okozhat. A 
kutatók úgy vélik, ez a megfigyelés 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a jellegzetes 
molekuláris spektrumok révén olyan, 
eddig rejtve maradt azupernagy tö-
megű fekete lyukakat is felfedezzenek, 
amelyek az őket körbevevő porfelhők 

miatt az optikai (látható fény) tarto-
mányban láthatatlanok. 

A csillagászati megfigyelőeszközök 
fejlődésének köszönhetően ma már 
szinte bizonyos, hogy a legtöbb gala-
xis (ha nem valamennyi) szívében egy 
szupernagy tömegű (több millió vagy 
milliárd naptömegű) fekete lyuk la-
pul. Azt is megállapították, hogy ezek 
tömege arányos a vendéglátó galaxis 
középső, csillagokban és csillagközi 
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T anyagban gazdag dudorának 
tömegével. Ennek alapján fel-
tételezhető, hogy a galaxisok 
és a bennük lévő fekete lyukak 
növekedése egymással szoros 
kapcsolatban áll, valami mó-
don „együtt fejlődnek”. Ennek 
részleteit még nem ismerjük, 
ám minél több különböző korú 
és fejlettségű galaxisról és ben-
ne lévő fekete lyukról rendel-
kezünk megbízható adatokkal, 
annál többet tudhatunk meg 
erről a kapcsolatról. Ennek 
egyik nélkülözhetetlen feltétele 
a galaxisokban rejtőzködő fe-
kete lyukak kimutatása és tö-
megének megmérése. 

Mivel a galaxisok központi 
régiójában lévő fekete lyukak 
körül többnyire nagy a csillag-
közi por sűrűsége, amely az on-
nan érkező látható és infravörös 
fényt erősen elnyeli, ezért az ak-
tív fekete lyukak észlelése ezek-
ben a hullámhossz-tartományokban 
nehézségekbe ütközik. Ehhez képest 
a milliméteres/szubmilliméteres hul-
lámhosszak elnyelődése a porfelhők-
ben jóval csekélyebb mértékű, így ott 

inkább van esély jelleg-
zetes molekulaspekt-
rumok azonosítására. 

Egy, a fekete lyukak 
kimutatására alkalmas 
eljárás kifejlesztése és 
hatékonyságának iga-
zolása céljából a kuta-
tók a viszonylag közeli 
(tőlünk 50 millió fény-
évre levő)  NGC 1097 
galaxist választották 
ki, amelyben korábban 
már kimutattak egy 
szupernagy tömegű 
fekete lyukat. Emellett 
kiválasztottak három 
olyan molekulát is, 
amelyek spektrumá-
nak a milliméteres/
szubmilliméteres hul-

lámhossz-tartományban jellegzetes 
emissziós színképvonalai vannak. 
Ezek a hidrogén-cianid (HCN), a 
formil-ion (HCO+), és a hidrogén-
szulfid voltak. A vizsgálatot a chilei 
Atacama-sivatagban felépült ALMA- 
távcsőrendszerrel végezték el.

Az adatok elemzéséből kiderült, 
hogy a vizsgált molekulák közül a 
hidrogén-cianid részaránya jelen-
tős mértékben meghaladja a másik 

kettőét, különösen a szubmilliméteres 
tartományban. Hasonló jelenséget 
milliméteres hullámhosszakon koráb-
ban már más galaxisok szupermasszív 
fekete lyukainak környezetében is ki-
mutattak. 

A megfigyelt spektrumok jellemzői-
nek elemzéséből a kutatóknak sikerült 
a fekete lyuk körül vizsgált tartomány 
olyan tulajdonságait is meghatározni, 
mint például a sűrűség, a hőmérséklet 
és (részben) a kémiai összetétel. Esze-
rint abban a régióban, ahol a hidro-
gén-cianid részaránya megemelkedik, 
magas hőmérsékletű (több száz fokos) 
és viszonylag sűrű (köbcentiméteren-
ként 10 ezer és 1 millió közti hidro-
génmolekula) gáz található. A kutatók 
szerint ez egyértelműen a fekete lyuk 
aktivitásával hozható összefüggésbe, 
mivel ilyen nagy kiterjedésű, több száz 
fényévnyi tartományban ilyen magas 
hőmérsékletet csillagok tevékenysége 
nem hozhat létre. A megfigyelési ada-
tok is azt sugallják, hogy a fekete lyuk-
tól kifelé távozó anyagnyalábok (jetek) 
csillagközi anyagba ütközésekor kelet-
kező lökéshullámok okozhatják a gáz-
tömegek felforrósodását, és bennük a 
hidrogén-cianid molekulák fokozott 
képződését. Ez utóbbit elméleti model-
lek is alátámasztják. 

Ennek alapján a kutatócsoport olyan 
új eljárást javasol a szupermasszív fekete 
lyukak kimutatására, amely molekulá-
ris színképek szubmilliméteres hullám-
hossz-tartományba eső jellemzőinek 

Az NGC 1097 spirálgalaxis az ESO nagyon nagy távcsövének 

(VLT) optikai tartományban készült felvételén (balra), illetve a 

2100 fényév átmérQj_ középsQ tartomány kinagyítva az ALMA 
megfigyeléseibQl készült hamis színezés_ felvételen (jobbra) 

KÉP: ESO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), T. IZUMI

A szupernagy tömeg_ fekete lyuktól kiinduló jetek  
a csillagközi gáztömegeknek ütközve felhevítik a gázt, 
és hidrogén-cianid molekulák képzQdését indukálják 

benne (fantáziakép) 

KÉP: UNIVERSITY OF TOKYO  
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A dmaniszi lelőhely már korábban 
is egyedülálló volt abban, hogy  négy 
jó állapotban megőrződött koponyát 
és néhány csontváztöredéket tártak 
fel itt, amelyek egyazon, mintegy 
1,85 millió évvel ezelőtt élt populáci-
óhoz tartoztak. A most vizsgált 5-ös 
számú koponya azonban bizonyos 
antropológiailag jellegzetes vonások 
olyan különleges kombi-
nációját egyesítette ma-
gában, amely szembeöt-
lően eltért a többi négy-
től: a nagy, megnyúlt 
arc, erőteljes állkapocs 
és fogazat a dmaniszi 
csoport legkisebb agy-
koponyájával társult. 
Ez pedig a kutatókban 
szinte természetszerűleg 
felvetette azt a gondola-
tot, hogyha ugyanezt a 
koponyát nem a többiek 
társaságában, hanem el-
különülten, egy távolab-
bi lelőhelyen fedezik fel, 
úgy eltérő jegyei alapján 
nagy valószínűséggel új, 
a többivel nagyjából egy 
időben élt, de tőlük különböző faj-
ként azonosították volna.

Mint azt Marcia Ponce de León, a 
Zürichi Egyetem antropológusa 
megjegyezte, az emberi faj evolúci-
ójának nyomon követését rendkívü-
li módon megnehezíti, hogy kevés, 
egymástól nagyobb távolságokban és 
némileg különböző időszakokban élt 
ősmaradvány áll csak rendelkezésre, 
ráadásul többnyire csak töredékek. 
Ezért jószerivel nem túlzás azt állíta-

megfigyelésén alapul. Ezzel észlelhető-
vé válnak olyan fekete lyukak, amelyek 
az őket körülvevő porfelhők fényel-
nyelése miatt a látható és az infravörös 
fény tartományában „láthatatlanok”. A 
módszer – a galaxisok távolodása mi-
atti vöröseltolódást is figyelembe véve 
– számításaik szerint 10 milliárd fény-
évnyi távolságig alkalmazható.
Forrás:alma.mtk.nao.ac.jp/e/news/press-
release/20131024unique_chemical_composition_
surrounding_supermassive_black_holea_step_
toward_development_of_new_blac.html

 A dmaniszi emberek 
átírják fajunk 
evolúcióját?

A Zürichi Egyetem paleo antro-
pológusai grúz kollégáik közre-
működésével egy korai ember 
teljesen ép koponyáját tárta fel a 
grúziai Dmaniszi városka köze-
lében. Ez már az ötödik, ugyan-
azon helyen és időben élt népes-
séghez tartozó ősmaradvány, így 
azok összességükben olyan pá-

ratlan leletegyüttest alkotnak, amely 
új perspektívába helyezi az emberi faj 
fejlődéstörténetét: a kutatók Science-
ben megjelent következtetése szerint 
az emberelődök közel 2 millió évvel 
ezelőtt az eddig feltételezettnél keve-
sebb (valószínűleg egyetlen globálisan 
elterjedt) fajba tartozhattak, viszont a 
fajon belüli változatosságuk elérhette 
a mai emberét. 
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ni, hogy „ahány lelet (illetve felfedező), 
annyi faj”. A paleoantropológusok 
ugyanis többnyire abból a hallga-
tólagos feltételezésből indulnak ki, 
hogy a lelet a faj egy olyan egyedét 
képviseli, amely magán viseli a faj 
valamennyi meghatározó jellegzetes-
ségét. Az arckoponya, az állkapocs 
és fogazat, az agykoponya térfoga-
ta például ilyen jegyek. A dmaniszi 
5-ös számú koponya azonban éppen 
azt bizonyítja, hogy ezek a jellem-
zők akár ugyanazon a fajon belül is 
egyedileg erősen eltérők lehetnek. A 
dmaniszi csoport öt egyede sem kü-
lönbözött jobban egymástól például, 
mint öt ma élő csimpánz vagy ember. 
Ha elfogadjuk ezt az új nézőpontot, 
akkor a kutató szerint lehetséges, 
hogy a nagyjából egy időszakban élt 
és eddig külön fajnak minősített af-
rikai homo-fajok – köztük a Homo 
habilis, a Homo rudolfensis, a Homo 
ergaste” és a Homo erectus – valójában 
egyetlen globálisan elterjedt fajon be-
lüli változatok lehettek.

Ez az újfajta szemléletmód erősen 
leegyszerűsíti, töretlenebbé teszi az 
emberi faj fejlődéstörténetét. Esze-
rint, mintegy 2 millió évvel ezelőtt 

Afrikában kifejlődött egy olyan ho-
mo-faj ( jellegzetességeit leginkább 
az eddigi Homo erectus leírása fedi), 
amely szétrajzott előbb a kontinensen, 
majd rövid idő alatt eljutott Eurázsiá-
ba (idesorolható a dmaniszi-csoport), 
ahonnan tovább terjedt Kínába és 
Jávába is (az itteni ismert leletek 
1,2 millió évesek). Tehát egy mintegy 
1 millió éves időszakon át elődeinket 
egyetlen globális faj alkotta. 

(University of Zurich)

Légifelvétel Dmaniszi középkori városkájáról 
Grúziában (a kép elQterében a feltárási hely)

KÉP: FERNANDO JAVIER URQUIJO

 Az 5-ös számú dmaniszi koponya
KÉP: GURAM BUMBIASHVILI, GEORGIAN NATIONAL 

MUSEUM 

Az öt dmaniszi koponya számítógépes rekonstrukciója  
(háttérben: dmaniszi látkép) KÉP: MARCIA PONCE DE LEÓN/

CHRISTOPH ZOLLIKOFER, UNIVERSITY OF ZURICH 
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1.
rész

A társaság félelme egyáltalán 
nem alaptalan, hiszen az em-
ber jelenlétével és terjeszkedé-

sével fémjelzett, újabban csak „an tro po-
cén”-ként aposztrofált, napjainkig tartó 
földtörténeti kor ritkán látott kihalási 
hullámot hozott magával. A fajok ki-
pusztulása (épp úgy, ahogy keletkezé-
sük) persze viszonylag természetes do-
log – a valaha élt fajok 99 százaléka má-
ra már nincs velünk. Ugyanakkor ko-
rántsem mindegy, hogy milyen ütemben 
vesztek ki. Márpedig az emberi tevé-
kenység következtében ez az ütem rit-
kán látott méreteket öltött. Sokak sze-
rint az élővilág történetének hatodik 
nagy kihalási hullámának lehetünk ta-
núi (a korábbiak például me te or-
becsapódás vagy hasonló kataklizma 
eseményei nyomán jelentkeztek). Rá-
adásul az emberi tevékenység ilyen irá-
nyú hatása még csak nem is új keletű 
dolog, mint azt a dodó, a moa s általá-
ban az amerikai és eurázsiai megafauna 

R É G I - Ú J  É L V L É N Y E K

VISSZAÚT 
A MÚZEUMI TÁRLÓKBÓL
A Magyarországon is méltán népszere Gerald Durrell emlékét ápoló Durrell Társaság tavasszal ötle-
tes reklámkampányba kedzett, melynek központi eleme egy megkapó animációs filmecske: „A magá-
nyos dodó” (The Lonely Dodo) volt. A kampány üzenete tulajdonképpen rendkívül egyszere és egyezik 
a társaság kulcsfilozófiájával: a dodón, ezen az ember által kiirtott, hatalmas madáron már sajnos 
nem lehet segíteni, de megfelelW odafigyeléssel elkerülhetW, hogy más állatok is erre a szomorú sors-

ra jussanak, s akarva-akaratlan végleg a történelemkönyvek lapjaira számezzük Wket.

sorsa tanúsítja (kevésbé ismert tény, de 
már az Óceániát kolonizáló polinézek 
is évente átlagosan két madárfajt pusz-
títottak ki).

Vajon tényleg végleges-e a „végleg”, 
vagy van-e, lehet-e visszaút fajok szá-
mára a természettudományi múzeu-
mok dohos tá ro ló szek ré nyei ből, az 
„egyszer volt” panoptikumból? Jóvá 
tudjuk-e tenni, amit elődeink elrontot-
tak, és láthatunk-e valaha újból élő ma-
mutot, bucardót vagy vándorgalam-
bot? Lehet-e újból a tasmán fauna része 
az erszényes farkas? A korábban csak a 
sci-fi irodalom lapjain népszerű ötlet az 
elmúlt évek biotechnológiai robbanása 
után ma már nem tűnik annyira való-
ságtól elrugaszkodottnak. 

Idén áprilisban, a National Geogra phic 
Society szervezésében Washingtonban, 
egy TEDx-konferencia keretében az 
alakuló új tudományterület (kutatói 
szlengben a de ex tink ció) és a fajok ki-
halása ellen küzdő konzervációbioló-

gusok ültek le megosztani egymással 
terveiket és tapasztalataikat. Bár a két 
terület számos ponton képes lehet az 
együtt  működésre, sok konzervációbio-
lógus – mint arra némileg váratlanul 
fény derült – nem pusztán kétkedéssel, 
hanem egyenesen rosszallóan nézi a 
deextinkciós törekvéseket.

Múltból a jövWbe
A kihalt élőlények feltámasztása tech-
nikailag három módon kivitelezhető. 
A legegyszerűbb a visszatenyésztés 
(backbreeding), amikor egy adott faj 
genetikai állománya a közeli rokon fa-
jokban tovább él, és megfelelő párosí-
tással újból kialakítható a kihalt fajra 
jellemző genom. Ennél bonyolultabb a 
klónozás (Dolly  ra, Ian Wilmut birkájá-
ra gondolhatunk itt), amikor a kihalt 
állat valamilyen szövete megmaradt, és 
ebből izolálnak DNS-t hordozó sejt-
magot, hogy azt egy rokon faj eltávolí-
tott magvú petesejtjébe juttassák, re-
ménykedve, hogy a kialakuló hibrid zi-
góta életképes lesz. Ma a legnagyobb 
kihívásnak a harmadik módszer, a ge-
nomszerkesztés (genome editing) tűnik. 
Utóbbi során a kihalt faj genomi szek-
venciájának ismeretében rokon fajok 
genomjába viszünk be célzottan olyan 
mutációkat, amelyek hatására a kihalt 
lény kulcstulajdonságai visszanyerhe-
tők. Például elefántok „mamutosítása-
kor” olyan DNS-változtatásokra van 
szükség, amelyek nagyobbá és szőrö-
sebbé teszik az állatot, méretesebb 
agyarakkal és vastagabb szigetelő zsír-
szövettel.

A három lehetőségnek a legkevésbé 
sem kellene egymás rovására működ-

Kagga napjainkban, Dél-Afrikában
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részben visszafordítani. Az őstulok ese-
tében a TaurOs programban résztvevő 
állatok, a tarpán esetében pedig a vadló 
utódjának tekintett konik szelektálásá-
val létrejövő csoportok jelentik azokat a 
populációkat, amelyek kellő mértékben 
hasonlítanak a kihalt fajokra. 

Kifejezetten sikeresnek mondható a 
zebra egyik jellegzetes mintázatú alfa-
jának, a kvaggának az újratenyésztése. 
Az évtizedes múltra visszatekintő dél-
afrikai program mára már számos 
olyan állatot eredményezett, amelyek 
külsőleg szinte azonosak a múzeumok-
ban fellelhető kvagga-pre pa rá tu mok-
kal. Ezzel azonban el is jutottunk a visz-
szatenyésztés egyik hátrányához is: az 
állatok szelekcióját olyan jegyek alapján 
irányítják a projektek vezetői, amelye-

ket mi magunk nagyon könnyen tu-
dunk észlelni. Így aztán viszonylag si-
keresek vagyunk abban, hogy külsőre a 
kihalt fajokra hasonlító új fajtákat hoz-
zunk létre. Ugyanakkor nem nagyon 
tudjuk, hogy például viselkedésükben 
mennyiben lesznek ezek az új állatok 
hasonlók a kihalt mintáikhoz. Márpe-
dig e nélkül soha sem jelenthetjük ki bi-
zonyossággal, hogy „feltámasztottunk” 
egy kihalt fajt.

Békatetem a fagyasztó mélyérWl
Elvileg kevésbé kell ilyesmitől tartani a 
klónozáson alapuló megközelítések ese-
tében, hiszen a teljes, ősi genomállo-
mány bevitelével biztosítjuk, hogy 
nemcsak a külső testi jegyek, hanem a 
genetikailag kódolt viselkedési minták 
és más testi funkciók is megnyilvánul-
hatnak a létrejövő állatokban. A klóno-
zás azonban jelenleg egyetlen fajon be-
lül is nagyon kis hatásfokkal és csak tö-
kéletes állapotban levő sejtmagokkal 
működik. Így ahhoz, hogy egyáltalán 
kacérkodhassunk a deextinkció gon-
dolatával, nem árt, ha viszonylag nagy 
mennyiségű, különleges fagyásálló kö-
zegben konzervált szövet áll rendelke-
zésre a feltámasztandó fajból. Ráadásul 
fajok közötti sejtmagbeültetés során 
még közeli rokonok esetében is beka-
varhatnak az esetleg nem kompatibilis 
sejtplazma-összetevők, ami a siker va-
lószínűségének további meredek csök-
kenéséhez vezet. Így aztán nem megle-
pő, hogy eleve kevés faj jöhet szóba és a 
siker – diplomatikusan fogalmazva – 
eddig mérsékelt volt. 

nie. Sőt, egyelőre úgy tűnik, hogy kü-
lönböző fajoknál más-más megközelí-
tés válhat be – már ha tényleg működő-
képesek lesznek, hiszen a deextinkciós 
klónozás eddig csak részsikereket tud 
felmutatni, a genomszerkesztés pedig 
jóformán csak papíron létezik. 

A visszatenyésztés az egyetlen, ahol 
kézzelfogható sikerekről lehet már be-
számolni. Ugyanakkor az eljárás alkal-
mazhatósága némileg korlátozott, hi-
szen viszonylag kevés olyan kihalt faj 
akad, amelynek genetikai állománya 
közeli rokonaiban részben vagy egész-
ben tovább él és egyáltalán szóba jöhet a 
„feltámasztásnak” ez a változata. A ke-
vés pozitív példa közül említést érde-
mel, hogy az őstulok XVII. századi és 
az eurázsiai vadló, a tarpán 1909-es ki-
pusztulását most a jelek szerint sikerült 

Az Qstulok visszatenyésztésének 
kutatójáról elnevezett Heck-marha

A Koppenhágai 
Zoológiai 

Múzeum Qstulka

Az egyetlen fennmaradt fénykép a 
tarpánról a moszkvai állatkertben készült
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ték egyszerű táplá-
lékként végeznék. 
Valami különleges 
mechanizmussal 
azonban a terhesség 
alatt az állat gyo-
morsavtermelése 
leáll, így az ivadé-
kok biztonságban 
fejlődhetnek. Mivel 

a gyomorsavtermelés effajta befolyáso-
lása akár jelentőséggel bírhat az emberi 
gyomorsavtúltengés kezelésében is, a 
gyomorköltő békák „visszahozásának” 
problémája túlmutat a puszta kuriózum-
keresésen.

A klónozás itt nem jutott el annyira 
előrehaladott fázisba, mint a bucardo 
esetében, hiszen csak az embrionális fej-
lődés kezdeti lépéseit sikerült a 
sejtmagáltültetés után megfigyelni. 
Ugyanakkor már ez is szinte tudomá-
nyos fantasztikumba illő eredmény, fi-
gyelembe véve, hogy a kiindulási alap-
anyag egy évtizedekig a fagyasztó mé-
lyén üldögélő békatetem volt. Ez utóbbit 
valamikor inkább csak véletlenül tették 
el és meg sem fordult senki fejében, hogy 
egyszer majd egy deextinkciós kísérlet-
sorozat donorszervezete lehet. 

MostohaszülWkkel
Számos kihalt faj esetében azonban 
esély sincs arra, hogy hibátlan, műkö-
dőképes sejtmagot nyerjünk ki valami-
lyen szövetmintából, ezért ezek eseté-
ben nem marad más választás, mint cél-
zott génmódosítások sorozatával kísér-
letezve létrehozni egy, a kihalt fajra 
emlékeztető élőlényt. Ám hogy ez egyál-
talán kivitelezhető legyen, két feltétel-
nek még mindig teljesülnie kell: annyi 
DNS-t kell gyűjtenünk a kipusztult faj 
múzeumi egyedeiből, hogy képesek le-
gyünk a genomját rekonstruálni, illet-
ve léteznie kell egy rokon fajnak, 
amelynek a genomját és nőstényeit fel-
használva létrehozhatjuk a genomjában 
szerkesztett régi-új élőlényt.

A két faj egyike, 
amely esetében kipró-
bálták a klónozáson 
alapuló eljárást, az ibé-
riai kőszáli kecske 
egyik, 2000-ben ki-
halt alfaja, a bucardo 
(Capra pyrenaica pyrenaica) 
volt. A faj nem oly régi 
kipusztulása miatt a 
kutatók már tudatosan készülhettek a 
későbbi klónozására, így nagy meny-
nyiségű megfelelő minőségű szövet áll 
rendelkezésre, ráadásul a másik három 
ibériai kőszálikecske-alfaj ideális pete-
sejtdonorként szolgál a deextinkciós 
kísérletekhez. A klónozás – mintegy 
másfélezer próbálkozásból egy esetben 
– meglehetősen messzire eljutott: egy 
külsőre egészségesnek tűnő gida is 
megszületett, ám percekkel később 
légzési zavarok miatt elpusztult.

Az emlősök igen érzékeny zigótáival 
összevetve a kétéltűek magzatburok 
nélküli, képlékeny embrionális fejlődése 
elvileg ideálisabb terep a klónozáson 
alapuló deextinkciós kísérletekhez. 
Nem véletlen, hogy békák esetében a 
sikeres klónozás, ami a közelmúltban 
Nobel-díjat is eredményezett, több év-
tizeddel megelőzte az emlősökben vég-
rehajtott szomatikus sejtmagátültetést. 
Ez is magyarázza, hogy a deextinkciós 
kísérletek célalanya lett egy igencsak 
különleges állat, az Ausztráliában vala-
mikor őshonos gyomorköltő béka 
(Rheobatrachus silus).

Sajnos az ismert Rheobatrachus-fajok 
csak néhány évvel élték túl a felfedezé-
süket, holott életciklusuk még az egzo-
tikus ausztrál állatvilágon belül is kü-
löncökké tette őket. A nőstények, egé-
szen páratlan módon, a gyomrukban 
hordják ki a „terhességet”, itt biztosíta-
nak ideális körülményeket a megter-
mékenyített peték kifejlődéséhez. 
Minderre persze aligha lenne lehetősé-
gük, ha emésztőfunkcióikat nem kap-
csolnák ki, hiszen a gyomorba jutó pe-

Mivel a technológia ez esetben legin-
kább papíron létezik (és az sokat elbír), 
eddig szabadon folyt a fantáziálgatás, 
hogy milyen fajokat is lehetne ezzel a 
módszerrel visszahozni a sírból. A mé-
diába legtöbbször bekerülő – és így leg-
ismertebb – példa a szibériai mamut 
esete. A mamut-genom szekvenálása 
már hosszú évek óta zajló folyamat és 
valóban közel járhatunk ahhoz, hogy 
feltérképezzük az élő és kihalt ormá-
nyosok között lévő genetikai különbsé-
geket.  Ugyanakkor a mostohaszülő-
ként szóba jövő elefántok bonyolult, 
lassú (és részleteiben jobbára feltáratlan) 
embriológiája eleve kérdésessé teszi, 
hogy mennyiben realisztikus nekiállni 
a mamutot visszahozó genom-szer-
kesztéses kísérleteknek. 

Konkrétabbnak és valószínűbbnek 
tűnik ennél a vándorgalamb de ex tink-
ció jára vonatkozó törekvés. Nehezen 
eldönthető, hogy a Long Now alapít-
vány támogatását élvező, karrierjét a 
témára feltevő Ben Novak fantasztikus 
vizionárius, vagy csak végtelenül naiv 
idealista. Mindenesetre részletes, a 
szekvenálástól a visszatelepítés apró 
mozzanataira is kiterjedő terveit hall-
gatva az ember maga is elhiszi, hogy 
ezt meg lehet csinálni. Sőt, ha valahol 
van valami morális imperatívusz, hogy 
megtegyük, ez az eset minden bizony-
nyal az: a valamikor a világ legnépesebb 
madarának számító, milliárdos szám-
ban élő fajt a XIX. század végén alig 
néhány évtized alatt a teljes kipusztulá-
sig „levadászták” Észak-Amerikában. 
A jelenleg már zajló genom-szekvenálás 
eredményeit a remények szerint Novak 
a sávosfarkú galambok mostohaszülői 
segítségével használná fel vándorga-
lambok létrehozására.

A harmadik példa az er szé nyes far ka-
sok esete lenne, amelyek szintén hatha-
tós emberi „segítséggel” kerültek fel a 
múlt évszázadban a kihalt állatok listá-
jára. A tasmániai fauna egykori csúcs-
ragadozóját a haszonállataikat védő te-
lepesek meglehetősen gyorsan pusztí-
tották ki. De ex tink ciójához egy másik 
erszényes ragadozót, a tasmán ördögöt 
használnák fel. Feltéve, ha előbb az nem 
pusztul ki, amire egy, a fajt az utóbbi 
évtizedekben megtizedelő ragályos da-
ganatos betegség miatt sajnos szintén 
megvan az esély…

VARGA MÁTÉ

Következik: Visszafordítható-e a 
végleges? 

A mostohaszülQ 
sávos galamb

Az utolsó erszényesfarkas

A különc gyomorköltQ béka
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Erzsébet

 Luigi  Lucheni

császárné 

            rendQrségi
képe

Miksa József bajor herceg lánya 
gondtalan és vidám gyer-
mekkor után, 1854-ben kö-

tött szerelmi – és természetesen dinasz-
tikus – házasságot unokatestvérével, 
Ferenc József osztrák császárral. Sissyn 
– ahogy szeretett alattvalói becézték – 
azonban hamarosan kiüt-
köztek a neurotikus nyugta-
lanság jelei, amelyet valószí-

nűleg Wittelsbach-őseitől örö-őseitől örö-eitől örö-
költ. Sokat időzött gödöllői 
kastélyában és a csodálatos gö-ában és a csodálatos gö-ban és a csodálatos gö-
rög szigeten, Korfun. Utolsó 
éveiben pedig legszívesebben 
Európa különböző gyógyfür-
dőit és emlékhelyeit látogatta. 

1898. szeptember 9-én Er-
zsébet Svájcba utazott, ahol a 
mesés Genfi-tó partján álló 

Beau Rivage nevű hotelben szállt meg 
népes kíséretével. Ő maga – a feltűnést 
kerülendő – Hohenembs grófnő álné-
ven jelentkezett be a szállodába, és csak 
egyetlen udvarhölggyel, a magyar 
származású Sztáray Irma grófnővel 
mutatkozott az emberek előtt. A ho-
teligazgató azonban a reklám kedvéért 
mindig közölte néhány kiváltságos új-
sággal, ha valamelyik híres személyiség 
vett ki szobát nála. Így Erzsébet érke- nála. Így Erzsébet érke- Így Erzsébet érke-Így Erzsébet érke-gy Erzsébet érke-
zéséről is tudósítottak a helyi lapok. 

A napot Pregnyben, a Rotschildok 
kastélyában töltötték, majd visszakocsi-
káztak Genfbe. Másnap délelőtt az 
óvárosban felkeresték Bäcker zeneüzle-
tét, ebéd után pedig sétahajón készül-
tek Territet-be utazni. Erzsébet és 
Sztáray grófnő fél kettő körül lépett ki 
a szálloda kapuján. A két napernyős, 
elegáns úri hölgy egymásba karolva sé-
tált a közeli hajókikötő felé. A geszte-
nyefák szegélyezte tóparti sétányon 
csak alig nány járókelő lézengett. Ép-ány járókelő lézengett. Ép-lézengett. Ép-
pen a Braunschweiger-emlékmű mel-
lett haladtak el, amikor velük szemben 
feltűnt egy minden bizonnyal erősen 
ittas, csavargó külsejű, bajuszos férfi. A 
császárné és társalkodónője sze mér me-

E R Z S É B E T  C S Á S Z Á R N É  M E G G Y I L KO L Á S A

Ferenc József császár híresen szép felesége soha nem 

tudta elfogadni a merev bécsi udvari etikett légkörét, és 

ha csak tehette, elmenekült aranykalitkának érzett ottho-

nából. Fia, Rudolf trónörökös öngyilkossága után pedig 

már mintha tudatosan kereste volna a halált. 

A SZÉPSÉG  
ÉS A 

SZÖRNYETEG

Erzsébet  

temetése Bécsben
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voltak az utolsó szavai, aztán ájultan 
hanyatlott vissza a padlóra. 

Az ápolónő egy ollóval felvágta Er-
zsébet ruháját, és azonnal meglátta a 
szívtájékon éktelenkedő kicsiny, há-
romszög alakú nyílást. Csak egy kis 
alvadt vércsomó mutatta, hogy ko-
moly a sérülés. Ekkor már nem lehe-
tett tovább titkolózni, és Sztáray gróf-és Sztáray gróf-s Sztáray gróf-
nő végre felfedte a hajó kapitánya 
előtt a titokzatos utas inkognitóját. Ő 
azonnal visszafordította a hajót a 
genfi kikötőbe. A haláltusáját vívó 
sebesültet egy rögtönzött hordágyon 
szállították vissza a szállodába, ahol 
egy közelben lakó orvos vette ke ze-

sen fordították félre tekintetüket, és 
meggyorsították lépteiket. A pityókás 
alakot azonban nem tudták kikerülni, 
aki – mintha csak megbotlott volna –
nekivágódott Erzsébetnek, és 
erősen megütötte a mellkasát. Az 
asszony elesett, az ismeretlen 
azonban anélkül, hogy segítséget 
nyújtott volna, futva menekült el a 
helyszínről. 

Szívzer
A grófnő és a szálloda odasiető portása 
segítették föl Erzsébetet a földről, majd 
leporolták fekete selyemruháját. Ő za-
vartan igyekezett mindenkit meg-
nyugtatni, hogy jól van, majd megkér-
dezte Sztáraytól, hogy szerinte mit 
akarhatott tőle az az alak. Igyekezett 
megnyugtatmi magát, hogy csak az 
óráját akarták elrabolni. De sietniük 
kellett, hiszen a mólónál már ott állt in-
dulásra készen a Genève nevű gőzös. 

Miután felszálltak, a hajókorlát mellé 
állva élvezték az arcukat simogató lágy 
őszi szellőt. De Erzsébet arcából hirte-Erzsébet arcából hirte-
len kiszökött a vér, lába rogyadozni 
kezdett, kénytelen volt megkapasz-
kodni társnője karjában. A következő 
pillanatban eszméletét vesztette. Ré-eszméletét vesztette. Ré-
mült kísérője egy ápolónő segítségével 
meglazította ruháját, kölnivízzel dör-
zsölték be a homlokát és rumba ázta-
tott kockacukrot dugtak a fogai közé. 
A császárné felnyitotta a szemét, és hal-és hal- hal-
kan megkérdezte, mi történt. Ezek 

lés be. Közben dr. Golay, a királyné 
orvosa is megérkezett, aki rövid vizs-
gálat után kijelentette, nincs remény. 
A pap feladta az utolsó kenetet, és 
nem sokkal 2 óra után bejelentették a 
császárné halálát. 

Később, a boncolás után megállapí-
tást nyert, hogy a gyilkos szerszám 8,5 
centiméter mélyen, a bal mellbimbó 
fölött fúródott a testbe olyan erővel, 
hogy eltörte a negyedik bordát, 
átszúrta a tüdőlebeny alsó részét, és a 
bal szívkamrába hatolt 1 centiméterre 
a koszorúér leágazásától. A vékony 
pengéjű fegyver apró sebet ejtett, ezért 
a vér csak lassan szivárgott a szívbu-
rokba. 

A gyelölet fogságában
Csak ezt követően terelődött a figye-
lem az elkövetőre. A mindaddig isme-
retlen támadó végigfutott a rakparton, 
befordult egy szűk utcába, ahol eldobta 
a fegyvert és a pályaudvar felé vette az 
irányt. Néhány járókelő azonban a 
nyomába eredt, és az Alpok téren fel-
tartóztatták, amíg egy rendőr is a hely-
színre ért. Nem volt nehéz dolguk, hi-ért. Nem volt nehéz dolguk, hi-. Nem volt nehéz dolguk, hi-
szen az üldözött nyugodtan tűrte, 
hogy megbilincseljék. Ekkor azonban 
még csak garázdasággal gyanúsítot-
ták. Közben egy házmester az Alpok 
utca 3. szám alatt talált egy törött he-ám alatt talált egy törött he- alatt talált egy törött he-
gyű reszelőt, amelyet elvitt a rendőr-
ségre. Mint később kiderült, ez volt a 
gyilkos szerszám. 

Sztáray Irma 

grófnQ

A merénylet 

(Vasárnapi Újság)

Erzsébet halála a hajón 

(Vasárnapi Újság)
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A 23 éves támadó kihallgatását még 
aznap megkezdték a rendőrörsön. Lui-ték a rendőrörsön. Lui-
gi Lucheni egy olasz munkásnő tör-
vénytelen gyermekeként született, aki 
azonnal beadta őt egy pármai 
árvaházba. Szeretetet senkitől sem ka-Szeretetet senkitől sem ka-
pott, verést annál gyakrabban. Ez 
nagyban hozzájárulhatott nála a pszi-
chopata viselkedés kialakulásához. Mi-
után utcára került, alkalmi munkákból 
tartotta el magát. Volt kőműves, vasúti 
munkás, inas, szolgált a hadseregben, 
1898 tavaszán pedig a svájci Lausenne-
ban telepedett le. 

Mivel Lucheni nyomorúságos körül-
mények között nőtt fel, egyre nőtt 
benne a gyűlölet az uralkodó osztály 
iránt. Végül úgy döntött, hogy valami-
lyen nagy tettel beírja magát a történe-
lembe. Miután I. Umberto olasz király 
Milánóban vérbe fojtatott egy mun-
kásfelkelést, Lucheni bosszút esküdött, 
de nem volt pénze visszautazni hazájá-
ba. Ám semmiképp sem akart letenni 
tervéről, hogy meggyilkolja valame-
lyik uralkodócsalád egyik tagját. Első 
kiszemeltje nem is a későbbi áldozat, 
hanem Henrik, Orléans hercege volt, 
aki azonban nagy szerencséjére mind-
össze egy napot töltött Genfben. Ami-
kor azonban Lucheni a helyi újáságból 
értesült róla, hogy az osztrák császárné 
is felkeresi a várost, azonnal döntött. 

Egy tőrt akart vásárolni, ám a legol-
csóbb is 12 frankba került, neki azon-
ban nem volt ennyi pénze. Ezért az 
ócskapiacon vásárolt egy rozsdás resze-ásárolt egy rozsdás resze- egy rozsdás resze-
lőt, amit hegyesre köszörült, majd egy 
barátja, Benito Martinelli fenyőfából 
fogantyút faragott hozzá. Lucheni egy 
anatómiai atlaszban nézte meg, hol he-
lyezkedik el az ember szíve. Szeptem-
ber 8-án Genfbe utazott, ahol kivett 
egy olcsó szobát. Két nappal később 
kora reggel elfoglalta megfigyelőállá-
sát a szálloda előtt. Amikor a császárné 
először hagyta el az épületet, Lucheni 
éppen reggelizett, ezért elszalasztotta 
az alkalmat. Ezután azonban résen 
volt. A reszelőt jobb kabátujjába rejtet-
te, és másodszor már nem hibázott. 

„Éljen az anarchia!”
Amikor Lucheni megtudta, hogy ál-
dozata meghalt, nem is titkolta örömét. 
Már fiatalon megismerkedett a korban 
divatos, az állam szükségességét tagadó 
anarchizmussal. A XIX. század végén 
felbukkanó politikai irányzat képvise-
lői prominens személyek meggyilkolá-

sával akarták megdönteni a törvényes 
rendet. „Azért jöttem Genfbe, hogy 
megöljek egy arisztokratát, mert ők 
semmit sem tesznek azért, hogy segít-
senek a szenvedőkön. Egy Lucheni csá-
szárnékat gyilkol, nem holmi mosónő-
ket” – nyilatkozta egy újságnak. 

Bár magára vállalta a gyilkosságot, a 
hatóságok kezdettől fogva kételkedtek 
abban, hogy egyedül követte volna el 
tettét. Charles Léchet vizsgálóbíró eset-
leges segítőtársak és fölbujtók keresésé-
be fogott az anarchisták körében. Fel-
merült a gyanú, hogy a me-
rénylet előtti napon három férfi 
üldögélt hosszabb ideig a Beau 
Rivage Hotel közelében lévő 
padon, akik állítólag a csá szár-
nét és udvarhölgyét figyelték, 
de mivel őket nem sikerült 
felkutatni, ezt a szálat végül 
elvetették. Martinellit ugyan 
rövid időre letartóztatták, de 
nem lehetett rábizonyítani, 
hogy közvetlenül részt vett vol-
na a merényletben, a reszelő 
markolatának elkészítése nem 
minősült bűncselekménynek. 
Végül csak a gyilkost fogták 
perbe. 

Luchenit egy hónappal a 
gyilkosság után állították bí-
róság elé. Itt sem tanúsított 
megbánást, sőt büszkén jelen-ást, sőt büszkén jelen-, sőt büszkén jelen-
tette ki, hogy a hatalmasok és 
gazdagok elleni harcban 
minden eszköz megenge-
dett. Nem is volt kérdés, 
hogy elítélik, amit „Éljen 
az anarchia!” felkiáltással 
üdvözölt. Amikor azonban megtud-
ta, hogy Genfben időközben eltöröl-
ték a halálbüntetést, rendkívül dühös 
lett, hiszen mártírként akart meghal-
ni. Vehemensen követelte, hogy szál-
lítsák át egy olyan kantonba, ahol tet-
téért akasztófa járna. Még levelet is 
írt a hatóságoknak az ügyben, ame-az ügyben, ame-
lyet így írt alá: „Luigi Lucheni, az 
egyik legveszélyesebb anarchista”. 
Kérvényét visszautasították. 

Az emberek körében általános felhá-
borodást keltett, hogy az anarchisták 
ezúttal egy védtelen, ráadásul népszerű 
idős asszonyra csaptak le. Triesztben 
néhány nappal a gyilkosság után szé-
kekkel hajigáltak meg egy olasz zene-
kart a nézők. Luchenira sem mártír-
ként, hanem közönséges gyilkosként 
tekintettek. A genfi fegyházigazgató 

mindent el is követett, hogy az élet-
fogytiglanra ítélt elkövető hátralévő 
napjait megkeserítse. Saját hatásköré-
ben szigorította meg a fogvatartás 
körülményeit. Nem csoda, hogy a 
gyenge idegrendszerű fiatalember el-idegrendszerű fiatalember el-
veszítette józan ítélőképességét. Egy al-
kalommal egy szardíniás konzerv tete-
jéből fabrikált késsel támadt rá őrére. 
Őrjöngéseiért egyre hosszabb ideig 
tartó sötétzárkát kapott, ami csak ron-
tott az állapotán. 1910 őszén összekü-
lönbözött egy ittas fegyőrrel, aki pa-

naszt tett rá a fogházigazgatónál. 
Lucheni megint magánzárkába került, 
ahol tombolni kezdett, és összetörte a 
berendezést. Végül október 16-án saját 
nadrágszíjával akasztotta fel magát a 
börtön rácsaira. 

A császárné életben maradhatott vol-
na, ha nem utasítja el a rendőri védel-
met. Berzeviczy tábornok azonban – 
aki a királyné személyes biztonságáért 
felelt – hiába kérte őt, hogy ne menjen 
Genfbe, mert a város tele van anar-
chistákkal. Sissy következetesen eluta-
sította a figyelmeztetéseket, pedig na-
gyon is tisztában lehetett a veszéllyel. 
Egyik versében ő maga írta: „Svájc! 
Pompázó hegygerincek,/ Órák, pontos 
armada!/ Csak ne fenyegetne minket/ Ki-
rálygyilkos fajzata”.

HEGEDÜS PÉTER

A merénylQ  
letartóztatása
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A petesejtérés rendellenességeinek 
gyógyítására számos gyógyszeres ke-
zelés áll rendelkezésünkre. Mind a 
női, mind a férfi oldalon jelentkező 
kisebb fokú eltérés esetén eredmé-
nyesen alkalmazható a laboratórium-
ban megfelelően előkészített hím-
ivarsejteknek a méh üregébe történő 
felhelyezése (inszemináció). Ezen ke-
zelések sorában a legutolsó és egyben 
a legbonyolultabb lépés lehet a pete-
sejtek szervezeten kívüli megtermé-
kenyítése és az így létrejött embriók 
beültetése a méhüregbe, amelyet a 
köztudatban lombikbébi kezelésnek 
szoktak nevezni. Az orvosi szaknyelv 
a módszert latin elnevezése (in vitro 
fertilisatio) alapján IVF-kezelésként 
ismeri.

Az első sikeres IVF-kezelésről 
1978-ban számoltak be. Az azóta el-
végzett embrióbeültetések eredmé-
nyeként több mint 5 millió gyermek 
született világszerte, és az angol Ro-

bert Edwards professzor 2010-ben 
orvosi Nobel-díjat kapott úttörő te-
vékenységéért.

A módszer szoros együttműködést 
követel a beavatkozást végző orvo-
sok és laboratóriumi szakemberek 
(embriológusok) között. Az alkal-
mazott gyógyszeres előkezelés ered-
ményeként a petefészekben egyszer-
re több tüsző érik meg. A megfelelő 
érettségű tüszők tartalmát a kezelő-
orvos leszívja egy vékony tűvel. Az 
így nyert tüszőfolyadék az embrioló-
giai laboratóriumba kerül, ahol a 
benne lévő petesejteket összegyűjt-
jük, és szövettenyésztő tápoldatot 
tartalmazó petricsészében a megfe-
lelő körülményeket biztosító inkubá-
torba helyezzük. A férj által adott 
ondómintából kiválasztjuk a jól 
mozgó hímivarsejteket, amelyek 
szintén szövettenyésztő tápoldatba 
kerülnek. Bizonyos esetekben az is 
előfordulhat, hogy az ondómintá-
ban nem találunk megtermékenyí-
tésre alkalmas hímivarsejtet. Ilyen-
kor lehetőség van arra, hogy műtéti 
úton nyert hereszövetmintából 
gyűjtsünk spermiumokat, ha a here-
szövetben van ivarsejttermelés.

A petesejtek szervezeten kívüli 
megtermékenyítésére jelenleg két 
módszer áll rendelkezésünkre. 
Amennyiben a feldolgozott ondó-
minta elegendő jól mozgó hímivar-
sejtet tartalmaz, akkor a minta egy 
kis részét néhány órára hozzáadjuk a 
petesejtekhez. Ez idő alatt a hím-
ivarsejtek meg tudják találni azokat, 
és egy közülük áthatol a petesejtet 
körülvevő burkon, elindítva a meg-
termékenyülés bonyolult folyamatát. 

LOMBIKBÉBI 
ÉS TÁRSAI

Mindez a pároknak akár 15 
%-át is érintheti. A meddő-
ségnek számos oka lehet, és 

ennek megfelelően nagyon sokféle 
kezelés áll rendelkezésünkre a prob-
léma megoldására. A meddő pár 
mindkét tagjának kivizsgálását kö-
vetően dől el, hogy számukra me-
lyik beavatkozás vezethet ered-
ményre. Az esetek közel egyharma-
dában a nőnél, egyharmadában a 
férfinél és egyharmadában mindkét 
félnél találunk olyan rendellenessé-
get, amely oka lehet a meddőségnek. 
Fontos hangsúlyozni, hogy mindez 
a férfi és a nő közös problémája, nem 
tehető egyik fél sem kizárólagosan 
felelőssé érte. A gyógyítás tekinteté-
ben erősen él a köztudatban az a té-
ves vélemény, hogy a meddőség 
szinte egyedüli megoldása a lombik-
bébi-kezelés. Gyakran az orvosi ta-
nácsadás, a helytelen életmód meg-
változtatása is megoldja a problémát. 

Petesejt 

megtermékenyítése 

mikroinjekciós 

módszerrel

A gyermekáldás elmaradása ma már egyre gyako-

ribb probléma a fejlett világban. MeddWségrWl akkor 
beszélünk, ha egy év rendszeres, fogamzásgátlástól 

mentes házasélet ellenére sem jön létre terhesség.
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Amennyiben a spermiumok száma 
vagy mozgékonysága súlyosan csök-
kent, akkor egy úgynevezett 
mikromanipulációs technikát al-
kalmazunk. Ekkor egyetlen spermi-
umot injektálunk a petesejtbe egy 
hajszálnál is vékonyabb üvegtűvel. A 
módszert intracitoplazmatikus sper-
mium-injektálásnak, röviden ICSI- 
kezelésnek nevezzük.

A hímivarsejt behatolását követően 
a petesejt befejezi érési folyamatát, 
majd mikroszkóp alatt láthatóvá vá-
lik a sejtplazmában az apai és anyai 
előmag, amely a petesejt, illetve a 
hímivarsejt örökítőanyagát tartal-
mazza, egyelőre még egymástól el-
különülve. Körülbelül 24 órával a 
megtermékenyülés kezdetét követő-
en a két előmag maghártyája lebom-
lik, az apai és anyai maganyagok 
egyesülnek, és létrejön az embrióra 
jellemző egyedi genetikai állomány. 
Ez követi az első sejtosztódás. A 
megtermékenyítés utáni második 
napon 4 sejtes, a harmadik napon 8 
sejtes állapotba kerül az embrió. A 
negyedik napon az osztódó sejtek 

szorosan egymáshoz tapadnak, a sej-
tek közti határok elmosódnak, és 
létrejön a szedercsíra. Az 5-6. napon 
a sejtek fokozatosan az embrió szélső 
rétegeibe húzódnak, és az embrió 
belsejében egy folyadékkal telt üreg 
jön létre. Ezt az állapotot nevezzük 
hólyagcsírának. Ezt követően az 
embriót körülvevő burok fokozato-
san elvékonyodik, majd megnyílik 

és kibújik belőle az embrió. Ez 
után kerülhet sor a beágyazó-
dásra a méh nyálkahártyájában.

Az IVF-kezelések során álta-
lában 4-8 sejtes állapot-
ban, esetleg hólyagcsíra 
állapotban történik az 
embriók beültetése. A 
kezelések többségében 
több embrió áll rendelke-

zésünkre, mint amennyit beül-
tethetünk. Ugyanakkor külön-
böző genetikai és sejtbiológiai 
okok miatt az embriók egy ré-

sze az első napokban mutatott nor-
mális fejlődés ellenére sem képes a 
méhnyálkahártyába beágyazódni. 
Annak érdekében, hogy növeljük a 
terhesség létrejöttének esélyét, egy 
alkalommal többnyire egynél több 
embriót ültetünk be. Igyekszünk 
olyan, normális fejlődést mutató 
embriókat kiválasztani, amelyeknek 
a legnagyobb esélyük van a beágya-
zódásra. A beültetésre kiválasztott 
embriókat egy vékony katéterbe 
szívjuk fel, melynek segítségével a 
beavatkozást végző orvos azokat a 
méh üregébe fecskendezi. A beülte-
tés után 10–14 nappal elvégzett hor-
monvizsgálat már kimutathatja a 
létrejött terhességet.

A megmaradt, normális fejlődést 
mutató embriókat lefagyasztjuk, az-
zal a céllal, hogy hosszú távon meg-
őrizzük életképességüket. Így, 
amennyiben a meddő pár egy újabb 
kezelésre jelentkezik, elegendő azo-
kat felolvasztani és beültetni. A fa-
gyasztás során egy olyan, úgyneve-
zett fagyvédő oldatba helyezzük az 
embriókat, amely megvédi a sejteket 
a hűtés vagy a felolvasztás során eset-
leg jelentkező sejtsérülésektől. A lefa-
gyasztott mintákat folyékony nitro-
génben, -196 °C-on tároljuk. A korai 
fejlődési állapotban lévő embriókon 
kívül lehetőség van még hímivarsejt, 
hereszövet, petesejt, sőt petefészek-
szövet fagyasztva tárolására is.

A különböző fagyasztási technikák 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
a meddőség bizonyos formái esetén 
adományozott (donor) hímivarsej-
tekkel vagy petesejtekkel is végezhe-
tünk inszeminációt vagy IVF-
kezelést. 

A lombikbébi-kezelések eredmé-
nyességét jelentősen befolyásolja a 
nőbeteg életkora vagy a meddőség 
oka. Általánosságban elmondhatjuk, 
hogy 100 embrióbeültetésből 30–35 
terhesség jön létre, melyeknek egy 
része ikerterhesség. Az itt említett 
kezelések egy-egy betegnél többször 
megismételhetők, így a meddő pá-
rok többségének rövidebb-hosszabb 
idő alatt sikerül eljutniuk a várt 
gyermekáldáshoz. Az orvosi és labo-
ratóriumi módszerek rendkívül 
gyors fejlődése pedig egyre több be-
tegség esetén jelenthet hatékony se-
gítséget a meddőség megoldására.

FANCSOVITS PÉTER

Egyre jobb 

módszerek

 születnek a 

a meddQség 
megoldására

a

e f g h

b c d
Az embrió korai fejlQdése: a) petesejt, 

b) megtermékenyült petesejt, 
c) 2 sejtes embrió, d) 4 sejtes embrió, 

e) 8 sejtes embrió, f) szedercsíra, 
g) hólyagcsíra, h) az elvékonyodott 

burokból kibújt embrió
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– Ön melyik emlőrák-típussal fog-
lalkozik?
– A helyileg – lokálisan – előrehala-
dott, illetve a gyulladásos emlőda-
ganatokat vizsgálom. Távoli áttét 
ilyenkor még nem alakult ki, helyi-
leg viszont nagyméretű és/vagy a 
hónalji nyirokcsomókat is érintő 
daganatokról van szó. Ezeknél a 
hölgyeknél az úgynevezett primer 
szisztémás kezelés az elsőként vá-
lasztandó kezelési forma, ami meg-
előzi a műtéti beavatkozást. Ilyen-
kor nagy jelentősége van a kezelő-
orvos számára, hogy a lehető leg-
pontosabban és a lehető leghamarabb 
információhoz juthasson a daganat 
gyógyszeres kezelésre adott vála-
száról. Kutatásaim középpontjában 
az a kérdés áll, hogy melyik mód-
szer a legalkalmasabb erre a fel-
adatra. A fő cél, hogy kiemeljük 
azokat a betegeket, akiknek bizto-
san nem használna egy adott 
gyógyszeres kezelés. Ezt az infor-
mációt pedig a lehető leghamarabb 
szeretnénk megtudni.
– Milyen módszerrel lehet a legko-
rábban kimutatni egy gyógyszeres 
terápia várható hatástalanságát?

– Legutóbbi kutatásomban a CT-vel 
kombinált pozitronemissziós tomo-
gráfia, a PET/CT alkalmazhatósá-
gát vizsgáltuk betegeinknél. A PET/
CT nagy előnye, hogy a tumor alak- 
és méretbeli változásai mellett (CT) 
a daganat anyagcsere-folyamatairól 
(PET) is információt ad egy speciá-
lis, jelzett cukormolekula, az úgyne-
vezett FDG- (18F-fluoro-dezoxi-
glükóz) felvétel alapján. A cukor-
anyagcsere aktivitásváltozásai a 
tumorszövetben rendszerint hama-
rabb lezajlanak, mint a tumor mé-
retbeli zsugorodása. A kétféle típusú 
információnak köszönhetően a 
PET/CT különösen alkalmas rá, 
hogy korai választ adjon a gyógysze-
rek hatékonyságával kapcsolatban 
feltett kérdésünkre. A korai válasz 
azt jelenti, hogy akár már egy-két 
kezelési ciklus után is kiderülhet, 
megfelelő-e az elsőként választott 
gyógyszeres terápia.
– Milyen döntés hozható akkor, ha 
a beteg láthatóan nem jól reagál az 
elsőként választott gyógyszeres ke-
zelésre?
– Mindig meg kell találni azt a ha-
tárértéket, amikor biztosan ki-

    
– Októberben számos olyan esemény 
zajlott, amelyek az emlőrák korai 
felismerésének fontosságára hívták 
fel a figyelmet. Ön milyen üzenetet 
szeretne leginkább eljuttatni a ma-
gyar nőknek?
– Először is azt szeretném, ha a nők 
többsége tudatában lenne: az időben 
felismert emlőrák – az esetek több-
ségében – ma már egy jól kezelhető 
betegség. A korai felismerést az em-
lők rendszeres önvizsgálata, 45 év 
felett pedig a mammográfiás szűré-
seken való rendszeres megjelenés te-
szi lehetővé. Fontos újdonság, hogy 
az utóbbi években egyértelművé 
vált: az emlőrák korántsem tekint-
hető homogén, egységes betegség-
nek. Az emlődaganatoknak nem-
csak szövettanilag, hanem moleku-
láris szinten is számos altípusa van, a 
különféle emlőtumorok pedig eltérő 
biológiai viselkedéssel jellemezhető-
ek. Elsőként tehát azt kell megállapí-
tanunk, hogy pontosan milyen em-
lődaganata van a betegünknek. A 
kutatásokban szintén nem „az emlő-
rákot”, hanem az emlőrák különbö-
ző altípusait próbáljuk alaposabban 
megismerni.

I N T E R J Ú  T V K É S  T Í M E Á VA L
a

 h
é

t 
k
u

ta
tó

ja

HATÉKONY-E 
A RÁKGYÓGYSZER?

Megmondható-e már a kezelés elején, ha egy emlWrákos 
betegnél nem lesz hatékony az elsWként választott kemo-
terápiás szer? Erre a kérdésre keresi a választ TWkés 
Tímea, a Semmelweis Egyetem I-es számú Belgyógyászati 
Klinika Onkológiai Részlegének PhD-hallgatója, aki kuta-
tásai során a PET/CT-képalkotás e téren történW alkal-
mazhatóságát vizsgálja. Idén októberben Wt díjazták azzal 
a rangos kutatói ösztöndíjjal, amelyet egy nemzetközi 
szinten is kiemelkedW teljesítményt nyújtó magyar emlW-
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moterápia itt nem csupán az első-
ként választandó kezelési forma, 
hanem jelenleg az egyetlen elérhe-
tő gyógyszeres kezelési lehetőség. 
A háromszorosan negatív emlőda-
ganatok – az esetek döntő többsé-
gében – gyors osztódóképességgel 
jellemezhető, agresszív tumorok. 
Mivel a kemoterápiás szerek éppen 

a gyorsan osztódó sejtekre hat-
nak, ezekben az esetekben to-
vábbra is ez az optimális terápia. 
Jó hír, hogy ma már igen korsze-
rű kiegészítő, orvosi szóval 
szupportív kezelések léteznek. 
Ezekkel kivédhető vagy jelentő-
sen enyhíthető a mellékhatások 
döntő többsége. Az a kép tehát, 
amit egyes amerikai filmekben 
láthatunk a rákbetegek szenve-
déséről, mára némileg idejét-
múlttá vált. A korszerű hányás-
csillapítókkal vagy a csontvelő 
működését támogató gyógysze-
rekkel többnyire jó életminősé-
get tudunk biztosítani a kemote-
rápiás kezelések alatt is. Az álta-
lam is kutatott primer szisztémás 
kezelésre például kifejezetten jel-
lemző, hogy a beteg hölgyek ál-
talánosságban végig jó állapot-
ban maradnak. Egyedül a haj-
hullás az, amit még nem tudunk 
gyógyszeres úton kezelni, ennek 
feldolgozásában viszont szak-
pszichológusaink segítenek.
– Idén Önt tüntették ki azzal az 
ösztöndíjjal, amelyet az amerikai 

Susan G. Komen Alapítvány egy 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó em-
lőrák-kutatónak vagy klinikusnak 
ítél oda. Milyen lehetőséget nyújt ez 
az elismerés?
– A Nancy G. Brinker Nagyköveti 
Ösztöndíjat minden évben csak 
egyetlen magyar kutató vagy kli-
nikus kapja meg. Az ösztöndíj le-
hetővé teszi, hogy részt vegyek a 
San Antonio-i Emlőrák Szimpózi-
umon, ami a világ legnagyobb 
emlőrák-konferenciája. Nagyon 
nagy megtiszteltetés ez a számom-
ra, egyben komoly szakmai lehető-
ség is. A több ezer résztvevővel 
zajló eseményen a legfrissebb alap-
kutatási és klinikai eredményeket 
osztják meg egymással a legjobb 
szakemberek.

ILLYÉS ANDRÁS

PET/CT-bizottságok által jóváha-
gyott formában történnek, így ha 
az egyébként igen költséges képal-
kotó vizsgálat elvégzése nem kel-
lően indokolt, akkor nem is fog rá 
sor kerülni.   
– A kemoterápiától – az eseten-
ként igen kellemetlen mellékhatá-
sok miatt – a legtöbb beteg jogosan 

fél, és ma már léteznek modernebb, 
kevesebb mellékhatással járó célzott 
kezelések is. A kemoterápia ennek 
ellenére mégsem váltható ki min-
denkinél. Miért? 
– A kezelés jellegét mindig az ha-
tározza meg, hogy milyenek az 
adott emlődaganat biológiai tulaj-
donságai. Azoknál a tumoroknál 
például, amelyeknél sem az ösztro-
gén, sem a progeszteron, sem pe-
dig az úgynevezett HER2-
receptorok nincsenek jelen kellően 
nagy mennyiségben, nem tudunk 
sem antihormon, sem pedig cél-
zott kezelést adni (az előbbivel a 
hormon receptorok, az utóbbival 
pedig a HER2-receptorok műkö-
dése gátolható). Ezeket hívjuk 
„triple”, vagyis háromszorosan ne-
gatív emlődaganatoknak. A ke-

mondható, hogy a vizsgált beteg-
nek nem fog használni, ha a meg-
kezdett gyógyszeres kezelést – ke-
moterápiát vagy kemoterápiával 
kombinált célzott kezelést – foly-
tatjuk. Ilyenkor ugyanis csak a mel-
lékhatások jelentkeznének, a klini-
kai haszon azonban elmaradna. A 
cél az, hogy az említett határértéket 
a lehető legkorábban meghatároz-
zuk. Jelenleg azt kutatjuk, hogy a 
PET/CT milyen formában lehet 
alkalmas erre a feladatra. A korai 
válaszmérés segítségével megkí-
mélhetjük a felesleges mellékha-
tásoktól a várhatóan nem jól rea-
gáló betegeket, kezelésüket sze-
mélyre szabottá tehetjük. Műtétre 
ennél az emlőrák-típusnál is min-
den esetben szükség van, de ko-
rántsem mindegy, hogy emellett 
milyen gyógyszeres kezelést vég-
zünk.
– Milyen szerep jut a gyógysze-
reknek, ha a daganatot egyébként 
is műteni kell? 
– A primer szisztémás kezelés 
egyik lényeges eleme, hogy minél 
optimálisabb műtéti viszonyokat 
teremtsünk. Ennek köszönhetően 
egy jól kiválasztott betegcsoport-
ban – megfelelő kezdeti feltételek 
és jó tumorválasz esetén – csök-
kenthető a műtét radikalitása. Az 
emlő teljes eltávolításával járó be-
avatkozás helyett emlőmegtartó 
műtétet választhatunk, illetve 
megteremthetjük az ideális feltéte-
leket a későbbi rekonstrukciós be-
avatkozásokhoz. Ezzel csökkenthet-
jük a pszichés terhelést is, hiszen az 
emlőeltávolítás komoly lelki meg-
rázkódtatást jelenthet. A műtét előtti 
gyógyszeres kezelés jó esetben lehe-
tővé teszi, hogy minél kisebb mére-
tűre zsugorítsuk a daganatot. Emi-
att is nagyon fontos a PET/CT 
gyógyszerhatékonyság-előrejelző 
szerepe. 
– Elérhető-e Magyarországon a 
műtétet megelőző PET/CT-vizs-
gálat?
– Szerencsére igen, és a vizsgálat 
az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) által is támogatott. 
Hazánkban négy PET/CT-köz-
pont üzemel, így a képalkotó vizs-
gálatok elvégzésében nincsenek 
fennakadások. A vizsgálatok a 

A fenti PET/CT-felvételen (kezelés elQtt, 
illetve után készült vizsgálatok egy-egy, a tumor 

magasságában készített metszeti képe) jól 
látható a gyógyszeres kezelésre adott megfelelQ 

terápiás válasz. Az emlQdaganat a beadott 
radiofarmakont (FDG) a kezelést követQen már 

nem halmozza fel, ami a jó terápiás válasz 
indikátora.
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Még napjainkban is szokás a 
politika világában a machi-
avellizmusra mint negatív 

előjelű bélyegre tekinteni, holott a 
nemzetállamok kialakulásának és a 
modern államfilozófiák születésének 
korától a reneszánszban élt szerző fő 
munkáját, A fejedelmet (Il Principe), 
mely kereken ötszáz éve született, in-
kább a dicséret, semmint a megvetés 
hangjai övezték. Jelen írásunkban a 
mű keletkezéstörténete mellett első-
sorban az elmúlt öt évszázad recepci-
ójának hangjait kívánjuk megszólal-
tatni.

Új urak kegyét keresve
1513-ban a Firenzéhez közeli Sant’Andrea 
in Percussina-i birtokán 
írta meg Niccolò Machi-
avelli (1469-1527) méltán 
hírhedtté vált mukáját 
A fejedelem címmel. 
Miután Machiavelli ti-
zennégy évig volt a Fi-
renzei Köztársaság Tí-
zek Tanácsának (Con sig-
lio dei Dieci) titkára a 
Medicieknek a város élé-
re való visszatértekor 
(1512) mint egykor a vá-
ros vezetésében magas 
pozíciót betöltőre, rá is 
száműzetés várt. Hogy az 
új urak kegyeibe férkőz-
hessen, nekik ajánlva írta 
meg az egyben az újkori 
államművészet alaptörvé-
nyeit lefektető munkát. 
Amint azt az egyébként 
Machiavellinek A fejedelem-

A  F E J E D E L E M  Ö T S Z Á Z  É V E

A MEGVETETTSÉGTVL 
AZ ELISMERÉSIG

Quentin Skinner MachiavellirWl szóló, magyar nyelven is elérhetW munkájának bevezetWjében felidéz 
egy, a The New Republic újságírója és Henry Kissinger között 1972-ben lezajlott beszélgetést, mely-
nek végén, miután az akkor még nemzetbiztonsági fWtanácsadóként, késWbb Nixon és Ford kormá-
nyainak külügyminisztereként dolgozó Kissinger kifejtette politikai elveit, a riporter a „Machiavellista 
ön?” kérdést szegezte neki. Miután a politikus sértW vádként fogadta a kérdést, igyekezett leszögez-
ni, hogy Machiavelli munkássága semmiféle hatást nem gyakorolt gondolkodására. Valóban így volt?

ben megfogalmazott gondolatait 
erősen támadó Francis Bacon hang-
súlyozta, a szerző a skolasztikus ha-
gyománnyal ellentétben empirikus 
módszerekkel tanulmányozta korá-
nak politikai jelenségeit. Machiavelli 
tapasztalatait az 1458-tól 1512-ig tar-
tó, a Tízek Tanácsának titkársági 
évei alatt tett huszonhárom követi 
küldetése alatt szerezte: tárgyalt a 
korabeli Európa legbefolyásosabb 
uralkodóival; XII. Lajos francia ki-
rállyal, II. Gyula pápával és I. Miksa 
német-római császárral is. Követi be-
számolói (legazioni), melyeket titok-
ban küldött a firenzei Signoriának, 
fennmaradtak a kutatás számára. A 
fejedelem VII. fejezetében leírtaknak 
szinte teljes mértékben megfeleltet-
hetők a Cesare Borgiáról (1475-1507), 
az apja, VI. Sándor pápa által 
Romagna hercegének kinevezett 
hadúrról, Firenze nagy ellenlábasáról 
tett jelentései.

A kegyetlen módszereiről elhíresült 
Cesare Borgia pályafutása kiváló mintát 
nyújtott Machiavelli fejedelemképének 
geneziséhez. Machiavelli a herceg udva-
rában tett látogatás  (1502) alkalmával 
tapasztalt uralkodói módszerek feltétlen 
hívévé vált, bár a Borgia által kínált ide-
álképet annak bukása után kénytelen 
volt revideálni. Machiavelli belátta, 
hogy Cesare óriási hibát követett el ak-
kor, amikor pápai székbe segítette apja 
esküdt ellenségét, Giuliano della Ro-
verét (1443-1513). Machiavelli II. Gyu-
la pápával szembeni kritikája hasonló 
volt, mint amivel korának uralkodóit 
illette: mindahányan végzetes rugal-
matlanságot tanúsítottak a változó 

Santi di Tito: 

Machiavelli 

posztumusz 

portréja, 

XVI. század 

második fele

Machiavelli 

m_vének olasz 

nyelv_ kiadása, 

1550
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sodik színében szájából el is hangzik tanítómesterének 
neve: „Színt adhatok még a kaméleonnak;/Több alakot vál-
tok, mint Proteus;/S tőlem tanulhat gyilkos Macchiavelli:” 

(Lőrinczy Zsigmond XIX. századi 
fordítása). Shakespeare azzal sem tö-
rődve adta Gloster szájába a köpö-
nyegforgatás és bűn szinonimájaként 
Machiavelli nevét, hogy az a műben 
felidézett trónviszályok idején még 
meg sem született. Shakespeare kor-
társa, Christopher Marlowe az előb-
binek A velencei kalmárjára nagy ha-
tást gyakorló A máltai zsidó című da-
rabjának prológusában maga Machi-
avelli foglalja össze maga és a főhős, 
Barabás hitvallását, miszerint a hata-
lom megszerzéséhez kizárólag im-
morális cselekedetek segíthetik az 
embert. Az Erzsébet-kori Anglia er-
kölcsi világában tehát nem volt helye 
Machiavellinek – elsősorban abból fa-
kadóan, hogy a közgondolkodás kép-
telen volt különbséget tenni az erkölcs-
telenség és a Machiavelli által sugalma-

zott „erkölcsön kívüliség” fogalmai között. A Machiavelli 
iránti érdeklődést azzal, hogy munkáikba foglalták nevét, 
mégis legnagyobb ellenfelei tartották fenn iránta. 

Fordulat
A fejedelem megítélésében történt első fordulat a konti-
nensen következett be: Montaigne és Spinoza is kritikai 
szemléletét és éleslátását dicsérték, a politika álarcainak 
leleplezőjét látták a műben. A korai elismerő hangok el-
lenére mégis a XVIII. század végéig általában eretnek 
munkaként tekintettek A fejedelemre. Edmund Burke 

szerint egyenesen A fejedelemben megfogalmazott el-
vek vezettek a francia forradalom 
demokratikus zsarnokságához. A 
későbbi II. Frigyes (1712–1786) még 
trónörökösként fogalmazta meg an-
titéziseit Machiavelli tanításaival 
kapcsolatban. Az Anti-Machiavelli 
(1738-1739) az eredeti mű szerkezetét 
követve válaszol az egyes fejezetek-
ben kifejtettekre, hogy végül egy a 
Machiavelli által felállított fejedelem-
képpel szöges ellentétben állót mutas-
son olvasójának. Frigyes művét, Vol-
taire lektorálásával és segítségével 
azonnal trónra kerülése után (1740) 
nyomtatásba adta, hogy majdnem fél-
évszázados regnálásának idején fokoza-
tosan lebontsa fiatalon megfogalma-
zott ideáljait és maga is Machiavelli kö-
vetőjévé váljon. 
A Risorgimento kora, mely felismerte a 

penisola appenninica akkori állapotainak 
párhuzamát a XVI. századi Itáliáéval, 
már Machiavelli céljaival azonosította sa-
játjait. Vittorio Alfieri tolmácsolásában 

körülményekkel szemben. A történetírás számára sokáig 
kérdés volt, hogyan válhatott Cesare Borgia, a féktelen 
kényúr egy, a Firenzei Köztársaság irányításában résztve-
vő, velejéig köztársaságpárti politikus 
ideáljává. A jelenséget Ernst Cassirer 
úgy magyarázta, hogy Machiavelli 
republikanizmusa nem nyugodott 
pragmatikus alapokon, míg diplo-
máciai küldetései alatt szerzett ta-
pasztalatait bátran kifejthette a Me-
diciek számára, akiknek kegyeibe 
vissza akart kerülni. 

Fortuna figyelme
Machiavelli újító szerepét abban kell 
látnunk, hogy újrafogalmazta az 
uralkodói erkölcs (virtú) fogalmát. 
Fejedelmének legfőbb tulajdonsága a 
morális rugalmasság és nem az 
ókor moralistái és a skolasztika ta-
nításai szerinti erkölcsi feddhetet-
lenség. (Rotterdami Erasmusnak az 
1516-ban – tehát A fejedelem megszü-
letése után három évvel keletkezett – 
a későbbi V. Károly számára írt, A keresztény fejedelem 
neveltetése című munkájának tézisei például még semmi-
ben sem tértek el a középkor keresztényi gondolatköré-
ben keletkezett királytükrökétől.) A Machiavelli által te-
remtett új uralkodói erkölcs szerint a fejedelem számára 
nélkülözhetetlen a színlelés gyakorlata, „a jó időben elkö-
vetett kegyetlenség” hatalma megszilárdításának alapját 
képezheti, alattvalóinak pedig inkább félniük, mintsem 
szeretniük kell urukat. A fejdelemnek az elvetemültség és 
gonoszság látszatát kerülve kell olyan férfias jellemvoná-
sokat felvennie, melyek felkeltik Fortuna istennő figyel-
mét, aki isteni mivolta mellett nő 
is, és akire a férfias tulajdonságok-
kal bíró férfi gyakorolja a legna-
gyobb vonzerőt. A szerencsét a 
maga oldalára állító uralkodó szá-
mára pedig garantált az általa kí-
vánt gloria (dicsőség) és a fama 
(hírnév) elérése.

A fejedelmet megszületése után 
csaknem húsz évig csupán né-
hány avatott kéz forgathatta. El-
ső, 1532-es kiadása után azon-
ban egyre többször került 
nyomtatásba. Angliában már 
jóval első megjelenése előtt 
(1640) ismertek voltak A fejede-
lem „bűnös tanításai”. Shakes-
peare VI. Henrikjének Gloster 
hercege (a későbbi III. Ri-
chárd) ízig-vérig machiavellis-
ta figura; a harmadik rész 
harmadik felvonásának má-

Altobello Melone feltehetQen 
Cesare Borgiát ábrázoló portréja

 II. Frigyes Anti-Machiavellijének 

1740-es brüsszeli kiadása
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(Del principe e delle lettere) az Itália egyesítését kitűző mozga-
lom immár előfutárának tekintette Machiavellit, aki annak 
idején ugyancsak összefogásra szólította fel övéit. A fejedelem 
annak hitében is született, hogy elveit elsajátítva a Medici-
ház lesz majd az, aki felszabadítja Itáliát az idegen elnyomók 
hatalmától, felszámolja az egymással háborúzók hadszínte-
reit, és erős uralma alatt egyesíteni képes a széttagolt terüle-
teket. (Giambattista Viconál a héroszok korának társada-
lomszervezői Machiavelli fejedelméhez hasonló egyesítő 
erőt jelentettek, még ha később kíméletlen zsarnokká is vál-
tak.) A párhuzam a XIX. század eleji német területek és Ma-

chiavelli Itáliájának politikai 
helyzete között a kor gon-
dolkodóinak szemében is 
egyértelmű volt. Herder és 
Hegel is egy egységes állam 
megteremtésének kívánal-
mát fogalmazták meg. A 
nemzetállamok formálódá-
sának korában Machiavelli 
műve valóban követendő 
példává, a morális előítélete-
ket lebontó XIX. századi fi-
lozófia korában pedig igazi 
csodálat tárgyává vált. 

Nincs jó válasz…
A XX. századi marxista 
filozófia egyik gondol-
kodója, Antonio Gramsci 
(1891-1937) Mussolini 
börtönében töltött évei 
alatt írta Az új fejedelem 
(Il Moderno Principe) című 

művét, melynek alcíme is jelzi, hogy Machiavelli klasz-
szikusát mintaként használva ismertette saját politikai 
elveit. Más olvasatban, Gramsci ugyanannyira saját kora 
politikájának alaptörvényeit kívánta lefektetni, mint 
tette azt Machiavelli az újkor hajnalán. A modern kor 
Fejedelmének főszereplője már nem konkrét személy, ha-
nem a politikai párt, melynek feladata a hatalom egyen-
súlyi helyzetének fenntartása. Gramsci gondolatainak 
különleges jelentőséget ad, hogy az Olasz Kommunista 
Párt működését, melynek maga is alapítója volt, a fasisz-
ta Olaszország 1926-ban betiltatta. 

A bevezetőben megidézett interjúnak (a The New 
Republic 1972. december 16-i számában jelent meg – a 
kérdező a közelmúltban elhunyt olasz újságírónő, 
Oriana Fallaci volt) történelmi jelentőséget adott, hogy 
Kissinger elismerte a Vietnamban zajló háború értel-
metlenségét, aminek lezárásában aztán maga is komoly 
szerepet vállalt. A modern kori politika játékaiban – 
melynek alapszabályait az általa megidézett Machiavelli 
fektette le – nagyon is jártas Fallaci jól tudta, hogy a 
„Machiavellista ön?” kérdésre nincs megfelelő válasz. 
Még egy közepes képességű politikus is várhatóan nem-
mel felelt volna erre a direkt kérdésre, felfedve azonban 
ezzel A fejedelemben megfogalmazott elvekhez való 
kapcsolatát. 

UGRY BÁLINT

 Machiavelli kenotáfiuma a

 firenzei Santa Croce 

templomban
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Boldogabb-e a macska, ha nincs 
vetélytársa?

A vadmacskák magányosan élnek, leszármazottaikat, a 
házimacskákat viszont gyakran tartják csoportban. 
Négy ország kutatói egyedül, párban, illetve a 3-4 lét-
számú csoportban élő macskák stresszállapotát szerették 
volna összehasonlítani. Feltételezték, hogy a nagyobb 
csoportban tartott macskák dominancia hierarchia ki-
alakítása révén ellensúlyozzák az együttélésből fakadó 
stresszt, a párban élők viszont kevésbé. Összesen hatvan 
háztartást kerestek fel, és megkérték a gazdákat, hogy 
macskáiktól gyűjtsenek négy alkalommal ürüléket, azt 
fagyasszák le, és válaszoljanak néhány kérdésre: kedven-
cük a félénk, az önfejű vagy a könnyen kezelhető kate-
góriába sorolható-e, és mennyire kedveli az érintést. A 
begyűjtött székletmintákból ezután a kutatók meghatá-
rozták a stresszt jelző anyagcseretermékek szintjét. Ki-
derült, hogy a stressz az együtt élő macskák számától és 

személyiségüktől is független. Viszont az „udvarias”, 
vagyis az érintést épp csak eltűrő, toleráló macskák va-
lószínűleg sokkal feszültebben élik napjaikat otthona-
inkban, mint azok, amelyek nyíltan visszautasítják kö-
zeledésünket. Érdemes ugyanakkor ezt az eredményt 
óvatosan kezelni, mert mindössze 4 egyedről állították 
azt, hogy nem szereti a simogatást. Az viszont elgondol-
kodtató, hogy a macskák stresszállapota nem magyaráz-
ható meg egyszerűen a csoportmérettel. A környezet 
egyéb elemei, például az elkülönülés lehetősége, a saját 
etető-, itatótál és az emberekkel való kapcsolat feltehető-
en ennél fontosabb tényező. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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Harmadik osztályos feladatok
1. Bori kijelölt négy pontot a számegyenesen, majd meg-

nézte az összes lehetséges pontpár távolságát, és felírta 
ezeket a távolságokat növekvő sorrendben. Húga, 
Blanka leöntötte kakaóval a papírt, így most csak a 
következő számok látszanak:

 1; 12; 14.
 Rajzolj egy számegyenest négy megfelelő ponttal, és 

pótold a hiányzó távolságokat!
2. Az ábrán látható téglalapot két egybevágó részre vág-

juk a rácsvonalak mentén. Rajzolj minél több lehető-
séget! Két vágás nem különböző, ha a kapott darabok 
egybevágóak. Lehet, hogy több téglalap van, mint le-
hetőség.

3. Egy dobozban 6 piros, 8 zöld, 12 sárga és 16 kék golyó 
van. Néhány golyóra fehér pöttyöket, a többire fehér 
csíkokat festettek, így minden golyó vagy pöttyös 
vagy csíkos. Egy-egy színből ugyanannyi csíkos, 
mint pöttyös golyó van. Legkevesebb hány golyót kell 
kihúzni csukott szemmel, hogy biztosan legyen a ki-
húzottak között:

 a. egy pöttyös golyó?
 b. egy csíkos zöld golyó?
 c. két golyó, amelyek azonos színűek és mintázatúak?
 d. két golyó, amelyek különböző színűek és különbö-

ző mintázatúak?
 Válaszodat indokold!

Negyedik osztályos feladatok
1. Bence kijelölt öt pontot a számegyenesen, majd meg-

nézte az összes lehetséges pontpár távolságát, és felírta 
ezeket a távolságokat növekvő sorrendben. Öccse, 
Benő leöntötte kakaóval a papírt, így most csak a kö-
vetkező számok látszanak:

 1; 2; 4;  14; 18; 20.
 Rajzolj egy számegyenest öt megfelelő ponttal, és pó-

told a hiányzó távolságokat!

        2. Nóri 36 építőkockából egy négyzet 
alakú terület köré kerítést épített. A 
kerítés egy részlete látható az ábrán. 
Hány ugyanilyen kockára van szük-
sége, ha a körülkerített területet egy 
rétegben ki akarja tölteni?

3. Gabi titkosírást készített, minden számjegy helyett 
egy másik számjegyet használt. A titkosírással elké-
szítette a szorzótáblát, ezután összekeverte a szorzó-
tábla sorait, majd az oszlopait. A kapott szorzótábla 
egy részlete látható az ábrán. 

 Fejtsd meg a számjegyek titkosítását, és írd fel a szor-
zótáblának ezt a részletét az eredeti számjegyekkel! 

Ötödik osztályos feladatok
1.a. Igazold, hogy nem helyezhetünk el egy kocka csú-

csaiban a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 számok 
közül nyolc különbözőt úgy, hogy bármely él két vég-
pontjában levő számok összege osztható legyen 2-vel.

b. Igazold, hogy elhelyezhetünk egy kocka csúcsaiban a 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 számok közül nyolc 
különbözőt úgy, hogy bármely él két végpontjában 
levő számok összege osztható legyen 3-mal.

2. Az ősszel almát szedtünk. A vödörbe és a kosárba gyűj-
tött almát beleborítottuk a ládába, majd tovább szed-
tük a kisebb edényekbe. Egy vödörben 36 kilogram-
mal kevesebb alma volt, mint egy ládában. A ládában 
pedig 12 kilogrammal több alma van a kosárban lévő 
alma kétszeresénél. A kosárban pedig 6 kilogrammal 
több alma van, mint a vödörben. Mennyi almát szed-
tünk, ha a szüret végén négy ládánk, három vödrünk 
és egy kosarunk volt tele? (A szövegben szereplő ada-
tok mindig a tele edényekre vonatkoznak.)

T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y 

GYAKORLÓFELADATOK
A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár 
László Matematika Versenyt. Ez Magyarország legrégebbi iskolai matematikaversenye, sorrend-
ben a negyvenharmadik lesz a mostani, melynek védnöke Lovász László matematikus akadémi-
kus. Lapunk azzal segíti a felkészülést, hogy közöljük az elWzW döntW feladatait. KövetkezW lapszá-

munkban ezek megoldását is olvashatják.
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– Összefoglalóan mi mondható el 
az elmúlt évtizedek technológiai és 
tudományos fejlődéséről a kardioló-
giában?
– A szívultrahangos technika is 
nagy fejlődésen ment keresztül az el-
múlt évek során, ma már sokkal 
több dolgot tudunk vizsgálni vele és 
nagyon értékes a kardiológiai beteg-

N E G Y E D S Z Á Z A DA  Í R T U K  –  M A  U T Á N A J Á R U N K

HIGH-TECH 
KARDIOLÓGIA

Az Élet és Tudomány 1988. április 22-i számában adtuk hírül, hogy 

a szívultrahang mint modern képalkotó diagnosztikai eszköz olyan 

elváltozások pontosabb felderítésében lehet az orvos segítségére, 

mint például a koszorúér-betegség vagy a reumás billentyeszekü-
let. Napjainkban már elérhetW a kardio-CT vagy a szív-PET vizsgá-
lat is, amelyekkel nemcsak háromdimenziós képek készítésére 

van lehetWség, de akár a szekületet okozó plakkok helyzete is 
pontosan látható. Az új kutatási és terápiás irányokról, eredmé-

nyekrWl Piróth Zsolt, a Gottsegen György Kardiológiai Intézet 
Intenzív Terápiás Osztályának vezetWje tájékoztatta lapunkat.

ségek szinte valamennyi típusának 
diagnosztizálásában és értékelésé-
ben. Ráadásul noninvazív vizsgálat, 
ágy mellé odavihető, ezért is nagyon 
gyakran alkalma zott eljárás.

Ami az infarktus kezelésének fejlő-
dését illeti, eleinte csak megfigyel-
tük a beteget. A patomechanizmusról 
már akkor is lehetett tudni, hogy ér-

elzáródás okozza, de aktív tényke-
dés ezzel kapcsolatban nem volt a 
gyakorlat része. A nyolcvanas évek 
elején sima infúziós kezelést adtak, 
aztán egy rövid periódusban a katé-
teren keresztül, szelektíven a koszo-
rúérbe adott gyógyszeres kezelést al-
kalmaztak. Aztán ezt igyekeztek 
mégis elkerülni, mert olyan mellék-
hatásai voltak, mint például a vérzés, 
és katéteres labor is kellett hozzá, ez 
a kettő így együtt már gátat szabott 
a széles körű elterjedésnek.

A 90-es években vált elérhetővé az 
érelzáródás mechani kus megszünte-
tése, előbb a katéteres megnyitás, 

majd a stent-beültetés. A 2000-es 
évek óta az infarktusos beteget 
azonnal katéteres laborba szállítjuk, 
és a jelenleg érvényes szakmai aján-
lás szerint a rögoldó kezelés helyett 
mechanikus megnyitást alkalma-
zunk.
– Milyen változások történtek a 
képalkotó diagnosztika, illetve a te-
rápia területén?
– A katéterezés morfológiai részéhez 
tartozó élettani vizsgálat az FFR 
(Fractional Flow Reserve), ami szin-
tén az elmúlt néhány évtizedben vált 
általánossá, és a szűkült érszakaszt 
követő terület nyomásviszonyairól 
ad információt.

Az invazív finom képalkotásban új 
technológia az optikai koherencia 
tomográfiás (OCT) képalkotás, 
melynek segítségével az érfal felszí-
néről néhány tíz mikronos nagyság-
rendű felbontással alkothatunk ké-
pet. Így majdnem sejtszinten láthat-
juk a belső szerkezetet, pl. a beülte-
tett stenteknek az érbelhártya általi 
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teg orvoshoz kerül. A „majd elmú-
lik, mert a szomszédasszonynak is 
elmúlt” hozzáállás miatt későn kér-
nek segítséget, vagy rossz helyen ko-
pogtatnak.

Van néhány kiemelt célcsoport, a 
korábban infarktust átélt betegek, 
cukorbetegek, ismert artero szkle-
ro ti kus betegek, amikor – akár 
diabetológiai szakrendelés kereté-
ben – előre fel kellene készíteni a 
pácienseket, hogy negyedóránál 
hosszabb ideig tartó mellkasi fájda-
lom esetén azonnal mentőt kell hív-
ni. Ha húsz-harminc percnél to-
vább tart az érelzárodás, az tényle-
gesen szívizomelhalással jár. Az in-
farktus oka a legtöbb esetben a 
szívizmot ellátó koronáriaerek el-
záródása, de kialakulhat pl. 
koronáriaembólia vagy az elterje-
dőben lévő kokainhasználat miatt 
is. A szívelégtelen betegek ellátása 
tehát egyre több terhet ró az ellátó-
rendszerre, aminek részben az az 
oka, hogy akutan nagyon jól be tu-
dunk avatkozni sok, korábban gyó-
gyíthatatlan szívbetegségbe.

Ami még fontos, hogy a nagyon 
súlyos esetekben még mindig a 
szívtransz plantáció jelenti a megol-
dást, de a donorszívek alacsony szá-
ma miatt valószínűleg a minél ko-
rábban elvégzett műszív-beültetéseké 
a jövő. A következő huszonöt évben 
várhatóan ezek is egyre biztonságo-
sabbak és sokkal tartósabbak lesznek 
a maiaknál.

Kővágó AngélA

befedettségét lehet pontosan feltér-
képezni, de láthatjuk az érbelhártya 
berepedést és a plakkok kiterjedését 
is. Természetesen a stentek terüle-
tén szintén hatalmas a fejlődés. Az 
első generációs, gyógyszert kibo-
csátó verziónál (DES) magán a 
stenten, tehát a fémhálón volt egy 
polimer, amelybe a gyógyszert imp-
regnálták. Ez az érbelhártya irányába 
diffundálva gátolja a simaizomsejtek 
szaporodását és fejlődését, vagyis 
megelőzi az adott érszakasz vissza-
szűkülését.

Sajnos kiderült, hogy ezek hosszú 
távon nem biztonságosak, mert az ér 
belső falát borító endotél, vagyis az 
érbelhártya újraképződését is meg-
gátolta, amely a gyógyulás során a 
stentet is celofánvékonyságú réteg-
gel borítja be, így megelőzve a trom-
bózis kialakulását.

Ezenkívül a polimer, amely a 
gyógyszert viszi, egyes esetekben, 
allergiás reakciót válthatott ki. Rit-
kán, de az adott beteg számára ka-
tasztrofális módon stent trom bó zist, 
majd végül infarktust okozhatott. 
Azóta újabb polimertípusok jelentek 
meg, sőt, már van polimer nélküli, 
gyógyszert kibocsátó stent, a leg-
újabb típusnál pedig a fémszálas rész 
is csak az első néhány hétben marad 
meg, azután felszívódik. Hogy ez 
mennyiben fogja kiváltani a hagyo-
mányos és a fémstenteket, azt még 
nem lehet tudni, mert egyelőre meg-
lehetősen sokba kerül.
– Mit gondol, a technikai fejlődés 
elegendő lesz a következő negyed- 
században az infarktusos halálesetek 
számának jelentős csökkentéséhez?
– A gond az, hogy változatlanul 
hosszú a várakozási idő, amíg a be-
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Félezer kamerát szegez a vi-
lágra az ét-galéria. Mire fi-

gyel fel, és mit tart közreadandó-
nak önkéntes serege, szociológiai 
jellegű információ is. Folyamato-
san gyülemlő adat bá zisunkból 
minden kiállításunk egy-egy 
mintavétel. Mivel ezekbe több-
nyire a szerkesztő személyisége 
is beszűrődik, az objektivitás 
ideálja azt kívánja, hogy néha 
kapcsoljam ki magam. Az egyik 
lehetőség: a véletlenre bízni a vá-
logatást. Jelen esetben fixáltam 
egy időpontot, és az ezután ér-
kezett első öt közölhető minősé-
gű (?) fotót állítjuk most ki. Ki-
egészítő szabálynak vettem, 
hogy mikor a levél a beküldő 
több képét tartalmazta, közülük 
olyat választottam, amely az elő-
zőektől elütő témájú (?) volt. A 
?-es pontokon a személytelenítés 
ugyan némileg sérült, de az ob-
jektivitás lényegében megma-
radt – szerintem.

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

1. Baranyi Kata (Tata, kate.baranyi@gmail.com) – Lesben – A múlt hónapban jártam 

HódmezQvásárhelyen. Ott láttam ezt a különös, szokatlanul nagy pókot. A helyiek 
felvilágosítottak, hogy ez egy nálunk védett, a sztyeppék világából származó szongáriai 
cselQpók. A rejtQzködés magasiskolája, amint csQszer_ lakásának bejárata felett lesben 

várakozik.

2–2a. Gyimóthy Kálmán (Biatorbágy, kwgyimo@biatv.hu) – Lábatlan gyík – Szép napos Qszi 
kiránduláson egy erdQszéli füves, homoktalajú területen vettem észre. ElQször kisebb siklónak 
véltem, de amikor a tompa lekerekített farka is kibujt a fészkelQhelyérQl, s késQbb a pislogására 

is felfigyeltem, gyanút fogtam. Igen, Q egy igazi lábatlan gyík. De errQl csak a világhálón 
utánanézve gyQzQdtem meg.

2

2a
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je 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 bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3. Haffner Krisztina (Budapest,
hk010169@freemail.hu) – A turai kastély – 
Szeretem az Qszt, hangulata megnyugtat; 
szabadságomon eldugott kastélyokat és 

arborétumokat látogattam. 

4. Ferencz Gabriella (Pécs, 
galagonya.bokor@gmail.com) – Kettecskén 

– A Mecsekben ugyanazon ösvények 
mentén járok évek óta. Nem is emlékszem 

ilyen nyáriasan meleg Qszre, az ember 
legszívesebben minden szabadidejét kint 

töltené az erdQben! Nem csak szép a képen a 
formai ellentét, de érdekes is, a csigákat nem 

gátolták a közlekedésben a levél tüskéi.

5. Csárdi László (Budapest, szamarkut@
gmail.com) – Sínen vagyunk – Megszerettük 
az észak-börzsönyi Fekete-völgyet, gyakran 

felkeressük. Pár hete, egy esQs napot 
követQen Hamuház és Halyagos között úgy 

30-40 szalamandrát láttunk. Érdekes, az 
állatkák a hajdani kisvasút sínjein érezték a 

legjobban magukat.

5

3
4
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Kapcsolataink hatalma 
és kiterjedése

A kötet akár a folytatása is lehetne Ba-
rabási-Albert László világhírű, Behálóz-
va című könyvének. Mint ismert, Ba-
rabási számtalan területen rámutatott 
az életünket alapvetően befolyásoló 
hálózatok jelenségére, legyenek azok 
akár a sejtjeink, akár a számítógépeink 
hálózatai, és természetesen bemutatta 
az emberek közötti kapcsolatok háló-
zatát is. E könyv szerzői, James H. 
Fowler és Nicholas A. Christakis szintén 
azzal foglalkoznak, hogy a hálózatok 
matematikai jellegzetességei az embe-
rek közötti kapcsolatok során is meg-
jelennek, és sokkal nagyobb mérték-
ben befolyásolják az életünket, mint az 
korábban gondoltuk.

Eddig ugyanis általában azt gondol-
tuk, és az ember saját magáról máig is 
hajlamos azt hinni, hogy tulajdonságai és 

nézetei lényegében a 
saját döntésein múl-
nak. Én magam, fel-
nőtt, önálló ember-
ként, önállóan dönthe-
tem el, hogy a válasz-
tások alkalmával 
elmegyek-e szavazni, 
rajtam múlik, hogy 
gazdag leszek-e vagy 
szegény, és az is csak 
rajtam múlik, hogy 

boldognak érzem magam vagy szeren-
csétlennek. A könyv ilyen és ehhez ha-
sonló kérdésekben mutat rá, milyen sok 
múlik a minket körülvevő emberek ha-
sonló tulajdonságain. Ha körülöttünk 
boldog emberek élnek, akkor mi is bol-
dogabbnak érezzük magunkat. Ha kö-
rülöttünk mindenki szomorú, sokkal 
nagyobb az esélye annak, hogy depresz-
sziósak legyünk – a szerzők különböző 
kutatások nyomán százalékos arányban 
is pontosan megmondják, mennyire.

Azt is pontosan tudjuk immár, hogy 
az ismerősök hatása milyen messzire 
nyúlik: szinte minden esetben ponto-
san három lépésre, persze egyre csök-
kenő mértékben. Például ha a felesé-
gem sikeres fogyókúrát folytat, akkor 
a kollégám felesége is nagyobb eséllyel 
fog lefogyni, és ha a feleségem leszo-
kik a dohányzásról, akkor a kollégám 
felesége is jobb eséllyel tud leszokni. 
Gyakran meglepően nagy súllyal es-

nek latba a második szintű ismerősök: 
ha például segíteni akarunk a párunk-
nak leszokni a dohányzásról, azzal se-
gíthetünk a legtöbbet, ha olyanok tár-
saságát keressük – mármint mi ma-
gunk –, akik szintén leszoktak. A le-
endő házastársunkat sem a közvetlen 
barátaink között találjuk majd meg, 
hanem a barátaink barátai között – 
akit nem így ismerünk meg, azzal jó 
eséllyel csak egyéjszakás kapcsolatot 
alakítunk ki.

A könyv ehhez hasonló, rendkívül ér-
dekes megállapításokból áll, amelyeket 
a szerzők különböző felmérések ered-
ményeiből vettek át. Maguk az ered-
mények persze nem mindig alkalmaz-
hatók közvetlenül, hiszen nagyjából ed-
dig is tudtuk, hogy szerelmi kapcsola-
tokat a barátaink barátai között érdemes 
keresni. Ezért a könyv számtalan szak-
ember számára egyszerűen csak feladja 
a leckét: az eredményeket tovább kell 
gondolni ahhoz, hogy a gyakorlatban is 
alkalmazhatók legyenek. A szerzők 
mindig hangsúlyt fektetnek a hálóza-
tok három lényeges elemének bemuta-
tására is: az első a topológia, hiszen a kap-
csolati hálók teljesen másként működ-
nek különböző hálózati topológiák 
mentén. A második az időbeliség, ahogy 
az emberi kapcsolatok hálója folyama-
tosan változik, a harmadik pedig az ösz-
szetettség: minden ember kapcsolatai 
számtalan szempontból vizsgálhatók. A 
szexuális kapcsolatok, a dohányzás, a 
szavazási hajlandóság ilyen szempontból 
nagyon könnyen vizsgálható terület, 
holott legalább ilyen érdekes, ahogy 
gazdaggá, sovánnyá vagy szerelmessé 
válhatunk – csak körül kell nézni a 
kapcsolati hálónkban… (Kapcsolatok 
hálójában. Typotex Kiadó, 376 oldal, 
2 925 forint)

SZATMÁRI PÉTER

Az emberlét paradoxona

Az idén Kossuth-díjjal elismert költő-
nek, Tornai Józsefnek a könyvhétre 
megjelent esszékötete immár a nyol-
cadik. Az esszé – e négy és fél évszá-
zados műfaj – egyik hajdani művelője 
szerint „az agy gondolatainak szabad 
folyása”. Így hát a kötet arról ad képet, 
mi jár a szerző fejében, mi minden 
foglalkoztatja. 

Az természetes, hogy az irodalom 
foglalkoztatja. A magyar irodalom, az 
elődök – mondjuk Berzsenyitől Weö-
resig vagy Vörösmartitól Illyésig, nem 
feledve a mesterének vallott Szabó Lő-
rincet – és a kortársak is. „Pannonia 
istennő költői”, ahogy egy fejezetcím 
mondja. Ám nemcsak magyar költők, 
hiszen számtalan verset fordított, s el-
gondolkoztató, amit a műfordításról 
ír: szerinte az voltaképpen újraköltés 
más nyelven. Hogy is lehetne más, ha 
egy nyelvterület közegében született 
érzésvilág kifejezését kell megszólal-
tatni a más nyelv és 
életkörnyezet szü-
löttének?  

Több esszében is ol-
vashatunk érdekes 
meglátásokat, elem-
zéseket a költészet-
ről. Közülük az 
„Egy jelző metafizi-
kája” két évszázad 
verseiben a „bús” jel-
ző hangulati jelen-
tésváltozása – vagy inkább jelentésé-
nek versbeli hangulatfordulása kap-
csán gondolkoztat el a korhangulat 
vagy életérzés változásairól. 

A szavak mágiája és egyáltalán a 
nyelv, mindenekelőtt a magyar nyelv 
vissza-visszatérő tárgya esszéinek. 
Úgy is, mint a költők eszköze, de úgy 
is, mint egy népet meghatározó, 
egyesítő ősi örökség: együtt a népdal 
útján a mitikus örökségből modern 
csodákat fakasztó zenével. S innen 
ered nyelvvédő és – amire a kötet cí-
me utal – az „esztétikai nihilizmus” 
elleni indulata a piac lovagolta divat 
tömegcikkei iránt.

Mindeközben a miért és mivégre iz-
gatja: az ellentétekkel és ellentmondá-
sokkal teli mai és történelmi társadal-
mi jelenségek, eszmék – az emberlét 
paradoxona. Vagy az emberi agyé – 
ész és ösztönös érzésvilág kontrasztja? 
Tornai József, szabadgondolkodónak 
vallva magát, a rációt, az értelmet ke-
resi, miközben a dunaharaszti csator-
nán túli kedvenc kiserdőben sátrazva 
érezné legjobban magát még ma is. 
Úgy tetszik, ez a paradox létérzet a 
forrásvidéke versei szürrealista képei-
nek is. (Az esztétikai nihilizmus. Gondo-
lat Kiadó, 2013, 312 oldal, 3 000 forint) 

N. F.



Félelem a kreativitástól

Aki a reklámszakmában dolgozik, pontosan ismeri a 
különös jelenséget: szinte ritkaságnak számít, ha az ügy-
felek elfogadják az igazán kreatív megoldásokat – an-
nak ellenére, hogy mindig kifejezetten ilyeneket kérnek. 
A megrendelők többsége hajlamos valamilyen megszo-
kottabb, „biztonsági megoldást” választani az igazán 
kreatív helyett.

S ez nemcsak afféle legenda, a jelenség valóban létezik. 
Lélektani alapja az, hogy a kreatív ötletek természetük-
nél fogva újak, így mindaddig ismeretlenek voltak. Ez 
azt jelenti, hogy még nem próbálták ki őket, nem tudni, 
mennyire válnak be a gyakorlatban, illetve milyen hiba-
lehetőségeket rejtenek. Ez pedig bizonytalanságérzést 
kelt az emberekben, s az ilyen negatív érzelmi állapotot 
mindenki csökkenteni igyekszik. Erre kézenfekvő mód-
szer a kreatív ötlet elvetése és egy sablonos megoldás, a 
„járt út” választása, hiszen a már korábban is alkalma-
zott megoldásról lehet tudni, milyen eredmény várható 
tőle, s aki emellett dönt, annak nyomban csökken a 
bizonytalaságérzése.

Három amerikai kutató – Jennifer S. Mueller, Shimul 
Melwani és Jack A. Goncalo – mérhető módon is igazol-
ni kívánta, hogy a bizonytalanságérzés együtt jár a 
kreativitással szembeni ellenérzéssel. Kísérletükben – 
amelyről a Psychological Science című folyóiratban 
számoltak be – a 73 alany egy részének azt mondták, 
lehet, hogy pénzt kapnak a részvételért, de ezt majd 
sorsolással döntik el a kísérlet végén. Korábbi kutatá-
sokból ismert, hogy a „meglebegtetett” pénz bizonyta-
lanságérzést kelt az emberekben. A többi résztvevőnek 
nem helyeztek kilátásba honoráriumot. Ezután az ala-
nyoknak egy sor, a kreativitással összefüggő szót mu-
tattak be: újszerű, kreatív, ötletes, eredeti. A résztve-
vőknek pontozással kellett megállapítaniuk, hogy ezek 
a szavak mennyire pozitívak vagy negatívak a szá-
mukra. Ám ezzel a módszerrel csak a nyíltan vállalt 
véleményt rögzítették. A rejtett attitűdöt egy trükkö-
sebb módszerrel vizsgálták: a kreativitással összefüggő 
szavakat pozitív, illetve negatív tartalmú szavakkal 
együtt (napsütés, nevetés, béke, illetve haldoklás, rot-
hadt, méreg) jelenítették meg egy számítógép képer-
nyőjén, és mérték, hogy a résztvevők mennyi idő alatt 
képesek értelmezni őket.

Ez azért jó módszer, mert az ember gyorsabban tudja 
értelmezni az azonos kategóriába tartozó szópárokat 
(például ha mindkettő negatív töltetű), mint azokat, 

ahol a két szó más-más kategóriába tartozik (például az 
egyik pozitív, a másik negatív). Ha tehát az ember rövi-
debb idő alatt tudja értelmezni a kreativitással összefüg-
gő szavakat negatív szavak társaságában, az azt jelenti, 
hogy a kreativitásról – legalábbis az adott pillanatban – 
negatív a véleménye.

Az eredmények azt mutatták, hogy a nyíltan vállalt 
vélemény nem különbözött a két csoportban, a tudatos 
értékelés során kreativitást mindenki pozitívnak minő-
sítette. A rejtett attitűdök feltárása viszont egészen más 
képet mutatott: a bizonytalanságban tartott csoport tag-
jai lényegesen negatívabban viszonyultak a kreativitással 
összefüggő szavakhoz, mint a többiek. Úgy tűnik, a 
kreativitással is hasonló a helyzet, mint sok előítélettel: a 
társadalmi nyomás nagyon erős a negatív véleménnyel 
szemben, ezért nyíltan nem valljuk be ezeket, de ettől 
még az ellenérzések rejtetten ott élnek bennünk és befo-
lyásolják magatartásunkat.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Védett lepke 
a bakonyi lWtérrWl

A fokozottan védett füstös őszi-
ara szoló (Lignioptera fumidaria) 

állományairól és országos elterjedé-
séről rejtett életmódja és késő őszi 
repülési ideje miatt nagyon keveset 
tudunk. A lepkefaj reliktumjellegű 
előfordulása egyszersmind elterjedé-
sének legnyugatibb zárványterülete 
a Kárpát-medencében.

Élőhelyei hazánkban a Dunántú-
li-középhegység dolomit és mészkő 
alapkőzetéhez kötődő lejtősztyepp-
jein található. Populációi rendkívül 
elszigetelten fordulnak elő a Bu-
dai-hegyvidék, a Pilis, a Vértes és a 
Velencei-hegység száraz gyepjeiben. 
Bakonyi elterjedésére egészen mos-
tanáig csupán néhány adat utalt, 
ezért fontos eredmény a Keleti-Ba-
kony lőtéri területein talált jelentős 
létszámú populációinak előkerülése. 
Az Európai Unió LIFE+ program-
jának támogatásával megvalósuló 
Keleti-Bakony LIFE+ program alap-
kutatásában résztvevő szakemberek 

A Kepler-78b egy tőlünk 400 fény-
évre, a Hattyú (Cygnus) csillagkép-
ben látható, a Naphoz hasonló G-tí-
pusú csillag körül kering, hihetet-
lenül szoros kötött pályán, amelyet 
mindössze 8 és fél óra alatt jár körbe. 

Ilyen bolygó pedig nincs!

Vagyis hát van – éppen csak ért-
hetetlen, hogyan jöhetett létre, 

illetve hogyan került mostani pá-
lyájára. 

Napjának közelsége miatt felperzselt 
felszínét izzó láva borítja. „A léte-
ző bolygókeletkezési modellek alapján 
megmagyarázhatatlan, hogyan jöhetett 
létre a csillaghoz ennyire közel, illetve – 
amennyiben távolabb keletkezett – ho-

számos előfordulását rög-
zítették. Megállapíthatjuk, 
hogy országos jelentőségű, 
nagy kiterjedésű, összefüg-
gő élőhelyei találhatók ezen 
a területen.

A lepkék novemberben 
rajzanak. A lassan, csap-
kodva repkedő hímeket az 
avatott szem még csak-csak 
észreveszi, de a fűszálakon 
ücsörgő, a hímeket illatjel-
zésekkel csábító szárnyat-
lan, röpképtelen nőstények 
szinte észrevehetetlenek. Her-
nyójának tápnövényei a cic-
kafark nemzetségből kerül-
nek ki.

A Keleti-Bakonyban min-
den esetben a fákkal, bok-
rokkal mozaikszerűen elő-
forduló nagyobb gyepfoltok 
környékén található. Sem 
a teljesen nyílt gyepekben, 
sem a már záródott bokor-
erdőkben nem tenyészik.

MÉSZÁROS ANDRÁS
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Fantáziakép a Kepler-78b exobolygóról 

és napjáról

 A Föld és a Kepler-78b méreteinek összehasonlítása

Föld Kepler 78b
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gyan sodródhatott mostani pályájára?” 
– mondta David Latham, a Harvard-
Smithsonian Asztrofizikai Központ 
(CfA) csillagásza.

A Kepler-78b emellett több Föld-
szerű tulajdonságával is kitűnik 

105 éves a bajai  
Türr István híd

A város szülöttjéről, a Korinthoszi-
csatorna építésének egyik szer-

vezőjéről nevezték el Magyarország 
legdélebbi Duna-hídját. 1906-tól két 
éven át épült, tervezője Szikszay 
Gerő volt, aki sarló alakú, impozáns 
vasszerkezetekkel álmodta meg. A 
vasúti forgalom csak később indult 
meg a Dunántúlt az Alfölddel össze-
kapcsoló építményen, amely az 
egyetlen vasúti híd Budapesttől dél-
re. A II. világháborúban súlyos légi-

támadást kapott, majd 
újjáépítése után 1950-
ben került forgalom 
alá a ma is álló híd-
szerkezet. A kezdet-
ben közös vasúti-
közúti híd 1989-ben 
konzolos oldalpályá-
kat kapott a megnö-
vekedett személygép-
kocsi forgalom miatt, 
majd az 1998-99-es 
újabb átépítéskor tel-
jesen szétválasztották 
a közúti és vasúti for-
galmat. A 80 tonna 

teherbírású híd hossza 582 méter, 
szélessége 19,47 méter, a kerékpáro-
sok pedig 1,54 méter széles úton te-
kerhetnek át Bajáról a szemközti 
oldalra, Gemencbe. Az 1480,22 fo-
lyamkilométernél található híd nyí-
lásmagassága bal oldalon 8,71 mé-
ter, jobb oldalon 8,40 méter, a ha-
józható hídnyílás szélessége 60 mé-
ter. A bal parti hídfő a magyar 
történelem egy szomorú eseményé-
nek állít emléket: az utolsó magyar 
király, IV. Károly itt szállt hajóra és 
indult végleges száműzetésbe Ma-
deirára, 1921. november 1-én.

KATYMÁRI VANDA

az exobolygók kö-
zül: mérete mintegy  
20 százalékkal halad-
ja meg a Földét (át-
mérője 14720 kilomé-
ter) tömege csaknem 
kétszerese, ebből kö-
vetkezik, hogy sűrű-
sége nagyon hasonló 
a Földéhez, ami vi-
szont hasonló anyagi 
összetételt (vasmag és 
kőzetek) sugall. 

A Kepler-78b anya-
csillagához rendkí-
vüli közeli pályája 
azért megmagya-
rázhatatlan, mert a 
bolygórendszer ki-
alakulásakor a fiatal 
csillag mai méreténél 
még valamivel na-

gyobb volt, így a bolygó mai pályája 
még a csillag belsejébe esett volna. 
„De az sem lehetséges, hogy távolabbról 
vándorolt be mostani pályájára, mert ez 
esetben óhatatlanul belezuhant volna a 
csillagba” – magyarázta Latham.

Tetejébe úgy tűnik, a Kepler-78b 
nem is kivételes jelenség, hanem az 
exobolygók egy újabb osztályának 
első alaposabban megismert képvi-
selője: a Kepler űrtávcső által felfe-
dezett több száz bolygójelölt között 
több hasonló, a Földéhez hasonló 
méretű, és csillagát 12 óránál rövi-
debb idő alatt körbejáró objektumot 
találtak.

A Kepler-78b adatainak pontos 
meghatározását a la palmai Roque 
de los Muchachos Obszervatóri-
um nemrég üzembe helyezett nagy 
pontosságú HARPS-North spekt-
rográfjának és a Keck Obszervatóri-
um HIRES-spektrográfjának egy-
mástól független, de egybehangzó 
eredményre vezető megfigyelései 
tették lehetővé. 

A Kepler-78b egy halálra ítélt vi-
lág: csillagának gravitációs vonze-
reje egyre szorosabb pályára vonja, 
mígnem az erős árapály-erők telje-
sen szétszaggatják. Elméleti számítá-
sok szerint ez 3 milliárd éven belül 
megtörténik. 

(ScienceDaily). 

A Kepler-78b pályájának és anyacsillaga méreteinek  

arányos összehasonlítása: a bolygó a csillag középpontjától  

2,7, felszínétQl mindössze 1,7 csillagsugárnyira kering
KÉPEK: DAVID A. AGUILAR (CFA)

Kepler 78b
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 Tételes listát készítettek 
a rendkívüli időjárási jelen-
ségek és az élelmiszerárak 

közötti kapcsolatról az Oxfam szervezet kutatói, hogy 
azokat a politikusokat is meggyőzzék az éghajlatválto-
zás fenyegetéséről, akik nem hisznek benne és lekicsi-
nyítik a veszélyét.

A következő klímacsúcs közeledtével az Oxfam is 
megkongatta a vészharangokat. 
Legújabb kutatásaik szerint az 
élelmiszerárak gyors növekedé-
se súlyos következményekkel jár 
majd a szegényebb térségekben. 
A szervezet azért készítette el a 
dokumentumot, mivel több olyan 
politikai résztvevő is van a klíma-
csúcson, akik szkeptikusak az ég-
hajlatváltozással.  Az Oxfam épp 
ezért tételesen felsorolta azokat 
az extrém időjárási változásokat, 
amelyek közvetlenül felelősek voltak az élelmiszerárak 
emelkedéséért a legutóbbi években. Az derült ki egyértel-
műen a kutatásaikból, hogy amilyen mértékben melege-
dik az éghajlat, úgy sokasodnak a problémák is. 

A szerzők felsorolása között volt a 2012-es orosz száraz-
ság, amely miatt negyedére csökkent a learatott gabona 
mennyisége, aminek következtében a kenyér, valamint 

a gabona ára az egekbe szökött. Ennek hatására nagyon 
sok gazdálkodó került komoly nehézségbe. Ugyancsak 
tavaly az elmúlt ötven év legnagyobb szárazsága tom-
bolt az Egyesült Államok közép-nyugati területein, így 
a kukoricatermés nagy része kárba veszett és az árak  
40 százalékkal emelkedtek. Három évvel korábban 
a Pakisztánt sújtó hatalmas áradások pusztítottak el  
570 ezer hektárnyi gabonát és az élelmiszerraktárak 

csaknem 80 százaléka semmisült 
meg a térségben.  

A 2011-ben Kelet-Afrikában és 
Szomáliában pusztító szárazság is 
a klímaváltozás számlájára írható. 
A szervezet arra akarja felhívni a 
figyelmet, hogy különleges viha-
rok, áradások, szárazságok a Föld 
bármely pontján kialakulhatnak, 
mivel a globális felmelegedés ha-
tására kiszámíthatatlanná váltak 
a térségek. Tim Gore, az Oxfam 

egyik vezetője kiemelte: „A klímacsúcsra készülő politi-
kusoktól kezdve a klímakutatókig mindenkinek tudnia kell, 
hogy a forró Föld egyben egy éhező Föld is. Épp ezért sürgős 
lépéseket kell tenniük, hogy mérsékeljék a károsanyag-kibocsá-
tásokat, és még több forrást kell ahhoz biztosítani, hogy kiépít-
sünk egy fenntartható élelmiszer-rendszert.” 

(www.greenfo.hu) 
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KLÍMACSÚCSOK – ÉHEZV FÖLD

Több száz új faj 
Amazóniában

Az elmúlt négy év során több 
kutatócsoport legalább 441 új 

növény- és állatfajt azonosított az 
Amazonas-medence esőerdeiben 
és élővizeiben. A Természetvédel-
mi Világalap (WWF) Élő Amazó-
nia Kezdeményezésének vezetője, 
Clau dio Maretti nyilatkozata sze-
rint az új felfedezések összességé-
ben 258 eddig ismeretlen nö-
vény-, 84 hal-, 58 kétéltű-, 22 
hüllő-, 18 madár- és egy emlős-
fajt foglalnak magukba.

A beszámolóban külön is meg-
említenek néhány olyan fajt, ame-
lyek egyedülálló tulajdonságaik 
vagy különösen súlyos veszélyez-
tetettségük miatt kiemelt figye-
lemre érdemesek.

Ilyen például az a gyönyörű, 
lángnyelvekhez hasonló mintá-
zatú gyíkfaj, latin nevén a Cercosaura 
hypnoides, amelynek példányait az 
Amazónia kolumbiai régiójában be-
gyűjtött tojásokból laboratóriumban 
nevelték fel a kutatók, ám vadon élő 
felnőtt egyedeit nem sikerült eddig 
megfigyelni. Hasonlóan veszélyezte-

tett lehet az az alig körömnyi békafaj, 
amelynek már tudományos elnevezése 
(Allobates amissibilis) is arra utal, hogy 
hamarosan végleg eltűnhet.

Egy új, vegetáriánus piranha, a 
Tometes camunani, amelyet a terület 
brazil régiójában fedeztek fel, sziklák 

közt sebesen áramló, zuhatagos pa-
takokban él és kizárólag növényeket 
fogyaszt. Tömege akár a 4,5–5 kilo-
grammot is elérheti.

Az egyetlen újonnan felfedezett 
emlősfaj, a Callicebus caquetensis a titi 
majmok közé tartozik: utóbbiaknak 
mintegy 20 faja ismert, valamennyi 
az Amazonas-medencéjéből. A fiatal 
kölyökállatok megkapóan kedves szo-
kása, hogy amikor elégedettek és jól 
érzik magukat, akkor ezt a macská-
kéhoz nagyon hasonló dorombolással 
fejezik ki.

A legtöbb most felfedezett faj erősen 
helyi jellegű, kizárólag az amazóniai 
esőerdőkben honos élőlény, amelyek 
különösen érzékenyek élőhelyük gyor-
suló beszűkülésére, amelyet az egyre 
nagyobb területeket érintő emberi te-
vékenység (hatalmas erdőirtások, gát- 
és csatornaépítések, felfutó turizmus) 
okoznak.

„Az elmúlt négy év felfedezései is megerősí-
tik, mennyire fontos Amazónia élővilágának 
megismerése és a megóvás lehetőségeinek ki-
dolgozása. Nem hagyhatjuk, hogy e páratlan, 
s részben máig ismeretlen élővilág, mindany-
nyiunk közös természeti öröksége mindörökre 
odavesszen” – mondta Maretti. 

(WWF)

Callicebus caquetensis – a titi majom kicsinyei 
elégedettségükben a macskához hasonlóan 

dorombolnak

Tometes camunani, egy új vegetáriánus piranha
KÉPEK: WWF



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/4 6  1469

A Typotex Kiadó jelentette meg Mirja Tervo: T_sarok és kamatláb cím_ köny-
vét, amelybQl egy érdekes fejezet címét kérjük. A megfejtést beküldQk között 
a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó megfejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. november 26-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére a bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született 
magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják ki. A név beküldQi között az 
Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fejezetcím elsR része. 10. Plomba. 11. ...-masszívum; a Nyu-
gati-Alpok fontos vízválasztó része Svájcban. 12. Ubinak is becézik, de nem uborka! 
13. Kolostor. 15. Továbbá. 16. A fejezetcím harmadik, befejezR része. 19. A Vág 
szlovák neve. 20. Gróf, röv. 21. Egry József festménye, a Magyar Nemzeti Galéria 
tulajdona. 26. Magyar történelmi filmekben is szereplQ olasz színészsztár (Franco). 
27. XIX. század végi iparm_vészeti stílus. 29. Valamelyik a sok közül. 31. Kerti talajt 
forgató, népiesen. 32. Manchester United, röv. 33. Kossuth-díjas matematikus, 
az MTA tagja (Frigyes, 1880–1956). 35. ... fiai; Kákosy László 1979-es kötete. 36. 
KüzdQ félként: az illetQvel szemben. 38. Karinthynál röhög rajta az egész osztály!

FÜGGQLEGES: 1. Fehér csapadék. 2. Vay ...; hazai komika (1923–2008). 3. 
Versenyszánkó. 4. Csodálkozik. 5. Deák-párti politikus, Lónyay Menyhértet váltotta 
a kormányfQi poszton (József). 6. ÉneklQ szócska. 7. Gyors értékcsökkenés. 8. 
Módosult rügy; tuberulum. 9. Dalmácia egykori fQvárosa az Adriai-tenger partján. 
14. Középen vájó! 15. A fejezetcím második része. 17. Beszterce-parti megye-
székhely Romániában. 18. Néhai táncdalénekesnQ (Zsuzsa). 22. XIX. századi 
nyelvész, néprajzkutató, a róla elnevezett m_emlék könyvtár szülQhelyén, Zircen 

található (Antal). 23. Francia színm_vész, elsQ sikerét a Zazie a metrón cím_ 
filmben aratta (Philippe). 24. Bánsági település Nagyszentmiklóstól délkeletre. 25. 
Hosszabb ideig tárolható az ilyen gyümölcs. 28. Töredék, hacsak nem katonai 
csapategységrQl van szó! 30. A szabadban. 34. EmberierQforrás-menedzsment, 
röv. 37. Felületrész! 39. E bet_pár nélkül nincs áruözön!

A 43. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
HA AZ INFORMÁCIÓT INFORMÁCIÓHOZ DÖRZSÖLJÜK. A megol-
dást beküldQk közül a Médiamasszázs (Typotex Kiadó) cím_ kötetet nyerte: 
Békesi Gábor (Vác), Bodor Gábor (Budapest), Gerócs György (Nagy-
kanizsa), Horváth Gergely (Rábapordány) és Schwarczenberger István 
(Szentendre). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük ki.

KERESZTREJTVÉNY

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 12. feladvány – 
William Shinkman

Szabad matt 
4 lépésben

Világos: Kc5 Hg4 f5
Sötét: Ke4 Vg2 Ff4 b7 f2 g3 h6

BeküldendR: a teljes megfej-
tés a mattadásig.
Beküldési határidQ (a postabélyegzQ legkésQbbi dátuma): 2013. 
december 5-e, csütörtök. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Sakkfan-
tázia, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Az Élet és Tudomány 2012. II. félévi részletes 
tartalomjegyzéke megrendelhetQ az 

eltud@eletestudomany.hu címen. Az érdeklQdQk 
számára elektronikus  formában, 

térítésmentesen elküldjük! 

MEGHÍVÓ
A TIT Valóság cím` folyóiratának író-olvasó találkozójára

2013. november 29-én (péntek)
Helyszín: Tudományos IsmeretterjesztR Társulat 

(1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16., I. emeleti Tanácsterem)
10.00–10.10: KöszöntRbeszéd – elmondja Sántha Péterné, 
 Budapest FRváros VIII. kerület Józsefvárosi 
 Önkormányzatának alpolgármestere
10.10–10.40: Magányos kultúra – magányos pénz 
 – ElRadó: dr. Magyari Beck István 
10.40–11.10: Válságok és válságkezelRk: a mainstream gondolkodás 
 problémái – ElRadó: dr. Csath Magdolna
11.10–11.40: LedRlnek a XX. századi történelmi tilalomfák 
 – ElRadó: dr. Kun Miklós
11.40–12.10: A humán/társadalomtudományok növekvR jelentRsége 
 – ElRadó: dr. TRkéczki László
A rendezvényen való részvétel ingyenes, 
azonban regisztrációköteles. A korláto-
zott létszámra (max. 60 fR) való tekintettel 
részvételi szándékát a 06-1/327-8902-es 
telefonszámon vagy a csilla.lukacs@telc.hu e-mail címen szí-

veskedjen jelezni. Minden érdeklRdRt szeretettel várunk!
Információ: 

Tudományos IsmeretterjesztR Társulat: 06-1-327-8902, 
csilla.lukacs@telc.hu

A rendezvényt a Budapest FRváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat támogatja a „Civil pályázat” keretében.
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kat. A legfiatalabbak részére külön programot rendez-
nek, fókuszban a hulladékhasznosítással, a megújuló 
energiaforrások bemutatásával. Az internetes felületekre 
készített interaktív kisfilmeken keresztül szembesülhet-
nek a fiatalok egy-egy környezeti problémával, majd el-
látogatnak a rákospalotai Hulladékhasznosító Műbe.

Rozsda Endre. Az idő 
ölelésében címmel nyílt 
retrospektív kiállítás a 
Magyar Nemzeti Galériá-
ban Rozsda Endre születé-
sének 100. évfordulója al-
kalmából.

A mintegy száz festményt, grafikát és fényképet felvo-
nultató kiállítás címét Erik Orsenna egyik, Rozsda fest-
ményeinek szentelt írásából kölcsönözték a szervezők. 
Az idő továbbá Marcel Proust művére is utal, ami Rozs-
da számára kardinális és meghatározó irodalmi élményt, 
valamint inspirációs forrást jelentett. A tárlaton a mű-
vész legkülönfélébb műfajú munkáit mutatják be az 
életmű kronológiájának megfelelően. A válogatáson ke-
resztül kirajzolódik a festőnek a naturalizmustól egészen 
az absztraktig terjedő pályája, valamint a sajátos szimbó-
lumokat használó képi nyelvezete is. Rozsda festészeté-
ben, grafikáiban egy olyan művész jelenlétét érezzük, 
aki mindent képes vonalakkal és színekkel kifejezni, és 
akinek minden ceruzával és ecsettel húzott mozdulata 
finom jelentések hordozója. A tárlat 2014. március 
2-ig várja az érdeklődőket.

Falu és város jelenik 
meg a VILTIN Galé-
ria dupla, Urban-
sub ur ban című tár-
latán december 
8-ig. A két kiállító 
művész két hasonló 
múltú kelet-európai 
ország, hazánk és 

Románia különböző életformáit helyezi a kultúra gór-
csöve alá. A „Mit jelent kelet-európainak lenni ma és 
mit jelentett harminc éve?” kérdés jegyében az 50-es 
években született alkotók új művein kívül a 70-es/90-es 
években készült munkáit is bemutatják. Bukta Imre al-
kotásai egyrészt a szokásos paraszti élet eszközeire és 
munkafolyamataira reflektálnak, másrészt a közmun-
kaprogramra adott vizuális válaszok. Megtekinthető 
ezen kívül a művész legújabb projektje is, amely az 
„egyedül vagyunk-e a világmindenségben?” kérdését 
vizsgálja, ma gas kul tú rá ba ágyazott szarkasztikus hu-
morral. Teodor Graur viszont a kelet-európai modern ur-
bánus életforma jellemző tárgyait kutatja fel és hoz létre 
belőlük új, önálló műtárgyakat.

A Fekete-Körös völgye Nagyváradtól 
délkeletre található, az Erdélyi-sziget-
hegység és az Alföld között, ahol a fo-
lyóvölgyekben a XX. század elején a 
román többségű népesség közé éke-
lődve mintegy húszezer magyar élt. 
Györffy István néprajzkutató 1911-ben 

hosszabb terepmunkája során módszeresen végigjárta 
ezt az etnikailag és földrajzilag is zárt és feltáratlan terü-
letet, ahol hiánypótló néprajzi tárgyakat gyűjtött, hely-
színi fotókat, rajzokat, feljegyzéseket készített. A máig 
meghatározó néprajzi kutatás leginkább egy régészeti le-
lethez hasonlítható, amelyen keresztül feltárul a század-
forduló modernizálódó Magyarországának egy régebbi 
korokról árulkodó, archaikus és felfedezetlen paraszti 
világa. A l02 évvel ezelőtti néprajzi gyűjtés egyedülálló 
anyaga: népviselet darabok, kerámiák, rajzok, fényké-
pek és térképek – több száz unikális darab – most először 
láthatóak önálló kiállításban a Néprajzi Múzemban.

Az Erdélyen innen – Alföldön túl című kiállítás 
bemutatja a Fekete-Körös-völgy, mint egy jól körülha-
tárolható terület földrajzi-
természeti és néprajzi sajátos-
ságait, valamint a kutatás 
idején tapasztalt archaikus 
jegyeket és változásokat, az 
Alföld felől a területre érke-
ző „pol gá rosiasulás” jegyeit. 
A tárlat 2014. március 16-
ig látható.

A Francia Nagykövetség és a Fran-
cia Intézet a magyar Vidékfejleszté-
si Minisztériummal együttműkö-
désben tizenegyedik alkalommal 
mutatja be a Környezetvédelem 

Hónapja programsorozatot, amely november 29-ig 
előadásokkal, filmvetítésekkel és kiállítással várja az ér-
deklődőket a Francia Intézetbe. A szervezők célja, hogy 
minden év novemberében a közösen kiválasztott témák 
keretében felhívják a figyelmet a bolygónkat érintő 
problémákra és reagáljanak a nemzetközi fórumokon 
felvetett égető kérdésekre. Az idei év fő témái a víz, to-
vábbá az eltűnőben lévő, az élethez elengedhetetlen ter-
mészeti kincsek és élőlények, az ökológiai gazdálkodás, 
valamint a genetikailag módosított szervezetek (GMO).

A programsorozat ideje alatt, egész novemberben 
megtekinthető a Víz tudományos szemmel című 
francia-angol nyelvű kiállítás is. A Csád-tótól a Mekon-
gig, a Földközi-tengertől az Andok völgyéig a kiállítás 
bemutatja a vízzel kapcsolatos nagy francia kutatási pro-
jekteket. Gazdagon illusztrálva, jól érthetően szemlélteti 
a fenntartható vízgazdálkodással, mint alapvető és lét-
fontosságú erőforrás fejlesztésével foglalkozó kutatáso-

ÉT-IRÁNYTd 

Feltáratlan területek

ÉletformákKörnyezetvédelem

Rozsda 100
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Életünk a stressz árnyékában
A tudomány mai állása szerint az Alz-
heimer-kór megelőzésére nincs lehe-
tőségünk és nem ismerünk olyan ke-
zelést sem, amely a betegséget meg-
gyógyítaná. A sejtvázhoz kapcsolt 
változások hazai kutatása olyan terá-
piás szerek hiányára hívja fel a figyel-
met, melyek képesek visszaszorítani a 
stressz kiváltotta negatív élettani fo-
lyamatok megjelenését. 

Az arab-izraeli háború
Az 1973. októberi háború az első 
olyan összecsapás volt, amelyben 
Izrael nem aratott megsemmisítő 
győzelmet ellenfelei felett. A pus-
kaporos térség történelme mára a 
2008-as konfliktussal együtt hét 
arab-izraeli háborút tudhat maga 
mögött.

Eurolingvisztika
Gyakorlott nyelvtanulók állítják, 
hogy az első idegen nyelv a legne-
hezebb. A második sokkal köny-
nyebb, a harmadik pedig már szin-
te magától megy. Akik a kínait 
vagy a japánt akarják elsajátítani, 
azok tudják, hogy ezek második, 
harmadik nyelvként is nehezek. Az 
európai nyelvek ugyanis minden 
felszíni különbségük ellenére is ha-
sonlítanak egymásra.

Dél-Csehország egyik gyöngy-
szeme a magyarok számára csak 
nagy nehézségek árán kiejthető 
nevű város. Pedig érdemes barát-
koznunk e nyelvtörő településsel, 
hiszen 325 évvel ezelőtt, 1688-
ban az akkor még Neuhausnak 
nevezett város jezsuita szeminári-
umában kezdte meg tanulmánya-
it az anyjától, Zrínyi Ilonától ti-
zenkét évesen elszakított II. Rá-
kóczi Ferenc. (Az egykori rend-
ház mai  múzeumi kincseiről, 
köztük a világhírű, mozgó figu-
rákból ál ló Betlehemről karácso-
nyi számunkban olvashatnak 
majd részletesen.)

A városka azonban nemcsak ezért 
számíthat az utazók figyelmére. 
Látványos a több reneszánsz udvar-
ral, freskókkal díszített kápolnával, 
loggiákkal és egy roppant rotundával 
büszkélkedő vára is. (Amelyhez – jó 
cseh szokás szerint – közvetlenül 
csatlakozik egy későbbi építésű sör-
gyár).

A szépen gondozott főtéren 
sgrafittós honlokzatú és árkádos 
polgárházak váltakoznak. A város 
mesébe illő látképét pedig a Vajgar-
tó teszi teljessé, amely a hagyomá-
nyok szerint már a XIII. században 
halastó volt. Valójában azonban ez 
csak az egyik funkcióját jelentette e 
tónak, még fontosabb szerepet ját-
szott a város életében, hogy a vizével 
töltött árkok védték a falakat az el-
lenséges támadásoktól.

A városka ma a cseh gobelinipar 
központja, erről az óvárosban, a vár-
kapu mellett egy tematikus múze-
umban nagy gonddal berendezett, 
modern, élvezetes tárlattal  emlé-
keznek meg.

Kép és szöveg:
GÓZON ÁKOS
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