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Kedves Olvasónk!
Ugyanígy kiemelten kezeljük majd cikkeinkben a 25-

50-75 éves évfordulókat: például a francia forradalom 
„kis kerek” évfordulóját (idén 225 éve kezdődött), ahol 
a korábbiaknál vélhetően távolságtartóbb, tényszerűbb 
elemzéseknek szeretnénk majd teret adni; megemléke-
zünk többek között Egressy Béni születéséről; s prog-
ramajánlóinkban szólunk majd a magyar rendszerváltás 
negyedszázados évfordulójához köthető eseményekről.

A természettudományok terén viszont idén sem a múltbe-
li évfordulókra szeretnénk elsősorban koncentrálni, hanem 
a mindenkor aktuális felfedezésekre, izgalmas innovációk-
ra, magyar és nemzetközi kutatási eredményekre. 

Mindezen tartalmaink széles körű terjesztéséhez pedig 
reményeink szerint nagy segítséget nyújt megújult, a 
korábbinál letisztultabb, felhasználóbarátabb honlapunk, 
amely a közösségi oldalakkal való összeköttetése révén 
még több fiatal olvasónk eléréséhez járulhat majd hozzá.

Sikeres új évet kívánok minden Olvasónknak, s az Élet 
és Tudománynak is! 

GÓZON ÁKOS

Lapunk 69. évfolyamát kezdjük. Szerkesztőségünk ne-
vében köszöntöm hűséges Olvasóinkat: azokat, akiknek 
a számára az Élet és Tudomány már régi ismerős; s külön 
szeretettel új vásárlóinkat, új előfizetőinket.

 Szokásainkhoz híven évkezdő címlapunkat ezúttal is 
az új esztendő egyik kiemelkedő eseményéhez, évfordu-
lójához kötődően választottuk ki: 2014-ben fontos, bár 
szomorú centenárium lesz az I. Világháború kitörésének 
kerek évfordulója. Ennek kapcsán rendszeresen számo-
lunk majd be a témakörben születő új kutatásokról, va-
lamint a száz évvel ezelőtt történt eseményekről szóló 
konferenciákról, kiadványokról. 

Arról sem feledkezünk majd meg, hogy éppen fél év-
ezreddel ezelőtt tört ki a Dózsa-féle felkelés, amelynek 
korszerű, ideológiáktól mentes történészi értékeléséről 
szeretnénk majd hírt adni.
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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:  T

A többin három szín fordul 
elQ, míg a T felettin négy.
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Északnyugat-délkelet 
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északkelet-délnyugati 
irányban az átkötQ szalag 
színe világos kék-sárga-
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nagyon látszik a piros szalag),
észak-déli irányban a szalag 
átkötése változik.

HAJRÁ: K

É=1 
V=9  
S=2 
H=5  
Ó=3  
Z=0  
P=4

azaz

19X2X53=2014 - 
BOLDOG ÚJ ÉVET!
LEGYEN 2014 SZÉP!

I
N

D
Í
T

Á
S

A 51-52. heti lapban bemu-
tatott fejtörQk megoldása:
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Hogy folytatódik a sorozat?

Melyik illik az üres helyre? 

Melyik illik a legkevésbé  a többihez? 
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	 Fantasztikus	leletek		
az	egri	vár		
Zárkándy-bástyájában

Tavaly szeptemberben indult el 
az egri vár egy méltatlanul el-
feledett részének, a Zárkándy-
bástyának a kutatása, a Megye-

székhely Önkormányzata és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. anyagi 
támogatásának jóvoltából. Nagy Lász-
ló régész, a Dobó István Vármúzeum 
munkatársa tájékoztatott a jelenlegi 
széles körű munkálatokról. Ő és társa, 
Giber Mihály régész voltak a feltárás 
vezetői. A bástya, amely mindenki 
szeme előtt, de mégis kissé „rejtve” 
állt, egykoron a vár szerves részét 
alkotta, de miután az Eger-Putnok 
vasútvonallal a múlt század elején 
(1906-07) elszakították attól, sorsa 
gyakorlatilag megpecsételődött, s 
lassú enyészetnek indult. A „vasúti 
töréssel” elpusztult két komplett 
ágyúterem, valamint XVI. századi 
falak dőltek romba.

A szebb napokat is megélt épület 
névadója Zárkándy Pál várkapi-
tány, aki 1556-ban építtette meg a 
mai bástya ősét, ezt később Ottavio 
Baldigara, itáliai hadmérnök tervei 
alapján a század második felének 
nagyszabású erődítési munkálatai 
során bővítették ki. 

Ekkor elnyert formája lényegében 
nem változott, hacsak a több évszá-
zadnyi folyamatos pusztulást nem 
számítjuk annak. 
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Felismerve, hogy a sok évszázadnyi 
pusztulás miatt az építmény a hu-
szonnegyedik óráját éli, és megmen-
tése érdekében mielőbbi lépéseket 
kell tenni, megkezdődtek a helyreál-
lítási és kutatási munkálatok.

Első lépésként a bástya megköze-
lítéséhez a nagymértékben elszapo-
rodott gaz kiirtására volt szükség. 
Majd a felújítási munkálatok előtt 
próbafeltárásokat végeztek, melynek 
célja az volt, hogy felmérjék a bástya 
belsejének régészeti érintettségét, va-
lamit a bástyán belül lévő falak vona-
lának menetét. Mikor a szakembe-
rek számára már sejthető volt, hogy 
gazdag leletanyag lakozik a bástya 
falain belül, akkor megkezdődtek a 
feltárási munkálatok.

A kutatások során előkerült a déli 
bástyafül, mely a XX. század elején 
még több méter magasan, ma a föld 
alatt rejtőzködve állt, falában a ka-
zamaták szellőzőinek nyílásaival. 

Megtalálták a bástyán kívül is lát-
ható északi külső várfal bástyabeli 
folytatását, illetve fény derült arra 
is, hogy a bástya északi fala – az 
ágyúzás elleni jobb védelem érde-
kében – többszörösen megvastagí-
tott, rendkívül masszív építmény 
volt, s az elmúlt több száz eszten-
dőben a föld alatt pihent.

A kutatóárkokban rendkívül je-
lentős, ezres darabszámban mérhető 
régészeti anyagot találtak, amely nyi-
tánya lehet, egy még nagyobb volu-
menű további kutatásnak. 

Az előkerült óriási mennyiségű 
kerámiaanyagokból kiemelendők 
a XVI-XVII. századi pipák, pipatö-
redékek (mintegy 30 db), fajansz- és 
kínai porcelántöredékek, mázas edé-
nyek és kályhacsempék töredékei. 

Ezek feltárása sokszor már 20 centimé-
terre a földfelszíntől megkezdődhetett. 

Előkerültek még fémtárgyak is, 
mint egy aranyozott bronzveret, 
ágyú- és puskagolyó darabjai, lő-
szerszámok részletei, puskák egyéb 
alkatrészei. 

A mindennapi élethez tartozó tár-
gyak is előkerültek a kutatás során,  
szögek, kisollók, viseleti leletek, gom-
bok, ruhatartozékok. Az óriási meny-
nyiségben előkerült állatcsontokból a 
korszak táplálkozási szokásairól is fel-
merülhetnek majd új leletek, adatok.

A szakemberek számára az egyik leg-
értékesebb leletanyag úgy került elő, 
hogy amikor az egyik kutatóárkot el-
kezdték kiásni, oldalából csontok álltak 
ki. Így derült rá fény, hogy temetkező 
hellyel van dolguk. Kibővítették az ár-
kot, s megbizonyosodtak arról, hogy 
szabályos testhelyzetben, rendellenes tá-
jolásban fekvő három, bizonyosan egy-
szerre eltemetett csontvázra bukkantak. 
A tetemek körül XVI-XVII. századi 
puska- és muskétagolyókat, valamint 
aranyozott viseleti tárgyakat is találtak. 
Nem kizárt, hogy az 1596-os ostrom 
halottaira bukkanhattak a régészek.

Mivel az időjárási viszonyok már 
nem teszik lehetővé az idei évben a ku-
tatás folytatását, a bástya kiárkolt falait 
egyelőre letakarták, részben visszate-
mették, hiszen a télen a csapadék, a 
hó és a kemény mínuszok számos kárt 
okoznának  a megkezdett feltárások 
helyszínén. 

Az előkerült leletanyagok az Egri 
Vármúzeum raktárába lettek elhe-
lyezve, restaurálásra, majd tudo-
mányos feldolgozásra várnak, azzal 
a nem titkolt céllal, hogy jövőre a 
látogatók akár egy kiállítás keretén 
belül is megtekinthessék majd őket.

A Zárkándy-bástya 

Csontleletek a Zárkándy-bástyán 

(KOMKA PÉTER FELVÉTELE)
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zó gyökereikre támaszkodó fák éle-
tükben a 40–50 méteres magasságot 
is elérhették. Most mégis csak csonkán 
megmaradt 2–4 m magas tönkjeik sej-
tetik, hogy életüket valamilyen vihar 
és az azt követő iszaplavinák törhették 
keresztbe. A kutatók nem elégedtek 
meg azzal, hogy egyszerűen csak mo-
csárciprusoknak nevezzék őket. Fás 
szerkezetük szövettani vizsgálatával és 
a megmaradt tobozok alapján ma már 
tudjuk, hogy legalább két-három fafaj 
uralta a bükkábrányi erdőt, a mai kínai 
mocsárciprushoz hasonló Glyptostrobus 
egy faja, a tengerparti mamutfenyő, 
a Sequoia ősi faja és a mocsárciprus, a 
Taxodium kihalt elődei.

A Pannon-tó létrejöttét majd el-
tűnését megelőzte a Kárpátok és a 
Dinaridák kiemelkedése, felgyűrő-
dése. Mindez a földtörténeti miocén 
kor közepén, 15-16 millió évvel ezelőtt 
kezdődött. Az ősi Földközi-tenger, a 
Tethys még közvetlen sósvízi tenge-
ri kapcsolatban állt Kárpát-medencei 
melléktengerével, a Paratethyssel.  A 
kiállításon a fejünk fölött lebeg a ki-
halt óriáscápa, a Carcharodon modellje, 
az üveggel fedett tengerimitáción fé-
lénken sétálva lábunk alatt ott hever 
egy delfin csontváza, körülötte ráják 
lebegnek a tengeri kagylókkal és sü-
nökkel borított homok fölött. 

Mintegy 10–11 millió évvel ez-
előtt a tengeri összeköttetés az egy-
kori Fekete-tengerrel megszűnt a 
lemeztektonikai mozgások hatására, 
a tenger hatalmas zárt tóvá alakult. 
Legalább 5–6 millió évnek kellett el-
telni ahhoz, hogy a kiédesedő vizű 
tó északnyugatról délkeletre hátrálva 

Egyelőre még a Zárkándy-bástya te-
rülete sem látogatható a nagyközönség 
részére, (egy teljesen elszeparált, lezárt 
részről van szó) hiszen még tavasszal 
tervezik a további felújítási, feltárási 
munkálatokat, és természetesen a ter-
vek között szerepel az is, hogy a bástya 
egész területe talán már a jövő évben 
fogadhatja a látogatókat.

KELEMEN CSILLA

	 A	Pannon-tenger	
múzeuma	Miskolcon

2013 novemberétől a nagyközön-
ség is megtekintheti Miskolcon, 
a Herman Ottó Múzeum újonnan 
épített szárnyában az Őserdei ös-
vényeken – A bükkábrányi mocsár-

ciprus-erdő és kora, valamint A Kárpá-
tok ásványai című állandó kiállítást, a 
Pannon-tenger múzeumát. A bemu-
tatóhely középpontjában a 2007-ben a 
bükkábrányi lignitbányában megtalált 
16 fatörzs közül kettő látható – cukros 
oldatban. A látogató először ezekkel 
a több éven át konzervált, „kandíro-
zott”, álló, eredeti helyzetükben fenn-
maradt, méltán híres mocsárciprus-fa-
törzsekkel és rekonstruált környeze-
tükkel találkozhat a kiállításon. A fák 
mintegy 7,6 millió évvel ezelőtt nőttek 
a Kárpát-medencét kitöltő hatalmas 
Pannon-tó északi mocsaras partvidé-
kén. A 2–3 méter átmérőjű, jellegzetes 
fonatos kéreggel borított és szerteága-
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egyre inkább feltöltődjön a környe-
ző hegyvonulatokról lefutó folyók 
hordalékával, s végül, körülbelül 5,5 
millió évvel ezelőtt, a miocén kort le-
záró eseményként végleg eltűnjön. A 
Pannon-tó 10 millió évvel ezelőtt még 
behatolt a rudabányai völgyekbe is, 
ahol sokféle más növény mellett, való-
színűleg a bükkábrányiakhoz hasonló 
fákon, időnként a talajra is leeresz-
kedve táplálékuk után kutatva éltek 
a világhírű emberszabású ősmajmok, 
a Rudapithecusok. A kiállításon a láto-
gató bepillantást nyerhet a rudabányai 
ásatások helyszínére, megtudhatja, 
hogy az ásatás nem misztikus, hanem 
sok türelmet és szakismeretet kívá-
nó munka. A látogatóknak a XXI. 
századi kívánalmaknak megfelelően, 
csak néhány rejtett fiókot kell megta-
lálnia, s máris ott van a szemük előtt 
a legteljesebb Rudapithecus („Gabi”) 
koponyája és végtagcsontjai – termé-
szetesen élethű másolatban. 

A miocénben nem csak tenger és 
tó borította a Kárpát-medencét, hi-
szen ugyanekkor vulkánok sokasága 
ontotta a forró kőzetet a víz alatt és 
a víz fölött egyaránt. Akit a vulkán 
működése érdekel, az gombnyomásra 
megtudhatja, hogy miként jött létre 
a Tokaji-hegy. A miocén kor egykori 
Kárpát-medencei megkövült eredeti 
növény- és állatvilága szinte kézzel 
fogható a kiállításon. A tárlókban 
eredeti leletek, a tablókon azok lelő-
helyei és a több mint száz évre visz-
szatekintő kutatástörténetük tanul-
mányozható. 

A Pannon-tenger múzeum harma-
dik bemutató része a két szinten elhe-
lyezett gazdag ásványgyűjtemény. A 
már meglévő miskolci Ásványtár az 
utóbbi években kiegészült a Kárpát-
medence tájain fellelhető újabb dara-
bokkal is. Az új kiállításon megtekint-
hető több mint 550, Magyarország 
területéről kimutatott ásvány nagy 
részét földrajzi, földtani és kutatástör-
téneti szempontból csoportosították. 

A gazdagon berendezett kiállítás 
kellő teret biztosít a Pannon-tenger 
Földtörténeti és Természetrajzi Tár 
egyre gyarapodó állományának be-
mutatására. A Pannon-medence fej-
lődését ismertető állandó kiállításon a 
számtalan interaktív és mozgó makett 
mellett vetítőtermet, múzeumpeda-
gógia foglalkozásokat, szemináriu-
mokat, konferenciák tartására alkal-
mas teret is kialakítottak. 

MÉSZÁROS ILDIKÓ

A miskolci Herman Ottó Múzeum fQbejárata az 
új kiállítások molinóival. Benne, pontosabban az 
épület elQtt két szintet foglal el a Pannon-tenger 

múzeuma – a földbe süllyesztve.

Az eredeti bükkábrányi fatörzsek és 
környezetrekonstrukciójuk a kiállítás  

legfQbb látványosságai
(A SZERZP FELVÉTELEI)
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A műszaki vívmányok iránt ér-
deklődőknek is bőséges cse-
mege jutott. Februárban a 

Berlin melletti Nauen német rádióadó 
és az amerikai Sayville között vezeték 
nélküli távírókapcsolat létesült. Ugyan-
abban a hónapban Német Kelet-Afri-
kában átadták a Tanganyika-vasútat, 
amely Dar es Salaam kikötővárost kö-
tötte össze a Tanganyika-tóval. Márci-
usban a német mozikba került az első 
heti híradó (Wochenschau). 

Agrármentalitás az ipari világban
Ugyanekkor a Német Birodalom és 
Nagy Britannia koncessziókat kötött az 
Oszmán Birodalomhoz tartozó mezo-
potámiai olajmezőkről. A megalakí-
tandó társaságban a német bankok 
25%, a brit bankok 75%-kal részesed-
tek. Az olajmezők jelentős profitot ter-
melő gazdasági vállalkozásnak számí-
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1914 – AZ UTOLSÓ 
BÉKEÉV

A múlt század fordulójának Európájában virágzott a tudományos és kulturális élet, s 1914 elején a 

felszínes	 szemlélWnek	 úgy	 tenhetett,	 hogy	 fWvárosait	 csak	 ezek	 legújabb	 eseményei	 érdeklik.	
Január	1-én	újévi	színházi	bemutatókra	került	sor,	mivel	Bayreuthban	lejárt	Richard	Wagner	har-
minc	éves	szerzWi	 jogviszonya	a	Parsifal	elWadásaira,	Berlinben,	Bécsben,	Kölnben	és	Lipcsében	
Lehár	Ferenc	és	Leo	Fall	operettjei	vonzották	a	nézWket,	májusban	Párizsban	Sztravinszkij	legújabb	
operájának,	A	csalogány	dalának	örvendezhettek	a	nézWk.	A	gondosabb	szemlélWnek	azonban	fel-
tenhetett,	hogy	a	bemutatók	többségére	saját	szövetségesi	rendszerük	(antantországok	és	a	köz-

ponti	hatalmak)	keretében	került	sor.

tottak a Bagdad-vasút építésekor. A 
megállapodás azonban az első világhá-
ború kitörése miatt nem lépett életbe. 
Áprilisban Albert Einstein Berlinben a 
Tudományos Akadémia teljes jogú tag-
ja lett. Egyidejűleg átvette a Vilmos csá-
szár Fizikai Intézet igazgatói posztját. 
Brémában 675 ezer márka alaptőkével 
megalakult a Behring Művek Kft., 
amely főleg Emil von Behring bakterio-
lógus termékeit gyártotta. Júniusban öt-
éves építkezés után 98,7 km-rel kibőví-
tették az Északi- és Keleti-tengert a szá-
razföldön összekötő Vilmos császár-csa-
tornát, amellyel a polgári hajózás előnyei 
mellett lehetségessé vált – az ellenséges 
tekintetek elől rejtve – a német hadiha-
jók áthelyezése. Júniusban a belföldi ha-
józás számára pedig megnyitották a 
Rajna–Herne-csatornát, illetve a Havel 
és Odera folyókat összekötő Hohen-
zollern-csatornát. Áprilisban az angol 
királyi pár az antant tízéves fennállása 

alkalmából Párizsba látogatott, május-
ban pedig a brit alsóház több szuvereni-
tást engedélyezett Írországnak. A Ho-
me Rule-törvény azonban az első világ-
háború kitörése és az 1916-os húsvéti ír 
felkelés miatt nem lépett életbe. Szintén 
májusban a brit Empress of Ireland sze-
mélyszállító gőzös katasztrófája 1032 ha-
lálos áldozatot követelt. 

Februárban Szentpéterváron az orosz 
birodalmi tanács egyhangú törvényja-
vaslatot fogadott el a lakosság alkoholiz-
musának leküzdésére. Többek között 
betiltották az alkoholok árusítását a nyil-
vános szórakozóhelyeken.  Ugyanekkor 
Oroszország katonai fejlesztésre (átszá-
mítva) 541,3 millió márka kölcsönt ka-
pott Franciaországtól.  Júniusban pedig 
új védővámokat léptettek életbe a búzá-

A Vilmos császár-csatorna 1900-ban

Az elsüllyedt Empress of Ireland hajó 

gyermekáldozatainak koporsóit hordják ki a 

mentQhajóról Québecben (1914)
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szociális miliőre tagolt, a belső nemzet-
alakulás folyamatától áthatott, túl sokat 
követelő politikai kultúra rögződött. A 
rajnai és porosz szociális struktúrára és 
értékrendszerre tagolt két terület nem-
csak politikailag, hanem alkotmánypoli-
tikailag és szociális kultúráját illetően is 
az európai középmezőnyben rögzült. 

Offenzíva-kultusz
Az európai szövetségi rendszer a század-
fordulóra két szembenálló nagyhatalmi 
szövetségi rendszerre tagolódott. 1879-
ben létrejött a Német Birodalom és 
Ausztria-Magyarország orosz támadás 
esetére életbe lépő kettős szövetsége 
(Zweibund), amely más országok táma-
dása esetén a feleket semlegességre köte-
lezte. A szövetséghez 1881-ben az állan-
dóan lavírozó Olaszország csatlakozott. 

Miután az 1890-es évek elején a né-
met politika felmondta a cári biroda-
lommal Bismarck által kötött titkos vi-
szontbiztosítási szerződését, Franciaor-
szág és Oroszország hasonló szövetsé-
get hozott létre. A XX. század elején 
végül Anglia is felmondta elszigetelő-
dési politikáját, s 1904-ben előbb Fran-
ciaországgal, majd 1907-ben Oroszor-
szággal antant egyezményt kötött. A 
nagyhatalmak szövetségi rendszere 
ugyan elriasztó hatású volt, de az egyes 
hatalmak szerteágazó kapcsolatai ré-
vén további államokat fenyegetett, s 
minden regionális konfliktus esetén 
egy nagy európai háború kockázatát 
hordozta.

A háború előtti években a Balkán-há-
borúk nyomán egyre fenyegetőbben 
rajzolódtak ki egy nagy európai háború 
körvonalai, amely nem egyedül és el-
sődlegesen a tengereken dől el, jóllehet 
Németország már a századfordulón 
nagy – s nyilvánvalóan angolellenes – 

flottaépítésbe kezdett. A fegyverkezési 
versenyt a szárazföldi hadseregre is ki-
terjesztették. Oroszország már a Japán 
elleni 1905. évi vereségét követően 
programot indított hadserege újjászer-
vezésére, amelynek 1917-ben kellett le-
zárulnia, s amely komoly aggodalma-
kat váltott ki Németországban, ahol a 
preventív háború gondolatát erősítet-
te. 1912–13-ban Németország, Auszt-
ria-Magyarország és Franciaország is 
rendkívüli had sereg-fejlesztési progra-
mot indított. Az európai államrend-
szer bizonytalanságát erősítette, hogy 
a kor katonai doktrínája az offenzíva-
kultusz jegyében fogalmazódott meg. 
Ennek lényege abban állt, hogy a há-
ború gyors megindításával megelőzik 
az ellenfelet és katonai döntést csikar-
nak ki. 1912 júniusában II. Vilmos né-
met császár és II. Miklós orosz cár 
(egyébként anyai ágon rokonok) az 
egyik észt kikötővárosban tartott ta-
lálkozóján az orosz fél elutasította a 
közép-európai status quo fenntartásá-
ra vonatkozó garanciákat. 

Még 1911 tavaszán a Marokkóban je-
lentkező nyugtalanságokat kihasználva 
Franciaország megkezdte az ország ka-
tonai megszállását. A német birodalmi 
kormány július elején a Párduc-ágyúna-
szádot küldte Agadir kikötőjébe. A né-
met kormány a „párducugrással” igye-
kezett a francia kormányt a kompenzá-
ciós tárgyalások felvételére kényszeríte-
ni, s Marokkó francia megszállásáért 
cserében az egész Francia-Kongó elcsa-
tolását követelte. Franciaország – Nagy-
Britanniával a háta mögött – határozot-
tan elutasította a német követeléseket. 
Végül 1911. november elején a német és a 
francia képviselők aláírták a Marokkó–
Kongó-szerződést, amelyben Franciaor-
szág szabad kezet kapott francia protek-

ra, borsóra és babra. Az intézkedések fő-
leg a német–orosz kereskedelmi szerző-
dés megállapodásai ellen irányultak, 
amelyek előnyöket biztosítottak a német 
nagybirtokosoknak.  

1914-ben a válság magvát Németor-
szágban az agrár-országból az ipari tár-
sadalomba való átmenet alkotta, a sza-
kadék a hagyományos értékek és a mo-
dern életformák között – írja Hans-Ul-
rich Wehler német történész a 
Scheidewege der deutschen Geschichte című 
munkájában. Az évszázad fordulójától 
folyt a vita, hogy Németország agrár-
állam maradjon, vagy ipari állammá 
váljon. Agrárállamként a birodalom 
csak kontinentális politikát folytathatott, 
lemondva az általános hadkötelezettség-
ről, hogy az ipari munkásságot és a pol-
gári tiszteket távol tartsa a politikától. Ez 
a gondolkodás a Schlieffen-tervben je-
lent meg, a rövid háborúban, mint a bel-
ső status quo garanciájában: ipari moz-
gósítás, a munkásság nélkül és ellenére. 
Ipari államként pedig a birodalom elve-
szítené népgazdasági autarchiáját, füg-
gővé válna a világpiactól és a flottától, 
mert a totális háború az ipar mobilizáci-
ója nélkül nem volt megnyerhető. 

A császárságban azonban nem döntöt-
tek az irányvonalról, hogy ne veszélyez-
tessék az ipar és a mezőgazdaság együtt-
működését. A birodalom agrárpolitikát 
folytatott az ipari államban. Így adaptá-
ciós hézag keletkezett az agrármentalitás 
és az ipari világ között. Sőt a társadalom 
egyre nagyobb része tudatosan megta-
gadta az ipari társadalom életmódjának 
elsajátítását. Mindez döntő különbséget 
jelzett a nyugat-európai társadalmak-
hoz képest, amelyek a XIX. században 
megőrizték relatív homogén politikai 
kultúrájukat. Ezzel szemben Közép- és 
Kelet-Európában egy töredezett, zárt 

Francia csapatok a marokkói Rabatban, 1911 II. Miklós cár és II. Vilmos császár
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kainak kiadott utasítások egy mon-
datban sűrűsödtek össze: a mozgósí-
tás egyúttal Németország elleni há-
borút is jelent.

Az előkészületek utolsó lépcsőfokát a 
Balkán-háborúk és az európai Török-
ország elpusztítása jelentette. A Balkán-
háborút próbagyőzelemnek tekintet-
ték, amelynek során Törökországot le-
választották Közép-Európáról. Főleg 
francia részről foglalkoztak sokat a há-

ború gondolatával. Az 1914. évi szerbiai 
merénylet Ferenc Ferdinánd ellen és az 
orosz mozgósítás után a francia–orosz 
terjeszkedési tervek találkoztak az an-
golok elképzelésével, hogy „agyon-
nyomják Európa közepét”. 

Imanuel Geiss német történész szerint a 
német háborús hajlandóság Haldane an-
gol külügyminiszter 1912. februári berli-
ni kudarca után, a balkáni fejlemények 
hatására változott háborús döntéssé. A 
tengerentúli német világpolitika meghi-
úsulásával ismét a hagyományos konti-
nentális hódítás került előtérbe. 

Az 1912. évi első Balkán-háború után 
már kirajzolódott a későbbi konstelláció, 
amely a világháborúba vezetett: Auszt-
ria-Magyarország katonai intervenciója 
Szerbia ellen, s az azt követő láncreakció 
– Oroszország, Németország és Francia-
ország beavatkozása. Amikor 1912. dec-
ember elején Anglia figyelmeztette Né-
metországot, hogy egy ilyen háborúban 
nem számolhat brit semlegességgel, a 
második marokkói válság után sűrűsöd-
tek a háború iránti vonzódás jelei. A csá-
szár elnökletével – s a kancellár kizárásá-
val – tartott 1912. december 8-i tanács-
kozáson formálisan már háborús elhatá-
rozás született. A haditengerészetre való 
tekintettel, amely még messze volt az 
Anglia elleni hadkészültség elérésétől, 
bizonyos minimális előkészületeket ren-
deltek el: Helgolandon tengeralattjáró-
kikötő építését, s az északi-keleti csator-
na kimélyítését nagy csatahajók hajózá-
sára. A katonai, diplomáciai és propa-
gandisztikus előkészületek az egész 

torátus berendezésére Marokkóban, s a 
térségben valamennyi nagyhatalom-
nak kereskedelmi szabadságot garan-
táltak. Németországnak meg kellett 
elégednie Francia-Kongó viszonylag 
értéktelen északkeleti peremterületé-
nek átengedésével, amelyet Kamerun 
német gyarmathoz csatoltak. 

Németország pozíciója az európai 
szövetségi szövevényben nem lett ked-
vezőbb, sőt évről évre romlott. Minden 
további halogatás csak időveszteség 
– vélekedtek a katonai stratégák, 
de a császár és a kancellár még nem 
akart hallani a háborúról. 

1914 tavaszán azonban szaporod-
tak a háborús hangok. Március ele-
jén a Kölnische Zeitung németelle-
nes háborús előkészületekkel vádol-
ta meg a cári birodalmat. Az orosz-
ellenes sajtóhadjárat szellemében 
született cikk nemzetközi aggo-
dalmat váltott ki. Április közepén a 
befolyásos Össznémet Szövetség 
(Alldeutscher Verband) az állítólagos 
orosz és francia agresszió miatt offen-
zív német katonai stratégiát követelt.

Közép-Európa	bekerítése
Az angolok 1901-ben a törekvések, 
1903 tavaszán pedig a félreismerhe-
tetlen realitások talaján a keleti és 
nyugati szárny-országok mozgósítá-
sát és összefogását hirdették meg az 
Európa közepén fekvők gazdasági 
erősödésével és tudatos, önálló konti-
nentális és tengeri politikai törekvése-
ivel szemben. A németek új típusú ki-
hívás elé kerültek. A nagyhatalmak a 
„diplomáciailag mattolt Közép-Eu-
rópa kizárásával” egyezkedtek a még 
szabad területekről – írta Hermann 
Oncken német történész. Formáló-
dott az antant, Franciaországot a re-
váns szellemének és a fenyegetettség 
érzésének felélesztésével, Oroszorszá-
got közép-ázsiai koncessziókkal, 
Konstantinápollyal és a török terüle-
tekkel lehetett elcsábítani. Alá akar-
ták ásni Bismarck közép-európai 
rendjét, a Monarchia szövetségi hűsé-
gét és belső viszonyait is. 

Az angol békés bekerítő hadműve-
let és Szazonov orosz külügyminisz-
ter 1912. októberi berlini látogatása 
után keleti orosz pozíciószerzés kö-
vetkezett, amelynek során a néme-
tek kitartottak szövetségesük, 
Ausztria-Magyarország mellett. Az 
orosz katonai körzetek parancsno-

1913-as évet igénybe vették. Az ün-
nepségek 1913. október 18-án, a száz 
évvel korábbi lipcsei csata emlékmű-
vének felavatásakor és II. Vilmos 25 
éves kormányzásának jubileuma al-
kalmából tetőztek. 

A német diplomácia egyidejűleg visz-
szatartotta Ausztria-Magyarországot 
egy Szerbia elleni korai csapástól, amely 
komoly súrlódásokhoz vezetett Bécs és 
Berlin között. Az Angliával folytatott 

tárgyalások 1914 júniusáig húzód-
tak, német részről abban remény-
kedtek, hogy a Bagdad-vasúttal és 
a portugál gyarmatok remélt újra-
felosztásával Angliát az utolsó pil-
lanatban még távol tarthatják a 
kontinentális háborútól.

1914. május végén–június elején 
a konzervatívok és Moltke vezér-
kari főnök a monarchista rend-
szer megőrzése érdekében nyíltan 

„preventív háborút” sürgetett. Moltke 
az ellenfelet Oroszországban jelölte 
meg, amelynek katonai jelenlétével 
1916-tól számolt. A birodalmi vezetés 
számára kapóra jött a szarajevói me-
rénylet, hogy – némi vonakodás után 
– az inkább tartózkodó Monarchiát a 
kulisszák mögött bevigye a Szerbia el-
leni háborúba. Ehhez azonban az 
orosz mozgósítás is hozzájárult. Berlin 
higgadtan számolt a Franciaország és 
Oroszország elleni kontinentális hábo-
rúval, még ha nem is illett bele korábbi 
„preventív háborús” elképzelésébe. 
Ennek nyomán Berlin az 1914. júliusi 
válság során megakadályozott min-
den, főleg angol közvetítési kísérletet, 
és Bécset a Szerbia elleni hadüzenetre 
és a katonai lépések megkezdésére ösz-
tönözte. A birodalmi vezetés csak ak-
kor lett ideges, amikor kirajzolódott 
Anglia Németország elleni pozíciója. 
Az óhajtott angol semlegesség ellen-
szolgáltatásaképpen megígérte, hogy a 
győzelem után tartózkodik Belgium 
és Franciaország európai területeit 
érintő annexiótól, de az ígéret a két 
ország gyarmataira nem vonatkozott. 

A délszláv egységre és függetlenségre 
törekvő belgrádi titkos szervezet, a Fe-
kete Kéz – az orosz titkosszolgálat tud-
tával – 1914. március 26-án útnak indí-
totta Boszniába hatfős merénylői cso-
portját, akiket hat kézigránáttal és négy 
modern belga pisztollyal fegyvereztek 
fel. Közöttük volt Gavrilo Princip, egy 
19 éves boszniai szerb ifjú is.

NÉMETH ISTVÁN

Japán katonák orosz foglyot Qriznek 1905-ben
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A z ország növényvilágának 
ismerete ugyancsak messze 
elmaradt Európa más orszá-

gaiétól. Az első szórványos növény-
tani adatok csupán a XIX. század 
második feléből származnak. Rész-
letesebb betekintést az ország flórá-
jába elsőként Antonio Baldacci bolo-
gnai tanár munkássága nyomán 
nyerhettünk, aki elsősorban Dél-Al-
bániába és a montenegrói határvi-
dékre tett több kutatóutat 1892 és 
1903 között.

Egy bő évtizeddel később, az első 
világháború során az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia 1916. január 31-től 

megkezdte Al-
bánia megszállá-
sát. A hadsereg 
védelmében ér-
keztek Albániá-
ba a magyar és 
osztrák tudomá-

nyos akadémia kutatói is, hogy bota-
nikai, geográfiai, zoológiai felméré-
seket végezzenek a hiányosan ismert 
területen. Így jutott el Észak-Albá-
niába Csiky Ernő, Kümmerle Jenő Bé-
la, Jávorka Sándor, Erwin Janchen, 
Ignaz Dörfler és Hans Zerny, akik-
nek gyűjtéseiből számos tudomány-
ra új faj vált ismertté Albániából. A 
Monarchia gyors, 1918 szeptemberé-
ben kezdődő és október 30-ra be is 
fejeződő visszavonulása egy időre 
véget vetett a kutatásoknak.

A második világháború után már a 
szocialista országok társkutatóinak – 
például Kárpáti Istvánnak, Boris 

Kitanovnak, Friedrich Karl Meyernek 
– volt lehetőségük eljutni Albániába. 
Ám az 1970-es évektől az ország 
szinte teljesen bezárkózott, külkap-
csolatait leépítette. Az 1991. évi rend-
szerváltást követően az 1996–97-es 
piramisjáték és az ennek következté-
ben kirobbanó zavargások tovább 
késleltették az ország flórájának ku-
tatását és kutathatóságát.

Találkozásunk Albániával
Albánia flórájáról 1983-ban, valamit 
1988 és 2000 között, illetve 2003-
ban is megjelent egy-egy monogra-
fikus feldolgozás, így az ország e te-
kintetben jól ismertnek tűnhet. Ki-
derült azonban, hogy ez közel sincs 
így, sőt a művek az Európa flóráját 
korábban áttekintő Flora Europaea 

adatainak átvételével születtek, ki-
egészítve a környező országokból 
jelzett fajokkal. Ábraanyagukkal 
sem jobb a helyzet, ugyanis azok 
Adriano Fiori olasz flóraművéből ke-
rültek átvételre, helyenként érdekes 
új kompozíciókként. Meglepő mó-
don az egyes monográfiák más-más 
fajokat jeleznek az országból, sokuk 
előfordulása az európai flóra ismere-
te alapján valószínűtlen, mások ere-
deti forrása és herbáriumi példánya 
pedig ismeretlen.

Ilyen előzmények után határoztuk 
el, hogy Albánia flóráját monogra-
fikus jelleggel feldolgozzuk. Az 
immár 8. éve folyó terepi vizsgála-
taink és a közép-európai herbáriu-
mokban (Bécs, Berlin, Budapest, 
Drezda, Jéna) található jelentős al-

N O P C S A  F E R E N C  N YO M Á B A N

FLÓRAKUTATÁS 
A SASOK FÖLDJÉN

A	kalandos	élete	Nopcsa	Ferenc	báró	A legsötétebb Európa	címmel	írt	könyvet	1911-ben	az	Albániában	
szerzett	sokéves	geológiai,	paleontológiai	kutatásairól	és	politikai	tapasztalatairól.	A	ma	már	kissé	
pejoratívnak	tenW	címadás	jól	utal	arra,	hogy	Albánia	a	kontinens	egyik	legkevésbé	ismert	és	egyik	
legelmaradottabb	területe	volt.	Az	egykori	megállapítás	olyan	tekintetben	azonban	ma	is	megállja	
a	helyét,	hogy	Albániáról	mind	a	mai	napig	keveset	tudunk.	Míg	a	Balkán	más	országai	–	Görögország,	
Montenegró,	 Horvátország,	 Bulgária	 –	 kedvelt	 turistacélpontok,	 Albánia	 legfeljebb	 az	 egzotikus	

utazások	között	szerepel.

K 104443

Homokd_nés tengerpart Vlorë mellett
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megy át egymásba a mészkő uralta 
Dinári-hegység és a változatos alap-
kőzetekből álló Pindosz hegység-
rendszere. A hegyek és az ország 
mintegy 20 százalékát elfoglaló 
síkság között keskeny dombvidéki 
sáv húzódik.

A tengerpartokat Shëngjin és 
Vlora között homokdűnék szegélye-
zik, ezeket fenyvesek, félsós mocsa-
rak és szikesek követik a szárazföld 
felé. A keskeny, természetes élőhe-
lyek alkotta sáv után településekkel 
tarkított szántók húzódnak egészen 

a hegyek lábáig. Korábban itt nagy 
kiterjedésű mocsarak és ligeterdők 
voltak, de a XX. század második fe-
lének lecsapolásai során ezek néhány 
kis foltra szorultak vissza.

A síkságok és a hegyvidék közötti 
átmeneti régiót főleg homokkőből 
(flish) felépülő dombvidék alkotja. 
Az alföldekhez hasonlóan ez is 
kultúrtáj. A domboldalakon találha-
tó településeket teraszos művelésű 
kisparcellás szántók övezik. A köz-
tük levő nagy, művelésre alkalmat-
lan területeken megmaradhatott a 
természetközeli vegetáció, amely 
azonban alig emlékeztet az egykori 
természetes növényzetre. Az elegyes 

bániai gyűjtésű anyagok jó alapot bizto-
sítanak arra, hogy az OTKA támoga-
tásával három éven belül elkészülhessen 
egy megbízható referencialista. Ez teljes 
feldolgozását adja majd az Albánia te-
rületéről eddig kimutatott őshonos és 
behurcolt fajoknak, a tévesen és bi-
zonytalanul jelzett fajoknak, valamint 
ezek különböző elnevezéseinek is.

A	Balkán	nyugati	peremén
A félsziget nevéhez méltóan – Bal-
kán jelentése: ’hegyvidék’ – Albánia 
keleti karéját hegységek alkotják. Itt 

tölgyerdők helyén az egykori leter-
melésük és a folyamatos sarjvágás és 
legeltetés következtében sűrű sarj-
cserjések és nyílt cserjések találha-
tók. Összetételük változatos, a meg-
maradt erdei fajok mellett a nyílt ré-
szeken száraz gyepek fajai is nagy 
számban megtelepedtek.

Növénytani szempontból Albánia 
fő vonzerejét a hegyek jelentik. A 
hegyvidékeken is szemtanúi lehe-
tünk az ember és természet együtt-
éléséből származó tájsebeknek: év-
százados irtásrétek, a víz visszatartá-

sára szolgáló hatalmas kőépítmé-
nyek és az egyre terjedő nagyüzemi 
fakitermelés képében. Mindezek el-
lenére a hegyvidékeken továbbra is a 
természetes növényzet jellemző és a 
legeltetés szintén mérsékeltebb, csak 
a nyári hónapokra ( július–augusz-
tus) korlátozódik. A tölgy- és 
bükköv fölött – a Kárpátoktól elté-
rően – a fenyvesek öve hiányzik, he-
lyettük havasi gyepek találhatók 
1400–2000 méter fölött.

Nagy különbséget mutat a mész-
kőből, illetve szerpentinből felépülő 
hegyvidékek növényzete. A mész-
kőhegységek karsztvidékén forrá-
sok, vizes élőhelyek csak elvétve ta-

Az Ophrys helenae
bangófaj

A Scilla albanica
csillagvirág

 A Sanguisorba albanicum
vérf_

MészkQszirtek a Mali i 
Dejës-hegységben

Teraszos m_velés_ domboldalak
 Berat közelében

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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lálhatók, a hegységek szárazak, a 
bükkösök hamar átadják helyüket a 
havasi gyepeknek, sőt a déli oldala-
kon hiányozhatnak is. Szerpentinte-
rületeken a gyakori források mellett 
kiterjedt forráslápok, hegyi tavak fi-
gyelhetők meg. A bükkösök felhú-
zódnak egészen 2000 méteres ma-
gasságig, a meredek déli oldalak 
azonban itt is nyíltak és sziklásak.

Bennszülöttek
Albánia flórájában a mediterrán fa-
jok aránya a legnagyobb. Nemcsak a 
tengerpart közelében növő számos 
bangó- (Ophrys) és nyelvorchidea- 
(Serapias) faj tartozik a mediterrán 
flóraelemek közé, hanem hegyvidé-
keken előforduló fajok is. Az ország 
északi és északkeleti részének hegy-
vidékein több közép-európai fajjal 
találkozhatunk, ilyen a hazánkból is 
ismert bókoló gyöngyperje (Melica 
nutans) és olocsáncsillaghúr (Stellaria 
holostea), melyek itt érik el elterjedé-
sük déli határát. A flórát színesítik  
olyan kontinentális fajok is,  ame-
lyek csak az ország keleti határán 
fordulnak elő, mint a Prespa-tó kör-
nyékén növő macskaherefajok 
(Phlomis pungens és a Phlomis tuberosa) 
és a koszovói határ közeléből ismert 
törpemandula (Prunus tenella).

Bár az ország területe Magyaror-
szágénak alig harmada, a különböző 
munkák 2800–2900 faj előfordulá-
sát jelzik Albániából (míg hazánkból 
legújabban 2721-et).

Albánia területe nem esik egybe 
egyetlen biogeográfiai régióval sem, 
hegyvidékei átnyúlnak a környező 
országokba, mégis sok endemizmus 
ismert az ország szerpentin- és mész-
kőterületeiről. Szerpentinről írták le 

a Sanguisorba albanica vérfűfajt, a 
Scil  la albanica csillagvirágot, a 
Chrysan themum albanicum margitvi-
rágot és a Polygonum albanicum 
keserűfűfajt. (Sajnos, egyik fajnak 
sincs magyar neve, csak a nemzetsé-
geknek.) Mészkőhegységek benn-
szülötte a Carex markgrafii sásfaj, a 
Campanula comosiforme harangvirág, 
a Stachys albanica tisztesfűfaj és a Te-
leki-holdviola (Lunaria telekiana). 
Ezekben az endemizmusokban kö-
zös, hogy rendkívül kevés róluk az 
információ, többségük leírásuk óta 
ismeretlen volt, hiányos leírásuk mi-
att elkülönítésük a közel rokon fa-
joktól igen nehézkes, és ezért önálló-
ságuk további alapos vizsgálatokat 
igényel.

Mire	jó	egy	flóralista?
Egy terület növényzetének kutatása 
során az első lépés mindig az, hogy 
megtudjuk, milyen fajok fordulnak 
ott elő. A feladat nem is olyan egy-
szerű, mint azt elsőre képzelnénk: 
gondoljuk csak el, hogy hazánkról a 
legutóbbi 20 évben megjelent flóra-
művek sokszor egészen más neve-
ket, fajokat tartalmaznak, miközben 
maga a flóra alig változott. A flóra-
lista készítésének elengedhetetlen 
része, hogy a tárgyalt fajok nevezék-
tanát tisztázzuk. Ám az albán flórá-
val kapcsolatban felmerülő több 
mint 10 000 név (!) esetében ez ha-
talmas munka, hisz mindegyikükről 
el kell dönteni, megállják-e helyüket 
önálló fajként, alfajként, esetleg vál-
tozatként vagy valamelyik másikkal 
azonosak, annak szinonimjai. Szin-
tén el kell dönteni, hogy az adott faj-
nak a vizsgált területről – esetünk-
ben Albániából – van-e hiteles adata, 

ami a változó országhatárok, hiá-
nyos lelőhelyleírások és hiányzó vagy 
töredékes bizonyító példányok miatt 
szintén nem könnyű. Egy használ-
ható lista tartalmazza, hogy a tár-
gyalt fajok őshonosak, termesztve 
vagy behurcolva fordulnak-e elő, és 
ha behurcoltak, akkor a meghono-
sodás milyen fokán állnak. Termé-
szetesen egyik fajnál sem maradhat 
el az alá tartozó nevek és azok szino-
nimái, illetve a tárgyalás alapjául 
szolgáló referenciák, bizonyító pél-
dányok ismertetése, hogy ezek alap-
ján ellenőrizhető és széles körben 
megbízhatóan használható legyen az 
elkészült flóralista.

Amíg nem tudjuk, milyen fajok 
fordulnak elő valahol, addig a terület 
egyéb növénytani jellemzőit sem is-
merjük pontosan, csak becsléseink, 
elképzeléseink lehetnek. A flóralista 
elkészítése megalapozza a terület, 
esetünkben Albánia növényvilágá-
nak további taxonómiai, növényföld-
rajzi és természetvédelmi célú kutatá-
sait. Lehetővé teszi az összehasonlítást 
a környező területekkel, országokkal. 
A nem honos fajok megjelenésének 
és terjedésének figyelemmel követése 
gazdasági szempontból is egyre na-
gyobb fontosságú, hiszen korunk 
legnagyobb ökológiai-gazdasági ki-
hívását épp a robbanásszerűen terje-
dő és környezetüket átalakító özön-
növények jelentik, és erre a célra a 
megbízható flóralisták kiválóan al-
kalmasak. Nem utolsósorban pedig 
egy hiteles flóralista segíti Albánia 
csatlakozását az európai térképezési 
és fajvédelmi programokhoz, egy-
ben a globális bio di ver zi tás megőr-
zéséhez is jelentősen hozzájárul.

BARINA ZOLTÁN

Jellegzetes hegyvidéki táj 
a Mali i Kreshtës-hegységben

A csapadékvíz visszatartására szolgáló 

kQépítmények a Mali i Thathë-hegységben
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– Azért választottuk a RecQ 
helikázokat, mert jó modellrendszerek, 
azaz jól vizsgálhatóak velük az enzi-
mekre jellemző működési mechaniz-
musok. A bakteriális helikázok mellett 
a Bloom-szindróma helikázt kutatjuk 
intenzíven, mivel ennek ismert a 
fenotípusa (tudjuk, hogy a hibásan mű-
ködő enzim pontosan milyen sejttani 
elváltozásokért, illetve betegségért fele-
lős), sokrétű molekuláris aktivitással bír, 
továbbá úgy tűnik, hogy a DNS-hiba-
javítás során – amelynek folyamatai kü-
lönösen érdekelnek minket – ez az en-
zim játssza a legfontosabb szerepet. 
– A Bloom-szindróma helikáz jel-
lemzően a homológ rekombinációnak 
nevezett folyamatban vesz részt. Mi 
az a homológ rekombináció, és mi-
ért nagyon fontos a DNS-hibajavítás 
szempontjából?
– Ha a DNS megsérül, és a kettős spi-
rál mindkét szála eltörik, akkor a sérült 
molekulából hiányzó információ egy 
vele homológ – közel vagy teljesen 
megegyező – bázissorrendű test vér-
kro ma tidából pótolható. Ehhez arra 
van szükség, hogy a homológ DNS-
szakaszok felismerjék egymást, és párt 
tudjanak alkotni. A sérült szál vége 

ilyenkor a hiányzó információt tartal-
mazó DNS két szála közé kerül, és lét-
rejön a D-huroknak nevezett, három 
szálból álló DNS-struktúra. Ezt köve-
tően indul el a sérült szál hiányzó infor-
mációinak pótlása a rekombináció fo-
lyamata során. 
– Immár több mint öt éve dolgoznak a 
helikázok működési mechanizmusai-
nak feltárásán. Mik a legújabb ered-
ményeik?
– Nagyon röviden két új eredményün-
ket szeretném kiemelni. Nemrég jelent 
meg egy összefoglalónk a Trends in 
Biochemical Sciences című folyóiratban, 
ami az egyik legrangosabb, biokémiai 
témájú összefoglalókat közlő lap. A 
cikkben Harami Gábor és Gyimesi Máté 
kollégákkal tekintettük át, hogy a 
RecQ helikázok úgynevezett szárnyas 
hélix modulja (doménje) milyen szerke-
zeti, illetve funkcionális adaptációkra 
képes. Egy másik – épp megjelenés 
előtt álló – cikkünkben szintén a szár-
nyas hélix doménnel foglalkozunk. 
Azokat a megfigyeléseinket szeretnénk 
közölni, amelyeket részletes biofizikai 
kísérletsorozataink során tettünk. A 
helikáz enzimek felépítését általános-
ságban úgy kell elképzelni, hogy van 

– A kutatócsoport egyik fő érdeklődési 
területe a DNS-helikázok működésé-
nek minél alaposabb megismerése. Mit 
érdemes tudni ezekről az enzimekről? 
– Az általunk kutatott enzimcsaládot 
RecQ helikázoknak nevezik – az en-
zimcsalád az Escherichia coli baktérium 
recQ génje által kódolt helikáz enzim-

ről kapta a nevét. A 
RecQ helikázok 
minden sejtes élő-
lényben megtalál-
hatóak: az a jellem-
ző, hogy a pro ka-
riót ákban és az 

egy szerű szerveződésű egysejtű euka-
riótákban – mint például az élesztő – 
egyetlen RecQ helikáz forma találha-
tó, míg a magasabb rendű szervezetek-
ben – növényekben, állatokban és az 
emberben – többféle. Emberben ötféle 
típust (úgynevezett izoformát) isme-
rünk, melyek közül – eddigi ismerete-
ink szerint – háromnak a mutációi 
okoznak genetikai rendellenességeket. 
Ezeket a kórképeket Bloom-, Werner-, 
illetve Rothmund–Thomson-szindróma 
néven ismerjük. 
– Miért épp ezt az enzimcsaládot 
kezdték el vizsgálni?

I N T E R J Ú  KOV Á C S  M I H Á L LYA L
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MOTORFEHÉRJÉK 
A DNS-SZÁLAKON

Magyar alapkutatókat bemutató sorozatunkban Kovács 

Mihállyal készítettünk interjút, aki az ELTE Biokémiai Tanszékén 

meködW	Motorenzimológiai	Kutatócsoportot	vezeti.	A	csoport	a	
motorenzimek fizikai és kémiai mechanizmusait vizsgálja, 

összekötve	ezt	a	DNS-hibajavító	folyamatok	iránt	érzett	kíván-
csisággal.	A	Magyar	Tudományos	Akadémia	Lendület	program-
jának	korábbi	díjazottját	arról	kérdeztük,	hogy	mik	a	legújabb	
eredményeik	a	DNS-hibajavításban	szerepet	játszó	helikáz	enzi-

mek	meködési	mechanizmusainak	feltárásában.

85613
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pedig a biokémikusok, illetve a biofi-
zikusok vizsgálnak. A biológusképzé-
sen ennek megfelelően genetika szak-

irányra jártam, majd az EL-
TE Biokémiai Tanszékén 
kezdtem dolgozni, ahol a 
motorenzimek kutatását vá-
lasztottam. Az enzimmole-
kulák önmagukban is izgal-
masak, hiszen nagy haté-
konysággal képesek katali-
zálni a szervezetünkben 
lejátszódó kémiai reakciókat. 
Az általunk vizsgált enzi-
mek viszont egyben motor-
fehérjék is: nemcsak egysze-
rűen felgyorsítják a kémiai 
reakciókat, hanem valami-
lyen mechanikai funkciót is 
kapcsolnak a reakciók kata-

líziséhez. Érdemes itt azt is megemlí-
teni, amiről talán kevesen tudnak: 
Szent-Györgyi Albert – aki elsősorban 
a C-vitamin izolálásról és az oxidatív 
anyagcsere kutatásáért kapott Nobel-
díjáról ismert – a motorfehérjéket, ne-
vezetesen az aktint és a miozint is ak-
tívan kutatta. Az ELTE Biokémiai 
Tanszékén zajló miozinkutatás Szent-
Györgyi Alberték szellemi hagyatéká-
ból indult el.

ILLYÉS ANDRÁS

tes javítás helyett – a genetikai állomány 
nagyléptékű átrendeződése is megtör-
ténhet. Az érintett gének ennek követ-
keztében az eredeti helyüktől eltérő ge-
netikai környezetbe kerülhetnek, ami 
különféle jelátviteli és egyéb problémák-
hoz vezethet. 
– A sejtek rákhoz vezető, kontrollá-
latlan osztódása is beindulhat emiatt? 
– Igen. A jelátviteli folyamatok meg-
változása akár daganat kialakulásához 
is vezethet, a sejteknek emiatt fel kell 
tudniuk ismerni és le kell tudniuk állí-
tani a nem azonos génhelyek között 
zajló – tehát illegitim – rekombinációs 
eseményeket. Általánosan elfogadott 
elmélet, hogy a legitim és illegitim re-
kombinációs események megkülön-
böztetésében a RecQ helikázok is fon-
tos szerepet játszanak. Ami még nem 
világos, hogy pontosan hogyan. Mi 
azonosítottuk a RecQ helikáz bakteri-
ális formájának molekuláris viselkedé-
sét, és kimutattuk, hogy rövid bázispá-
rosodású DNS-szakaszoknál az enzim 
visszafelé is elvégzi a szálak szétválasz-
tását. Szelektíven, tehát például a 
D-hurok rövidebb homológ szakaszai-
nál, amelyek balesetszerűen is létrejö-
hettek. 

– Miért kezdett biokémiával foglal-
kozni, mi vonzotta a leginkább ebben 
a tudományágban?
– Általánosságban véve az élet fizikai 
és kémiai alapjainak a megismerése 
érdekelt. Ezen belül két terület von-
zott: a biológiai információ feldolgo-
zásának és kifejeződésének mecha-
nizmusai, amivel a genetika tudomá-
nya foglalkozik, valamint az élő szer-
vezetekben lejátszódó konkrét kémiai 
és fizikai mechanizmusok, amelyeket 

egy „motor mag”, ami lehetővé teszi, 
hogy az enzim végighaladjon a DNS-
szálon. Ez a mag két hasonló domén 
egymásutánjából áll, amelyek a her-
nyók araszoló mozgásához hasonló, ko-
ordinált mozgást indítanak be. A moz-
gatóegységhez két másik, a legtöbb 
RecQ helikázban jelen lévő részegység 
kapcsolódik. Az egyik a szárnyas hélix 
domén, ami a kettős szálú DNS-t köti, 
a másik pedig az egyszálú DNS-t köti. 
A szárnyas hélix alegység kifejezetten 
azokat a régiókat ismeri fel, ahol a ket-
tős szálú szakaszok véget érnek: az en-
zim ezeken a szakaszokon buldózerla-
pátként képes a két DNS-szál közé éke-
lődni, szétválasztva őket egymástól. 
Kimutattuk, hogy ha az enzim rövid 
szakaszon bázispárosodott DNS-régi-
ókkal találkozik, akkor – az éppen szét-
választott DNS-szál végéhez érve – 
mindjárt vissza is fordul. Szárnyas 
hélixével ekkor újra megkeresi a kettős 
szálú DNS-szakaszokat, és ismét szét-
választja őket. Egyáltalán nem triviális, 
hogy mindez miért épp így történik, és 
milyen élettani előnnyel jár az enzim 
visszafordulása. Publikálás előtt álló 
közleményünkben új hipotézist javas-
lunk a jelenség magyarázatára: az en-
zim viselkedése – feltétele-
zésünk szerint – azt a célt 
szolgálja, hogy a sejtek ké-
pesek legyenek megelőzni 
a homológ rekombináció 
imént említett folyamatá-
nak hibás lezajlását.
– Miért különösen fontos, 
hogy a sejtek megelőzzék 
ezt a hibát?
– Már szóba került a D-hu-
rok, ami a homológ rekom-
bináció során a sérült DNS-
szál információpótlását szol-
gálja. A problémát az jelenti, 
hogy ilyen hurkok „véletle-
nül”, mintegy balesetszerűen 
is kialakulhatnak. A hibásan lezajló fo-
lyamat neve illegitim rekombináció. En-
nek eredményeként olyan DNS-szaka-
szok között is végbemehet rekombiná-
ció, amelyek nem allélikusak, vagyis 
nem a test vér kro ma ti dák azonos génhe-
lyei között jön létre a genetikai anyag ki-
cserélődése. Átkereszteződés is bekövet-
kezhet, pedig a DNS-hibajavítás során – 
az ivarsejtek képződésével ellentétben – 
ez egyáltalán nem cél. Illegitim 
rekombináció esetén – a helyi, hibamen-

DNS-helikáz enzim szerkezete  (FORRÁS: PROTEIN DATA BANK, 2WWY)

Szent-Györgyi Albert kezdte el Magyarországon

a motorfehérjék kutatását 
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A válasz elég nyilvánvaló. Mérhetjük az időt cm-ben. 
Képzeljük el például, hogy a toronyóra nagymutató-
ja 76 cm hosszú. Nos, könnyen megállapíthatnánk, 

hogy ez két napfelkelte között 24-szer megy körbe. Ha egy-
szer körbemozog a mutató, akkor a vége 480 cm-t tesz meg. 
Ennek hatvanad része körülbelül 8 cm. Az idő egységének 
nevezhetnénk ezt a 8 cm-t, és ez különben 1 percnek felel 
meg. Mérhetjük az időt távolságegységben is: 1 fényméter 
(1 méter) az az idő (időtartam!), ami ahhoz kell, hogy a fény 
1 méter távolságot megtegyen. Az első időmérő, a Napóra is 
távolságot mért. Ha pedig a Nap mozgásával mérjük az időt, 
akkor valójában fokban vagy radiánban fejezzük ki az idő-
tartamokat: 6 fok az 1 perc, 0,1 fok egyenlő 1 másodperccel.

A távolságot pedig mérhetjük (és mérjük is) időegységben: 
például 1 fényév (1 év) az a távolság, amit a fény 1 év alatt befut. 

Ésszerű dolog, hogy ne tegyünk különbséget év és fényév, 
méter és fényméter között. Így méter = fényméter, fényév = 
év, és ezért a sebesség mértékegysége fényév = év = méter/
fényméter=1. Továbbá, a fény sebessége egyszerűen c =1, 
„mértékegység nélkül”, pontosabban: a fénysebesség mér-
tékegysége 1. 

A fény sebessége c = 1 fényév/év = 1 év/év = 1.
A mindennapi jelenségek körében az első kozmikus sebes-

ség igen nagynak számít, a fény sebességéhez képest azonban 
eltörpül. A fény sebességét 1-nek venni különösen akkor jó, 
ha a mozgó testek sebessége az elektromágneses jel terjedési 
sebességével összemérhető. Legyen például egy űrhajó sebes-
sége 240 ezer km másodpercenként, vagyis a fény sebességé-
nek 80 %-a, akkor ez a jármű 1 év alatt 0,8 fényévnyi utat 
tesz meg. A sebessége tehát v = 0,8 fényév/év. Azt is mond-
hatjuk, hogy v = 0,8 méter/fényméter, hiszen ez az űrbeli jár-
mű 0,8 métert mozdul el azalatt, míg a fény 1 méter utat tesz 
meg.

M IRVL 	 BESZÉL 	 A 	 F I Z I KA ?

TÁVOLSÁG ÉVBEN,  
ENERGIA KILOGRAMMBAN
Lehetséges	idWt	távolságegységben,	például	centiméterben	mérni?	S	lehet	távolságot	másodpercben	

vagy	évben	mérni?	

Milyen jelentősége van ennek?
A távolságokat a tér pontjai között, az időtartamokat a tér 

pontjaiban mérjük. Nem egyszer hangsúlyoztuk, hogy tér-
nek az egymáshoz képest nyugvó testek összességét nevez-
zük. A térben – sokszor mondtuk már --, a nyugvó pontok 
távolsága megmérhető, ezért a tér pontjaihoz (persze sokfé-
leképpen) derékszögű koordinátarendszer illeszthető. (Ten-
gelyeit x, y, z tengelynek nevezzük.) A tér pontjaiban (feltehe-
tő) azonos szerkezetű órák mérik a jelenségek időtartamát. 
minden óráról leolvasható az időtartam, amit ez az óra mér. 
Minden óra a saját idejét méri. A sajátidő tehát egy órához kö-
tött fogalom.

A tér különböző pontjaiban elhelyezett órák járását össze-
igazítottuk. Így – emberi tevékenység eredményeként – 
megkonstruáltuk a rendszeridőt. Az anyagi testekből álló tér a 
vonatkoztatási rendszer első fogalmi összetevője.  A tér, az 
idő valamely emberi konvención alapuló szinkronizálása és a 
tér pontjaihoz illesztett koordinátarendszer alkotja a vonat-
koztatási rendszert.  

A jelenségeket vonatkoztatási rendszerben írjuk le. Képzel-
jük el, hogy – ahogy a mechanikában sokszor volt erre példa 1

2

3
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tük volna, hogy méter/fényméter = fényév/év ben mért se-
besség szerepelhet az impulzus és a mozgási energia kiszámí-
tásra szolgáló formulákban. 

Egyszerűen az ismert I=mv és    =½mv2 formulákat kell 
használnunk. Természetesen „új” mértékegységet kell beve-
zetnünk. Ha a sebessége mértékegysége – például -- fényév/
év =1, akkor az impulzus és energia mértékegysége ugyan-
úgy kilogramm, mint a tömegé.

Tekintsük a következő példát (2. ábra). Az m = 2 kg tömegű 
test – egy alaktalan kis meteorit a Nap terében – v = 0,8 (vagy-
is v = 2,4 · 108 m/s sebességgel száguld. Ekkor az impulzusa 
1,6 kg, és mozgási energiája 0,64 kg (lásd az ábrát!). Itt a „ha-
gyományos” (kilogramm, méter, másodperc) mértékrendszert 
használva is kifejeztük az impulzust és a mozgási energiáját.

Második példaként tegyük fel, hogy egy 1000 kg tömegű 
autó 30 m/s sebességgel halad. Ekkor a sebessége méter/fény-
méterben mérve v = 10-7, hiszen 10 milliomod része a fényse-
bességnek. Így impulzusa 0,1 milligramm, a mozgási energi-
ája 5 nanogramm (3. ábra). 

Ha pedig egy 10 tonna (104 kg) tömegű repülőgép a 4. ábra 
szerint a föld felszíne felett 10 km magasan repül, másodper-
cenként 100 méteres sebességgel, akkor – feltéve, hogy a föl-
dön nyugvó test energiája nulla –, a magasan repülő test ösz-
szes energiája 109 Nm, azaz ezer MJ, a sebességet méter/
fényméterben mérve az energia 11,66 mikrogramm. 

Könnyen áttekinthetjük a kg-ban számolt impulzus és 
energia számértékének átváltását Ns-ra és Nm-re (5. ábra). 

Víz melegítésekor annak belső energiája nő, ha a hőmérsék-
let 1 °C-kal emelkedik, akkor belső energiája 1 kcal-val, azaz 
4187 J-lal. Ha 1 kg tömegű (1 liter térfogatú) vizet fagyás-
pontról forráspontra, 0 °C-ról 100 °C-ra melegítünk (6. áb-
ra), akkor belső energiája 4187 · 100  =4,187 · 105 joule-lal nö-
vekszik. Átváltva, ez 4,652 · 10-12 kg = 4,652 ng 
(nanogrammal) energianövekedésnek felel meg. 

A test kg-ban kifejezett energiájának számértéke elha-
nyagolható a – szintén kg-ban kifejezett – anyagmeny-
nyiség számértékéhez képest. Ennek az összehasonlítás-
nak azonban nincs semmi értelme! A test tömegét, ener-
giáját és impulzusát nem hasonlíthatjuk össze. Ezek 
ugyanis különböző minőségek! Nem lehet összeadni az űr-
hajó útját és a mozgás idejét, még ha mindkettőt (fény) 
évben mérjük is. (Ha esetleg majd kiderül, hogy ez nem így 
van, akkor azon a tényen majd igencsak csodálkozunk.)

BARANYI KÁROLY

– a testek egy egyenes mentén mozognak. Legyen ez az 
egyenes a tér pontjaihoz rögzített derékszögű koordináta-
rendszer x tengelye. Ebben az esetben a mozgást a hagyo-
mányos idő-hely koordinátarendszerben ábrázolhatjuk. 
Az 1. ábrán a háromdimenziós teret derékszögű koordináta-
rendszerrel szemléltetjük. Ennek függőleges x tengelyén tá-
volodni látunk egy (gyorsan, 150 ezer km/s sebességgel távo-
lodó) vonatot. Az y és z tengely most nem kap szerepet, ezek 
az ábrán elmosódottan látszanak. Az ábra másik részén két-
dimenziós idő-tér koordinátarendszert rajzoltuk meg. A 
mozgásokat ebben ábrázoljuk. 

Nehézséget az okoz, hogy a relativitáselméletben gyakran be-
szélünk a fénysebességgel összemérhető „nagy” sebességekről. 
Ezért hagyományos mértékegységek használata mellett a grafi-
konok meredeksége az ábrázolást áttekinthetetlenné tenné. 

Ha pedig egy űrhajó másodpercenként 240 km-t tesz 
meg, akkor a sebessége v = 0,8. Az1. ábrán az x tengelye 
mentén, most éppen a peron mellett robogó vonat sebessé-
ge például v = 0,5 azaz v =150 ezer km/s, akkor a grafikonja 
a peron mellett elszáguldó fényjel grafikonja alatt van, mere-
deksége 0,5. 

Mindez nem a relativitáselmélet része, ezt korábban, a me-
chanikában megtárgyalhattuk volna. Ott is nyilvánvaló lett 
volna, hogy a fény grafikonja 45°-os egyenes. Igaz, arról 
nem volt tudomásunk, hogy a fény sebessége maximális. 
Nem zárhattuk ki, hogy van c-nél nagyobb sebesség, de erre 
semmi jel nem mutatott. A mechanikában azt is megtehet-

4

5

6
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tervek újraszerkesztésével mindig 
meg tudjanak felelni a felmerülő 
igényeknek, és hogy olyan klinikai 
és közösségi tapasztalatokat tudja-
nak átadni, amelyek segítik őket pá-
lyájuk, az ápolás változatos területén 
végzett munkájukban. Magyaror-
szág, ezáltal a magyar ápolás ügye az 
európai uniós csatlakozással e folya-
mat útjára lépett.

Az eltérő kultúrájú betegekkel fog-
lalkozás, ápolás tudományos alapon 
történő rendszerezése az Egyesült 
Államokból indult el, amikor 1960-
ban Madelaine Leininger megalakí-

totta a Transzkulturális Ápolási Cso-
portot. Ő vizsgálta először a külön-
böző kultúrák eredetét és magatar-
tásformáit, különös tekintettel a 
betegek ápolásával összefüggésben 
álló kérdésekre. Megállapította, 
hogy különböző ápolási, egészségi és 
betegségi mintákat a mindenkori 
kulturális normákra vonatkoztatva 
vezethetjük vissza. Ő ismerte fel az 
ápolásban először a kultúraérzé-
kenység szerepét, melyet egy új ápo-
lási elméletben, az úgynevezett Nap-
kelte modellben rögzített. 

Talán soha nem volt annyira aktu-
ális e témával foglalkozni, mint ma-
napság. Az elmúlt két évtizedben 
olyan változások zajlottak orszá-
gunkban is, melyek eredményekép-
pen elmondható, hogy a korszerű 
holisztikus, ugyanakkor személyre 
szabott ápolás rendszerében nem le-
het figyelmen kívül hagyni az eltérő 
kultúra feltérképezésének kérdéskö-
rét. Minden egészségügyi szakdol-
gozónak át kell gondolnia, hogyan 
lehet munkája hatékony a különböző 
közösségek, nép- és vallási csopor-
tok tagjainak ellátásakor.

Az ápolóknak meg kell szerezniük 
azt a tudatosságot, érzékenységet, 
tudást és hozzáértést, amely segítsé-
gével az egyedi igények és szükség-
letek kielégítésére is alkalmasakká 
válnak. Számos esetben a kulturális 
különbségek által gerjesztett élet-
helyzetek olyan körülményeket ala-
kítottak ki, melyet még a jól képzett 
szakápolók sem tudtak megfelelően 
kezelni, különös tekintettel arra, 

ELTÉRV	KULTÚRA,	
ELTÉRV	BETEGÁPOLÁS?

Társadalmunkban	számtalan	etnikai,	vallási	és	egyéb	kisebbségi	csoport,	közösség	létezik.	Az	ápoló	
sokféle	kultúrával	rendelkezW	betegcsoporttal	találkozik,	tehát	fel	kell	készülnie	arra,	hogy	minWségi-
leg,	de	a	sokszíne	közösségi	csoportok	szempontjából	is	megfelelW	gondoskodást,	ellátást	nyújtson.	
Éppen	ezért	bír	jelentWséggel,	hogy	az	ellátás,	ápolás	során	tisztázásra	kerüljön	a	kulturális	másság	

feltárása	ott,	ahol	éppen	az	ápoló	dolgozik.

A	betegellátási rendszerben 
történt változások új kihí-
vásokat jelentenek napjaink 

ápolói számára a világ valamennyi 
országában. A globalizáció az egész-
ségügyben is mindinkább tapasztal-
ható. Egyre több keleti, távol-keleti 
él köztünk, a kínai, az arab és az isz-
lám vallású betegekkel való találko-
zás mindennapossá válik, különös 
tekintettel az országos, az egyetemi 
és a határ menti intézményekben. 
Az ápolóképzést folytató intézmé-
nyek igyekeznek a tőlük telhető leg-
többet megtenni azért, hogy a tan-

EDUVITAL–	ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS
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hogy erre vonatkozó ismereteket 
sem az iskolapadban, sem pedig a fo-
lyamatos szakmai fejlődés során nem 
szereztek, nem kaptak. A kultúra – 
vagyis az egy bizonyos csoporton, 
közösségen belüli értékek, viselke-
désformák összessége, az életmód és 
hagyománytisztelet – meghatározó 
kapocs, amely egyben a másokkal 
való elfogadtatás és a túlélés eszköze 
is. 

Ahhoz, hogy világosan lássuk, mi 
is a kultúra, ismerni kell a jellemzőit. 
A betegség az emberi lét része, min-
den kultúrában. Ugyanakkor a kul-
túrák befolyásolják az egészség, be-
tegség és az egészségügyi ellátás ér-
telmezését. A tünetek (betegségek) 
jelentkezésekor az egyén a közösség 
kultúrájában kialakult nézet alapján 
értelmezi ezeket a jeleket. Az, hogy 
az egyén hogyan magyarázza beteg-
ségét, mit jelentenek számára a tü-
netek, mi okozza a betegségét, mi 
befolyásolja állapotát, mi szükséges a 
gyógyuláshoz, a környezetben, a kö-
zösségben megszokott tradíciók 
alapján történik. A korszerű ellátás 
megtervezése így nem nélkülözheti 
az ápolótól a megfelelő kulturális is-
meretek meglétét sem. A kórházak-
ban és a lakóközösségi ellátás során is 
egyre nagyobb az esély arra, hogy a 
sajátunktól eltérő kultúrájú, eltérő 
hagyományokkal, szokásokkal, né-

zetekkel rendelkező betegeket kell 
rövidebb vagy hosszabb ideig kezel-
ni, gyógyítani, ápolni és gondozni.

Eddig két kultúrkör volt, amelyek 
tagjaival gyakrabban találkozhattak 
a hazai egészségügyi szakdolgozók a 
kórházakban, s akiknek fel kellett 
készülniük az ellátására. Az egyik a 
zsidóság azon vallásgyakorló tagjai, 
akik ragaszkodtak vallási előírásaik-
hoz. Gondot okozhat, hogy az in-
tézmények nem tudják biztosítani a 
kóser étkeztetést, de ugyanígy fe-
szültséget kelthet az, hogy a vallásu-
kat szigorúan gyakorló zsidó férfi-
akhoz nem érhet hozzá ápolónő, mi-
vel a páciens nem tudhatja, hogy a 
nővér éppen nem tisztátalan-e, azaz 
havi ciklusának melyik fázisában 
tart. Ugyanakkor kiemelhető, hogy 
az ezen kultúrkörhöz tartozó egész-
ségi problémákkal küzdők maguk-
tól is rendszeresen fordulnak ellátá-
sért, valamint követik a kezelés uta-
sításait, együttműködőek a gondo-
zási folyamtokban.

A cigányság kultúrájával való talál-
kozás többször váltott és vált ki 
konfliktusokat az egészségügyi in-
tézményekben. A romák bizonyos, 
hagyományőrző csoportjai zárt kö-
zösséget alkotnak, sajátos normák-
kal és szokásokkal, amelyekhez erő-
sen ragaszkodnak. Például a kórház-
ban fekvő hozzátartozóinak látoga-

tása a település kalendáriumának 
szerves része, és a családtagok min-
dig szép számmal állják körül beteg 
rokonuk ágyát. Sok roma család 
görcsösen ragaszkodik az ősi babo-
nák és hiedelemvilág tanaihoz, tag-
jaik tiszteletben tartják hagyomá-
nyaikat, és gyakorolják is azok elő-
írásait. Sajátos szokásaik alapvetően 
befolyásolják életmódjukat és életki-
látásaikat, az egészséget meghatáro-
zó rizikótényezők erőteljesen van-
nak jelen e lakosságcsoport minden-
napjaiban. A romák születéskor vár-
ható élettartalma közel 10 évvel 
marad el a hazai összlakosság élet-
tartalmától. A romák érzelmi kitö-
rései erősebbek, ezért ha a családban 
például haláleset történik, akkor 
többen egyszerre jajveszékelnek, 
hangosan zokognak, a nők sokszor 
megtépik ruhájukat, a férfiak késsel 
megvagdalhatják alkarjukat, hasu-
kat, mellkasukat. A helyzetet az 
ápolóknak tudniuk kell kezelni. Mi-
vel az agresszió csak agressziót szül-
het, nem léphetnek fel támadólag, 
ugyanakkor az osztály rendje, a töb-
bi beteg nyugalma érdekében csele-
kedniük kell. Mindig meg lehet ta-
lálni azt a hangadót, a vajdát vagy a 
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legidősebb embert, akinek a segítsé-
gére lehet számítani, akinek a szavá-
ra hallgatnak a többiek. Az ápoló, ha 
azt akarja, hogy tiszteletben tartsák 
munkáját, akkor neki is tiszteletben 
kell tartani az ő kultúrájukat és szo-
kásaikat, akkor is, ha azok számára 
érthetetlenek, vagy első pillantásra 
ijesztőnek hatnak. Az erősen hagyo-
mányőrző közösségek tagjain kívül 
azonban a kórházban, az egészség-
ügyi ellátásban megjelennek a ci-
gányság tanult, fiatal, kevésbé ha-
gyományőrző képviselői is, akikkel 
jó kapcsolatot tud kialakítani az 
ápoló, az orvos. Sőt, megfigyelhető, 
hogy a hagyományőrző közösségben 
felnövő, de iskolázott fiatal generá-
ció már igyekszik elhagyni közössé-
gük régi szokásait.

A külső és belső migráció kortünet. 
A jövő egészségügyi ellátásnak fel 
kell készülni olyan keleti betegek fo-
gadására is, akik ápolása során a hin-
du, a muszlim vallásból eredeztethe-
tő egészséggel, betegséggel kapcso-
latos nézeteket kell átültetni az ápo-
lás napi gyakorlatába. Ilyen kihívást 
jelent például, hogy egy muszlin fér-
fibeteget ápolónő nem láthat el, 
vagy hogy egy hindu beteg étrendjét 
milyen szempontok alapján állítsák 
össze, illeszkedve a vallási előírások-
hoz, szokásokhoz. Ugyancsak kihí-
vást jelent azon távol-keleti, elsősor-

ban kínai betegek ellátása, aki a ha-
gyományos gyógymódokban bízva 
utasítják el az európai medicina ta-
nait. Azokat az ápolókat, akik szak-
értelmükkel és hozzáértésükkel ha-
tékony ellátást tudnak nyújtani az 
eltérő kultúrával rendelkező csopor-
toknál, kulturális szempontból kom-
petens szakembereknek nevezzük. 
Jelen korunk további nagy kihívása, 
ugyanakkor felelőssége, hogy olyan 
szakembereket képezzünk, akik e 
hatásköröket megszerezték és a min-
dennapos ápolási gyakorlatban al-
kalmazni is tudják. Persze az lenne 

az ideális, ha minden eltérő betegel-
látó csoportban, közösségben lenne 
ugyanolyan, vagy hasonló kultúrá-
val rendelkező ápoló, de jelenleg ez 
lehetetlen célnak tűnik. Sokkal in-
kább vállalható az, hogy az ápoló-
képzés, továbbképzés során olyan 
felkészítést kapjanak a hallgatók, ta-
nulók, amely megismerteti őket más 
népek kultúrájával, és érzékenyebbé 
is teszi őket ezek iránt. A kultúrák 
ismerete, a kultúrák iránti érzékeny-
ség elvezet az ezen felülemelkedő 
ápolásig. A kulturális szempontból 
megfelelő ápolás holisztikus, speciá-
lis eszközöket használ a felméréshez, 
és ugyanolyan speciális módon végzi 
el az ápolási feladatokat is.

Az eltérő kultúrákkal foglalkozó 
tantárgy Magyarországon előbb az 
egyetemi ( jelenleg MSc), majd ké-
sőbb a főiskolai ( jelenleg BSc) szintű 
ápolóképzésben került bevezetésre. 
A 2012-től hatályos, az egészségügyi 
szakdolgozók kötelező továbbképzé-
si rendszerét leíró anyagokban, a fel-
nőtt ápolási szakmacsoport kötelező 
ismeretkörei között már megjelent a 
transzkulturális ápolás. Így elmond-
ható, hogy Madeleine Leininger 
professzor üzenete, öröksége ha-
zánkban is révbe ért: az oktatásunk 
már nyitott a változások befogadá-
sára, továbbadására. Az elkövetkező 
években az ápolási szakembereken a 
sor, hogy a tanult elveket, techniká-
kat a gyakorlatban is alkalmazzák. 

BALOGH ZOLTÁN
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K épzeljük el, hogy a bevezetőben említett vitorla a 
hasfalunk, a szél pedig a hasüregünkben folyama-
tosan jelen lévő és változó belső nyomás. A hasizma-

ink és az izmokat körülölelő izompólya a vászon, ami ennek 
az erőnek ellenáll.  Ez a védőfal azonban már születésünk pil-
lanatától kezdve hiányos lehet, vagy veszíthet tartásából a kor 
előrehaladtával túlsúly, szöveti gyengeség, mozgásszegény 

életmód, rendszeres dohányzás, vagy 
akár korábbi hasi műtét következtében 
is. Fokozott fizikai megterhelésnek, 
nehéz súlyok gyakori emelésének 
könnyen lehet a következménye, hogy 
a meggyengült területen a has izmai-
nak, izompólyáinak egysége megsza-
kad, nyílás keletkezik, melyen keresz-
tül hasunk szervei előreeshetnek, és 
sérv alakul ki. A betegséget leggyak-

rabban húzó, görcsös, feszítő, fizikai aktivitásra fokozódó fáj-
dalom, és gyakran hányinger is jelzi.  Amellett, hogy ezek a 
panaszok megnehezíthetik a 
mindennapi tevékenységet, a ki-
alakult sérv életveszélyes állapo-
tot is előidézhet. Hasi szerveink 
egy része, melyek a sérvkapun át 
előreestek, be is szorulhatnak 
oda, kizárva önmagukat ezáltal 
a hasüregből. A szervek vérellá-
tása az erek elszorítása miatt 
ilyenkor megszűnhet, minek kö-
vetkeztében az adott szerv elhal-
hat. Az így kialakult életveszé-
lyes állapot, néhány óra alatt ha-
lálhoz vezethet. Ennek megelő-
zésére célszerű műtéti úton zárni 
a sérv kapuját.

A sebész hálójában
Magyarországon napjainkban az egyik leggyakoribb általá-
nos sebészeti beavatkozás a sérv rekonstrukciós operációja.  
Évente mintegy 20 000–25 000 ilyen beavatkozást végeznek 

INNOVÁCIÓ 
A SEBÉSZETBEN

Képzeljünk el egy hatalmas hajót! Sebesen szeli a vizet, vitorlája feszül, ahogy fújja a szél.  Az égen 

azonban	 felhWk	gyülekeznek,	és	a	vitorla	megdagad	az	egyre	erWsödW	szélben.	Hirtelen	 roppanás	
hallatszik,	a	vászon	kiszakad.	A	repedés	épp	csak	látható,	a	vitorla	még	tart.	De	a	szél	újult	erWvel	
belekap	a	sérült	anyagba,	ismét	roppanás	hallatszik.	A	repedés	mentén	tovább	hasad	a	vitorla,	veszít	
tartásából.	Szerencsére	a	sérülés	javítható,	egy	darab	anyaggal	fedhetW	a	repedés,	és	a	vitorla	ismét	

visszanyeri	az	eredeti	funkcionalitását.

cikkpályázat 

I. helyezett

105523

hazánkban, ezek közül 10 000–15 000 esetben olyan betege-
ken, akik korábban hasi műtéten estek át.

A múlt században a legelterjedtebb módszer még a nagy 
hasi feltárásból végzett rekonstrukció volt, melynek során a 
megszakadt izmot és izompólyát öltésekkel egyeztették, így 
zárva a sérv kapuját. A műtétet követően azonban az esetek 
25-55%-ában a sérv ismét kialakult, mely miatt sokszor újabb 
operációt kellett végezni. A kiújulás legfőbb oka, hogy a 
sérvkapu oldalait alkotó egymástól eltávolodott izompólyát 
és izomzatot csak a szövetek összehúzásával lehetséges egyez-
tetni. Az így keletkező feszülés azonban a hasfalat tovább 
gyengíti, ezáltal újabb szakadás keletkezhet a szövetekben. 

A sérvek műtéti kezelése során először 1958-ban ültettek be 
idegen anyagot, úgynevezett sérvhálót a hasfalba a feszülés 
kiküszöbölése érdekében. Segítségével biztosítható a sérvka-
pu feszüléstől mentes fedése, emellett mechanikai akadályt is 
képez a sérvtartalom előesésének, valamint a későbbiekben 
alapot teremt a saját szöveti elemekből felépülő hegszövet nö-
vekedésének is, visszaállítva így végső soron a hasfal integri-

tását. Napjainkban leggyakrab-
ban polipropilén alapú hálót al-
kalmaznak erre a célra, de a leg-
változatosabb súlyú, felszínű, 
szakítószilárdságú, idővel a szöve-
tek közül felszívódó és élethosszig 
a szervezetben maradó nem fel-
szívódó anyagból készült változa-
tok is léteznek. 

A sérvsebészetben elért eredmé-
nyek a hálóbeültetéssel végzett 
műtéti technikák térhódítása óta 
lényegesen javultak, jelentősen 
csökkent a műtétet követő sérv-
kiújulások száma. Az idegen 
anyag alkalmazásával, azonban 

új szövődmények is megjelentek. Gyakrabban fordul elő fer-
tőzés a műtéti területen, mely csak gyógyszeresen vagy ismé-
telt operációval orvosolható. A háló elmozdulhat a beültetés 
helyéről, érképletek vagy belső szervek sérülését okozva, 
melynek következtében vérzés, szervsérülés, esetleg későbbi 

A sérv részei
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heges összenövés alakulhat ki a hasüregben. Hosszú távon, az 
éveken át jelen lévő idegen test pedig krónikus fájdalmat pro-
vokálhat a szervezetben. 

Mindezek mellett nem elhanyagolható szempont a speciáli-
san kialakított hálók rendkívül magas előállítási költsége 
sem. A helyzet ideális megoldása lehet, hogy a beültetett háló 
csak átmenetileg, a megbízható hegszövet kialakulásának 
ideje alatt van jelen a szervezetben, majd feladata teljesítésével 
felszívódik onnan.

ÉpítWmevészet	 
molekuláris	szinten

A nanotechnológia korunk 
egyik legnagyobb léptékben 
fejlődő tudományága, meg-
határozó szerepet játszik szá-
mos kutatási területen. Új 
távlatokat nyit a sebészi tech-
nológiák fejlesztésében is, 
módszereivel lehetőség nyí-
lik atomi, molekuláris szin-
ten megtervezni és létrehoz-
ni a kívánt tulajdonságok-
kal rendelkező anyagokat. 
Alapanyagként egyszerű 
molekulákat, úgynevezett 
monomereket használnak, 
melyek megfelelő körülmé-
nyek között nagy számban 
képesek összekapcsolódni, is-
métlődő egységekből álló po-
limer molekulává összeállni. 
Többek között alkalmaznak 
olyan molekulákat is, melye-
ket számos iparág felhasznál, 
például műanyag tárgyak, 
ruhanemű, ragasztó, csoma-
golóanyag előállításához. 

Kutatásunk során a 
polimerháló képzéséhez 
szükséges megfelelő kö-
rülményeket az elektro-
mos tér segítségével te-
remtjük meg. Szálhúzással, úgynevezett elektrospinning 
technikával képzünk mesterséges polimerszálakat, melye-
ket térhálósítással, azaz keresztkötések kialakításával te-
szünk stabillá, így létrehozva a gyakorlatban alkalmazni kí-
vánt háló szerkezetét. Az így kapott polimerszálak átmérő-
je nanométeres tartományba esik, hozzávetőleg 250-szer 
kisebbek, mint egy átlagos emberi hajszál vastagsága. Az 
elektromos teret egy nagyfeszültségű tápegység segítségé-
vel állítjuk elő, mely a felhasznált polimer oldatát tartalma-
zó tárolóhoz kapcsolódik. A tároló végén tű helyezkedik el, 
elektromos tér határása ennek hegyéből indul el a polimer 
szál, mely egy földelt céltárgyhoz érve rendezetlenül szétte-
rül, majd keresztkötések kialakulását követően létrejön a 
kutatásunk során vizsgált polimer háló. A vizsgált polimer 
tulajdonságai, a szálak átmérőjének, eloszlásának, a kereszt-
kötések gyakoriságának változtatásával, az adott felhaszná-
lási területek igényeihez igazodva módosíthatók.

A	tökéletes	anyag
Ideális hálót kifejleszteni ez idáig nem sikerült. Optimális 
tulajdonságai azonban pontosan meghatározhatók: legyen 
alkalmas az emberi szövethiány pótlására, segítse elő a rege-
nerációt azáltal, hogy felülete megfelelő környezetet bizto-
sít a sejtek megtapadásához, szaporodásához, mindamel-
lett, hogy nem mérgező, nem okoz gyulladást vagy allergi-
ás reakciót. Fizikai tulajdonságai nem változhatnak, míg a 
hegszövet ki nem alakul, továbbá alapvető követelmény a 

beültetendő anyaggal szem-
ben, hogy a sebészi alkal-
mazás során könnyű legyen 
kezelni, hajtogatni, mani-
pulálni, és műtétet követő-
en ne okozzon szövőd-
ményt. Végül, de nem utol-
só sorban, előállítási költsé-
ge legyen alacsony. 

Kutatásunk során olyan 
kontrolláltan felszívódó há-
ló létrehozása a célunk, 

mely ideális vázat biztosít az 
új hegszövet alakulásának, 
majd nyomtalanul lebomlik. 
Azáltal, hogy  a szervezet-
ben a feltétlenül szükséges 
minimális időre tudjuk 
csökkenteni az idegen anyag 
jelenlétét, visszaszoríthatjuk 
a jelenleg alkalmazott hálók 
által okozott számos szö-
vődményt. A kizárólag fel-
szívódó komponensekből ál-
ló háló ellenállóbb a fertőzé-
sekkel szemben, csekélyebb 
az általa kiváltott idegen-
test-reakció, és használatával 
elkerülhető a műtétet köve-
tő krónikus fájdalom kiala-
kulása is. Alapvető követel-
mény a mesterségesen előál-
lított anyagokkal szemben a 
biokompatibilitás és biodeg-

radábilitás, azaz, hogy megfelelően összeférnek-e a szerve-
zettel, illetve lebomlásuk során nem károsítják-e azt. Vizs-
gálatuk során az anyag azon hatásait figyeljük, hogy alkal-
mazása esetén a megfelelő reakciókat váltja-e ki a fogadó 
szövetekből, megvalósítva így a biológiai rendszer és anyag 
zavartalan együttműködését, valamint lebontási folyamata 
során keletkezik-e az élő szervezet számára mérgező anyag. 
Kutatásunk alatt választ kapunk arra, hogy megfelel-e a 
polimerháló ezeknek a kritériumoknak.

Két, eltérő környezetben figyeljük meg a polimerháló vi-
selkedését, egyrészt in vitro, „üvegben”, sejtekkel ellenőrzött 
laboratóriumi körülmények között, másrészt in vivo, állatok 
bevonásával élő szervezetben. 

In vitro kutatásunk során különböző, az emberi szerveze-
tet felépítő sejttípusok jelenlétében vizsgáljuk a mesterséges 
háló hatását a sejtek életműködésére. Minden sejttípus jel-
lemző módon viselkedik a számára megfelelő környezet-

Mesterségesen kialakított sérvkapu fedése a polimerhálóval

A polimerháló szerkezete 5000-szeres nagyításban

hasbQr
mesterségesen 
kialakított sérvkapu

polimerháló
hálót hasizomhoz 
rögzítQ öltések
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ben. Ezek a tulajdonságok, sejtek nagysága, alakja, osztó-
dásuk gyorsasága, pontosan mérhető. A sejtek a háló jelen-
létében megfigyelhető viselkedését értékelve objektív képet 
kaphatunk a vizsgált anyag biokompatibilitásáról, 
biodegradábilitásáról, egy speciális, meghatározott felület-
hez letapadó tulajdonsággal rendelkező sejtvonallal pedig 
megfigyelhetjük, miként viselkedik a polimerháló mester-
séges vázként. Vizsgálataink során megfigyeltük, hogy a 
háló anyagának jelenlétében az általunk vizsgált sejtek fel-
vették a rájuk megfelelő környezetben jellemző tulajdonsá-
gokat, alakjuk sokszögletű, kihúzott lett, osztódásuk sebes-
sége, életjelenségeik megfelelőek voltak.  

In vivo vizsgálataink folyamán, az élő szervezetben mes-
terségesen alakítunk ki sérvet, így élettani körülmények 
között figyelhetjük meg napokig, hónapokig a polimer- 
háló viselkedését, biokompatibilitását, biodegradábilitását. 
A hosszú távú követéssel, a hegszövet kialakulásával pár-
huzamosan, a háló szakítószilárdságának, egyéb mecha-
nikai tulajdonságainak változásaira kaphatunk választ. 
Megfigyeljük, előfordulnak-e a jelenleg alkalmazott há-
lók használata során már leírt szövődmények, esetleg új 
szövődmény megjelenik-e vizsgálataink során. Szükség 
esetén a polimer szerkezetének módosításával érhetjük el 
a lassabb felszívódást, különböző vegyületek hozzáadásá-
val pedig fokozhatjuk a hegszövet kialakulásának készsé-
gét, csökkenthetjük a fertőzés, és egyéb szövődmények 
kialakulását. 

A polimerháló előnyös tulajdonságai mellett, jelentős 
szempont, hogy előállítása és alkalmazása költséghaté-
kony, nagyságrendekkel olcsóbb a gyakorlatban alkal-
mazott hálókénál. Kifejlesztésével, egy ideális, és széles 
körben könnyen hozzáférhető termék válik elérhetővé. 
Gyakorlati alkalmazása előtt még számos, kutatásban el-
töltött óra áll előttünk. Az eddigi kutatás a Semmelweis 
Egyetem Nanokémiai Kutatócsoportjának és a Semmel-
weis Egyetem Kísérletes Sebészeti és Műtéttani Intéze-
tének együttműködésében valósult meg. Sosem feled-
jük, hogy: „a tudomány izgalmas kaland. Ajtókat nyitoga-
tunk, keressük az igazságot, s egyszerre ott van előttünk, mint 
mesebeli kincs, a maga kézzelfogható, tündöklő valóságában.” 
(Kosztolányi Dezső)

BATA ORSOLYA SÁRA

 DANKÓ TITANILLA

Sejtek megjelenése a polimer jelenlétében

Elefántok	rejtWznek	Ausztráliában?

Új szervet fedeztek fel a kutatók hím koalákban. Pár-
zási időben a koalák a testsúlyuk alapján vártnál húsz-
szor mélyebb hangokat bocsátanak ki, vagyis úgy 
bőgnek, akár az elefán-
tok. Az eddig ismeret-
len szerv két szalagból 
áll, amelyek a gége 
hangszalagjainál há-
romszor hosszabbak, ti-
zenötször szélesebbek 
és majdnem hétszázszor 
nehezebbek. A száj- és 
orrüreg találkozásánál 
helyezkednek el a ga-
ratban (az ábrán piros 
színnel jelölve). Az or-
ron beáramló levegő 
rezgésbe hozza a szala-
gokat, és a nagy mére-
tüknek köszönhetően 
mély hang keletkezik.

Mire való ez a speciá-
lis szerv? A nagyobb hí-
mek valószínűleg mé-
lyebb hangokat adhat-
nak ki, ezért a nősté-
nyek pusztán a hangjuk 
alapján választani tud-
nak a hímek között. 
Arra egyelőre nincs fe-
lelet, miért csak a koa-
lánál alakultak ki száj-
padlás-hangszalagok.

A történet igazán iz-
galmas része az, hogy 
ma már ritkán fedez-
nek fel az anatómusok 
új szervet emlősállatok-
nál. Az elmúlt évek 
hasonló hírei közül 
emlékezetes az elefánt 
lábában talált hatodik 
lábuj j, ami többlettá-
maszt ad a legnehe-
zebb szárazföldi álla-
toknak, il letve egy 
röplabda méretű szerv 
a barázdásbálnák szá-
jában, ami a nyelés 
összehangolását segíti. A koaláké az egyetlen eddig 
ismert hangképző szerv, ami szárazföldi emlősök-
ben független a gégétől.    

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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– Az elmúlt időszakban megszapo-
rodtak azok a hírek, amelyek új fajok 
felfedezéséről szólnak, ugyanakkor vé-
ge-hossza nincs az emberi tevékenység 
miatt kipusztult állatok listájának. Az 
embernek mégis az az érzése, nem va-
lamiféle új egyensúly kialakulásának 
vagyunk szemtanúi.
– Valóban nem. Az ismereteink gyara-
podnak, de az élővilág ilyen rövid idő-
skálán semmiképpen nem válik lénye-
gesen fajgazdagabbá. Jelenleg a Földön 
1,5 - 2 millió fajt tartanak számon, em-
lősből kb. 4600-at, amelyeket nagyjából 
harminc rendbe sorolhatunk be. A né-
pesebb csoportok közül a halfajok szá-
ma 27-30 000, a rovarfajoké pedig egy 
millió körül lehet. Magyarországon 45 
000-50 000 különböző állat él. A jel-
lemzően szárazabb, kontinentális ég-
hajlat miatt persze a fajösszetétel nem 
olyan változatos mint a trópusokon. 

Az 1984-ben leírt nepáli medvét kö-
vetően (Ursus nepalensis), 1986-ban ta-
lálták meg a napfarkú cerkófot 
(Cerpopithecus solanus) Gabon középső 
részén, valamint Madagaszkár szige-
tén a szélescsíkos mongúzt (Galidictis 
grandidieri). A Vu-Quang antilopot 
(Pseudoryx nghetinhensis) Vietnamban 
1992-ben, a fogascetek közé tartozó 
Mesoplodon baha mondit 1995-ben látták 
először.

Az 1997-ben előkerült szürkelábú 
karcsúmajom (Pygathrix cinerea), és a 
1999-ben felfedezett annami üregi 
nyúl (Nesolagus timminsi) szintén Viet-
namban és Laoszban él. Utóbbi na-
gyon hasonlít a szumátrai csíkos nyúl-
ra, de genetikai vizsgálatokkal bizo-
nyították, hogy a két faj fejlődése 

MACSKAMEDVICUS TIGRISENSIS,  AVAGY: MINEK NEVEZZELEK?

EMLVS-FELFEDEZÉSEK	
NAPJAINKBAN

A	tavalyi	év	három	új	emlWsfaj	felfedezésével	gazdagította	tudásunkat	a	Föld	élWvilágáról.	Pedig	1988	
januári	elsW	számunkban	–	a	nyolcvanas	években	elWkerült	új	emlWsfajok	bemutatása	kapcsán	–	azt	
írta	lapunk:		a	régebbi	korok	felfedezWi	és	a	maiak	munkája	között	szinte	az	egyetlen	hasonlóság,	
hogy	hatalmas	szerencse	kell	az	új	fajok	megtalálásához.	A	zootaxonómusok	munkájára	a	molekulá-
ris	biológiai	módszerek	megjelenése	volt	a	 legnagyobb	hatással,	errWl	 is	kérdeztük	Farkas	János	

adjunktust	az	ELTE	Természettudományi	Karának	Állatrendszertani	és	Ökológiai	Tanszékén.

mintegy 8 millió évvel ezelőtt elvált 
egymástól. Ebben a térségben  különö-
sen érdemes kutatni, mert pl. 2005-
ben a laoszi sziklapatkány (Laonastes 
aenigmamus) egy piac grillsütödéjének 
kínálatában tűnt fel – aztán persze talál-
tak még élő példányokat is, aminek azért 
is örültek, mert addig úgy gondolták, a 
jószág mintegy 11 millió éve kihalt.

2006 és 2010 között három egér-
maki- (Microcebus jollyae,  M.mitter mei-
eri, M.simmoni) és egy denevérfajt 
(Scotophilus marovaza) írtak le Ma da-
gaszkáron. 

2007-ben egy kongói faluban láttak 
először Lesula-cerkófot (Cer co pi thecus 
lomamiensis), de az anatómiai, környe-
zettani, és viselkedésökológiai vizsgá-
latok ma már annyira részletesek és 
hosszadalmasak, hogy hivatalosan a 
fajt csak 2012-ben írták le.

2010 a kabócamajom-formákhoz 
tartozó, Kolumbiában élő Caqueta titi 
majom (Callicebus caquetensis) felfede-
zését hozta, amelyből becslések szerint 
alig 250 példány élhet a gerillaharcok 
miatt csak nagy nehézségek árán ku-
tatható területen. Tavaly a tüskés 
Boki Mekot patkány (Halmaheramys 
bokimekot) hat példányát az indonéz 
Maluku-szi get vi lágban, a mosómed-
vék családjába tartozó olinguitot 
(Bassaricyon neb li na) pedig még 2006-
ban az Andok erdőségeiben találták 
meg. A macskamedve névre keresztelt  
állat DNS-vizsgálata alapján 2013-ban 
vált biztossá, hogy új élőlényről van 
szó. Még ha néhány ki is maradt a fel-
sorolásból, látható, hogy az elmúlt ne-
gyedszázadban csaknem 20 új emlős 
került elő.

Sajnálatos módon a természetvédelmi 
szervezetek legújabb felmérései szerint  
a gerinces fajok mintegy húsz százalé-
ka veszélyeztetett, elegendő végigbön-
gészni a Természetvédelmi Világszö-
vetség Vörös Listáját (http://www.
iucnredlist.org).
–  Az emberek többsége még az ál-
latkertekben látható fajokat is nehezen 
tudja megnevezni, miért van szükség 
egyáltalán a laikus számára bonyolult-
nak hangzó latin nevekre és aprólékos 
rendszertani kategóriákra?
– Ha a törzs, osztály, rend, család, 
nem, kategóriákat soknak találja az át-
lagember, akkor nézze meg az egysej-
tűek, vagy a férgek rendszertanát. Az 
természetesen könnyen belátható, 
hogy egy parazitás betegség esetén 
pontosan kell tudnunk májmétely, 
vagy álomkór ellen kezeljük-e a páci-
enst, mert míg az előbbit egy laposfé-
reg, utóbbit egy ostoros egysejtű okoz-
za. De a pontos elkülönítés mondjuk a 
vipera-félék családján belül is fontos le-
het, mert a rákosi vipera és a texasi 
csörgőkígyó mérge sem egyforma. 
Korábban csak morfológiai alapon 
történt a rendszerezés, ami azért nem 
jó mert hasonló kinézetű állatok nem 
biztos, hogy ugyanabba a rokonsági 
körbe tartoznak. Vidéken a kerti álla-
tok legtöbbjét sokszor „féregnek” ti-
tulálják, egyetemisták pedig gyakran 
sorolják a halak közé a ceteket, azon az 
alapon, hogy ők is vízben élnek, pedig 
tudjuk, hogy emlősök. Éppen a tavaly 
felfedezett olinguito egy példányát 
próbálták a hetvenes évek elején ame-
rikai állatkertekben élő olingoval pá-
roztatni, de nem sikerült. Csak most, a 

RepülQkutya

Olinguito

Lajhár 
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– Az 1980-as években még fe-
hérjék összehasonlításával pró-
bálkoztak, a DNS-DNS hibri-
dizáció csak a kilencvenes évek-
ben terjedt el. Ekkor az adott 
minta önmagával alkotott és a 
másik faj DNS-ével hibridizált 
mintájának olvadáspontjai jel-
lemzik a rokonsági fokot. Ezzel 
az volt a gond, hogy nagyon kö-
zeli rokonság esetén nem adott 
pontos eredményt, így később a 
PCR megjelenésével a DNS- 
szekvenálás került előtérbe. En-
nél az eljárásnál restrikciós enzi-
mekkel többször, több helyen el-
hasítjuk a DNS-szálat, majd a 

kapott töredékeket méret szerint 
gél elektro fo ré zis sel szétválogat-
juk. Ezután hibridizáljuk ismert 
bázissorrendű töredékekkel, így 
a bázissorrend meghatározható 
és össze hasonlítható a másik faj 
adataival.

Az európai őzet (Capriolus cap-
rio lus) mindenki ismeri – csak 
nemrégiben derült ki, hogy 
nagyjából Nápoly magasságáig 
egy másik fajról van szó, amely a 
jégkorszakot  az itáliai félsziget 
déli részén vészelte át, míg a ná-
lunk is élő csoport a Balkánon.

A 2013-ban leírt harmadik emlősfaj 
esetén  szintén ez a módszer segített ki-
deríteni, hogy a Brazília északkeleti ré-
szén élő tigrismacska (Leopardus tigrina), 
feltehetőleg más fajba tartozik mint a 
kontinens többi erdejét benépesítő 
Leopardus guttulus.

Új térinformatikai lehetőségek is 
vannak a fajpusztulás feltérképezésére. 
Egy hónapja jelentették be, hogy mű-
holdak segítségével tavaly nagyfelbon-
tású, részletes térképet készítettek a 

Nagy-Korallzátonyról. A kutatók a 
vízminőség és a klímaváltozás fajokra 
gyakorolt hatásait akarják felmérni, de 
lehetővé válik az óceáni áramlatok 

pontosabb behatárolása is, 
amely a korallokat pusztító 
töviskoronás tengericsillag 
(Acanthaster planci) lárváit 
szál lítják.
– Milyen kutatások folynak 
a tanszéken? 
– Vannak, akik elsősorban 
taxonómiai jellegű felada-
ton dolgoznak, pl. televény-
férgeket, egysejtűeket vizs-
gálnak. A tanszéken műkö-
dő viselkedés-ökológiai cso-
port a madarak viselkedését, 
jelzésrendszereit tanulmá-

nyozza. Néhányan az emlő-
sök ökológiájával, rendszertanával, ter-
mészetvédelmével foglalkozunk.

Az interdiszciplinaritás egyre fonto-
sabb lesz, a földikutyák áttelepítésére 
alkalmas helyet keresve pl. a Földtani 
Tanszék új lézeres talajrészecske-válo-
gató berendezésével vizsgáljuk külön-
féle talajok szemcsenagyságát, amiből 
az adott terület  hidrológiai viszonyaira 
nézve lehet adatokat nyerni. Az állato-
kat ugyanis nem lehet olyan területen 
elengedni ahol túl magas a talajvíz. 
Szeretnénk a következő Duna-kutató 
expedícióhoz is csatlakozni, mert jó 
lenne feltérképezni a folyó mentén élő 
denevérállományt. Régebben hálóval 
fogták meg az állatokat, most azonban 
van olyan számítógépes program, 
amely a rögzített ultrahangmintából 
képes a fajokat elkülöníteni.

Most készülünk seregélyeket is besze-
rezni, mivel a vadriasztásos projektünk 
folytatásaként olyan akusztikus riasztót 
szeretnénk összeállítani, amihez garan-
táltan nem képesek még ezek a kötél-
idegzetű szárnyasok sem hozzászokni.

Kővágó AngélA

genetikai elemzés után derült ki, hogy 
nem valami egyéni nézeteltérés miatt 
nem volt kedvük udvarolni az álla-
toknak, hanem két különböző fajról 
van szó. Tehát a fajmegőrzési progra-
mokat is segíthetik a pontos zoo taxo-
nómiai ismeretek.
– Az új technológiák közül a mole-
kuláris biológiai módszereket már 
említette, milyen egyéb lehetőségekkel 
egészült ki az élővilág kutatásának 
eszköztára?

RepülQkutya

Olinguito

Lajhár 

Tigrismacska

Laoszi sziklapatkány
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Mikor a méh a testben vándorol

Hisztéria. Olyan kifejezés, amelyet so-
kan használunk, melyről mindenki-
nek eszébe jut valami, de ha megkér-
nének bennünket, hogy értelmezzük, 
más és más magyarázatot adnánk. 
Abban viszont mindenki nagyjából 
egyetértene, hogy valamifajta színjá-
ték, látványos tünetek 
produkálása és figyelem-
felkeltés rejlik a háttérben.

Andrew Scull, aki jelenleg 
a San Diego-i egyetem 
Szociológia Tanszékén ta-
nít, számos könyvet írt kü-
lönböző pszichiátriai beteg-
ségek történetéről. Jelen 
munkája, A hisztéria felka-
varó története valóban felka-
varó, az emberi szenvedés, 
a „terápiás” célból folytatott 
kegyetlen kezelések és tragikus sorsok 
tárháza. Ugyanakkor rendkívül érdekes 
kultúrtörténeti áttekintés, a pszichiátria 
fejlődésének íve bontakozik ki előttünk 
a hisztéria kórképének fényében. A szer-
ző nagy tárgyi tudását néhol szarkaszti-
kus humorral fűszerezi, máshol mély be-
leérző képességről tesz tanúbizonyságot. 

A könyv egy 1602-ben történt eset le-
írásával kezdődik, egy fiatal lány hirte-
len fellépő, megmagyarázhatatlan vi-
selkedészavarát és az azt követő esemé-
nyek sorát írja le. 

A különböző korok, kultúrák más-
más kiváltó okokat feltételeztek. Akko-
riban a riasztó tünetegyüttest ártó szel-
lemek általi megszállásnak vagy bo-
szorkány rontásának tulajdonították. 

Maga a hisztéria szó az anyaméhre 
utal, egy időben komolyan úgy gon-
dolták a korabeli orvosok, hogy ez a 
szerv képes a nő testében vándorútra 
kelni és ezzel megzavarni az idegrend-
szerét. Hosszasan tartotta magát az a 
nézet is, hogy a hisztéria női betegség, 
egészen addig, amíg a szörnyű hábo-
rúk nem ontották magukból tömegé-
vel a szervi okokkal megmagyarázha-
tatlan tüneteket produkáló férfiakat. A 
magasabb társadalmi osztályok kifino-
mult felsőbbrendűségét bizonyító kór-
nak és „diagnosztikai papírkosárnak” 
tartották a hisztériát. 

Az egész történeten végigvonuló 
nagy kérdés, hogy vajon a beteg meg-
játssza-e a tüneteket, így követelve fi-

gyelmet magának, és a szörnyű trau-
mákat átélt katona szimulál-e, vagy 
tényleg nem tud megszólalni, nem ké-
pes mozdítani a tagjait. Hiszen a hisz-
téria kórképe a megmagyarázhatatlan 
és szervi okokkal nem indokolható tü-
netek sokaságából áll.  Minden korszak 
orvosai megpróbálták a rendelkezé-
sükre álló eszközökkel gyógyítani hisz-

tériás pácienseiket, ezen 
keresztül kiváló áttekintést 
kapunk a diagnózisok és 
terápiák fejlődéséről. Az 
orvosok, terapeuták részé-
ről az egész folyamat átszí-
neződik a betegséggel (és a 
hisztériás beteggel) szem-
beni viszolygó ellenszenv-
vel, ami néha rettenetes 
„terápiákat” szült, mely-
nek burkolt célja nem a 
beteg meggyógyítása, ha-

nem személyiségének teljes lerombolá-
sa volt. Ez utóbbi persze néha eltüntette 
magát a tünetegyüttest is.

Harc ez a javából: vajon a környe-
zet számára rendezett színjáték, a 
beteg-státuszból adódó előnyök el-
érése, fájdalmas helyzetek, feladatok 
elkerülése a páciens célja, vagy 
ugyanolyan „valódi” betegségben 
szenved, mint aki tüdőgyulladást 
kapott? Csak a korabeli, hiányos di-
agnosztikai módszerek, orvosi mel-
léfogások miatt voltak képtelenek 
meggyógyítani betegeiket? A nők 
valóban gyengébb idegzetűek, mint 
a férfiak? A társadalmi szerepeknek 
való megfelelés és a valódi igények 
összeütközése okozhat hisztériás tü-
neteket? Etikus dolog szenvedőket 
cirkuszi látványosságként mutogat-
ni? Milyen mértékben befolyásolja a 
lélek a testet? A kérdések sokaságá-
ból Freud és az elfojtás teóriája emel-
kedett ki, hogy aztán elmossa a mo-
dern pszicho-farmakológia áradata.

A könyv végén Lafferton Emese a 
hisztéria magyarországi történetének 
rövid áttekintését adja. Kitér a XX. 
század elejének spiritiszta szeánszai 
nyomán keletkezett hisztériás megbe-
tegedésekre, a hipnózisban folytatott 
kísérletekre, mikor például égési sebe-
ket tudtak egy hideg tárggyal előidéz-
ni. Andrew Scull könyve tárgyilagos, 
a következtetéseket az olvasójára bízza, 
és aki képes belevetni magát ebbe a 

nem könnyű témába, biztosan gazda-
gabban kerül ki belőle. (A hisztéria fel-
kavaró története, Holnap Kiadó, 192 oldal, 
2700 forint)

KOVÁCS GABRIELLA

Pantera visszatért

Újra megérkezett Pantera nyomozó, 
hogy az őrült Nero császár megbízá-
sából nyomozzon. Ezúttal a helyszín 
Palesztina, Cázárea, Jeruzsálem és a 
Maszada-erőd. Izgalmasak a szerep-
lők is, hiszen – ahogy megszokhattuk 
M. C. Scott korábbi regényében  – ez-
úttal is keveredik a fikció a történe-
lem tényeivel. A Róma, a király eljö-
vetele című könyv egyik fontos 
szereplője ugyan-
is Juszaf, aki való-
jában az a Flavius 
Josephus, akit az 
utókor történet-
íróként ismert 
meg, s akinek elbe-
széléséből tudha-
tunk például a zsi-
dóknak a rómaiak 
elleni I. századi fel-
keléséről, a Ma-
szada-erődbe való 
kivonulásukról és 
megrázó halálukról. Történeti figura 
az egyik főszereplő, Szaulosz is, akit a 
keresztény világ Pálként ismer. Ám va-
lóban ismerjük őt, és tudjuk a zsidók 
felkelésének okát? Scott úgy sejti, hogy 
nem, és megrajzolja a maga Szauloszát, 
akit Pantera üldöz – hogy miért, az 
derüljön ki a könyvből és a szerző 
meghökkentő utószavából.

Adva van tehát a történeti környezet, 
amely önmagában is fordulatos, heroi-
kus és végül tragédiába torkolló, ezt 
fűszerezi meg az írónő egy izgalmas 
krimi és nyomozás szálaival. Nyerő pá-
ros – mondhatni –, és így is van. Scott 
ügyesen mozgatja a szálakat, mindvé-
gig fenntartva az érdeklődést, ugyan-
akkor a történelmi események menetét 
figyelembe véve és tiszteletben tartva. 
Így leszünk részei magunk is a múlt 
történéseinek és ismerkedünk meg ész-
revétlenül egy amúgy bonyolult és ne-
hezen követhető eseményekkel zsúfolt 
korral. (Agave Kiadó, 2013, 443 oldal, 
3480 forint)

- J -



Európa legextrémebb országa: 
Fehéroroszország

Az ország magyar elnevezése körül viták folynak. A Földrajzi-
név-bizottság a címben szereplő formát írja elő, de diplomáciai 
és gazdasági kapcsolatainkban a Belarusz Köztársaság 
megnevezés  is elfogadott. Sokan helytelenül még ma is a 
korábbi orosz Belorusszia nevet használják. Európa legnagyobb 
kiterjedésű, tengerparttal nem rendelkező állama (208 ezer 
négyzetkilométer) alapvetően síkvidéki ország (legmagasabb 
pontja 345 m), egész területe a Kelet-európai síkság része. 
Felületének 39 százalékát erdő borítja.  

E terület a szláv népek őshazája. 882-ben az akkor létrejött 
Kijevi Rusz része lett. Lakói később évszázadokon át tatár és 
litván uralom alatt éltek. 1569–1795 között a lengyel király 
alattvalóivá váltak. 1795-ben az egész ország az orosz cár befo-
lyása alá került. 1812-ben a napóleoni háborúk során területét 
földig rombolták. A XIX. század közepén a cári hatalom 
russzifikációja ellenére a fehérorosz kultúra fejlődésnek indult, 
amit a latin abc használatának 1864-ben való betiltása sem tu-
dott megakadályozni. A kapitalizmus térhódítását az 1917. 
november 8-án Minszkben megalakult szovjethatalom hosszú 
évtizedekre megállította. E naptól a Szovjet-Belorusszia évti-
zedei következtek. 1941-ben az ország három évre német meg-
szállás alá került, mely időszak alatt erős partizánmozgalom 
bontakozott ki. A háborúban minden téren óriási veszteséget 
szenvedett. Háborús helytállásának elismeréseként 1945-ben 
felvették az ENSZ-be.

Az ország a Szovjetunión belül a gépiparra specializálódott, 
melyhez később csatlakozott a vegyipar is. Az 1991. augusztus 
25-i függetlenné válás után az árak elszabadultak (1993-ban pl. 
egy év alatt 12-szeresükre emelkedtek), az életszínvonal gyors 
csökkenésnek indult, a privatizáció nagy korrupcióval párosult. 
Az 1994. évi választásokat és azóta mindegyiket Alexander 
Lukasenko nyerte. Az ország államformája elnöki köztársaság, 
amely az elnököt kivételesen erős hatalommal ruházza fel.

Az ország népessége 9,5 millió fő, de mintegy 1,2 millió fehér-
orosz él Oroszországban, 440 ezer fő Ukrajnában, 180 ezer fő 
Kazahsztánban, de Lettországban is 120 ezerre tehető számuk. 
A főváros, Minszk népessége 1,9 millió, Gomelé 515 ezer fő, 
ezen felül még 12 város lakossága haladja meg a 100 ezer főt.

A népesség 83,7 százaléka fehérorosz, 3,1 százaléka lengyel, 
1,7 százaléka ukrán, az országban  13 ezer zsidó, 9 ezer ör-
mény és 7–7 ezer tatár és roma él. Fehéroroszországi sajátos-
ság, hogy a népesség 80 százaléka családi körben is oroszul 
beszél. A külföldi turisták (6,1 millió)  nagy része Litvániából 
és  Lengyelországból érkezett (az oroszországiakat nem 
tartják nyilván), a külföldre utazók (8,4 millió) több sége is e két 
országot kereste fel. A születéskor várható élettartam 72 év, a 

férfiaknál 67 év, a nőknél 78 év. A teljes termékenységi arány-
szám (1,62) emelkedő tendenciát mutat, 2003-ban csak 1,23 
volt. A korspecifikus termékenységi arány a 25-29 évesek kö-
rében a legmagasabb, amit a 20-24 évesek, majd a 30-34 éve-
sek korcsoportja követ. A csecsemőhalandóság a legfejlettebb 
országok szintjén áll: 3,4 ezrelék. A házasságon kívül születések 
aránya relatíve kicsi, a 116 ezer élve szülöttből 21 ezernek nem 
voltak házasok a szülei. A válás nagyon elterjedt, 2012-ben 76 
ezer házasságot kötöttek és 39 ezer válást mondtak ki. Az ezer 
férfira jutó nők száma magas: 1152. Az egyetlen ország Euró-
pában, ahol a halálbüntetést még nem törölték el.

A piaci szocializmusra történő áttérés (1995) gazdasági eredmé-
nye még alig látszik. Az állam gazdaságirányító szerepe kizáró-
lagos, Oroszország gazdasági dominanciája nagy, az ország a 
világgazdaságba kevéssé van bekapcsolva. Az export fele Orosz-
országba megy (az import kétharmada onnan származik), jelen-
tősebb exportpiaca még az Egyesült Királyság, Hollandia és 
Lengyelország. Exportcikkei a gyáripari termékek, különösen a 
szerszámgépek és a mezőgazdasági gépgyártás termékei. 2010. 
július 1-jétől vámuniót alkot Oroszországgal és Kazahsztánnal. 
Hazánk Fehéroroszország 20-22. külkereskedelmi partnere. A 
Belavia légi társaság a közelmúltban heti két napon közvetlen 
légi járatot nyitott Minszk és Budapest között.

A GDP 2010-ben 7,7, 2011-ben 5,5, 2012-ben 1,5 százalékos 
növekedést ért el. Egy főre jutó becsült értéke vásárlóerő-pari-
táson 13000 dollárra tehető. A fogyasztói árak 2010-ben 9,9, 
2011-ben 108,7, 2012-ben 21,8 százalékkal emelkedtek. A költ-
ségvetés egyenlege pozitív előjelű, az export is meghaladja az 
import értékét. Szinte teljes foglalkoztatás érvényesül, a mun-
kanélküliségi ráta 0,5 százalékos.

Felsőoktatási intézményeiben 12 ezer külföldi hallgató ta-
nul, 6,5 ezer fő Türkmenisztánból, 1,7 ezer fő Oroszország-
ból, 1,1 ezer fő Kínából érkezett. 200-300 fő közötti az 
Azerbajdzsánból, Srí Lankáról és Iránból ott tanulók száma. 
Százat meghaladó számban jöttek még Ukrajnából, Liba-
nonból, Szíriából és Törökországból.

HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Exobolygó ott, ahol  
nem lehetne

Egy nemzetközi kutatócsoport egy 
egyedülálló, a Naphoz hasonló 

csillag körül felfedezte az eddig is-
mert, anyacsillagától legtávolabb ke-
ringő exobolygót. A HD 106906 b 
tömege 11-szerese a Jupiterének, 
napjától mért távolsága 650 csillagá-

laszt: kutatásuk eredményeiről a Cell 
szakfolyóiratban számoltak be. Esze-
rint a szúnyogok állkapcsi tapogató-
jában lévő, elsődlegesen a kilégzett 
szén-dioxidot érzékelő receptorok a 
bőrből eredő különféle testszagokra 
is legalább annyira érzékenyek, ami 
megmagyarázza, miért vonzódnak 
a szúnyogok az olyan jellegzetes sza-
gokhoz, mint a befülledt zoknik, az 
átizzadt ruhaneműk, vagy a veríték.

„Valóban meglepődtünk, mikor ki-
derült, hogy a szén-dioxidot érzékelő 
szaglóreceptorok rendkívül érzéke-
nyek számos, a bőrből eredő testszag-
ra is, sőt, néhány illatanyagra még a 
szén-dioxidnál is erősebben reagálnak 
– mondta a kutatócsoportot veze-
tő Anandasankar Ray, az egyetem 
rovartan professzora. – Évek óta 
rossz helyen, a bonyolultabb szerkezetű 
csápokban kerestük a testszagokra ér-
zékeny receptorokat, és nem is gondol-
tunk az egyszerűbb felépítésű állkapcsi 
tapogatókra, amelyekről egyébként már 
régóta ismert volt a kilégzett szén-dioxid 
észlelésében játszott szerepük.”

Mi vonzza a szúnyogokat?

A nőstény szúnyogok a megcsípett 
áldozatok vérébe juttatott nyá-

luk közvetítésével számos életveszé-
lyes betegség (köztük a malária, a 
sárgaláz, a nyugat-nílusi vírus és a 
filariázis) kórokozóit terjesztik. Azt 
már régebb óta tudjuk, hogy a vér-
szívókat az áldozatok által kilégzett 
szén-dioxid csábítja az emberek 
vagy állatok közelébe, amit viszony-
lag nagy távolságból is észlelnek. 
Ám azt is megfigyelték, hogy cél-
pontjuk közelébe érve eredeti irá-
nyuktól gyakran eltérnek, és más 
fedetlen testtájakat (például kar, 
boka, csukló, lábfej) támadnak meg.

Mi készteti őket erre? Hogyan ér-
zékelik a bőrből származó különféle 
testszagokat? Melyek a legvonzób-
bak számukra? És mindezek isme-
retében hogyan korlátozhatjuk vagy 
háríthatjuk el támadásaikat?

A Kaliforniai Egyetem (Riverside) 
egyik kutatócsoportja most e kér-
dések többségére megtalálta a vá-

A receptorok aznosítása, és a 
különféle szagok iránti vonzódá-
sok mértékének tanulmányozá-
sa a támadások elhárítására is új 

szati egység (az átlagos Nap –
Föld távolság 650-szerese). „Lé-
tezése ezen a helyen sem a bolygók-, 
sem a csillagok keletkezésére vonat-
kozó modellekkel nem hozható tel-
jes összhangba, ezért felfedezése 
komoly kihívást jelent a modellal-
kotók számára” – mondta a kuta-
tócsoportot vezető Vanessa 
Bailey, az Arizonai Egyetem 

csillagásza. A felfedezésről 
beszámoló cikk az Astro-
physical Journal Lettersben 
jelenik meg.

A bolygókeletkezési mo-
dellek szerint a csillagok-
hoz közeli bolygók a csil-
lag születéséből visszama-
radt por- és gázkorongban 
jönnek létre eleinte kisebb 
rögök összecsomósodásával, 
majd ezek sorozatos ütközé-
seivel. Ez a folyamat azonban 
túl lassú ahhoz, hogy így a 
csillagtól távolabb óriásboly-
gók álljanak össze. Ezért ott 
más mechanizmus, a korong 
anyagának hirtelen összerop-
panása játszhat szerepet. A 

korong pereme táján azonban eh-
hez már nincsen elegendő anyag.

Felvetődött olyan elképzelés is, 
hogy a rendszerben eredetileg egy-
mástól függetlenül két csillag szü-
letése indult be, de egymáshoz any-
nyira közel, hogy kölcsönös gravi-
tációjuk egymáshoz kötötte őket. 
A kisebbik égitest tömege azonban 
túl kicsi maradt, így a nukleáris fú-
zió nem indult be benne – nem vált 
csillag belőle. 

Fantáziakép a HD106906 rendszerérQl 
(a kép elQterében a bolygó, hátterében a csillag)

 KÉP: NASA/JPL-CALTECH
A bolygó közvetlen képe a Magellán-távcsQ 

infravörös felvételén (jobbra fent)
KÉP: VANESSA BAILEY

KÉP: GENEVIEVE M. TAUXE, RAY LAB, UC 

RIVERSIDE

HD 106906 b
650 cs.e.

a Neptunusz 
pályamérete (30 cs.e.)

a csillag pozíciója
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eszközökkel szolgálhat, például 
olyan szúnyogcsapdákkal, ame-
lyekbe a szúnyogokat ellenállha-
tatlanul odavonzó illatanyagokat 
helyeznek. Az ilyen elven műkö-
dő csapdák eddig alapvetően a 
szúnyogok már korábbról ismert 
szén-dioxid iránti vonzalmán ala-
pultak (például különféle füstölő-, 
párologtató eszközök). A védeke-
zés másik lehetősége a receptorok 
érzékenységének elfojtása megfe-
lelő illatanyagokkal – így hatnak 
a különféle szúnyogrisztó spray-k, 
kenőcsök.  

A kutatók most a különféle ve-
gyületek receptorokra gyakorolt 
hatását egy erre kidolgozott számí-
tógépes modell segítségével vizsgál-
ták meg, közel félmillió vegyületre, 
amelyekből végül egy 138 vegyüle-
tet tartalmazó rövidlistát állítottak 
össze: ezek részben vonzó, részben 
elfedő hatásúak. Közülük számosat 
szabadalmilag is levédtek, sőt, már 
gyártójuk is van. 

(ScienceDaily)  

Orvosi szempontból 
kudarc, kutatói szemmel 

elWrelépés

Az Élet és Tudomány 2013/37. szá-
mában Vírusmentessé vált HIV-

fertőzöttek címmel számoltunk be 
arról, hogy a „bostoni páciensek”-
ként ismert két betegnél azt követő-
en sem sikerült kimutatni a HIV-ví-
rus jelenlétét, hogy 7, illetve 15 hete 
leálltak náluk a HIV-ellenes 
antiretrovirális szerek adásával. A 
HIV-fertőzést követően mindket-
tőjüknél limfóma alakult ki, ame-
lyet idegen donoros csontvelői 
őssejtátültetéssel kezeltek, a HIV 
ellen pedig antiretrovirális terápiát 
alkalmaztak.

Rajtuk kívül eddig mindössze egyet-
len olyan esetet írtak le, amikor hosszú 
időn át fennálló vírusmentességet sike-
rült elérni. A „berlini páciens”-nél, azaz 
Timothy Ray Brown-nál azonban nem 
„hétköznapi” őssejtekkel, hanem olyan 
donortól származó őssejttel végezték a 
beavatkozást, akinél a CCR5 nevű gén 
mindkét példányában jelen volt egy, a 
HIV-vel szemben természetes védel-
met nyújtó mutáció. (A CCR5 gén egy 
olyan fehérjét kódol, amelyre a vírus-
nak általában szüksége van a T-sejtekbe 
történő bejutáshoz. Ha a donor őssejtje-
in – majd a belőlük képződő T-sejteken 
– egyáltalán nincs vagy csak az átlagos-
nál jóval kisebb mennyiségben van jelen 
a CCR5 gén fehérjeterméke, akkor a 
vírus jó eséllyel nem tudja megfertőzni 
az immunsejteket.)

A bostoni betegek kezelőorvosai 
azt remélték, hogy talán CCR5-
mutáns donorok nélkül is lehetséges a 
gyógyulás. Ebben azonban kudarcot 
vallottak: Timothy Henrich, a bosto-
ni Brigham and Women’s Hospital 
HIV-specialistája december elején, egy 
Miamiban megrendezett konferencián 
jelentette be, hogy a vírus továbbra is 
mindkét beteg szervezetében jelen van, 
annak ellenére, hogy az antiretrovirális 
terápia félbeszakítását követően több 
hét elteltével is vírusmentesnek tűntek. 

A bejelentés csalódást keltő és egyben 
kijózanító hatású volt, bár a HIV-vel 
foglalkozó kutatókat nem érte teljesen 
váratlanul. A bostoni betegek vírus-
mentességét – kezelőorvosaik hipoté-
zise szerint – a „graft versus host”-nak 
nevezett reakció tette volna lehetővé. 
Az őssejt-átültetés után képződő új im-
munsejtek ilyenkor a beteg saját sejt-
jeit kezdik idegennek tekinteni, majd 

elpusztítani. Az orvosok azt remélték, 
hogy a szervezetben maradt, HIV-fer-
tőzött immunsejtek talán ennek a re-
akciónak köszönhetően tűnhettek el. 
A vírus azonban így is el tudott rejtőz-
ni: az egyik betegnél augusztusban – 
12 héttel az antiretrovirális terápia fél-
beszakítása után – sikerült rábukkanni 
a vírusra, a második betegnél pedig 
novemberben történt meg ugyanez, 
32 héttel a gyógyszeres kezelés leállítá-
sa után.

Annak ellenére, hogy az eredmény 
orvosi szempontból kudarc, mégis 
nagy jelentőségű. Egyrészt így egyér-
telművé vált, hogy a HIV-vírus ügye-
sebben és hosszabb időre el tud rejtőzni 
a szervezetben, mint azt korábban hit-
ték. Másrészt úgy tűnik, hogy azok a 
módszerek, amelyeket jelenleg alkal-
maznak a vírus kimutatására, nem ad-
nak kellően megbízható információt 
arról, hogy a gyógyszeres kezelés elha-
gyását követően valóban vírusmentes-
sé vált-e a beteg. 

A HIV éveken át inaktív maradhat a 
szervezetben, mialatt különféle helye-
ken, például a bélcsatorna, a prosztata, 
a nyirokmirigyek vagy akár az agy 
sejtjeiben rejtőzködik (ezeket nevezik 
HIV-rezervoároknak). „Most már vilá-
gos, hogy a HIV-vírus bármikor újra fel-
bukkanhat, hónapokkal az antiretrovirális 
terápia leállítását követően is. Emiatt hosz-
szabb ideig és a jelenleginél érzékenyebb 
tesztekkel kell majd nyomon követnünk 
a betegeket. A mostani kudarc a közeljövő 
klinikai vizsgálatainak megtervezésére is 
komoly hatással lehet” – mondta Steven 
Deeks, a San Diego-i Kalifornia Egye-
tem HIV-kutatója.

Megjegyzendő, hogy a csontvelői 
őssejtátültetés – a beavatkozás kocká-
zatos volta miatt – amúgy sem vált 
volna a HIV-fertőzés széles körben is 
alkalmazható gyógymódjává. A bos-
toni betegeknél újrakezdték a vírus-
ellenes gyógyszeres kezelést, egészségi 
állapotuk jelenleg jónak mondható. 

(Nature News)

Bailey szerint ezzel a forgatókönyv-
vel meg az a baj, hogy a bináris (ket-
tős) csillagrendszerekben a két égitest 
tömegaránya jellemzően nem na-
gyobb 10:1-nél. A HD 106906 eseté-
ben viszont ez az arány 100:1. 

Kivételes szerencse, hogy a rend-
szer még nagyon fiatal, s benne még 
megvannak a protoplanetáris ko-
rong maradványai, így talán további 
alapos megfigyelések fényt deríthet-
nek a rejtélyre, mondta Bailey.

 A bolygó mindössze 13 millió éves, 
ezért a még keletkezésekor létrejött 
belső hőjének tulajdonítható, hogy 
felszíni hőmérséklete 1500 Celsius-
fok körüli, s így erős infravörös su-
gárzást bocsát ki. Ennek – és a csil-
lagtól mért rendkívüli távolságának 
– köszönhető, hogy sikerült közvet-
lenül megfigyelni.

Maga a bolygót megörökítő köz-
vetlen felvétel az Atacama-sivatag-
ban lévő 6,5 méteres Magellán-táv-
csőhöz illesztett (a légköri fluktuá-
ciókból adódó torzításokat kiszűrő) 
adaptív optikai rendszer (MagAO) 
és a Clio2 infravörös kamera (mind-
kettő az Arizonai Egyetem szakem-
bereinek fejlesztése) különlegesen jó 
felbontóképességének és éles képal-
kotásának köszönhető. 

(ScienceDaily) 
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 A globális felmelegedés 
veszélyeinek oroszlánrésze 
a mostani gyerekeknek jut 
örökségül, mivel nekik kell 

majd szembenézniük felnőttkorukban az egyre fe-
nyegetőbb egészségügyi problémákkal, az alultáplált-
sággal és a migrációval – állítja az UNICEF legújabb 
tanulmánya.  Az ENSZ gyermekvédelmi szervezete 
arra hívja fel a figyelmet, hogy az élelmiszerárak szár-
nyalása, amely kapcsolatba hozható a globális felmele-
gedéssel, tovább mélyíti a már 
most is aggasztó éhezést a vi-
lág szegényebb országaiban. A 
Stockholmban most összegyűlt 
tudósok célja az, hogy bebizo-
nyítsák a politikai vezetőknek 
is, hogy a klímaváltozást leg-
főképpen az emberi tevékeny-
ség okozza, és ez ahhoz fog ve-
zetni, hogy az évszázad végére 
két Celsius-fokkal emelkedhet 
a hőmérséklet. A felmelegedés 
következtében a Föld két pó-
lusának jéggel borított terüle-
tei, valamint a hegyekben lévő 
gleccserek is tovább olvadnak. A megnövekedett víz-
mennyiség miatt az óceánok tengerszintje akár egy 
méterrel is emelkedhet, amely nemcsak örökre elön-
tött területeket, de hatalmas és váratlan esőzéseket is 
okozhat a világban. 

Bár az UNICEF szerint a gyermekeket sokkal érzéke-
nyebben érinti a globális felmelegedés, mégis a legtöbb-
ször egyszerűen kihagyják őket a vitákból, holott a ta-
valy született csecsemők 2030-ra már olyan korba lépnek, 
amikor a szárazságok, az áradások és a viharok a mos-
taninál sokkal gyakoribbá válnak. A legérzékenyebb tíz 
országban – köztük Bangladesben, Indiában, a Fülöp-szi-
geteken – már most 620 millió 18 év alatti fiatal él.  

A baljós előrejelzések szerint a mostaninál 25 milli-
óval több gyerek szenved majd az éhezéstől és további 

100 milliónál pedig bizonyta-
lanná válik, hogy kerül-e étel 
az asztalra minden nap. Ők az 
alultápláltság szélére sodródnak 
majd a globális felmelegedés 
hatásai miatt. Aggodalomra 
ad okot, hogy 150–200 millió 
gyereknek kell majd véglegesen 
elhagynia az otthonát, mivel az 
veszélyessé válik vagy a tenger-
szint emelkedéssel egyszerűen 
el fog tűnni. Ezek a gyerekek 
sokkal nagyobb veszélyben 
vannak, mint a felnőttek, mi-
vel gyámolatlanabbak és jobban 

ki vannak téve a betegségeknek. A szokatlanul nagy 
forróságtól például a gyerekek és a csecsemők sokkal 
jobban szenvednek, mivel nehezebben tudják testhő-
mérsékletüket szabályozni. 

(www.greenfo.hu) 
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25 MILLIÓVAL TÖBB GYEREK FOG ÉHEZNI

Csillaggyümölcs

A karambola a madársóskafélék 
családjába tartozik, és közepes 

méretű, örökzöld fán terem. Vastag, 
összetett fürtjéből, melynek virágai 
rózsaszínek vagy bíborszínűek, a ter-
més csomókban fejlődik ki. Azért ne-
vezik csillaggyümölcsnek, mert az 
élénksárga, kissé viaszosan fénylő gyü-
mölcsöt öt hosszanti beszögellés teszi 
érdekessé, olyannyira, hogy felülnéze-
te vagy ha kettévágjuk, akkor kereszt-
metszete ötágú csillagot formáz. 

A trópusi növény Délkelet-Ázsiából 
származik, különösen Malajziában is-
mert, de ma már minden trópusi or-
szágban honos. Magyarországra egész 
évben importálják. Az egyik legké-
nyesebb, legnehezebben termeszthe-
tő trópusi növény állandó napsütést 
igényel, a legkisebb hideg is károsítja 
a fát és gyümölcsét, a szelet is csak 

akkor szereti, ha az száraz és meleg. 
Mivel a levelei érzékenyek a fényre, 
ezért éjszaka és árnyékban becsukód-
nak. A gyümölcs héja zöldessárga, 
illetve egészen élénksárga, fénylő. A 
gyümölcshús sárga, kis magocskák-
kal, akárcsak a körte, áttetsző és lédús. 
Illata enyhe, kicsit a birsalmára emlé-
keztető zamatú, az íze az édeskéstől a 
savanykásig terjed.

A gyümölcsben kimagasló meny-
nyiségben találhatók rostok, ezért 
az emésztésre különösen jó hatással 
van. Továbbá káliumot, foszfort, re-
zet és C-vitamint, egy kevés vasat, 
magnéziumot, cinket is tartalmaz.  
A leveleiből és gyökeréből főzéssel 
nyert folyadék alkalmas fejfájás, láz és 
bárányhimlő kezelésére. Ám nemcsak 
gyógynövényként tartják számon: 
levét fémek polírozására, illetve 
a festékgyártásban is használják. 
Több tanulmány is beszámolt arról, 
hogy a vese- és szívbetegeknek, va-
lamint reumásoknak egyáltalán nem 
ajánlatos a csillaggyümölcs fogyasztá-

sa, mivel a gyümölcs oxálsavtartalma 
nagyon magas, éppen ezért kis meny-
nyiség is súlyos károkat okozhat. A 
kutatók szerint túl nagy mennyisé-
gekben fogyasztva negatív hatást fejt-
het ki az idegrendszerre is. 

Különösen alkalmas díszítésként: 
ha a gyümölcsöt szeletekre vágjuk, 
csillagocskákat kapunk, amelyek jól 
mutatnak egy pezsgőskelyhen vagy 
koktélpoháron, de torták és fagylal-
tok díszeként is használja a konyha-
művészet. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Az Agave Kiadó történelmi krimijei méltán népszer_ek olvasóink köré-
ben is. Christopher Moore Te szent kék! cím_ kötetének fQszereplQje 
nem más, mint Vincent van Gogh, így ez a regény egyszersmind kortör-
ténet is a francia m_vészvilágról. Két fejezet címét kérjük beküldeni, a 
megfejtQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: 2014. január 17-e, péntek. Beküldési cím: Élet 
és Tudomány, Keresztrejtvény, 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 szü-
letett magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. Repül. 11. Pompás, leny_-
gözQ. 12. Idegen szóösszetételek elQtagja: lég-, légi. 13. FilmfelvevQ 
gép. 14. Az egyik égtáj. 16. Körlet közepe! 17. Hosszú morzejel. 19. 
Szaglószerv. 20. A szobába. 22. A másik fejezet címének kezdete. 
26. A Bajkál is ez. 27. Becézett Olivér. 28. Ablakkeret! 29. A cérium 
vegyjele. 30. Cukor-, idegen elQtagként. 32. Milliószor millió. 34. Idegen 
elQtag: kül-, külsQ. 36. Galga-parti község GödöllQ közelében. 37. A 
legendás Beatles dobosa (Ringo).

FÜGGQLEGES: 1. Ostor, csók és poén is teszi! 2. Azerbajdzsán NOB-
jele. 3. Mecseki romvár Magyaregregynél. 4. Lopózva távozó. 5. Relé 
egynem_ bet_i. 6. FényelnyelQ (ásvány). 7. A mélyebbik haranghang. 
8. A Duna érzelemdús mellékfolyója! 9. ... Lewis; többszörös olimpiai 
bajnok USA-beli atléta. 13. BQrfelületet körömmel sértQ. 15. Zártkö-
r_ részvénytársaság, röv. 18. Azonban. 20. Tojásszén. 21. Egyetem 

vezetQjével kapcsolatos. 23. Direkt termQ szQlQfajta. 24. ... baba; keleti 
mesealak. 25. A rádium vegyjele. 29. Kör része. 30. Kecskeduda töm-
lQje, tájszóval. 31. Eredeti oké! 32. A másik fejezet címének befejezR 
része. 33. Sebesláz (kenyérmezei település) román neve. 35. Hosszú 
trombitahang. 37. A kén és az urán vegyjele.

A 48. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: HÁTBOR-
ZONGATÓ MESÉK;  SZÓRAKOZTATÓ LOGIKA. A megoldást beküldQk közül  
a Mi a címe ennek a könyvnek cím_ kötetet  (Typotex) nyerte: Godán Éva (Szom-
bathely), Hotziné Dániel Katalin (Eger), Dr. Nagy Benedek Miklós (Nádudvar), 
PetheR Attila (Dunaszerdahely, Szlovákia) és Sölch Friedrichné (Hárskút). 
A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben: 
2014. január 19.
 
Pótjelentkezési határidQ: 2014. január 7.

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

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

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

A HÓNAP KÉPE

Mendei Csaba (Makó) – 
Zarándoklás… – cím` képe 
az 51–52. heti számunkban 
jelent meg. Szilveszter 
napján (2012) találkozott a 
Napot felmutató világfával. 
Panteista oltárkép lehetne 
egy évfordító ünnepi 
szertartáson. Csontváry 
Za rán do k lás…-ának erdélyi 
parafrázisa.

(H. J.)

DECEMBER
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építészei, Mart Port és Malle Meelak jegyezték, akik állami 
elismerésben is részesültek ezért a munkájukért. 

Az ötletpályázatra 86 érvényes pályamunka érkezett a vi-
lág minden részéről. A háromtagú zsűri a moszkvai Strelka 
Institute diákjainak Dynamo című pályázatát ítélte a leg-
jobbnak. Második helyre az olasz Anamorfosis projektet 
rangsorolta, míg a harmadik az F23 című munka lett. 
A budapesti FUGA galériában a pályaművek mintegy fele 
látható még január 12-ig, a győztes és a zsűri által kiemelt 
munkák mellett további, érdekes megoldásokat kínáló ötlet-
tervek, köztük a magyar Urban Jungle projekt is. 

Báté 695 – egy dunamenti 
középkori falu élete címmel 
látható kiállítás a százhalombat-
tai Matrica Múzeumban janu-
ár 30-ig, melynek célja a város 

déli, dunafüredi részén egykor létezett Báté falu bemutatása a 
megmaradt levéltári, régészeti és történeti adatok segítségével.

A figyelem felkeltésének és a kiállítás üzenetének (misze-
rint Báté első okleveles említése 695 éves) céljából erőteljes 
látványelemeket találnak a látogatók, remélve, hogy ezzel 
maradandó élményt nyújtanak nekik, és erősíteni tudják az 
itt élők identitástudatát. Szintén nagy hangsúlyt került a 
megfogható tárgyakra, kipróbálható, egyszerűbb középkori 
kézműves tevékenységekre. A falu életét minél életszerűb-
ben kívánja bemutatni a tárlat, és az interaktív lehetőségek-
kel élményszerűvé tenni. Szintén fontos szerepet kap a mú-
zeumpedagógia, a gyermekek megismerkedhetnek a kora-
beli tárgyakkal, életmóddal. A korszakok ruházatát egy kö-
zépkori kislány, Báté Dorka eleveníti meg, mely a Régészeti 
Park Viselettörténeti bemutatóján már látható volt.

Földben rejtőző, fel nem robbant 
bombákat tesz képzőművészeti 
témává Asztalos Zsolt Kilőtték, 
de nem robbant fel című ki-

állítása, mely február 9-ig látható a szegedi REÖK-ben. Az 
izgalmas, kortárs koncepció újdonságnak számít a REÖK 
képzőművészeti palettáján, hiszen videó- és térinstallációs 
anyagot még nem láthatott a közönség a palotában. 

Asztalos Zsolt I. és II. világháborús bombákról, gránátokról 
és más robbanószerkezetekről készített állóképszerű videó-
kat, melyekhez különböző hangokat kapcsolt. A hanghatá-
sok viszont eltérnek a háborús szituációktól: harang, moso-
gatás, zuhanyozás zaját hallhatjuk fülhallgatókon keresztül.

Annak ellenére, hogy a művész háborús eszközökkel il-
lusztrál, a kiállítás nem a háborúkról szól, sokkal inkább ar-
ról a kegyelmi pillanatról, amelyben egy gyilkos fegyver 
nem tölti be elrendelt funkcióját, elmarad a pusztítás, meg-
kímélve az emberéletek. Ugyanakkor rávilágíthat arra a fe-
nyegetettségre, hogy a bomba bármikor felrobbanhat. A ki-
állítást kiegészíti egy videó is, amely azokat a helyeket mu-
tatja be, ahol hazánkban fel nem robbant bombákat találtak.

A japán-magyar jubileumi év 
keretében nyílt meg Ukiyo-e 
– Japán fametszetek gróf 
Vay Péter gyűjteményéből 
címmel az a kamara-kiállítás, 
amely az Iparművészeti Múze-
um – Ráth György Múzeumá-
ban tekinthető meg. A tárlat 
abból a több mint 1000 japán 
fametszetet és közel 180 dara-
bos fametszetes könyvet, vala-
mint 340 tekercsképet magá-

ban foglaló gyűjteményből mutat be válogatást, amelyet 
utoljára 1910-ben a Szépművészeti Múzeumban láthatott ki-
állítva a közönség. A japán kultúráról és művészetről ma-
gyarul megjelent kötetek közül számos érdekes darabot is 
megtekinthetnek a tárlaton az érdeklődők. 

Vay Péter a Budapesttől alig 50 km-re fekvő Gyónon (ma 
Dabas) született, egy híres magyar nemesi család sarjaként. 
A Rómában végzett teológiai tanulmányok után, 1898-ban 
szentelték római katolikus pappá. Az egyházi missziók láto-
gatása végett bejárta az egész világot. Legnagyobb hatásúak 
ázsiai missziós útjai voltak, melyek során megfordult Japán-
ban, Kínában és Koreában is. 

Vay Péter közel két és félezer darabos japáni vásárlásainak 
anyagát először 1908-ban, majd 1910-ben láthatta a Szépmű-
vészeti Múzeumban kiállítva a közönség. A gyűjtemény 1919-
ben került a magyarországi keleti művészeti gyűjteményeket 
gondozó, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum ja-
pán gyűjteményébe. A tárlat még január 12-ig látható.

A Tallinni Építészeti Bien-
nálé olyan nemzetközi 
építészeti és urbanisztikai 
fórum, ahol elmélet és 
gyakorlat, tapasztalat és 

innováció találkozik, gyü mölcsöző vitákat kezdeményez-
ve. A 2013. szeptember 4-30. között megrendezett 
biennálé kurátora a b210 fiatal építészcsapat, főszervezője 
az Észt Építészeti Központ volt. A TAB 2013 a Recycling 
Socialism témakört járta körül, a következő kérdésekre 
keresve a választ: mit lehet ma „újrahasznosítani” a szoci-
alizmus építészetének tereiből, struktúráiból, koncepciói-
ból és alapanyagaiból? Mit érdemes újragondolni a jelen és 
a jövő szempontjából?

A TAB 2013 nemzetközi ötletpályázat építészeket, tájépí-
tészeket, urbanistákat és egyetemi hallgatókat kívánt meg-
szólítani. A pályázóknak olyan megoldásokat kellett kigon-
dolniuk, amelyekkel sokszínűbbé és élhetőbbé tehető Väike-
Õismäe lakótelep városi tere. Väike-Õismäe (Kis Virág-
domb) egyike Tallinn három legnagyobb szovjet 
lakótelepének. A főváros többi tipikus panelkerületétől egy-
értelműen megkülönbözteti sajátos szerkezete: az utópiszti-
kus körváros-elképzelésen alapuló tervet a szovjet kor sztár-

ÉT-IRÁNYTd 

Japán fametszetek

Elmaradt pusztítás

Újragondolva

Régi falu
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Tez	és	víz	találkozása
Az őskori ember különböző kőze-
tekből készítette munkaeszközeit. 
Az erre legalkalmasabb nyersanya-
gokat a mai kőzettani és kémiai tu-
dás híján is kitűnően ismerte, lelő-
helyeit felkutatta, még ha azok 
nem lakóhelye közvetlen közelé-
ben, hanem esetenként attól jókora 
távolságban helyezkedtek is el. 

Ha	mégis	a	hitel	a	megoldás
Életünk tele van egyensúlytalan-
sággal, a különféle egyensúlyok-
hoz tartozó alkalmazkodással, de a 
sorozatos változások bizonytalan-
ságokat, kockázatokat is hordoz-
nak. Problémák sorát kell megol-
danunk akkor is, ha igényeink túl-
szaladnak anyagi lehetőségeinken, 
ha hitelt kell felvennünk. 

Sinológia
Kr. e 500 körül a dél-uráli úgynevezett 
szauromata-kultúrában, az ős irá ni né-
pek körében megjelent az előmagyar 
népesség. Távol-Keleten  ekkor a Kr. e. 
551-től Kr. e. 479-ig élt Konfuciusz ta-
nai terjedtek. 2500 évvel később, a 
Mester gondolatainak fordításbeli kü-
lönbségei is jól példázzák, hogy a kínai 
nyelv elsajátításához elengedhetetlen 
annak a kulturális közegnek a megis-
merése is, amelyben a nyelv kifejlődött.

A hátlapon

Pirókegér

A pirókegér vagy más néven pirók 
erdeiegér (Apodemus agrarius) köny-
nyen felismerhető: felsőteste vörhe-
nyesbarna (néha szürkés) és a háton 
feltűnő fekete csík húzódik végig. 
Európa középső és keleti részeitől 
egészen a Bajkál-tóig fordul elő, de 
Kína nyugati részén is megtalálható 
(elterjedési területe nem összefüg-
gő). Hazánk nagy részén gyakori, 
pontosabban egyre gyakoribb, mivel 
az utóbbi évtizedekben erőteljes ter-
jedése figyelhető meg. 

Jellemzően síksági faj, de néhol a 
magashegységekbe is felhúzódik 
(például a Balkánon). Az élőhelyet 
tekintve nem válogatós. Előfordul 
réteken, legelőkön, nádasokban, er-
dőkben, bokros területeken, illetve 
mezőgazdasági földeken, de behú-
zódik a településekre, kertekbe, par-
kokba is – igaz, a vizsgálatok alapján 
az urbanizáció erősödésével egyre 
kevésbé érzi jól magát. Leginkább a 
sűrű vegetációjú, üde-nedves, nyílt 
területeket kedveli. 

Populációdinamikája szabályos éves 
ciklikusságot mutat: állománya ősszel 
gyorsan növekszik (ezért leginkább 
ilyenkor találkozhatunk vele), majd 
télen hirtelen összeomlik. Rokonai-
nál kevésbé félénk, nappal és éjszaka 
egyaránt aktív. Elsősorban magvak-
kal, bogyókkal, gyümölcsökkel, 
gyökerekkel, makkal és rügyekkel 
táplálkozik, de a rovarokat sem veti 
meg. Föld alatti járatrendszerben la-
kik, ahol az éléskamráiban nagy 
mennyiségű eleséget raktároz télire. 
Utódai az alagútrendszer mélyén, 
jól kibélelt fészekkamrában jönnek 
a világra. Elég szapora: évente há-
romszor-négyszer 4-9 kölyköt fial. 
Élettartama a természetben rövid-
re szabott, többnyire 3–12 hónap-
nyi, de fogságban a 4 éves kort is 
megélheti. 

Kép és szöveg:

RIEZING NORBERT

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/1   31



Pirókegér
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