CIKÁSZOK • ORÁNGUTÁN-MENT • ÚJSZÜLÖTT IDEGSEJTEK • NEVES HISTÓRIA
El fizet knek: 230 Ft

LXIX. évfolyam  4. szám  2014. január 24.

Ára: 295 Ft

ÉLET TUDOMÁNY
es

Digitális változatban: dimag.hu

CSILLAGMILLIÁRDOK
NYOMÁBAN

ÉLET ÉS TUDOMÁNY 

LXIX. évfolyam 4. szám  2014. január 24.
101

A cikászok különös világa 1.

Digitális változatban: dimag.hu
114

115

105
Címlapon: A Gaia asztrometriai rszonda
fantáziaképe (ESA) az Egymilliárd csillag
nyomában cím cikkünkhöz

99

100

NEM PÁLMÁK ÉS NEM IS
PÁFRÁNYOK
Erdei Boglárka
Újszülött idegsejtek a feln tt,
érett agyban

GONDOLKODÁST SERKENT
IQ-TORNA
Zsigmond Gyula
Els kézb l
• NAGYPONTOSSÁGÚ STANDARD
KOZMOLÓGIAI MÉTERRÚD
Gajzágó Éva

108

110
111

112

REMÉNYSUGÁR VAGY EVOLÚCIÓS
ZSÁKUTCA?
Czéh Boldizsár
Interjú Szabados Lászlóval
EGYMILLIÁRD CSILLAG NYOMÁBAN
Trupka Zoltán
KÖNYVTERMÉS
Egészség=egész-ség
BEMUTATKOZIK AZ EÖTVÖS
BIOLÓGIAI M HELY
Bellák Tamás
Draskovits Gábor
Szlávicz Eszter
Egy aminosav és a növények egészsége
VITAMIN A KUKORICÁNAK
Ludmerszki Edit

Kedves Olvasónk!
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályázatot
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül,
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja,
hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1. Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon,
illusztráció is csatolandó.
2.Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 1518 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes
illusztráció is csatolható.
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Gulyás László Szabolcs
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H. J.
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AZ SEMBER NÁLUNK
Trogmayer Ottó
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Mannhardt András
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3. Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a
társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket
a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje díjazásban részesül.
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy
nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban
kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a
szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a
pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.
Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, doktori iskolájának
és témavezetőjének a nevét!
A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088
Budapest, Bródy Sándor u. 16. A borítékra írják rá:
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.
A pályázatok feladási határideje: 2014. február 28.

Z S I G M O N D G Y U L A R OVATA

GONDOLKODÁST SERKENT IQ-TORNA
A három feladatból kett megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.

INDÍTÁS

A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.
Melyik illik a legkevésbé a többihez?

Az 3. heti lapban bemutatott fejtör k megoldása:

INDÍTÁS: TOR

ER

SÍTÉS

KOTOR és TORMA

ER SÍTÉS:
Az urak egymásközötti
kézfogásainak száma 3;
valamint a három úr négy
hölggyel fogott kezet:
3 x 4 = 12. 3 + 12 = 15

Melyik illik az üres helyre?

HAJRÁ: Á

HAJRÁ

Az Á feletti pálya 8 részre
van osztva, míg a többi
7 részre.
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KOZMOLÓGIA

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Nagypontosságú
standard kozmológiai
méterrúd

A Sloan Digitális Égboltfelmérés harmadik szakaszának (SDSS III) keretében
működő Barion Oszcillációk Spektroszkópiai Felmérése (BOSS) projekt kutatóinak sikerült minden korábbi csúcsot
túlszárnyalva 1 százalékos pontossággal
meghatározni nagyon távoli, tőlünk
több mint 6 milliárd fényévre levő
galaxisok távolságát. Az óriási adathalmaz elemzésével meghatározott új
standard kozmológiai méterrúd a kutatók
reményei szerint segithet a Világegyetem egy idő óta tartó gyorsuló tágulását
okozó, ám eddig ismeretlen természetű
sötét energia rejtélyének megoldásában.
„A távolságok pontos meghatározása
alapvetően fontos a csillagászatban -- magyarázta Daniel Eisenstein, a Harvard
Egyetem csillagászprofesszora, az
SDSS III programigazgatója. – Ez az
első, ám nélkülözhetetlen lépés a Világegyetem szerkezetének feltérképezésében, majd

A BOSS-felmérés koncepciója: a kezdeti s r ségingadozásokból (amelyek nyomait a mikrohullámú
háttérsugárzás anizotrópiája rzi, a kép bal szélén) létrejött akusztikus barionoszcillációk a fotonok
lecsatolódásakor barionokban gazdag gömbhéjakban „fagytak be” (bal oldali fehér ellipszisek).
Ebb l a mintázatból indult ki a galaxisok keletkezése, s nyomai máig kimutathatók a galaxisok
eloszlásában (jobbra)

nyi mérési eljárásnak megvan persze a
pontossága, amelyet például százalékban fejezhetünk ki, de minél távolabbra tekintünk, annál körmönfontabb,
többnyire közvetett módszerekhez kell
folyamodni. Mindössze néhány száz
csillag és csillaghalmaz esik annyira közel hozzánk, hogy távolságát 1 százalék
pontossággal már eddig is meg tudtuk
mérni: ezek valamennyien a Tejútrendszeren belül találhatók, tőlünk néhány
ezer fényévre. Az új BOSS-mérések
most ugyanezt a pontosságot milliószoros távolságban, tőlünk több mint
6 milliárd fényévre érték el.
Ehhez a kutatók 1,2 millió
galaxis spektrumát határozták meg az SDSS III új-mexikói Apach Point Obszervatóriumának 2,5 méteres
távcsövével.
Az ilyen irdatlan távolságban
elért 1 százalékos pontosság
természetszerűleg merőben
más mérési eljárást igényel,
mint ami a Naprendszerben, vagy a Tejútrendszeren
belül alkalmazható. A BOSS
projektben az úgynevezett
Fantáziakép a korai Világegyetem akusztikus
barion akusztikus oszcillácibarionoszcillációiból az Univerzum fejl dése során kialakult
ókat (BAO), a galaxisok elgalaxiseloszlási-mintázatról, illetve a mérések alapján
oszlásában észlelhető finom,
meghatározható standard
periodikus fodrozódásokat
kozmológiai méterrúd (fehér szakasz)
mérik fel a Világegyetem táKÉP: ZOSIA ROSTOMIAN, LAWRENCE BERKELEY NATIONAL
voli részeiben.
LABORATORY
Ezek a finom fodrozódások
e szerkezet kialakulásának és fejlődésének azoknak a hanghullámokhoz hasonló
megértésében.”
barionoszcillációknak máig élő a lenyoA csillagászat története során többféle matai, amelyek még a Világegyetem
távolságmérési eljárás alakult ki, ame- korai, nagyon sűrű és nagyon forró,
lyek eleinte csak közvetlen kozmikus elektronokból és barionokból (protokörnyezetünkre terjedtek ki, majd egy- nokból és neutronokból) álló plazmáre távolabbra nyúltak térben és időben. jában keletkeztek a gravitáció, illetve a
(A fény véges terjedési sebessége miatt vele ellentétes irányú, a fény és az anyag
a távolabbi objektumokat egyre „fia- kölcsönhatása során létrejött nyomás
talabb” korukban látjuk.) Valameny- hatására. A fény részecskéit, a fotonokat
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a plazma részecskéivel való folyamatos
kölcsönhatások eleinte gyakorlatilag
a plazmához láncolták. A Világegyetem tágulása és lehűlése során azonban, amikor (mintegy 380 ezer évvel a
Nagy Bumm után) a hőmérséklet 3000
kelvin alá csökkent, az elektronok és a
protonok semleges hidrogénatomokká
álltak össze, amelyekkel a fotonok már
alig hatottak kölcsön („lecsatolódtak”),
s így szabadon terjedhettek a számukra
hirtelen átlátszóvá vált Világegyetemben. Az ebben a pillanatban létezett
piciny sűrűségfluktuációk lenyomatát
őrzi a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban (CMB-ben) kimutatható
parányi (10 milliomod rész nagyságrendű) anizotrópia, amelyet eddig legpontosabban a Wilkinson mikrohullámú
anizotrópia-próba (WMAP) mért ki.
A lecsatolódást megelőzően, egy-egy
sűrűbb anyagcsomó körül a gravitációval ellentétes irányú nyomás hatására a
barionok és a fotonok együtt mozogtak, a fotonok szabaddá válása után
azonban a kifelé ható nyomás megszűnt, és a barionok a hirtelen felerősödő gravitáció hatására megtorpantak
annál a gömbfelületnél, ahol éppen
tartózkodtak (az úgynevezett hanghorizonton). Idővel ezekből a nagyobb
barionsűrűségű héjakból jöttek létre a
galaxisok, amelyeknek a mai eloszlása
szintén ezt a mintázatot követeti.
Természetesen a kép ennél sokkal
bonyolultabb, hiszen a korai Világegyetemben véletlenszerűen számtalan
sűrűbb anyagcsomó jött létre, amelyek
körül hasonló folyamatok mentek
végbe, így számtalan, egymást átfedő
nagyobb anyagsűrűségű gömbhéj jött
létre. A kép ahhoz hasonlítható, amikor egy medencébe számtalan kavicsot
dobunk, és a felületen szétgyűrűző
vízhullámok összetalálkozva bonyolult mintázatot alakítanak ki: a létrejött

ÁLLATVÉDELEM

Forrás:http://www.sdss3.org/press/onepercent.php

Vissza a vadonba

Malajziai kis hotelszobám ajtaján
hajnalban kopognak: Most kaptuk a hívást! – hallom Ikan, a
Matang Orangután Rehabilitációs Centrum és Park fiatal munkatársának hangját – Negyven kilométerre Kuchingtól újabb kölyköt
találtak az egyik falusi ültetvényes
konyhájában, ketrecbe zárva. A
csapat tizenöt perc múlva készen áll az
indulásra.
Ikan Baktiantoro, a vadvilág harcosainak vezetője, egyike azoknak az
elszánt maláj és indonéz fiataloknak,
akik az életüket kockáztatják ennek
az itt maradt csodának és lakóinak, a
borneói orangutánoknak a megmentéséért, szembeszállva nem csak az
orvadászokkal, de az esőerdőket irtó
több milliárd dolláros iparággal, az olajpálmát termelő társaságokkal is. Ikan
családját ugyan biztonságba helyezte,
de saját élete sokszor csak hajszálon
múlt. Nem egyszer megverték, halálosan megfenyegették aktivista munkájáért. A Matang Orángután Rehabilitációs Centrum, ami a Kubah Nemzeti
Park része 1985-ben jött létre azzal a

KÉZB L

céllal, hogy otthon adjon a sebesült, elárvult,
vagy rabságból szabadított vadállatoknak,
fő feladatként kitűzve
a fiatal emberszabásúak védelmét, és azok
természetbe való viszszaszoktatását.
A név – orangután –
a helyi nyelvben erdei
embert jelent, utalva
ezzel is főemlős magas intelligenciájára és
emberszerű személyiségére. Mára kevesebb,
mint hatvanezer orángután él a vadonban, s
számuk rohamosan csökken. Ha pusztulásuk ebben az ütemben folytatódik
tovább, tíz–tizenöt év múlva teljesen
eltűnnek természetes környezetükből,
Borneó és Szumátra szigetéről. A faj,
amely egykoron Malajzia és Indonézia
esőerdeinek szimbóluma volt, mára
már számtalan más fajjal együtt a kihalás szélén áll.
Egyre beljebb haladva a csapáson furcsa, duruzsoló zaj üti meg a fülemet.
– Kezdődik! – kiabálja túl Ikan a pillanatok alatt felerősödött hangzavart.
Először nem értem, de tovább hajtva
az erdő szívén át hirtelen megpillantom
az árnyakat. A láncfűrészek berregése a kidőlt fák sikolyával keveredik, a
pusztítás leírhatatlan. A növényzetet,
ameddig a szem ellát, kivágták, a földet lebuldózerezték és felégették úgy,
hogy az egykor burjánzó területből
nem maradt más, csak az esős évszak
nyomán keletkezett sártenger, ami arra
vár, hogy olajpálmákkal beültessék. A
kétségbeesett orángutánok a többi vadon élő állattal együtt egyre beljebb
és beljebb szorulnak saját természetes
lakóhelyükön. Amikor már az utolsó
élelmük is elfogyott, megjelennek a
falvakban és kertekben, közvetlen kapcsolatba kerülve így az emberekkel. A
falusiak azt látva, hogy egy orángután
ül a fáradságos munkával előteremtett
gyümölcsösben, és éppen a termést
dézsmálja, persze hogy dühösek lesznek
a betolakodóra.
Megérkezve a cölöpökre épített faluba, Ikan az illegálisan tartott orángután felől érdeklődik. A ház, amire az
összesereglett emberek mutatnak, az
egyik fiatal ültetvényesé. Kopogtatás
nélkül lépünk be az ajtón. A hirtelen
felkapcsolt villany élesen világít a ketrecbe zárt kölyök szemébe, védekezésül

Bebas a kiszabadítását követ
második hónapban
a Matang centrum erdejében

mindkét kezét arca elé emeli. Mint egy
éhező gyermek, hatalmas pókhassal,
vékony tagokkal gubbaszt megszeppenve a konyhai asztal alatt. Mellette, a
ledöngölt padlón elszáradt ételmaradékok mindenfelé. Nyaka körül lánc, vörös szőre és bőre szinte belenőtt a vasba.
Halkan mellé lépve emberszerű, éhesen
könyörgő szemeit rám emeli. Lassan
leguggolok elé, de mozdulataimra riadtan hátrahőköl. Mögöttem a fiatal
farmer és családja Ikannal vitáznak, de
tudják, semmit nem tehetnek, a kölyköt illegálisan tartják fogva.
Mivel a fiatal orángutánok kedvesek és ragaszkodóak, a helyiek szívesen befogadják őket, gyakran kezelve
az új jövevényeket szórakoztató háziállatokként. Nincsenek tisztában azzal, hogy a felnőtt, fogságban tartott
példány nem csak rendkívül erős, de
gyakran agresszív, és különféle betegségek hordozója is.
Az elmúlt évben, Ikan és csapata tizenhét izolált mezőgazdasági területről
származó orángutánt mentett meg. Az
elkobzott állatok először hosszabb ideig
tartó orvosi vizsgálat, majd rehabilitációs felügyelet alatt állnak, mielőtt viszszaengednék őket a vadonba. Gyakran
azonban annyira megszokjak az emberek jelenlétet, hogy etetéskor rendszeresen visszajárnak a Semonggoh Orangután Rehabilitációs Centrumba.
Két hónap elteltével újra Kuchingba
utazom, Ikan meglepetéssel vár. Bebas,
vagyis Szabad, az orángutánkölyök,
akiért együtt mentünk, éppen társaival
és az egyik gondozóval birkózik. Mikor meglát bennünket, villámgyorsan
felcsimpaszkodik a fára, keresztültornázza magát az indákon, majd játékosan leveri Ikan fejéről a baseballsapkát.
BALOGH BOGLÁRKA
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mintázat adatainak pontos mérésével
(ehhez szükséges a nagyon pontos standard méterrúd) és megfelelő statisztikai
kiértékelésével a kozmológiai modellek
közül kiválaszthatjuk azokat, amelyek
a Világegyetemben megfigyelhető
nagyléptékű szerkezeteket a valóságnak leginkább megfelelően írják le.
A most közzétett eredmények az első
olyan BAO méréseket is magukba foglalják, amelyek közeli galaxisok egy
csoportjára vonatkoznak. Ez azért fontos, mert ennek alapján összehasonlítható, hogyan változott a Világegyetem
tágulásának üteme az idő függvényében (6 milliárd évvel ezelőttől napjainkig), s így segíthat annak megfejtésében, hogy miért is gyorsult fel mintegy
6–7 milliárd évvel ezelőtt.
Az eredményekből az is megállapítható, hogy a BOSS eddigi mérései összhangban állnak azzal a feltételezéssel,
miszerint a sötét energia a Világegyetem fejlődése során állandó maradt
– azaz formálisan valóban megfeleltethető az Einstein-féle kozmológiai állandónak (jóllehet a tudós annak idején
egészen más megfontolásból feltételezte
egy hasonló hatás létezését – amit utóbb
élete legnagyobb baklövésének nevezett).

A CIKÁSZOK KÜLÖNÖS VILÁGA

NEM PÁLMÁK ÉS
NEM IS PÁFRÁNYOK
Valószín leg sok olvasóban felvet dik a kérdés: miért lehet érdekes számunkra egy olyan növénycsoport, amelynek látszólag nem sok köze van Európához, és ha szeretnénk él helyükön megfigyelni
egyedeiket, biztosan több ezer kilométerre, távoli kontinensekre kell utaznunk? Nos, a fosszilis bizonyítékok alapján a cikászok jelen voltak Európában, így Magyarország területének hajdani tájképéhez is hozzátartozhattak még 15–20 millió évvel ezel tt is.
Manapság cikászokkal ha1.
zánkban nem igazán találrész kozhatunk, eltekintve néhány botanikuskerti példánytól vagy a
ma már egészen gyakorinak mondható cserepes cikászoktól a növénykereskedésekben (ezek legtöbbször a Cycas
revoluta nevű fajhoz tartoznak). A mai
cikászok elterjedési területe a Rák- és
Baktérítő közé tehető, kizárólag trópusi, szubtrópusi vidékeken fordulnak
elő. A legújabb, 2012-es cikászfajlista
szerint a jelenleg elfogadott két családban – Cycadaceae, Zamiaceae – összesen 10 nemzetségben több mint 330
fajuk ismert. Az új fajok leírása napjainkban is folyamatos, aminek köszönhetően számuk az utóbbi években rohamosan gyarapodott. Ennek oka,
Egy veszélyeztetett faj, a Zamia

KARIBI SOKASÁG

decumbens állományai töbrök

A cikászok legnépesebb nemzetsége a Cycas, mely egyben a csoport névadója is – több mint 100 fajával f képpen Ázsia és Ausztrália területén találkozhatunk. A második méretesebb nemzetség a Zamia, els sorban középés dél-amerikai elterjedés , de néhány faja Észak-Amerika déli részén: Mexikóban és Florida félszigetén is honos. Közép-Amerika és a Karibi térség a cikászok elterjedése szempontjából „diversity hotspot”, mivel összesen
négy nemzetség – a Zamia, Ceratozamia, Dioon és Microcycas – számos faja e területek lóráit gazdagítja. Az
utóbbi nemzetségb l csupán egyetlen fajt ismerünk, az elegáns megjelenés és a cikászok között leglassabban
növekv Microcycas calocoma-t, amely kizárólag Kubában fordul el . A sokszor jellegzetes, „f szoknyás” formájú Encephalartos és a páfrányt „imitáló” Stangeria nemzetségek fajai (az utóbbi egyetlen fajjal) Közép- és Dél-Afrika lóráját gazdagítják, míg Ausztrália is jelent s elterjedési központ a Macrozamia,
Lepidozamia, Bowenia és Cycas nemzetségek el fordulásával. A nemrégiben felfedezett
11. nemzetség, a Chigua egyetlen Kolumbiában honos fajával rövid élet volt – a legújabb,
2012-es fajlista szerint már „csak” a Zamia
nemzetség egyik faja.
Fajaik többsége er sen veszélyeztetett, ami
A cikászok ma ismert fajainak elterjedése
nem meglep , hiszen némelyik csak egy-egy,
mindössze néhány egyedb l álló növénycsoport alapján ismert. S t, az egykor Dél-Afrikában honos Encephalartos woodi, amely ténylegesen a kipusztulás
szélére jutott, egyetlen hím ivarú növényb l és annak vegetatív módon létrejött klónjaiból áll.
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mélyén találnak menedéket a középamerikai Belize trópusi erdeiben
(MICHAEL CALONJE FELVÉTELE)

hogy sokszor elzárt, nehezen
megközelíthető, korábban ismeretlen élőhelyeken fordulnak elő.
Ivarsejtóriások

A növénycsoportot gyakran
nevezik szágópálmáknak is,
mégpedig keményítőben gazdag törzsszerkezetük miatt,
azonban az igazi szágólisztet
egy pálma, a Metroxylon szolgáltatja. Persze a felületes szemlélő számára könnyen összetéveszthetők a pálmákkal, mivel
fajaik nagy részének ugyancsak
levélüstöke van a törzs csúcsán.
Ám nagyon is különböznek!

A dél-afrikai elterjedés Stangeria eriopus megtéveszt en hasonlít egyes
páfrányokhoz (Montgomery Botanical Center) (ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)

Az egyik leglassabban növekv faj a Microcycas calocoma. A képen

Egy Cycas-faj n ivarú egyede a kínai Fairylake Botanikus Kertben.

a floridai Montgomery Botanical Center több mint százéves példánya

Laza felépítés „tobozát” találóan káposztafejnek is nevezik.

látható. (ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)

(ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)

A pálmák a zárvatermők egyszikű
csoportjához tartoznak, míg a
cikászok nyitvatermők és a tudomány
mai állása szerint a legősibb magvas
növényeknek tekinthetők. Számos, a
magvas növények között ősinek számító tulajdonságuk van, egyebek között – az állatvilágban bevett módon
– önálló mozgásra képes csillós hímivarsejtjük termékenyíti meg a petesejtet, hasonlóan egy másik ősi növényhez, a páfrányfenyőhöz (Ginkgo biloba).
A cikászok hímivarsejtjei a növényvilág góliátjainak számítanak. A kolumbiai Zamia roezlii spermatozoidja akár
az 500 mikrométeres nagyságot is elérheti – ez körülbelül fél milliméteres
nagyságnak felel meg, amely már szabadszemmel is látható.
A cikászok között találunk fatermetűeket, az eddig leírt legmagasabb példány a 20 métert közelítette, de többségük csak a kisebb bokorméretet éri
el. A többnyire föld feletti törzsük általában nem ágazik el, de gyakran fejlesztenek föld alatti tönköt, és a talajszintből csak a levélkorona emelkedik
ki. Vannak törpék közöttük, mint a
karibi elterjedésű Zamia pygmaea,
amely egy termetesebb ciklámentő
méreteivel vetekszik, és óriások, mint
az ausztráliai Lepidozamia idősebb
egyedei. Ismerünk fán lakó, epifiton

fajt is, mint a Zamia pseudoparasitica Panama esőerdőiből. Sőt, vannak közöttük olyanok, amelyek levelei megtévesztésig hasonlítanak a páfrányokra.
Az afrikai Stangeria eriopus-t a XIX.
században páfrányként (Lomaria) írták
le néhány „steril” példány alapján.
Csak akkor derült fény valódi rokonságára, amikor egy példány az angliai
Chelsea botanikuskertjében tobozt növesztett.
Gyermekméret tobozok

Feltűnő tobozaik nagymértékben hozzájárultak népszerűségükhöz. A csoport szigorúan kétlaki, a hím és női tobozok elkülönült egyedeken találhatók. A cikászok többségével ellentétben a Cycas nemzetség női „tobozai”
nem igazán tobozok, lazán álló levélszerű sporofillumokhoz kapcsolódnak
a sokszor óriási, akár 4–5 centimétert
is elérő magok. A tobozok között vannak egészen parányiak is: legkisebb,
csupán néhány centiméteres reproduktív szerve a Zamia pygmaea-nak van,
míg a többség igen termetes tobozt növeszt a törzs csúcsán. A legnagyobb tobozok akár az 50 kilogrammot is megközelítik, mint például a Lepidozamiaés egyes Encephalartos-fajok női tobozai. Ráadásul az utóbbiak – és néhány
csoportban maguk a magok is, mint

például a Zamia, Macrozamia magjai –
gyakran színpomásak, amelyre jó példa az Encephalartos ferox gyönyürű,
téglavörös toboza.
Megporzásuk is nagyon különleges,
mondhatni titokzatos. Sokáig nem volt
világos, hogyan is történik ez – leginkább a szél általi megporzást tartották
valószínűnek és kisebb részben a rovarok
közreműködését is feltételezték. Mára
kiderült, hogy e fajok többségénél a rovaroknak van fontos szerepe a beporzásban, egyedül a Cycas nemzetség fajai
esetében valószínű, hogy a szél segíti a
pollenek szállítását.
Leggyakrabban apró ormányosbogarak végzik el a beporzás feldatát, miközben egész életciklusuk a cikász tobozához kötött, abban fejlődnek ki lárváik,
abban táplákoznak és szaporodnak.
Azonban maga a folyamat még sok titkot rejt. Például az sem tisztázott pontosan, hogy a női toboz miért termel hőt
igen rövid, termékeny szakaszában: ekkor a környezetéhez képest akár több
fokkal magasabb hőmérsékletet ér el.
További különlegességük e növényeknek a koralloid gyökerek, amelyekben cianobaktériumokkal történő szimbiózisuk révén képesek a légköri nitrogén megkötésére, megkönnyítve ezzel a tápanyagszegény
környezetben való túlélést.
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A képen látható, Kenyában honos
Encephalartos-faj n ivarú példánya több mint
50 éves, de hatalmas tobozai az els k életében
(Montgomery Botanical Center)
(ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)

A levélnyélbe lép szállítónyalábok jól kivehet
rajzolata (ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)

Mérgez ünepi étek

Jószerivel minden része erősen mérgező e növényeknek: a mag legkülső, húsos részét, a sarcotestát kivéve, karcinogén és neurotoxikus anyagokat tartalmaznak. Ennek ellenére hagyományosan táplálkozási forrásként szerepeltek
elterjedési területük nagy részén, így a
trópusi Amerikában, Afrikában és
Ázsiában is. Az őslakók és a bevándorlók egyaránt fogyasztották, sőt fogyasztják ma is a cikászokat, elsősorban a keményítőben gazdag törzsüket
és magjukat. Floridában még a huszadik század első felében is működtek
cikászmalmok (az utolsó malmot
1925-ben zárták be), ahol tonnaszámra
őrölték lisztté e növények, nevezetesen
a Zamia integrifolia törzseit. Korabeli
feljegyzések szerint fénykorukban a
malmok napi 15 tonna cikászlisztet
is termeltek és szállítottak az Amerikai Egyesült Államok északkeleti
partvidéki városaiba. Ez alapján elképzelhető, hogy milyen gyakori lehetett akkoriban ez a növény, manapság persze csak elszórtan találhatók kisebb populációi.
Habár felhasználás előtt különböző
méregtelenítő eljárásoknak, leginkább
áztatásnak vetik alá a legyalult, darált
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törzset és magokat, azok valószínűleg
még így is jelentős mennyiségű méreganyagot tartalmaznak. Ezzel is magyarázható az átlagosnál nagyobb arányú
és viszonylag fiatal korban bekövetkező demencia és egyéb idegrendszeri
rendellenességek, betegségek előfordulása a cikászokat fogyasztó lakosság
körében. Nagyszerű példa erre Guam,
egy kis sziget a Csendes-óceánon, ahol
hagyományosan szerepelnek cikászok
az étlapon. Az idegrendszeri degeneráció, illetve demencia aránya elképesztően magas volt a lakosság körében,
majdnem százszorosa más országok átlagához képest. A magyarázat azonban
mégsem olyan egyszerű.
Az igen korai demencia magas arányát a kutatók szerint nem okozhatta
az elfogyasztott cikászok méreganyaga, mivel az itt élők igen hatékonyan
alkalmaztak méregtelenítési eljárásokat az előkészítés során. A lakosok táplálkozási szokásainak gondosabb vizsgálata során kiderült, hogy igen közkedvelt fogásként repülőkutyák is szerepelnek az étrendjükben. Utóbbiak
fogyasztása okozhatta az idegrendszeri betegség nagy arányát a lakosság körében. A repülőkutyák egyik csemegéje a cikászok magja, amelyek toxintartalma idővel felhalmozódott
az állatok zsírszöveteiben. Az ilyen,
leginkább ünnepi harapnivaló, mint
például a kókusztejben főzött, egészben fogyasztott „denevér-étkek”
miatt a repülőkutyákat oly mértékben megritkították Guam szigetén,
hogy ezek az állatok mára súlyosan
veszélyeztetetté váltak. Ezzel párhuzamosan úgy tűnik, hogy az idegrendszeri betegségek gyakorisága is
alábbhagyott, alátámasztva az előbbi
elméletet.
Nehézkes magánélet

Mivel veszélyeztetett, igen ritka növények, azt gondolhatnánk, hogy érzékenyek a környezeti hatásokra. A viszontagságokat azonban meglepően jól viselik, igen ellenállók. Sok ausztráliai faj
gond nélkül átvészeli a gyakori tüzeket
is. Leírtak olyan eseteket, amikor leveleit vesztett, látszólag élettelen törzsek
néhány év múlva újrahajtottak.
Jó részük száraz, kietlen területeken
fordul elő, sokszor olyan élőhelyeken,
amelyet más növények nehezen viselnének el. A ma élő fajok jellemzői, élőhelyük és ökológiájuk az evolúciójuk
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eredményeként alakult ki, amely jelenlegi tudásunk alapján mintegy 300 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti ókor, a
paleozoikum végefelé kezdődött.
Az első, biztosan cikásznak tulajdonítható maradványok a paleozoikum
végéről, Kína alsó-perm rétegeiből ismertek. Ezek a levélszerű maradványok a magkezdeményeikkel már
meglepő hasonlóságot mutatnak a mai
Cycas nemzetségre jellemző formákhoz. Az ehhez hasonló maradványok
unikumnak számítanak, ismerve a ma
élő cikászok igazán bonyolult és nehézkes „magánéletét”. Az első tobozok
megjelenéséhez gyakran évtizedek
kellenek az egyedek életében, és ha
már ez megtörtént, akkor is sokszor
évek telnek el anélkül, hogy a növények újra tobozt fejlesztenének. A bonyolult beporzási folyamatról nem is
beszélve, amely a fosszilis bizonyítékok
alapján már a mezozoikumi formáknál is – legalábbis egy részüknél – a
maihoz hasonlóan történhetett. Így
nem csoda, hogy a cikászok fosszilis
tobozai, magjai, sőt pollenjei csak nagyon ritkán kerülnek elő a lelőhelyekről. Szaporító szerveikkel ellentétben a
vegetatív részek sokkal nagyobb esélylyel fosszilizálódtak. Leveleik gyakrabban kerülnek elő és jobb megtartás esetén a kutikula (a levél bőrszövetének
legkülső fedő-védő rétege) jellemzői
alapján elég jól azonosíthatók.
A már kissé ritkábbnak mondható
törzsek felismerését egy, a cikászokra
jellemző bélyeg segíti, persze csak ha
megfelelő módon, ásványos oldatokkal
itatódtak át és anatómiailag, vagyis
szöveteikkel együtt fosszilizálódtak. E
növények egyik különlegessége, hogy
a törzsből a levelekbe lépő szállító nyalábok szinte egy körpályát tesznek a
törzsben, mielőtt belépnének a levélnyélbe. Ez jól látható a törzs keresztmetszeti képén, így szerencsés esetben
az átkristályosodott törzsmaradványok
vékonycsiszolatos preparátumok segítségével azonosíthatók. Másik érdekességük, hogy a levélnyélbe lépő szállítónyalábok fordított omega alakot formáznak,
amely sokszor még a leszáradt, leesett levelek törzsön maradó levélnyélcsonkján is
jól látható. Ezek, és persze még más, itt
nem részletezett bélyegek segítenek eligazodni a fosszíliák kirakós játékhoz hasonlítható világában.
ERDEI BOGLÁRKA
(Következik: Dinoszauruszok étke)

ÚJSZÜLÖTT IDEGSEJTEK A FELN

T T, É R E T T A G Y B A N

REMÉNYSUGÁR VAGY
EVOLÚCIÓS ZSÁKUTCA?
A klasszikus neurontan értelmében agyunk idegsejtjei a születést l kezdve csak pusztulni képesek,
regeneráció nincs. Két évtizede tudjuk, ez mégsem így van, az érett agyban is képz dnek neuronok,
a „feln ttkori neurogenezis” létez jelenség emberben is. De spontán neuronképz dés csak az agy
meghatározott régióiban zajlik csupán, ráadásul az újszülött neuronok száma nagyon kicsi, és pontos
szerepük agyunk m ködésében mindmáig tisztázatlan.

J

ól ismert az a tény, hogy a szervezetünket alkotó különböző
típusú szövetek többségében a
sejtek az egész élet során osztódnak,
újraképződnek így a szövetek bizonyos mértékű regenerációs képességgel bírnak. Tipikus példája ennek a
bőr hámszövete, ahol a hámsejtek folyamatosan újra termelődnek, így pótolva az elöregedett, elhalt hámsejteket. Ezzel szöges ellentétben áll az a
felfogás, hogy az idegszövet idegsejtjei a felnőtt, érett idegrendszerben erre a folyamatra képtelenek. Ramon y

Cajal – a modern neuróanatomia
spanyol megteremtője – fektetett le
az úgynevezett „neurontan”-t,
amelynek egyik fő sarokpontja volt
az a tétel, hogy az idegsejtek szaporodása az egyén születésekor véget ér,
utána kizárólag a differenciálódással,
illetve a kapcsolatok kiépítésével jelzett idegsejt érési folyamat zajlik.
Eközben a neuronok számszerű csökkenése is megkezdődik, mely az élet
végéig tart, vagyis agyunk az érlelődés során folyamatosan veszíti a neuronokat, de újak már nem képződ-

Újszülött neuron egy feln tt patkány
hippokampuszában.
Az osztódásban lév sejteket BrdU (sárga)
beadással jelöltük és a neuronokat egy idegsej-

BrdU jelölés az újszülött sejtek kimutatására
feln tt patkány agyszövetében.

tekre specifikus antitesttel (piros) festettük meg.
Mivel a képen látható sejt mind BrdU-val és a
neuronspecifikus antitesttel is jelöl dött (piros
és sárga) ezért bizonyítható, hogy ez egy újszü-

Az osztódásban lév

lött idegsejt. Pirossal az érett szemcsesejtek

sejteket BrdU (bar-

sora látható.

na-fekete) beadással
jelöltük. Látható, hogy

nek. Bár e felfogást máig számos agykutató osztja, de a ’70-es évek végétől
kezdődően egyre több tudományos
megfigyelés kérdőjelezi meg.

a legtöbb újszülött
sejt a hippokampusz
gyrus dentatusának
nevezett régiójában a
szemcsesejt-réteg és

Egy dogma megkérd jelezése

a hilus határvonalán
húzódó úgynevezett
„germinatív zóná”-ban
található. Lilán a sok
ezer érett szemcsesejt
fest dött. Az ábra alján
újszülött sejtek láthatók
nagy nagyításban, ezek
tipikuson párosával
vagy kisebb csoportokba rendez dve láthatók.

Eleinte csak szórványos állatkísérletes eredmények láttak napvilágot
újonnan képződött neuronokról a
felnőtt agy különböző régióiban.
Ezeket a megfigyeléseket elsőként
Michael Kaplan amerikai kutató írta
le rangos tudományos folyóiratokban, de eredményei akkora ellenállásba ütköztek, olyan erős kritikában
részesültek, hogy felhagyott a téma
kutatásával. Így ezek a „szórványos”
leletek nem ingatták meg a neurontan doktrínáit. Az ellenérv az volt,
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hogy alacsonyabb rendű emlősökben
ilyen evolúciós maradvány még szórványosan előfordulhat, de főemlősökben (majmokban és emberben) ez
már kizárt. Azonban a kilencvenes
évek második felétől e kérdéskörben
jelentős szemléletbeli fordulat állt be,
amely elsősorban az időközben kidolgozott új módszereknek volt köszönhető. Ez az új módszer a BrdUjelölés, melynek lényege, hogy
bromo-deoxi-uridint (BrdU-t) injektálnak a kísérleti alanyba, ez az
anyag a sejtosztódás során beépül az
újonnan szintetizálódott DNS-láncba, és az utód sejtekből immunfestési
módszerrel kimutatható. Ezzel a
módszerrel a sejtosztódás ténye bármilyen szövetben, szervben kimutatható. Akkor, ha ezt a módszert idegsejtekre specifikus antitestekkel
kombinálva alkalmazzuk, akkor immunfestéssel bebizonyítható, hogy az
újszülött sejtek neuronok-e vagy
sem. Ismert, hogy az agyban
gliasejtek is és az erek endotéliális
hámsejtjei is folyamatosan osztódnak, ezektől kell az újszülött neuronokat meggyőzően elkülöníteni. E
módszereket alkalmazva a kilencvenes évek végétől kezdődően – sokak
meglepetésére –egyre több olyan tanulmány látott napvilágot, melyek a
funkcionálisan érett állatok, sőt főemlősök (majmok) agyában, majd
végül az emberi agyban is idegsejt
újdonképződést bizonyított. Ezeket
az eredményeket elsőként Elizabeth
Gould (amerikai), Peter Eriksson
(svéd), Fred Gage (amerikai) kutatók
és munkatársaik írták le.
Heves viták

A felnőttkori neurogenezis a kifejlődött agy plaszticitásának egy sajátos
típusa. Fiatal, de már ivarérett rágcsálók hippokampuszában szemcsesejtek (melyek az idegsejtek egy specifikus alcsoportja) ezrei születnek
újonnan naponta. Sajátos tény, hogy
a felnőttkori neurogenezis ütemét
számos faktor befolyásolja, így például az életkor előrehaladtával előfordulása jelentősen csökken. Jelenleg évente több száz tudományos
közlemény foglalkozik e témával,
így a felnőttkori neurogenezis kutatása az idegtudományok egyik legdinamikusabban fejlődő területévé
nőtte ki magát, amelyben azonban
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A neuronok osztódása és több lépcs s érési

érett neuron

folyamata a hippokampuszban

éretlen neuron
ssejt

progenitor sejt

számos kérdés továbbra is hevesen vitatott. Nincs egyetértés például abban, hogy vajon neuronképződés
csak az agy kitüntetett, „neurogén
zónáiban” zajlik-e, vagy szinte minden régióban. Mára a felnőtt agy számos régiójában írtak le újszülött neuronokat, azonban e „felfedezéseket”
mások, különböző módszertani
problémákra hivatkozva, továbbra is
erős szkepszissel fogadják. Két olyan
terület van a kifejlett agyban, ahol
a felnőttkori neurogenezis egyértelműen bizonyított (emberben is),
az egyik a hippokampusz gyrus dentatusa, a másik az agykamrák falát
bélelő úgynevezett szubependi mális (vagy szubventrikuláris) zóna.
Említésre méltó még, hogy újszülött
neuronokat írtak le főemlősökben
más agyterületeken is pl. az
amygdalában, striátumban és a
neokortex szövetében is, bár erre
nézve negatív közlések is léteznek.
Lehetséges, hogy az ellentmondó
adatok magyarázata az a tény, hogy
pl. a neokortexben a felnőttkori
neurogenezis olyan ritka esemény,
hogy kimutatása igen nehéz.
Bár a felnőtt hippokampuszban az
új neuronok képződése sokkal ritkább, mint az embrionális élet során,
mégis ugyanaz a folyamat figyelhető meg: a progenitor sejtek osztódnak, amit azután rövid sejtvándorlás, illetve morfológiai és fiziológiai
érés követ. Ez utóbbit gyakran mint
túlélési periódust írják le, melynek
eredménye az olyan funkcionálisan
érett neuron, mely a meglévő
neuronális hálózatba integrálódik.
Az új, még nem teljesen érett szemcsesejtekre jellemző, hogy másként
viselkednek az érett társaikhoz ké-

2014/4

pest például, hogy sejtszintű tanulási
folyamatokat „könnyebben megtanulnak”, valamint az is, hogy túlélésükhöz aktivitás szükséges. Ismert
ugyanis, hogy az új neuronok többsége (50-60%-a) spontán elpusztul,
mivel nem tud beépülni a meglévő
neuronhálózatba. Kísérleti patkányokban a felnőttkori neurogenezis
jelentős mértékű (naponta 9000 új
szemcsesejttel számolnak), míg főemlősökben ez a folyamat nagyságrendekkel kisebb mértékű. Előfordulásáról az érett emberi agyszövetben
nincsen megbízható számszerű adat,
de feltehetően nagyon ritka esemény.
A feln ttkori neurogenezis
jelent sége és funkciója

Érthető módon az a tény, hogy a felnőtt emberi agy is képes bizonyos
mértékű regenerációra hatalmas izgalmat keltett számos kutatóban és
intenzív kutatás folyik arra vonatozóan, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot serkenteni, illetve esetleges
terápiás beavatkozások célpontjává
tenni. Hiszen, ha képesek lennénk az
öregedés vagy fizikai trauma következtében elpusztult idegsejteket valamiképpen pótolni, azáltal, hogy neuronok újraképződését serkentjük, az
talán segítene a neuronok pusztulásával együtt járó magatartási és kognitív zavarok helyreállításában is.
Számos tanulmány bizonyítja, hogy
az ingergazdag környezet, a fizikai
aktivitás (kocogás) és a tanulási folyamatok stimulálóan hatnak a felnőttkori neurogenezis mértékére.
Mindmáig nem ismert azonban,
olyan szer (gyógyszer) ami képes lenne ezt a folyamatot hatékonyan és
tartósan serkenteni. Igazából még az

sem ismert, hogy a hippokampuszban
folyamatosan képződő neuronoknak
mi lehet a pontos funkcionális szerepe. Mivel a hippokampusz kitüntetett szerepet játszik bizonyos tanulási
folyamatokban (ezen belül elsősorban az epizódikus-deklaratív memória konszolidáció folyamatában), így
Érett újszülött neuron egy feln tt egér hippokampuszában.
Ezt a sejtet egy vírussal
jelöltünk meg, ugyanis az
osztódásban lév neuronok
bizonyos vírusokkal szelektíven megfert zhet k. A vírus
a sejtbe jutva egy zölden
fluoreszkáló fehérjét termeltet
a sejttel, ezáltal az egész idegsejt, dendritfájával együtt jól
látható. Kékkel a szemcsesejteket jelöltük.

nem meglepő, hogy nagyon sok tanulmány igyekszik bizonyítani a felnőttkori neurogenezis szerepét tanulási folyamatokban.
Neuropszichiátriai
kórképekben játszott szerep

Sok kutató szerint a felnőttkori
neurogenezis nem csak normális
agyi folyamatokban játszik szerepet,
hanem, különböző kóros mechanizmusokban is részt vehet. Nem véletlen,
hogy felnőttkori neurogenezis kulcsszerepét számos neuro-pszichiátriai
megbetegedésben felvetették, mint pl.
az öregedéssel együtt járó kognitív leépülés (demencia, Alzheimer-kór)
vagy epilepsziás megbetegedések. Az
elmúlt évek egyik legtöbbet vitatott
és kutatott elmélete szerint a felnőttkori neurogenezis csökkenése szerepet játszhat a depressziós hangulatzavarok kialakulásában is, továbbá
felmerült az is, hogy a hatékony antidepresszáns kezelés tulajdonképp
a felnőttkori neurogenezis stimulálásán keresztül hathat.
E feltevések sarokpontjai néhány
tételmondatban
összefoglalhatók.
Környezeti stressz hatására kísérleti
állatok hippokampuszában a felnőttkori neurogenezis csökken, és
ugyanilyen stressz emberben a depresszió legfőbb rizikó faktora. Depressziós betegekben gyakori a

kognitiv deficit mely többnyire a
hippokampusz térfogatának csökkenésével jár együtt (és ez talán a redukált neuronképződés következménye).
Antidepresszáns-kezelés serkenti a felnőttkori neurogenezis jelenségét és
blokkolni képes a stressz ezen folyamatra kifejtett gátló hatását. A klinikailag hatékony antidepresszáns
kezeléshez legalább 3-4 héten át
tartó kezelés szükséges, és az újszülött neuronoknak épp ennyi
időre van szükségük a funkcionális beéréshez. Állatkísérletes
adatok bizonyítják, hogy a felnőttkori neurogenezis blokkolásával az antidepresszáns kezelés
magatartásfiziológiai hatását is
gátolni lehet.
Bár e teória sokak számára
igen meggyőzően hangzik,
mégis számos ennek ellentmondó adat létezik az irodalomban. Kísérleti állatokban a
progenitor sejtek elpusztítása
például röntgen-besugárzással, gátolja ugyan a felnőttkori neurogenezist,
de mégsem okoz depresszió-szerű
magatartási elváltozásokat. A hippokampusz térfogatának csökkenése
nem specifikus a depresszióra, hanem számos más pszichiátriai kórképben is gyakori, mint pl. a skizofrénia, demenciák, addikció és szorongásos megbetegedések. Bizonyított az is, hogy az antidepresszáns
hatás a felnőttkori neurogenezis stimulálása nélkül is lehetséges.
Mindmáig nem megmagyarázott,
sőt, erre vonatkozóan még csak teória
sem létezik, hogy a felnőttkori
neurogenezis pontosan miként szabályozhatja az érzelmeket vagy a hangulatot, illetve a depresszió egyéb specifikus tüneteit. Lehetséges az is, hogy a
csökkent felnőttkori neurogenezis
csupán a kognitív deficitért felelős,
mely a fent említett pszichátriai kórképek szinte mindegyikére jellemző.
Technikai okok miatt emberben
meglehetősen nehéz igazolni a felnőttkori neurogenezisnek a depreszszióban játszott szerepét. E témában
csupán néhány ellentmondásos tanulmány ismert. Nyilvánvaló, hogy
a depresszós tünetekért több agyi
struktúra együttes működési zavara
felelős, így a hippokampuszon kívül
egyéb agyterületek is szerepet játszanak a depresszió patogenezisében (pl.

a prefrontális kéreg, cinguláris
areák,
amygdala,
talamikus,
hipotalamikus és egyéb agytörzsi
magok). Mivel a depresszió nem köthető kizárólagosan a hippokampusz
elváltozásaihoz, ezért – számunkra
legalábbis – nyilvánvaló, hogy a felnőttkori neurogenezis hiánya nem lehet a depresszió összes szimptómájának egyetlen közös oka. Ugyanakkor
a csökkent felnőttkori neurogenezis
szerepelhet egyes szimptómák okai
között. Például a depressziós betegekre jellemző azon deficitekben, melyek hátterében a hippokampusz hiányos információ-feldolgozása áll.
Egy másik deficit ama képesség elvesztése, mely a betegek számára új
és bonyolult helyzetek megfelelő kezeléséhez szükséges.
Messze még a mesterséges
alkalmazás

Összegezve elmondhatjuk, hogy az
érett agyban is képződnek neuronok,
vagyis a felnőttkori neurogenezis
egy létező jelenség emberben is. E téma jelenleg az agykutatás egyik legintenzívebben kutatott területe. Tudjuk, hogy spontán neuronképződés
az agy néhány meghatározott régiójában zajlik csupán, és csak bizonyos
típusú idegsejtek képződnek újra, ráadásul nagyon kis számban. Feltehető, hogy ezek az újszülött neuronok
bizonyos tanulási folyamatokban játszanak kitüntetett szerepet, de szerepük lehet bizonyos neuro-pszichiátriai
kórképekben is (demenciák, epilepszia, depresszió). Jelenleg még nagyon
távol vagyunk attól, hogy ezt a jelenséget mesterségesen stimulálni tudjuk és ezáltal a trauma vagy öregedés
során keletkező idegsejtpusztulást
kezelni tudjuk.
CZÉH BOLDIZSÁR
A szerz több mint egy évtizede kutatja e témát és
számos közleményben publikálta eredményeit
nemzetközi tudományos folyóiratokban. Kutatásait az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és m ködtetése konvergencia program” cím kiemelt projekt keretei között valósul meg.
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I N T E R J Ú S Z A BA D O S L Á S Z L Ó VA L

a hét kutatója

EGYMILLIÁRD
CSILLAG NYOMÁBAN
Az Európai

rügynökség egy hónapja, december

19-én elindított asztrometriai rszondája, a Gaia öt év
alatt egymilliárd csillag pozícióját fogja megmérni
rendkívüli pontossággal. Erre azért van szükség,
mert a csillagok fizikai tulajdonságainak megismeréséhez pontos távolságukat kell el ször megállapítani.
A projektben az MTA CSFK Konkoly Intézet munkacsoportja is részt vesz. Magyar alapkutatókat bemutató sorozatunkban vezet jükkel, Szabados László
csillagásszal beszélgettünk a részletekr l.

– Mi vonzotta az asztrometria területére?
– A csillagászat már általános iskolás
koromban is érdekelt. A Kulin
György vezette Uránia Csillagvizsgálóban Ponori Thewrewk Aurél
szakkörébe jártam. Csillagász akartam lenni, és amikor
1971-ben elvégeztem
az ELTE-n a geofizikus-csillagász szakot,
rögtön az MTA Csil83790
lagvizsgáló Intézetébe
kerültem. A cefeida
típusú változócsillagok vizsgálatába
kezdtem, mert azok nagyon érdekes
és fontos objektumok, ugyanis az
univerzum távolságskáláját nem kis
részben a cefeidák alapján határozzák
meg. A cefeidák fényességüket, színüket és átmérőjüket néhány napos
vagy hetes periódussal változtató, jellemzően 3-10 naptömegű szuperóriás csillagok. A pulzáció a csillag sajátrezgése, emiatt a periódus összefügg
a cefeida méretével, tömegével és
fényteljesítményével, így ezeket a
csillagokat viszonyítási pontként lehet használni az őket tartalmazó csillaghalmaz vagy galaxis távolságának
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meghatározásánál. Az e módszerrel
számított távolságok a lehető legpontosabbak.
– Van-e köze a cefeidáknak ahhoz, hogy
részt vesznek a Gaia-programban?
– Tulajdonképpen a cefeidák tereltek
az asztrometria irányába. Ez nem hoz
olyan látványos eredményeket, mint
az exobolygók kutatása, viszont lényegében a csillagászat alapja. Ahhoz, hogy egy égitestről érdemben
nyilatkozni tudjunk, ismernünk kell
a távolságát. A látszó fényességből
nem lehet megmondani, mennyi
fényt bocsát ki, ahhoz tudni kell,
hogy milyen messziről sugároz.
De a távolságot közvetlenül csak a
közelben, a Naprendszerben tudjuk
mérni, kijjebb már nehézségekbe ütközünk. A közeli csillagok parallaxisát még hagyományos háromszögeléses módszerekkel közvetlenül is meg
lehet határozni, s ily módon kalibrálni
lehet a közeli cefeidák periódus-fényesség összefüggését is.
Az Európai Űrügynökségnek volt
egy korábbi missziója, a Hipparcos. Ez
volt az első asztrometriai mesterséges
hold. 1989 és 1993 között nagyon pontos pozíciókat és égi mozgásokat mér-
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tek meg a segítségével. Pályázni lehetett, hogy milyen csillagokat vegyenek fel a programba, én a fényesebb cefeidákat javasoltam. Amikor
véget ért a Hipparcos mérési programja, megkaptam a mérési adatokat, hogy dolgozzam fel a magam
szempontjai szerint. Akkor hívtam
fel a figyelmet arra, hogy a kettős
rendszerbe tartozó cefeidák kísérőcsillagai meghamisítják a Hipparcos
pozícióméréseiből az égi mozgások
alapján számított cefeidatávolságokat.
– Mit várnak a Gaiától, mennyivel fog
többet tudni, mint a Hipparcos?
– A Hipparcos az akkori műszaki és
számítástechnikai szintnek megfelelően
118 ezer kiválasztott csillag helyzetét,
mozgását mérte meg, viszonylag
egyenletesen lefedve az égboltot. Az
adatok feldolgozása után kiderült, hogy
a Hipparcos mérési pontossága még
nem elég. De a misszió megmutatta,
hogy milyen jelentősége van az
asztrometriai űrszondáknak, és amikor
1997-ben közreadták a Hipparcos katalógusát, már javában lobbiztak, hogy legyen folytatása. Ez lett a Gaia misszió.
Meg is határozták azokat a paramétereket, amelyeket a Gaiának teljesí-

Nap

Földi távcs

tenie kell. Hogy ezt hogyan érik el,
akkor még senki nem tudta. Kiadták a
mérnököknek a feladatot, hogy van rá
tíz évetek, tessék kidolgozni, megvalósítani! És az meg is történt. A Gaia
szkenneli az eget. Egy nagy felületű,
kis pixelméretű CCD-kamera előtt
végigvonulnak a csillagok, és az átvonulás idejét és helyét pontosan meghatározzák. A programban minden csillag szerepel, amit az égbolton lát kb.
20 magnitúdóig, így egymilliárd csillag adatait fogja megmérni pontosan.
A Hipparcos néhány ezred ívmásodperc pontossággal mért, összehasonlításképpen a telihold látszó átmérője körülbelül 1800 ívmásodperc! A
Gaia mérési pontossága majdnem eléri a milliomod ívmásodpercet. Ekkora szög alatt látszik egy emberi hajszál vastagsága 10000 km-ről. A Gaia
átlagosan napi 40 millió észlelést hajt
végre, 5 év alatt 1 petabyte-nyi (1 millió GB) adatot gyűjt össze, amennyi
kétszázezer DVD-n férne el.
Ahhoz azonban, hogy jellemezni
tudjuk egy objektum a térbeli helyzetét és mozgását, nem elég a koordináták, a távolság és az égbolton való elmozdulás ismerete. Tudni kell azt is,
hogyan mozog látóirányban. Ezt a
radiális sebesség mérésével határozzák meg a csillagászatban. A Gaián
olyan eszköz is lesz, amely km/s pontossággal méri a vizsgált objektum látóirányú mozgásának sebességét a
színképvonalak Doppler-eltolódásából. Miután a spektroszkópiához sok
fényre van szükség, ezért a spektro-
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Hipparcos

méter 15 magnitúdós határig tud
majd mérni. A Gaia meghatározza
több százmillió csillag helyzetét és
térbeli mozgását, ezért mondják,
hogy 3D-s térképet fog készíteni a
Tejútrendszerről.
A Hipparcos a Föld körül keringett,
a Gaia viszont a Nap-Föld-rendszer
egyik librációs pontja körül fog, 1,5 millió km-re a Földtől, ami persze nehézségekkel jár. Ilyen távolságból kell az adatokat küldenie, pályakorrekciókat elvégezni, nagy pontossággal meghatározni a pillanatnyi helyzetét. Előnye, hogy
a Földtől olyan távol stabil a hőmérsékleti környezet, ami nagyon lényeges ahhoz, hogy egészen parányi szögkülönbségeket lehessen mérni.
A Gaia két kamerája egymással
106,5 fokos szöget bezáró irányokba
néz majd. Miközben az űrszonda lassan, 6 óránként egyszer megfordul a
tengelye körül, a kamera végigpásztázza az égboltot. A Föld és vele
együtt az L2 pont környékén működő űrszonda Nap körüli keringése
következtében lassan elfordul a tengelye, így az egész égboltot letapogatják az érzékelők. A Gaia digitális
kamerája 106 darab CCD-ből áll, így
a felbontása 900 megapixel.
Az adatok kiértékelésekor a mért pozíciókat összehasonlítva kimutatható a
csillagok úgynevezett parallaktikus
elmozdulása, amiből kiszámítható a
távolságuk. Földi távcsövekkel ezzel a
módszerrel a légkör zavaró hatása miatt csak néhány száz fényévig lehet távolságot mérni. Ezzel szemben a Gaia

Gaia

adataiból a több tízezer fényévre levő
csillagok távolsága is kiszámítható a
hihetetlenül pontosan mért parallaktikus elmozdulásokból.
– Mi a szerepe ebben a programban?
Most is pályázniuk kellett?
– Nem, most nem kellett pályázni,
mert egyszerűen adva volt, hogy
20 magnitúdóig minden csillagot
megmér, méghozzá 5 év alatt átlagosan 70 alkalommal. A Gaia indítását
megelőzően már évek óta az
adatszimulációkban, előzetes számításokban működünk közre. Van egy
kb. 400 fős konzorcium, amelynek
tagjai ilyen jellegű tudományos kutatásokban, azaz a Gaia tudományos
programjának az előkészítésében
vesznek részt. E konzorcium tagjaiként a cefeida típusú változócsillagok
fotometriai és fizikai jellemzőit kutatjuk, hogy minél több fizikai tulajdonságukat meg lehessen határozni a
Gaia mérési adataiból.
Én azzal kerültem be a Gaia tevékenységi körébe, hogy elültettem a
bogarat az asztrometria néhány vezető kutatójának a fülébe, hogy a kettős
cefeidáknál meg kell határozni a kísérők hatását. Korábbi eredményem
szerint ugyanis a cefeidák legalább
felének van kísérőcsillaga, és több tucat olyan közeli cefeida van, amelyeknél a kísérő objektumot észlelni is
lehet. Ezek segítségével pontosítható
a periódus-fényesség reláció, a kozmikus távolságmeghatározás egyik
legfontosabb alapköve.
TRUPKA ZOLTÁN
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KÖNYVTERMÉS
Látlelet egy hadsereg
szétzülléséről
A negyvenes éveiben járó Oleg Pavlovot az egyik legkiemelkedőbb
orosz prózaíróként jegyzik, aki
Dosztojevszkij és Szolzsenyicin
nyomvonalán haladva teremt szürreális világot. Az Orosz trilógia című regényét személyes élmények
alapján írta, hiszen oroszként a távoli Kazahsztánban katonáskodott,
ahol börtönőrként szolgált.
Regénye a nyolcvanas évek összeomló szovjet szocializmusának hadseregében játszódik, reménytelen
körülmények közepette. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a hadsereg
szétzüllésének egyfajta
látlelete. Mivel főszereplője Habarov százados, könyvét az orosz
kapitányoknak ajánlotta, „ezeknek a keménykötésű bajtársaknak, akiknek görnyedt hátán és sírhantján nyugodott minden
időben a birodalmunk.”
Az isten háta mögötti,
amolyan időn és téren
kívüli helyre kalauzolja az olvasót,
ahova a hírek is megkésve jutnak el.
„A sztyeppei századhoz úgy hozták az
újságokat, mint a krumplit: havonként,
kéthavonként vagy csak tavasszal, hogy
ne pazarolják feleslegesen az üzemanyagot, meg hogy ne kényeztessék el az
állományt... Amint a bakák ennyire
megkésve és ilyen egyszerre tudomást
szereztek a világ eseményeiről, azonnal
elkezdték felélni amúgy is veszendőbe
menő életüket. Szolgálatban vodkát vedeltek és horkoltak, a körletet pedig telefüstölték, és a kék füstben úszó helyiségnek összerondították a padlóját.”
Pavlov a szörnyű valóságot írja le, s
nyomasztó, szinte abszurd történeteket olvashatunk: egy munkatábor őrzését ellátó őrszázad öreg katonái lehúzták az újonnan besorozottakról
azok civil ruháit, „nektek erre már úgy
sem lesz szükségetek” megjegyzéssel, s
„Akasszátok fel magatokat!” felkiáltással köszöntötték egymást. Bosszúból
egymástól lőszert loptak, hogy társukat emiatt hadbíróság elé állítsák.
A regény visszatérő története egy
ambiciózus politikai tiszt jóindulatú




szándéka, aki burgonyaellátmányuk
egy részét elülteti katonáival, hogy a
következő évben legyen elég ennivalójuk. Jó szándéka azonban balul
sül el. Az elültetett burgonyát a katonák éjszaka kiszedték s megsütötték. Másnap két kutyát kötött ki a
burgonyaföld őrzésére, de a kutyák
is eltűntek. Estére sült hús és burgonya illata terjengett a laktanyában: a
katonák megették a kutyákat is. A
főhős a regény végén pedig lelövi a
munkatábor egyik lépre csalt őrizetesét, s emiatt leszerelik. A kötet
megjelenését az orosz Irodalomfordítási Intézet támogatta. (Orosz trilógia. 2013. Magvető Kiadó, 469 oldal,
3990 forint)
–NI–
A dinoszauruszok
sorsára jutunk...
„...legalábbis ez áll a kövekbe vésve”.
Így fejezi be David B. Norman legújabb magyarul is megjelent könyvét. A cambridgei Sedgwick Múzeum igazgatója, a világszerte elismert
kutató és szakíró szerint a 225 és 65
millió évekkel ezelőtt élt dinoszauruszok „noha nem voltak tudatában –
az általuk lakott világ uraivá váltak”. A
Kis dinókönyv nagyoknak angol kiadása 2005-ben jelent meg a
Very Short Introductions sorozat részeként az Oxford
University Press kiadásában. A vájtfülűeknek és az
érdeklődőknek egyaránt
újdonságokat felmutató,
több száz témát bemutató
könyvsorozat a The Times
ajánlása szerint is tartalmazza mindazokat az ismereteket,
amelyeket
„mindenkinek tudnia kellene”. David
Norman könyvecskéjének magyar
kiadása viszonylag gyorsan követte
az alapmunkát. A néhány év késéssel
az olvasó semmit sem veszített, hiszen az oxfordi kiadó ajánlása szerint
a dinók népszerűsége végtelen.
Ugyanakkor mi igaz a Jurassic
Parkból, a háromdimenziós animációkból? Misztifikált celebvilág? A
választ az őslénytan kutatói tudják.
Gyakran megkérdezik tőlük, hogy
„Honnan tudják? Ki hiszi el? Mi a
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Albert Valéria rovata

hasznom mindebből?” – és legfőképpen érzékenyen érinti a paleontológust, amikor elhangzik az utolsó
hitetlenkedő mondat, miszerint nálunk ugye nincsenek őslények.
Őslények voltak, maradványaik
nálunk is hegyeket alkotnak és még
dinóink nagy része is ott lapul a kőzetekbe zárva. David Norman is
vissza-visszatér az ember és az őslények mitologikus kapcsolatára, az
első sárkánygyíkok történetére, és
hosszasan elidőz kedvenc dinóinak,
az Iguanodonoknak hányatott és tudományos hitvitáktól hangos átváltozásainál. Érdekes olvasmány – és
első kézből! A tudománycsinálók
hitelével meggyőzi az olvasót a
dinók melegvérűségéről, a madarak dinoszauruszokhoz tartozásáról, a lábnyomok hasznosságáról, a
lágy szövetek megmaradásáról és az
immár két évtizede használt és egyre rafináltabb drága műszeres vizsgálatokról. Napjainkban az őslények biológiai jellegzetességei izotópok, háromdimenziós CT-k és a
napi-heti életciklusokat kimutató
módszerek nélkül nem lenne értelmezhető.
Minden kutató – főleg ha az illető
anglofób vagy frankomán – elkerülhetetlenül beleesik a futottak még
szemléletmódba, így Norman is, aki szerint volt „az
1920-as években egy erdélyi
nemesember és paleontológus,
Nopcsa Ferenc báró”, aki logikusan, de megalapozatlanul
beszólt az Iguanodonok nemi
kétalakúságának kérdésébe.
Nopcsa – aki helyrerakta a
londoni British Museumban
kiállított dinó rosszul összeállított csontvázát – valószínűleg szintén észrevette volna, hogy
az Archaeopteryx és a Compsognathus
képaláírásai (13. és 14. ábra) felcserélődtek e kötet magyar kiadásában.
Egyébként a téma iránt érdeklődők
polcán megfér Lambrecht Kálmán
és Tasnádi Kubacska András művei
mellett David Normannak ez a negyedik
magyarul
megjelent
dinókönyve. (Kis dinókönyv nagyoknak. 2011. Typotex Kiadó, 236 oldal,
2500 forint)

KORDOS LÁSZLÓ

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?

EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

BEMUTATKOZIK
AZ EÖTVÖS BIOLÓGIAI M HELY
2008 nyarán a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Kollégiumának tagjai közül kilencen megalapítottuk az Eötvös Biológia M helyt. Hármas célunk volt: családias hangulatú beszélgetések
megteremtése, az egyetemi oktatásban nem elérhet anyagrészek megvitatása, valamint a nem
szegedi kutatók meghívása és témáik megismerése. A m hely vezetésére olyan személyt kértünk fel,
kezdetben Raskó Istvánt, majd Duda Ern t, akir l úgy gondoltuk, hogy hatékonyan tudja képviselni a
csoport érdekeit, a tagok számára témákat tud javasolni, azok oktatóit segít megnyerni számunkra.
ajon mitől más egy műhelyfoglalkozás, mint egy egyetemi óra?
A műhely formája nem előadás,
hanem kerekasztal-beszélgetés, melynek elején a meghívott kutató röviden
felvezeti az adott témát, ezután intenzív eszmecsere kezdődik. Ezen beszélgetések elindulását nagyban megkönynyítik az előadók által előre kiadott cikkek és könyvfejezetek. A kis létszámú,

V

Az Eötvös Biológia M hely

családias környezetnek köszönhetően a
meghívott kutató is jobban megnyílik, s ez lehetőséget teremt olyan témák megtárgyalására is, melyek egy egyetemi órán soha
sem kerülnének terítékre. Műhelyünk
kiemelt célja, hogy fejlesszük saját vitakészségünket. Ezért fontos, hogy minél
többet kérdezzünk az előadótól, még
ha a kérdés csak lazán kapcsolódik is a
témához. Mindig is próbáltuk hangsúlyozni a vendégeknek, hogy nem egy
szokványos előadást várunk tőlük, inkább beszélgetni szeretnénk. További
előnye a műhelynek egy egyetemi előadással szemben az, hogy itt nincs időbeli korlát, így akár két-három órás eszmecserékre is sor kerülhet.

tagjai és Raskó István

m helyvezet 2013 tavaszán

Kezdetben a legáltalánosabb, mindenkit foglalkoztató kérdésekre
koncentráltunk: milyen a tudomány
hierarchiája, milyen képességek és
tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy
valaki jó kutató legyen, hogyan válasszunk számunkra megfelelő labort, mik a feltételei a sikernek.
Ezzel szorosan összefüggött, hogy
hogyan zajlik mindez a mindennapi életben: így beszélgettünk
tudománymetriáról, publikálásról,
pályázatírásról, kooperációról, külföldi képzésekről és tanulmányutakról. A hazatérő, itthon csoportot alapító kutatók meghívásával pedig a
külföldi tapasztalatokról, kihívásokról, majd visszatérési lehetőségekről is sokat hallhattunk.
Később próbáltuk kicsit
tematikusabbá tenni a
műhelyfoglalkozásokat, így a molekuláris
biológia aktuális problémáival, új eredményeivel foglalkoztunk
(klónozás, génmódosítás,
őssejt-terápia) vagy a kísérlettervezés mikéntjében mélyedtünk el. Később a témák még változatosabbá váltak, így beszélgettünk
a biotechnológiai cégek alapításától
kezdve a humán agy fejlődésén át a
tudományfilozófiáig sok mindenről, sőt bioinformatika, biostatisztika
és evolúciós pszichológia is színesítette a féléveket. Szerte az országból
érkeztek már előadóink, hogy csak
néhányat említsünk: Acsády László,
Csermely Péter, Falus András,
Makara Judit, Nagy László, Nusser
Zoltán és Szathmáry Eörs is elláto-

gatott már hozzánk. A műhelyt a
fokozatos fejlődés jellemezte. A tagok feladata kezdetben még csak a
foglalkozásokon való aktív részvételből állt, majd megjelent az egyéni
munka, mely lényegében a félév
egyik témájának összefoglalója a kiadott szakirodalom és a foglalkozáson elhangzottak alapján, saját véleménnyel kiegészítve. Több helyen is
olvashatóak írásaink, többek között
a Science Caffe Tudományos és Művészeti Portálon vagy a kollégium
honlapján (www.eotvos.u-szeged.
hu/biologia_muhely).
A foglalkozások szakmai jellegűek, ezért alapvetően zártkörűek.
Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy esetenként ne
hívhatnának vendégeket
mind a tagok, mind az
előadók. Ennek köszönhetően az érdeklődő hallgatók, potenciális jövőbeni tagok „élesben” láthatják, hogyan
zajlik egy műhelyalkalom.
Tekintsük át, melyek a műhelybe való jelentkezés legfőbb feltételei! Fontos, hogy a jelentkező
egyetemi szinten hallgasson biológiát és a kutatás irányába orientálódjon. Továbbá ajánlott, hogy felsőbb
éves legyen. A felvételi elbeszélgetés
során mérjük fel, hogy az új tagok
miként kapcsolódhatnak be a műhely munkájába. Mivel csak a kollégistákra alapozva nem tudjuk fenntartani a kellő létszámot, sok külsős
tagunk is van.

BELLÁK TAMÁS, DRASKOVITS
GÁBOR, SZLÁVICZ ESZTER
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VITAMIN
A KUKORICÁNAK
Amikor a hideg id ben megfázunk, esetleg vírusfert zés dönt le minket a lábunkról, felvértezzük
magunkat egy bögre forró teával és némi orvossággal, és várjuk, hogy immunrendszerünk legy rje a
betolakodót. Nincs ez másként a növények világában sem, hisz védekez rendszerük nem is különbözik
annyira a miénkt l, mint gondolnánk. Esetükben természetesen a bögre tea csak jelképesen értend …
növények első képviselői évmilliárdokkal ezelőtt jelentek meg bolygónkon, ekkor
váltak el evolúciósan az állati szervezetektől. Különbségeink szembeszökőek, ezért sem nehéz feladat elkülöníteni egymástól a növényeket és állatokat, azonban molekuláris alapon
sok hasonlóságot hordozunk, továbbá az evolúció során ért közös hatások
miatt hasonló mechanizmusok fejlődtek ki bennünk. Ide sorolható a
kártevőkkel és káros környezeti hatásokkal szembeni védekezés is, melyet
esetünkben immunrendszernek, a
növényeknél pedig védekezőrendszernek nevezünk. Természetesen sokakban felmerülhet a kérdés, hogy
miért éri meg nekünk a növényi vé-

A

dekezéssel foglalkozni? A válasz egyszerű: az élet számos területén erősen
függünk a növényektől. Gondoljunk
csak a mezőgazdaságilag fontos élelmiszerekre, mint a gabona, búza, kukorica, burgonya, paradicsom; vagy
az ipar által hasznosított növényekre,
például a len, gyapot. Ahogy saját
egészségünket és házi kedvenceinkét
védjük, úgy a növényekét sem érdemes elhanyagolni. Számos növényi
kártevő vírus, gomba és baktérium
létezik, melyek csökkentik a termések mennyiségét, súlyos esetben pedig elpusztíthatják a növényeket is.
Számos permetező- és növény védőszer került már piacra ellenük, azonban a káros vegyszerek súlyos környezetszennyezést, és humán egész-

Aszály egy kukoricaföldön
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ségügyi problémákat is okozhatnak.
A növény genetikai állományának
módosításával erősíthető lehetne a
növény védekezőrendszere, azonban
a génmódosított növények előállítása
sajnos idő- és költségigényes, továbbá
az európai uniós szabályozások is korlátozzák ezeket a kísérleteket. Látva
ezeket a buktatókat vajon milyen eszköz áll még a kutatók rendelkezésére,
hogy fokozzák a növényi védekezést?
Létezhet olyan vegyület, ami nem
káros a környezetre és egészségünkre, és képes felvértezni a növényt a
károsító hatásokkal szembeni szükséges védelemmel?
Miért épp a törökbúza?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen évtizedek óta folynak kísérletek,
hogy találjunk ilyen vegyületeket.
Kutatásaink elsősorban a kukorica
védekezőrendszerére fókuszálnak.
Miért épp a kukoricát választottuk?
A kukorica a rizs és a búza után a
harmadik legfontosabb gabonaféle a
Földön. A kukorica sok néven ismert
(édesbúza, indiánbúza, törökbúza,
csutkabúza, tengeri), és elsőként az
amerikai indiánok termesztették.
Termése egyformán kiváló csemege
sütve és főzve is. A szemeket száríthatják, így kukoricadarát, kukoricapelyhet készítenek belőle, de készülhet belőle kukoricalepény vagy a mozik elengedhetetlen kelléke, a pattogatott kukorica is. A növényt először
Délnyugat-Mexikóban, a mai Oaxaca
állam vidékén termeszthették, majd a
kukoricatermesztés innen terjedt tovább délre az Inka birodalomba és
észak felé, a mai Egyesült Államok
területére. Kevesen tudják, hogy Carl
von Linné kezdetben Turcicum

frumentum latin névre keresztelte a
növényt, mely magyarul „török gyümölcs”, vagy „törökbúzaként” értelmezhető. Később, a növény jelentőségét jobban kifejező nevet adott a kukoricának: a ma is ismert Zea mays-ra
módosította. Ez a név az ősi azték
nyelv szavaiból származik: Zea – az
élet alapja, mays – a mi anyánk. Hazánkba az első magok Olaszországból
érkeztek a XVI. század vége felé, és a
török hódoltság nagyban hozzájárult
termesztésének elterjedéséhez.
Stressz a szántóföldön

Hogy vizsgálhassuk a növényi védekezést, stresszornak, vagyis káros hatásnak kell kitenni őket. Kutatóhelyemen két tényező, a környezeti hatások közé tartozó szárazság, valamint
egy betegséget okozó vírus hatásait
vizsgáltuk a kukoricanövényekre.
Miért ezt a két hatást választottuk?
Magyarországon a nagy nyári aszályok és egyenlőtlen csapadékeloszlás
miatt a vízhiány jelentős károkat
okoz a szántóföldi terményekben,
így a kukoricában is. A globális éghajlatváltozás hatására szélsőségesebb aszályok várhatóak a Kárpátmedencében, melyet már az utóbbi
15 évben megtapasztalhattunk. Mivel hatását már most érzékeljük,
ezért fontosnak tartottuk ennek a
stressznek a kukoricára gyakorolt
következményeit vizsgálni. Az élőlények okozta hatások közül a kukorica csíkos mozaikvírus (Maize dwarf
mosaic virus, MDMV) fertőzését szeretnénk kiemelni, hiszen hazánkban
is súlyos károkat okoz a fertőzés. A
vírus a természetben levéltetvek útján terjed, azonban mag vagy pollen
is lehet a fertőzés forrása. A vírus törpenövést okoz, és csíkos mintázat jelenik meg a leveleken, innen származik elnevezése. A fertőzés hatására
csökken a termés mennyisége: a kár
nem egy esetben elérheti a 100%-ot
is. Kutatásunk során elsősorban a fotoszintézis hatékonyságára utaló paramétereket vizsgáltunk, hisz a növényi életformák fő energiaellátója
ez a folyamat, sérülésével elkerülhetetlen a növény maradandó károsodása, akár a pusztulása. A fotoszintézis folyamatában a kloroplasztisznak
nevezett növényi sejtszervecskékben
a fény energiája kémiai energiává alakul át. E sejtszervecskék belső memb-

A rizs és a búza után a harmadik legfogntosabb gabonaféle a kukorica

ránjaiban helyezkednek el a fehérjepigment komplexekből felépülő fotokémiai rendszerek, amelyek egyéb
molekulák révén összeköttetésben
állnak egymással. E rendszeren a fény
hatására elektronok áramlanak keresztül, ez a munka pedig kémiai
energiahordozó és az anyagcserében
kulcsszerepet játszó egyéb vegyületek előállítására fordítódik. Munkánk során ennek a rendszernek az
épségét, valamint a klorofill moleku lák mennyiségét vizsgáltuk. Már
csak egy dolog hiányzik, keresni kell
olyan vegyületet, melynek vizsgálni

lehet a védő hatását a fotoszintézisre a
szárazsággal és a mozaikvírus fertőzésével szemben.
Szerencsére nem kellett sokat keresnünk, hiszen kutatócsoportunk már
az 1980-as években vizsgált egy vegyületet, melyet szántóföldi kísérletek
során kékfrankos szőlők, paradicsom
és burgonya permetezésére használt.
Az ötletet más tudományterületeken
megfigyelt tapasztalatok, illetve a molekuláris vizsgálatok szolgáltatta új
eredmények adták. A növényi anyagcsere fontos része a kénanyagcsere,
mely során a növényi létfenntartáshoz
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letnek két szinonimája. Az SMM így
minden kritériumnak megfelel, mely
alapján keresésére indultunk: nem káros a környezetre és az egészségünkre,
valamint szerepet játszik egy olyan folyamatban, mely felvértezi a növényt
káros hatásokkal szemben.
Laborban bevált

A fotoszintézis folyamata m vészien
ábrázolva. A képen a kloroplasztiszok
kett smembránja látható, benne a
fehérjekomplexekkel és az energiatermelés
folyamata.
KÉP: HTTP://FINEARTAMERICA.COM

nélkülözhetetlen kéntartalmú vegyületek képződnek. A kénanyagcsere
központi része az S-metilmetionin
(SMM)-ciklus, melyben két aminosav,
az S-metilmetionin és metionin alakul
át egymásba, mely vegyületek különkülön szerteágazó szereppel bírnak az
anyagcsere labirintusszerű útvesztőjében. Szerepét tekintve az állati immunrendszerrel ér fel, hisz stressz, betegség során fokozódik az SMMciklus intenzitása, hiánya pedig a növény pusztulásához vezethet. Azok a
növények, melyekben intenzívebb az
SMM-ciklus, sokkal ellenállóbbak,
mint társaik. Ezek a megfigyelések a
kénanyagcsere fontosságára terelték a
figyelmet, azonban sok vegyület vesz
benne részt, így fontos volt még tovább szűkíteni a kört. Így kerültek
képbe mezőgazdasági és humán
egészségügyi megfigyelések. Létezik
ugyanis egy U-vitaminnak nevezett
vegyület, melyet már évtizedek óta
használnak ezeken a területeken. Takarmánykiegészítőként használják
szarvasmarháknál, mely javítja a testtömeggyarapodást, a tej minőségét és
a jószágok egészségét. Noha érdekes
párhuzam, de az U-vitamint kórházakban is alkalmazzák, méghozzá gyógyszerkiegészítőként fekélyes
megbetegedések, egyéb gyomorbántalmak, illetve az emésztőrendszert érintő műtétek után. Számunkra
miért fontos az U-vitamin és felhasználása? Azért, mert az S-metilmetionin
és az U-vitamin ugyannak a vegyü114
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Ezután következtek a laboratóriumi
kísérletek, melyekhez MDMVfertőzött és szárazságnak kitett csemegekukoricákat
használtunk.
A
stresszhatásokat megelőzően SMM-et
adtunk a növények tápoldatához,
majd figyeltük a fotokémiai rendszerek változását. Eredményeink alapján
az SMM-kezelés növeli a növények
klorofilltartalmát, ami pozitív hatással
van a fotoszintézisre, így a növényi
anyagcserére is. A vírusfertőzés és szárazság hatására károsodtak a fotokémiai rendszerek és csökkent a
klorofillmolekulák mennyisége. Az
SMM-kezelés viszont jelentősen csökkentette a károsodást a stresszelt növényeknél. Az SMM hozzáadásával fokozzuk a növény kénanyagcseréjét,
mivel külsőleg növeljük az SMMciklus egyik vegyületének a mennyiségét, így fokozódnak a felépítésben és
védelemben szerepet játszó anyagcserefolyamatok, amelynek eredményeképpen a káros hatásoknak ellenállóbb
növényt kapunk. Az ilyen növény kevésbé igényli a káros permetezőszerek
használatát, így az SMM szántóföldi
használatával mérsékelhetővé válhatna
a környezeti szennyezés is.
Ahhoz, hogy az SMM-ből széleskörűen használható növényvédőszer
legyen, még további kísérletek és
vizsgálatok szükségesek. Fontos,
hogy megbizonyosodjunk más
stresszorok elleni védő hatásáról, illetve érdemes lehet más növényfajokon is alkalmazni a vegyületet, és
akár termésérésig nevelni a növényeket, hogy pozitív hatásáról további bizonyosságot nyerjünk. Eddigi eredményeink nagy reményekkel
kecsegtetnek a vegyület jövőbeli
használatát illetően. A kutatás a
TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001
Nemzeti Kiválóság Program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
LUDMERSZKI EDIT
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ÉLET-M�D
A sárgaborsó

A sárgaborsó egy szárazborsó-fajta,
amit beérés után hántolnak, ezután feleznek. Általában teljesen érett állapotában takarítják be, ezért rejt magában
értékes vitaminokat és tápanyagokat.
Jelentős mennyiségű B1-, B2- és E-vitamint, pantoténsavat, biotint, illetve folsavat tartalmaz. Ezen kívül található
benne kálium, kalcium, foszfor, magnézium, vas, cink és mangán, továbbá hántolatlan változata rostokat is tartalmaz.
Egy csésze főtt sárgaborsó a napi rostszükséglet 65%-át fedezi. Az étkezési
rostok igen fontos részei a táplálkozásunknak, hiszen tisztítják a vastagbelet.
A magas rosttartalom segít az étkezés utáni vércukorszint emelkedésének megakadályozásában is. Káliumtartalmánál fogva jelentős mértékben
csökkenti a szívbetegségek kialakulását, a magas vérnyomást, az erek falain
a lerakódások képződését és a vesebetegség súlyos negatív hatásait. A sárgaborsóban egy természetes növényi vegyület, az izoflavin is megtalálható,
ami a legújabb kutatások szerint csökkenti a mell- és a prosztatarák kialakulásának veszélyét. Jelentős mennyiségben tartalmaz a triptofán nevű esszenciális aminosavból is, amely nyugtató
hatású, így hozzájárul az álmatlanság
elkerüléséhez, oldja a szorongást és a
depressziót, segít a migrénes fejfájás elmulasztásában és hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez.
A sárgaborsó fogyasztása kiválóan
ellátja a szervezetet egy esszenciális
nyomelemmel, a molibdénnel, amely
segítséget nyújt a növekedésben és a
sejtműködésben, az enzimek működésének serkentésében, a szervezet vashasznosításában, a méregtelenítésében
és a fogak egészségének megőrzésében, mivel csökkenti a fogszuvasodás veszélyét. A Chron-betegségben
és a Wilson-kórban szenvedőknél
gyakran szükséges a molibdén mesterséges bevitele.
A sárgaborsó, ahogy más hüvelyes növény is, különösen a vegetáriánusok számára jelent fontos táplálékot, hiszen fehérje-összetétele igen hasonló az állati
eredetű komplett fehérjékéhez, így kiváló húspótló ételek készülhetnek belőle.
MAROSI KINGA

S Z E M É LY N E V E I N K É S A KÖ Z É P KO R I T Á R S A DA L O M TÖ R T É N E T

NEVEKBE ZÁRT TÖRTÉNELEM
Nehéz helyzetben van az a kutató, aki egyes középkori társadalmi csoportokról akar részletesebb információkhoz jutni. Az oklevelek rendszeres szerepl ivel, azaz a birtokos rétegekkel kapcsolatosan még
lehetséges nagyszámú társadalomtörténeti vonatkozást hordozó adatra szert tenni, és hasonló helyzettel szembesülünk, ha a városi polgárság vagyoni, családi és foglalkozási hátterére vagyunk kíváncsiak. Ám ahogyan haladunk az alsóbb néprétegek felé, a forráshiány egyre nyomasztóbbnak t nik.

A

középkori magyar népesség durván 90 százalékát kitevő jobbágyságra vonatkozó társadalomtörténeti adatok a magyar forrásanyagban
igencsak alulreprezentáltak: vannak
ugyan korlátozott számban egyfajta „pillanatfelvételt” nyújtó nagyobb összeírások, tized- és kilencedjegyzékek, valamint urbáriumok, továbbá rendszeresen
szerepel a parasztság a különféle hatalmaskodási ügyekben és egyéb perekben,
a legtöbb esetben mégis csupán egyetlen
dolgot tudhatunk meg róluk: a nevüket.
Megkülönbözet jellegzetesség

A személynevek társadalmi jelenségek:
létrejöttük, megszilárdulásuk, változásuk, eltűnésük a társadalmi környezet
egyénnel kapcsolatos mindenkori aktuális állásfoglalását tükrözi. Ebből következik tehát, hogy a nevek egy csoportjában, a keresztnévhez társuló megkülönböztető névelemben és a családnévben
egyfajta társadalmi információ van kódolva, amely mindig azt mutatja, hogy
mi az a jellegzetesség, amely viselőjét a
szűkebb vagy tágabb közösség többi tagjától megkülönbözteti. Ez utalhat külső
vagy belső tulajdonságaira, de etnikumára, származási
helyére, foglalkozására is. Amenynyiben sikerül ezt
a „kódot” megPD 78132
fejteni, a történész
rájöhet a névadás
mögött rejtőző társadalmi motivációra,
és áttörheti a forráshiány által emelt kutatási határokat.
A dolog első hallásra egyszerűnek tűnik, pedig nem az. A kódfejtésre vállalkozónak ugyanis meglehetősen komplex ismeretekre van szüksége: a történettudományi (azon belül is főleg genealógiai,
migráció- és ipartörténeti) kutatási módszerek ismerete mellett nyelvészeti kérdé-

Bakta urbáriuma, 1773

sekben is jártasnak kell lennie. Ez pedig
sajnos nagyon ritka.
Megesett már persze, hogy középkorászaink a két tudományág, azaz a történettudomány és a nyelvészet közös határvidékén kalandoztak a kérdésben, és itt

most elég csak Szűcs Jenő, Engel Pál, Fügedi Erik, Kristó Gyula, de főként a kérdés metodikai hátterével is mélyebben
foglalkozó Székely György és Kubinyi
András nevét megemlíteni. Mégis azzal
kell szembesülnünk, hogy a legtöbb eset-
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Egyelem
magában
álló

Évek

Két- és többelem

Apa nevéb l képzett
körülpuszíráta
sos filiusos Gen.
apan

Helynévb l képzett
de

-i

puszta
hn.

Megkülönböztet nevek
népnév

foglalkozás

tulajdonság

latin

magyar

tisztség,
státusz

Vegyes

egyéb

1303–
1333

db

17

22

33

–

1

2

–

–

–

4

1

–

–

1

–

%

20,9

27,1

40,7

–

1,2

2,47

–

–

–

4,9

1,2

–

–

1,2

–

1334–
1367

db

20

%

7,6

1368–
1400

db

8

19

25

5

11

3

–

3

1

13

2

–

3

3

7

%

7,7

18,4

24,2

4,8

10,6

2,9

–

2,9

0,9

12,6

1,9

–

2,9

2,9

6,7

1401–
1433

db

7

20

26

8

1,3

2

8

60

9

6

%

2,8

5,3

0,8

3,2

24,6

9

1434–
1467

db

5

20

5

6

6

36

7

%

2,9

11,8

2,9

3,5

3,5

21,3

4,1

1468–
1500

db

9

22

%

1,7

1501–
1526

db

4

%

0,8

49

124

18,7

8,2

4,1

47,5

10,6

1

–

0,3

–

3,2
14
8,2

9
3,7
13
7,6

17
6,5

17
6,9
3
1,7

1

–

3

0,3

–

1,1

10
5,9

4

8

53

2

0,7

1,5

10

0,3

–

1

69

3

53

–

0,2

14,2

0,6

10,9

35
7,2

37
7

26
4,9
11
2,2

18
3,4
17
3,5

26
9,9

149
28,3
119
24,5

5

–

1

1,9

–

0,3

22

32

16
6,5
11
6,5
54

6

10,2

6

54

1,2

11,1

3,7
8
4,7
35
6,6
32
6,6

11
4,2

2,4
12
7,1
29
5,5
27
5,5

3
1,1

20
8,2
13
7,6
47
8,9
53
11

Az egyes személynévtípusok megjelenési gyakorisága a forrásokban fokozatosan változott a középkorban (a középkori hegyaljai mez városi
személynévanyag-vizsgálatának eredményei szerint)

ben a középkortudomány képviselői min- nevezett apró termete alapján, az még dult meg a parasztok körében – azonban
denféle komolyabb kritika nélkül vontak egyáltalán nem zárta ki, hogy legközelebb egy további problémát is felvet: míg pélle következtetéseket a megkülönböztető- már a foglalkozása alapján nevezték meg dául az apa kovácsmesterségre utaló
és a családnevek alapján a jobbágyi migrá- például Kovácsnak. Ha pedig a „Kovács” megkülönböztető neve még egyértelcióra, az etnikai viszonyokra, de főleg a elnevezés meggyökerezett az illető ke- műen utal a valós kézműves tevékenységre, addig ugyanez a név,
középkori kézműiparra vonatamennyiben öröklődő csakozólag.
ládnévvé válik, már
A XV. századra, amikorra már
egyáltalán nem biztos,
széles körben elterjedtek a XIII.
hogy a gyermekek valódi
századtól megjelenő, a forrásokfoglalkozását is mutatni
ban a társadalmi információkat is
fogja. Azaz, nem tudjuk,
egyre inkább hordozó megkühogy a gyermek is folytatlönböztető nevek, a magyar szeta-e apja mesterségét. És
mélynévanyag az Árpád-korhoz
persze arról sem szabad
képest már gyökeres változásomegfeledkeznünk, hogy az
kon ment át, és alakulása ekkor is
általunk az oklevelekből
folyamatos volt. A korábbi egyismert latinos névformák
elemű személynévrendszer fokoaz írásbeli gyakorlatot
zatosan eltűnt és a XV. századra
mutatják, vagyis a szeszéles körben elterjedt a kételemű
A foglalkozásnevet visel k aránya a középkori Hegyalja
mélyneveket a mindennapi
névrendszer. A kételemű nevek
mez városainak társadalmában
életben nem latin formáelső, megkülönböztető eleme pedig a XV–XVI. században hosszú fejlő- resztneve mellett, azaz a megkülönbözte- ban, hanem értelemszerűen magyarul
dés során egyre inkább megszilárdult. Te- tő névelem helyett megszilárdult család- használták. Buktató tehát bőven vár a
hát míg korábban gyakran előfordult, névvé vált, onnan már csak egyetlen lépés gyanútlan történészre a vizsgálat során.
hogy egy, a közösség által adott megkü- az, hogy ezt az illető az utódaira is átörölönböztető névelem eltűnt a későbbi for- kítse, tehát gyermekei keresztneve mellett
Apa fia
rásokban egy személy keresztneve mellől is szerepeljen a foglalkozásnév. Ebben az A középkor végén a személynévszervagy esetleg kicserélődött, ekkorra már esetben pedig már öröklődő családnévről kezeteknek alapvetően négy olyan tíegyre következetesebben használták beszélünk.
pusa volt, amely a ma kutatója számáazokat. Ha például egy jobbágyot a helyi
A családnevek kialakulása – amely fo- ra lehetőséget ad társadalomtörténeti
parasztközösség egy alkalommal Kisnek lyamat a XIV. század közepén-végén in- következtetések megállapítására. Az
116
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Helynév, etnikum, foglalkozás

Származási
hely
(megye)

Beköltöz k
száma (f )

%

Baranya

26

37,68

Bács

20

28,98

Valkó

10

14,49

Somogy

4

5,79

Tolna

3

4,34

Temes

2

2,89

Csongrád

2

2,89

Szerém

1

1,44

Zala

1

1,44

Példa a helynévi eredet személynevek
migrációtörténeti forrásértékére. A Bodrog
megyébe költöz jobbágyság el z lakhelyei
az 1522. évi délvidéki tizedjegyzékek
személynevei alapján.

első ilyen az apa nevéből képzett megkülönböztető név. Ennek alaptípusa az
úgynevezett filiusos nevek csoportja,
amely a „filius” (=’fia’) szócska és az
apa nevének genitivusa felhasználásával jött létre. Ilyen például a Johannes
filius Stephani (=’István fia János’). Ez a
személynévcsoport már a XIII. században megjelent, de még a XVI. század elején is kimutatható volt az írásbeli gyakorlatban. Ennek a XV. században egy „magyaros” változata is
elterjedt, bár gyakorinak nem nevezhető: Georgius Bothfya (’Both fia
György’). Az apaneves személynevek írásban használatos következő
típusában a filius- kifejezés egyre
inkább eltűnt, de az apanév genitivusa megmaradt (pl. Bartholomeus
Stanislai=’Szaniszló fia Bertalan’).
Majd a fejlődés utolsó fokozataként
a birtokos szerkezet is kikopott a gyakorlatból (pl. Stephanus Mathe=’Máté
István’). Ezt a típust Slíz Mariann javaslatára célszerű lehet puszta apanévnek nevezni.
Az ilyen, apanévből képzett nevek elsősorban arra használhatók fel, hogy a forrásokban szereplő személyek közötti családi kapcsolatokat vizsgáljuk. Megfelelő
mennyiségű oklevél esetén nem lehetetlen
jobbágyi családfák összeállítása sem. Az
ilyen kapcsolatrendszer ismeretének nagy
haszna van például, ha egy-egy mezőváros tanácslistáit elemezzük. Ilyenkor a segítségükkel ki lehet mutatni, hogy vajon a
családi kapcsolatok milyen szerepet játszottak egy oppidum bíráinak és esküdtjeinek megválasztásakor.

A személyneveink másik fontos csoportját a közösség helynevekből képezte.
Akkor jelent meg az ilyen megkülönböztető név, ha az illető nem a település
szülötte volt, hanem máshonnan költözött oda valamikor korábban. A legtipikusabb forma a magyar –i képzővell létrehozott személynév volt. Persze ezek
írásban eleinte latin megfelelőjükkel szerepeltek. Azaz a valóságban Debreceni
András nevet viselő egyén írásban Andreas de Debrecen formában, de prepozícióval fog állni. Az írásbeli fejlődés során
egyre inkább megjelent az a típus, amely
a latin elöljáró mellett az –i (vagy a korabeli gyakorlatban sokszor –y) képzőt is
tartalmazta (Emericus de Saaray=’Sárai
Imre’). Végül az oklevelekből a XV. század vége környékén a latin elöljáró is
egyre inkább elkezdett kikopni (Andreas
Lelezy=’Leleszi András’).
Speciális formát mutatnak az úgynevezett puszta helyneves személyneveink,
amelyeket Fehértói Katalin különböztetett meg elsőként a többi típustól. Ezekben
a helynév jelző nélküli variációja állt a keresztnév mellett (Matheus Bwda=’Buda
Mátyás’). Persze, amikor a közösség a
nagy távolság miatt nem ismerte pontosan az illető származási helyét, sokszor tájegységről nevezte el őt (Ladislaus
Erdely=’Erdélyi László’).
’). A helynévi eredetű megkülönböztető nevek remek forrásul szolgálnak a középkori jobbágyság
migrációtörténeti vizsgálatához, de a parasztság mozgásának alapvető tendenciái
mellett a befogadó település vonzáskörzetét is híven megmutatják.
A személynevek következő, a történész
számára fontos csoportját az etnikai eredetre utaló nevek alkotják. Ezek között a
leggyakoribb a szláv származást jelző tót
(Thoth, Thot, és a latin „szláv”=sclavus), de
más etnikumok is fel-felbukkannak a középkori oklevelekben. Az egyén így lehet
zsidó (Lucasius Zido=’Zsidó Lukács’), szász
(Ladislaus Zaaz=’Szász László’), román
(Albertus Olah=’Oláh Albert’), török (Michael Therek=’Török Mihály’), német
(Ambrosius Nemeth=’Német Ambrus’), de
akár kun, székely vagy jász is (Kwn, Szekel,
Jaaz). Az etnikai motivációjú neveket az
etnikai viszonyok vizsgálatára szokás felhasználni, bár itt viszonylag nagy arányban figyelhető meg, hogy a nemzetiség
helyett más jellemzők alapján próbálták a
személyt megkülönböztetni társaitól, azaz
sok idegen származású jobbágy a gyakorlatban „magyar” nevet viselt.

A személynevek általunk ismertetendő utolsó, de legfontosabb csoportját a
különböző foglalkozások elnevezéséből
képzett megkülönböztető nevek alkotják (pl. Johannes Kalmar=’Kalmár
János’).
’). A foglalkozásra utaló megkülönböztető névalak állhat az oklevélszövegben magyar, latin, de más formában
is (például szláv vagy német). Nagy
probléma, hogy e nevek esetében még
nagyobb a zűrzavar, hogy mi tekinthető
valóban kézműipari tevékenységben
gyökeredző elnevezésnek és mi nem.
Csak néhány szemléletes példa: a kovács
(latinul faber), a mészáros (carnifex,
lanius), varga (sutor) vagy ács (carpentarius)
foglalkozásnév már csak konkrétsága
miatt is egyértelműen kézműiparra vonatkozhat, annál kevésbé valószínű
ugyanakkor például a Seres elfogadása
a sörfőzésre vonatkozó adatként, vagy
például a Tőke (Thewke) név a favágásra. Hiszen előbbi esetben a Seres nevet
az is eredményezhette, hogy egyszerűen szerette az illető a sört, míg a „Tőke”
esetében számos más motivációs tényező szerepelhet a névadás hátterében.
Ahogyan az néhány éve egy nyelvészeti
konferencián félig viccesen elhangzott:
akár az is elképzelhető, hogy az illetőnek egyszer „fejére esett egy tőke” és a
közösség az ilyen humoros névadással
akarta emlékeztetni az esetre. Azaz: fogalmunk sincs valójában arról, hogy mi
állhat a névadás hátterében, ha pedig a
motivációt nem ismerjük, társadalomtörténeti tárgyú következtetések levonása is erősen meggondolandó. A foglalkozási viszonyok vizsgálata során tehát még nagyobb óvatossággal szabad
csak a kutatónak eljárnia.
A fenti kis összefoglalóból is jól látszik,
hogy a névtörténeti elemzésekbe bonyolódó történésznek mindig szilárd
módszertani háttérrel szabad csak a feladatnak nekikezdenie, amelyhez viszont minél több – egyes kisebb-nagyobb közösség névanyagát szisztematikusan elemző – névtörténeti és történettudományi szempontokat ötvöző
mikrovizsgálatra van szükség. Középkorászaink ugyan ezen az úton már régen elindultak, de a módszertan kidolgozása tekintetében még számos tennivaló áll előttünk. A személynevekben
kódolt társadalmi információk feltárásáról pedig – a sajátos magyar forrásadottságok miatt – semmiképpen sem
szabad lemondanunk.
GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

A

z idén elsőnek érkezett két
kép az Újév délelőttjén
még pihenő országot beburkoló
ködtakaró ellentétes oldalán készült. Fölötte gyönyörű tájképet
festett a felhőrétegről visszavert
fény, ami pedig áthatolt rajta,
alatta szabad szemmel nézegethető napkorongot, sőt inkább
napgolyót mutatott. Kivételes
percek az ember életében, és ráadásnak egy jókora tevékenységi zóna is kirajzolódott rajta,
néhány napfolt nagyobb, mint a
Föld. A Ciprussal azonos szélességi foka magyarázza Tokió januári virágait, ám a mieink kissé aggasztók. Nálunk ilyenkor a
törékeny finomságú, dérrel cizellált rajzolatoknak van ideje.
H. J.
2
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SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
1. Birikiné Nyéki Andrea (birikineandi@gmail.
com) – Magyarország tetején –
A Kékes Turista Egyesület év eleji túráján

3

csodás napsütés fogadott minket hazánk
legmagasabb csúcsán, a felh felett.
2. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.
com) – Újévi napfoltok – Január 1-én, délel tt
kezdett átsütni a Nap a ködön de még bele
lehetett nézni. A jobb szélén jól látszott egy
napfoltcsoport.
3. Weber József (Dombóvár, wyusuf0@gmail.
com) – Milyen évszak van? – Január elején teljesen
kinyíltak a hóvirágok a kertben. Lehasaltam, hogy
megörökítsem, hát nem besétált a képbe Lonci!
Ami különleges, az t is érdekli.
4. Heimuth Kriszta, (Budapest, heimuth.
kriszta@gmail.com) – Egy szál virág Tokióból
– A munkám folytán most egy ideig Japánban
vagyok. Szabadid mben itt is fotózgatok. Ezt
a képet az ét-galériába küldöm, tavirózsa az
Ueno Parkban. Fantasztikus, ahogy itt a virágok
januárban is nyílnak a szabadban.
5. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@
gmail.com) – Tollrajz

4
5
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Jut eszembe...

AZ SEMBER NÁLUNK

N

ehéz dolgom van, Frédi és Béni, valamint a rímbajnok
Romhányi József után összefoglalni a magyarországi
paleolitikum, az ősember korának történetét. Azért
csak nekiveselkedek, hátha tudok még valami újat mondani.
Az első őskőkorinak tartható tárgyakat 1891-ben lelték a miskolci Bársony család házának építésekor. Herman Ottó neves
polihisztorunk szakócának tartotta a kőeszközöket. Az
azóta kihalt szó – Ballagi Mór szótára szerint – a szekerce tájváltozata (ahogy az alma helyenként óma, vagy
az autó ótó). Herman Ottó tekintélye meggyőzte a
kétkedőket, így is csak 1906-ban indulhatott meg
a módszeres kutatás. Azóta az összes hazai barlangot, sziklaüreget megkutatták, és több szabadtéri
telepet is találtak.
Az őskőkor kutatásának bölcsője Franciaországban ringott, köszönhetően a gazdag leletanyagnak, és számos művelt abbé tudományszeretetének. Kis késéssel követte őket a konzervatív Németország, majd a leletszegény Anglia. A
Monarchia, kezdeti sikerek után, a nagy háború
veresége után szétesett, és csak a XX. század közepére
tértek magukhoz az utódállamok.
A kor szellemének megfelelően a korszakot alsó, középső, és
felső peridusra osztották. Ebben a sorrendben nézzük át fontosabb hazai leleteinket.
Az alsó paleolit idejéből egyelőre Vértesszőlős biztosan, a budai vár feltételesen az archantropus (korai homo-fajok) települése is volt. Az előbbi helyen került elő tarkócsontja kavicseszközök társaságában. A lelőhely kora mintegy 350 000 év. Az
egykori meleg források mellé többször is visszatértek az ősemberek. Francia földön előbb csak a szakóca- (németül ökölkővagy marokkő-) kultúrák tartoztak az alsó paleolitba, később
sok más, többfunkciós eszközkészletet is, így a kavicskultúrákat ebbe a korszakba osztották.
A középső paleolitikum a Neander-völgyi ember kora, a
Moustieri kultúra ideje. (A Le Moustier-barlangokat 1863 óta
kutatják, 1908-ban neander-völgyi emberek csontjai is előkerültek bennük. Koruk 40-50 000 év.)
Nálunk jelentősen megnőtt az utóbbi években az ismert lelőhelyek száma. A legrégebbi talán a Tata porhanyósbánya a RissWürm interglaciális időszakból, mintegy 100 000 éves. A számos hazai leletegyüttesben észak-balkáni, nyugat-európai, itáliai
kapcsolatok mutathatók ki. A Moustieri kultúra embere különböző műveletekre alkalmas „célszerszámokat” alakított ki kovakőből. Új, messzehordó fegyverük volt az íj. Ők folytattak először bányászatot, kovabányáikat Miskolc/Avason, Farkasréten
találták meg. Voltak kultusztárgyaik, és nagy valószínűséggel
temetkezésük is előkerült (Subalyuk-barlang), de a fejletlen ásatási technika miatt megtalálásukkor, 1932-ben nem ismerték fel.
Az elmúlt évtizedekben elkülönítették két hazai csoportjukat,
egyiknek sem túl szerencsés a neve, például a korábbi a Jankovichbarlang leletei nyomán „Jankovichien”. Nem szabad elfelejtkeznem eddig feltárt legnagyobb szabadtéri településükről, mely
12 0
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Az istállósk i
barlang

Érden került elő,
és arról, hogy az
ő szabadalmuk a
„retus”,
mely
esetünkben azt jeSzakócák
lenti, hogy a kovamag felületét és élét apró kagylóhéjszerű pattintásokkal formázták, élesítették. Utolsó
időszakukat, mely már a felső paleolit időszakra esik a Sajó
melletti lelőhelyéről Bábo-nyiennek hívják.
A felső paleolit kor már a legutolsó eljegesedés, a Würmidőszakra tehető. Franciaországi kultúrái az aurignaci (1862 óta
kutatott), a solutréi (1866-ban felfedezett), valamint a magdaléni (1912-ben kapta nevét) kultúrák. Ez a Homo sapiens Európába érkezésének, a barlangi művészet megjelenésének a
kora. A felsoroltak hazai párhuzamai: az aurignaci, a
szeleta-, a keleti gravette-i kultúra. A késői paleolit megközelítőleg 40 000 körül kezdődik (Istállóskő felső réteg
31 000 év). A szeleta-kultúra a solutréi testvére, 32 000 éves,
az ezt követő keleti gravette-i pedig 28 000 évtől a jégkorszak
végéig tartott. Mindhárom kultúra emberei vadászatból éltek.
Csont- és kőeszközeik finoman megműveltek. Közülük kiemelkedik egy öthangú csontsíp (Istállóskő). A korszak a
csont- és kőszobrocskák, a „Vénuszok” megjelenésének kora.
Sajnos nálunk még nem bukkant elő egy sem, de jogosan reménykedhetünk.
Temetkezéseik már kifinomult halottkultuszról vallanak. A
Moszkvától keletre fekvő Sungir mellett hihetetlen gazdag sírt
leltek, benne 13 000 elefántcsont gyönggyel.
Eredetileg az egymástól 1500 kilométerre eső VoronyezsBalaton címet szántam ennek az írásnak, mivel a Volga parti
város és a Balatonhoz közel eső falu, Ságvár környékén kerültek elő a világ eddig ismert legrégebbi házainak maradványai.
Mindkét egykori falu(?) lakói a keleti gravette-i kultúra jellegzetes kő- és csonteszközeit használták. (Az orosz település neve
Kosztyenki, sok magyar örökös nyughelye 1943 óta.)
Fontos tudni, hogy sok nyelvész a keleti gravette-i kultúrában véli az indoeurópai nyelvek gyökereit meglelni.
TROGMAYER OTTÓ

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Vissza a realitáshoz
„Fáradt ember meredekebbnek látja
a hegyet” – noha ez a megállapítás
közmondásnak is beillene, valójában
nem az, hanem Mukul Bhalla és
Dennis R. Proffitt lélektani kísérletsorozatának egyik eredménye. A két
kutató 1999-ben közzétett tanulmányában emellett még több hasonló jelenségről is beszámol: a nehéz hátizsákot viselők, az idősebbek, illetve
azok, akik nem voltak jó kondícióban, netán éppen betegeskedtek,
szintén meredekebbnek láttak egy
adott hegyet, mint azok, akiknek a
mozgását semmilyen tényező nem
nehezítette.
Ilyenkor nem a szemmérték megbízhatatlanságáról van szó, a jelenség
oka nem az észlelésben, hanem egy énvédő lelki reakció
működésében rejlik. Érezzük, hogy az adott pillanatban
az átlagosnál gyengébb fizikai teljesítményre volnánk
képesek, például lassabban tudnánk felkapaszkodni a
hegyre, mint mások, és ez kellemetlen érzést ébreszt
bennünk. A várható gyenge teljesítményért a felelősséget
– anélkül, hogy ennek tudatában lennénk – már előre
megpróbáljuk elhárítani: nem velünk van gond, hanem
a hegy nagyon meredek. Vagyis azáltal próbáljuk
megóvni az önmagunkról kialakult pozitív képünket,
hogy nem ismerjük el fizikai teljesítőképességünk
hiányosságait, hanem külső tényezőkre fogjuk a majdani
gyengébb eredményt.
Az effajta csalásra, felelősségáthárításra azonban csak
annak van szüksége, akinek az önértékelése sérülékeny
és gyenge. Ha tisztában vagyunk önnön értékeinkkel,
akkor nyugodtan elismerhetjük, hogy bizonyos területen
az átlagosnál gyengébben teljesítünk, mert ettől a jól
megalapozott énkép még nem fog megrendülni.
Két amerikai pszichológus, Loreal Shea és E.J.
Masicampo ennek a gondolatmenetnek az érvényességét egy kísérlettel tette próbára. A kutatók abból indultak ki, hogy az énkép stabilitása nem mindig egyformán
erős, az embert el lehet bizonytalanítani, de meg is lehet
erősíteni önmagáról alkotott véleményében. Shea és
Masciampo a Journal of Experimental Social Psychology
című folyóiratban beszámol róla, hogy a kísérletükbe bevont 70 egyetemista felét gyors „énerősítésnek” vetették

Útvonalterv (SZ CS ÉDUA RAJZA)

alá. Ez abból állt, hogy a diákoknak rangsorolniuk kellett, mely értékek a legfontosabbak számukra az életben,
majd fogalmazást kellett írniuk arról, miért fontos számukra az az érték, amely az ő listájuk első helyén áll. Ez
bevált módszer az énerősítésre: ha az ember alaposan átgondolja életének vezérelveit, stabilabbá teszi az önmagáról kialakított képet – legalább egy időre. A diákok
másik fele viszont nem kapott ilyen énerősítést. Ők is
ugyanazokat az értékeket rangsorolták, ám nem az első,
hanem a hatodik helyen álló – vagyis számukra nem túl
fontos – értékről írtak, és nem kellett kitérniük arra,
hogy az mit jelent a számukra.
Ezután a kutatók minden diákot kivittek az utcára és
arra kérték őket, becsüljék meg, milyen messze van egy
– a valóságban negyven méterre levő – tereptárgy. A
becslés idejére mindenkinek a hátára adtak egy hátizsákot. Ez az esetek felében üres volt, a többi alkalommal
viszont nehéz: nagyjából 11 kg súlyt tartalmazott.
Azok körében, akik nem kaptak énerősítést, egyértelműen megjelent a torzított észlelés, vagyis nehéz hátizsákban a diákok lényegesen nagyobbnak becsülték a távolságot. Énerősítő gyakorlat után azonban nem jelentkezett ez a „tévedés”, a nehéz hátizsákot viselők is
ugyanolyan reálisan becsülték meg a távolságot, mint
azok, akiken üres hátizsák volt. Ez igazolta Shea és
Masciampo feltételezést: megfelelően erős énképpel nincsen szükség önáltató trükkökre, énvédő csalásokra.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Rugalmas, ultravékony,
átlátszó elektronika

Annyira hajlékony,
hogy akár egy hajszál

zürichi Szövetségi Műszaki Egyetem (ETH) kutatói elképesztően
vékony és rugalmas (a felhasznált
anyagoktól függően esetenként átlátszó) elektronikus áramköri elemeket
fejlesztettek ki, amelyek annyira hajlékonyak, hogy velük akár egy hajszál
is körültekerhető úgy, hogy az eszköz
működőképes marad. Az ultravékony
membránok remekül tapadnak különféle felületekre, és rugalmas bevonatként tökéletesen rájuk simulnak.
Gerhard Tröster professzor Elektronikai Laboratóriumában már évek
óta foglalkoznak hajlékony elektro-

A

is körültekerhet vele

nikus áramköri elemek (diódák, tranzisztorok), illetve
eszközök (érzékelők) fejlesztésével.
Legújabb kutatásaik eredményeiről nemrég Nature
Communicationsben számoltak be.
Az elmúlt év
során a laboratórium kutatói új
eljárást dolgoztak ki elektronikus
áramköri elemeket hordozó vé-

konyfilmek előállítására. A membrán anyaga a parilén nevű polimer
(poli-para-xililén) amelyet a kuta-

Az ultravékony membrán remekül tapad

Az átlátszó változatból „okos” kontaktlencsék készíthet k

különféle felületekre

KÉPEK: PETER RÜEGG/ETH ZÜRICH

kontaktlencse

Domus Hungarica

határon túli magyar kutatókat
A
korszerű környezettel, vendégszobákkal, közösségi helyiségekkel,

könyvtárral, konferenciateremmel és
parkkal szolgálja a Magyar Tudományos Akadémia felújított Domus
Hungarica Vendégháza. Pálinkás József, az Akadémia elnöke megnyitó
beszédében a domus szó sok jelentése
közül elsősorban azt emelte ki, hogy
az a szövegkörnyezet függvényében
jelenthet otthont, családot és hazát is.
Mindez jellemzi a most átadott kutatói
házat: a határon túli azon idősebb,
senior szakemberek számára, akik
Magyarországon kívánnak magyar
nyelvű és tárgyú tudományos munkát
végezni, találkozási pontot, közösségi
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helyet biztosít. A fiatalabbaknak pedig
a kutatói „családba” való bekerülés lehetőségét a junior és senior kutatóknak szóló ösztöndíjak révén.
A határon túli magyar kutatók és a
külhoni magyar kutatások ösztönzését
és integrálását erősítő, majd két évtizedes folyamat legfontosabb lépéseit
felidézve az elnök kiemelte: az Akadémia hagyományosan fontos feladatának tekinti a magyar tudományosság
határokat nem ismerő összefogását s
e kapcsolat elevenné és eredményessé tételét. Ezért dolgozik 1996 óta a
Magyar Tudományosság Külföldön
elnevezésű elnöki bizottság, s ezért
működtet az MTA Titkársága olyan
ösztöndíjrendszereket,
amelyekkel
„lendületben tartja” a külhoni magyar
tudósokat és kutatásokat, elősegítve a

2014/4

versenyképes témák megtalálását és a
fontos eredmények megszületését. A
Domus program keretében a kisebbségi anyanyelvi közösségekben, illetve
a szórványban, diaszpórában élő magyar kutatók közül évente körülbelül
110-en, a magyar témájú kutatásokat
folytatók közül 170-en nyernek el
pályázat révén támogatást. Pálinkás
József utalt arra is, hogy 2009 óta a
Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló törvény az intézmény közfeladatává tette a külföldön élő, magyar
nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel való kapcsolattartást, a
határon túli magyar tudományosság
támogatását.
Az MTA és a határon túli magyar
tudományosság kapcsolatát és az ösztöndíj-lehetőségeket áttekintő köszön-

tók kémiai gőzdepozíciós eljárással rétegenként hordanak fel egy
hagyományos szilíciumostyára. A
parilénfilm maximális vastagsága 1 ezred milliméter, az emberi
hajszál ötvened része. Az eljárás
további lépéseiben szokványos
félvezető (gallium-cink-oxid) és
vezető(arany) anyagokból a szilícium hordozón hagyományos
eljárásokkal kiépítik a különféle áramköri elemeket. Végül
a parilénfilmet a hozzátapadt
áramköri elemekkel leemelik az
ostyáról.
A kutatók szerint az így kapott
rendkívül hajlékony elemekből
építhető összetettebb szerkezetek felhasználási lehetőségei
rendkívül sokfélék. Az átlátszó változatokból például olyan
„okos” kontaktlencsék készíthetők, amelyek olyan érzékelőket
is tartalmaznak, amelyeknek a
jelzései alapján a szem pillanatnyi
állapotához, illetve a környezeti
feltételek változásaihoz képesek
alkalmazkodni.
A legtöbb alkalmazáshoz azonban még le kell küzdeni jónéhány
akadályt. Köztük az egyik legfontosabb az eszköz folyamatos
működtetéséhez szükséges energiaforrás kifejlesztése. Laboratóriumi demonstrációkhoz ugyanis
bármilyen áramforrás használható, de egy kontaktlencse esetében
ez már komoly gondot jelent.
(ScienceNews)

A koffein javítja a memóriát

merikai kutatók vizsgálatai szeA
rint a koffein – egyéb, már régóta ismert és alkalmazott élettani

hatásai mellett – a hosszútávú emlékezőképességet is javítja.
Michael Yassa, a Johns Hopkins
Egyetem pszichológus professzora és
munkatársai önkénteseken végzett
kísérletek nyomán jutottak a fenti
megállapításra, amelyről a Nature
Neuroscience-ben számoltak be.
A kísérletek céljára a kutatók olyan
alanyokat választottak ki, akik korábban nem fogyasztottak rendszeresen koffeint tartalmazó italokat. A kísérlet megkezdése előtt
nyálmintát vettek tőlük a későbbi
öszehasonlításokhoz, majd képek
sorozatát vetítették le nekik. Ezt követően két csoportra osztották őket:
5 perccel a képek megtekintése után
az egyik csoport tagjai 200 milligramm koffeint (ez nagyjából két
csésze kávé hatóanyag-tartalmának
feleeeel meg), a másikéi ránézésre
hasonló, de placebót tartalmazó tablettát kaptak.
A kísérleti alanyoknak másnap ismét
levetítettek egy képsorozatot, amelyben
voltak az előző napival azonos, valamelyikhez hasonló, illetve teljesen új képek
is. Mindkét csoport tagjai azt a feladatot
kapták, hogy a képeket sorolják három –
régi, új és hasonló – kategóriába.
Az új képek elkülönítése egyik csoport
számára sem okozott nehézséget, jól észrevehető különbség mutatkozott azonban

a régi és a hasonló képek besorolásánál.
Ebben a koffeint kapó csoport sokkal
jobban teljesített.
A kutatók értékelése szerint ez a szignifikáns különbség arra utal, hogy a koffein
a hosszú távú emlékezőképességet erősíti.
A hasonló mintázatok elkülönítése egymástól sokkal nehezebb feladat az agy
számára, mint az ismert vagy ismeretlen
képek kiválasztása. A részletek bevésődése már egy tanulási folyamat része, amelyben nagyobb szerepet játszik a szinapszisok közti kapcsolatok rögzülése, ami viszont a hosszú távú memóriához köthető.
A kutatók szerint különleges jelentősége van annak, hogy minden korábbi
hasonló kísérlettől eltekintve az alanyok
a koffeint a képek megtekintése után
kapták – így ugyanis kizárhatók a hatóanyag olyan, már korábbról ismert
hatásai, mint például az éberség vagy a
koncentrálóképesség javulása.
A következő lépések során a kutatók
képalkotó eljárásokkal azt is meg kívánják vizsgálni, hogy konkrétan milyen
agytevékenység, az agynak mely területei
játszanak szerepet ebben a folyamatban, s
hogyan hozható ez kapcsolatba azokkal
a tényekkel, miszerint a kávé jótékony
szerepet játszik az élettartam meghoszszabbításában, illetve az Alzheimer-kórral
szembeni védelemben.
(ScienceDaily)

tőjében Paládi-Kovács Attila akadémikus, a Domus Kuratórium elnöke
elmondta, a pályázók száma növekvő
tendenciát mutat. Az elbírálás legfontosabb szempontjai a tervezett kutatás
újdonsága, a pályázó felkészültsége,
kutatási tervének megvalósíthatósága.
Ösztönözni szeretnék az országokon
átívelő magyar-magyar kooperációt.
Példaként említette a határon túli magyar nyelvészeket tömörítő, az Akadémia segítségével létrejött és általa támogatott Termini Egyesületet. Hasonló
együttműködést tart szükségesnek
egyebek mellett a demográfiai kutatásokban is.
Az MTA nem csupán a magyarországi tudósok, hanem a más
államokban élő magyar kutatók
Akadémiája is – hangsúlyozta Ko-

csis Károly akadémikus, a Magyar
Tudományosság Külföldön Elnöki
Bizottság elnöke. Mint elmondta,
az elmúlt több mint két évtizedben
egyenrangú szakmai kapcsolat,
eredményes együttműködés jött
létre az MTA kutatói és külhoni
társaik között. Növekedett a külső köztestület tagjainak száma: az
elmúlt tíz évben megduplázódott,
csaknem 1800-ra emelkedett.
A határok nélküli magyar tudomány és a határon túli magyar
tudósok rendelkezésére álló, megújult Domus Hungarica Vendégház az Abonyi utca 10. szám alatt
található. Az épületet a kormány
2011-ben adta az Akadémia tulajdonába.
(Forrás: MTA)
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TudásFeltöltés 2.0
tudományvizualizációs
vetélked

ét sikeres verseny, több mint 80
K
videó, közel négyszáz résztvevő,
hatvan iskola, 16 ezer szavazat: ezek

a a TudásFeltöltés verseny korábbi
eredményei számokban. Mindezek
folytatásaként a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
(MATEHETSZ), az OTP Fáy
András Alapítvány és a Tudástársadalom Alapítvány – mint
együttműködő partnerek –
tudományvizualizációs vetélkedőt szerveznek középiskolás
csapatok számára.
A vetélkedő két fordulóból
áll, melyen 3 fős csapatok indulhatnak, bármilyen szakterülethez kapcsolódó rövid,
tudományos témájú alkotásokkal. A versenyen középiskolásokból, szakiskolásokból
álló, 3 fős csapatok indulhatnak,
vezető tanár vagy mentor közreműködésével.
A vizuális anyagok a természet-, a
társadalom- és a bölcsészeti tudományok bármelyikéről származó tudo-

mányos jelenséget, összefüggéseket
magyaráznak, mutatnak be, kísérletet, illusztrációt, demonstrációt
tartalmaznak, legfeljebb 5 perc terjedelemben. A videókkal szembeni
elsődleges követelmény a szakmaitudományos megfelelőség és eredetiség.
A http://www.tudasfeltoltes.hu
oldalon gyűjtött szavazatok („like”-

ok) száma alapján a legnagyobb
tetszést kapott 10 film a március
végi döntőbe kerül. A filmekről
ezzel párhuzamosan felkért szakértők (tudósok, filmes szakemberek)
is szavaznak, az általuk legjobbnak

ítélt 3 film is a döntőbe jut. A döntőben helyszíni zsűri értékeli a csapatok ott mutatott teljesítményét a
tudományvizualizáció, tudományos
kérdésekről való kommunikáció vonatkozásában.
A vetélkedő során egy csapat
több különböző videót is feltölthet, több különböző videóra gyűjthet szavazatot, azonban
minden videó csak egyszer
tölthető fel! A filmek rögzítésére kézikamera, mobiltelefon, tablet egyaránt használható, a montírozáshoz
vagy animációkhoz bármilyen program alkalmazható.
A filmek regisztráció után
a http://www.tudasfeltoltes.
hu oldalra („Ti töltitek fel
2.0” rovatba) tölthetők fel,
majd a szakmai moderálás
után a filmek kikerülnek az
oldalra.
A vetélkedőben kizárólag a
2014. február 28-án 24 óráig feltöltött videók vesznek részt.
A szavazás zárása: 2014. március 9.
24:00.
További információk a verseny
honlapján olvashatók!

NAPELEMES VILÁGCSÚCS
 A napenergia-rendszerekkel foglalkozó Fraunhofer
Intézet kutatói különleges
világrekordot értek el. Sikerült a napsugárzást az eddigi
legjobb teljesítménnyel elektromossággá alakítani egy
olyan új megoldású napelemcella használatával, amely
négy cellaegységből áll.
Világszerte óriási hajsza van a tudósok között,
hogy ki fogja elérni először az 50 százalékos ha-

124



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2014/4

tékonysághoz legközelebb álló napelemcellát. A
Fraunhofer Intézetben három éve folyik a kutatás,
hogy egy olyan napelemet hozzanak létre, amely az
eddigieknél jóval eredményesebb: az intézet tudósai
képesek voltak egy 44,7 százalékos hatékonyságú
technológiát kifejleszteni, s ezzel megdöntötték a
korábbi világcsúcsot.
Ezt a fajta napelemcellát alkalmazták a CPVtechnológiákban. „Az úgynevezett többszörös kapcsolódású napelemek eredetileg az űrtechnológia
számára készültek, és ezeknél sikerült a legnagyobb hatékonysággal átalakítani a napsugárzást elektromossággá. A mostani megoldásban
azonban, amely ugyancsak egy többszörös
kapcsolódású napelem cella, több napelem félvezető anyagaiból kiemeltek néhány cellát, és
egymás tetejére építették azokat. Az így létrejött összetett napcellák fényelnyelő része többrétegű, azaz minden egyes cella a napsugárzás
más és más hullámait képes elnyelni.”
A legújabb napelemcella-rendszert a Soitec
segítségével hozták létre a Fraunhofer Intézetben. Ezen túl, a vállalat készített már napelemeket különböző szerkezetekhez Olaszországba, Franciaországba, Dél-Afrikába, Kaliforniába és további 14 országba.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Tinta Kiadó Az Ékesszólás kiskönyvtára sorozatában jelentette meg
Küll s Imola és Laza Dominika tollából a Népi Mondókák cím kötetet,
amelyb l egy csúfolót kérünk. A megfejtést beküld k között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, február 4-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus végére a bet k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született
magyar fest - és grafikusm vész nevét adják ki. A név beküld i között az Élet
és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A csúfoló kezdete. 7. Református, röv. 10. Térképet kiterít.
12. Kapura rúg. 13. Páratlanul riz! 14. A húsipari vörösáruk egyike. 16.
Nálunk is betiltott rovarirtó szer. 18. Hangzóközi mássalhangzót nyújtva ejt;
geminál. 19. Héber eredet férfinév (Fábián László öttusázó beceneve is).
21. A Traun mellékfolyója Fels -Ausztriában. 23. A csúfoló befejez része.
24. Pápai ...; Jászai Mari-díjas színészn . 26. Palóc lakóházairól híres karancsi település. 28. Hibáztat. 29. Ilyen bottal gy jti a park r a falevelet, papírt
stb. 31. USA-beli szabvány. 32. Móricz Virág mesekötete. 34. Lóláb végén
van! 35. Fél láda! 36. Csendes városi területen lev . 38. Tet épít mester.
FÜGG LEGES: 1. Speciális törvényi terület. 2. Kner ...; gyomai nyomdász. 3.
Asszonynévképz . 4. A cseh távirati iroda névbet i. 5. Feszületeken olvasható latin
rövidítés. 6. Jancsó ...; Balázs Béla-díjas filmoperat r. 8. Különösen el kel . 9. Az
Alpok északi és déli el terében tavasszal kialakuló meleg bukószél. 11. Spanyol
bikaviador! 15. Érzelmi költészet. 17. A Terézia spanyol eredet alakváltozata. 20.
Rejtett, lappangó. 22. Az arabok ingszer , földig ér nemzeti viselete. 25. Törté-

nész, egykor az MTA elnöke (Domokos, 1913–2007). 27. ... Berger; bécsi születés színészn . 29. Egy ... fehér lovon; Palásthy György rendezte film. 30. Svéd
autómárka. 32. Az aljához. 33. Pécsi Tudományegyetem, röv. 37. Mennybolt.
Az 51–52. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: panáriom, péntekel, himfigyökér, mentsbér, pennás, mirikló, pelle,
szeverenda, hirtelenkedet, sz nyegész. A megoldást beküld k közül a
Tinta Kiadó népszer sorozata, A magyar nyelv kézikönyvei közül a Régi
szavak szótára kötetét nyerte: Borbély Sándor (Szentgotthárd), Egyed
Dániel (Nyíregyháza), Kakuk Anna Magdaléna (Budapest), Kántor Szilvia
(Tiszaföldvár) és dr. Tüske Márton (Esztergom). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

SAKKFANTÁ ZIA

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Bakcsi György rovata
A tavalyi évben százéves feladványokból állítottuk össze rejtvénysorozatunkat. Tizenkét olyan feladványt kellett megfejteni, amelyek nagyjából egy évszázaddal ezel tt jelentek meg el ször, a sakkszerzés
h skorából. Ekkor t ntek fel az els klasszikus szerz k, akik ráadásul
igencsak becsapós m veket komponáltak. Ezeket az alkotásokat számtalanszor reprodukálták, a magasabb bábszám már stratégiai gondolatok bemutatását is lehet vé tette. Reméljük, olvasóink jól szórakoztak,
és azok között, akik mind a tizenkét feladványt megoldották, kisorsoltuk
2013. évi versenyünk f díjait.
Az Élet és Tudomány éves el fizetését nyerte: Katona Antal (Budapest). Az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését nyerte: Blahó
József (Budapest), Czakó György (Beseny telek), Gyuris József
(Szeged), Koszper Vilmos (Budapest), Kovács János ( riszentpéter),
Molnár József (Budapest), dr. Morvay Miklós (Budapest), Németh
Csaba (Babót), Peták Kálmán (Szolnok) és Zagyi Eszter (Gyöngyöstarján). Az el fizetések 2014. április 1-ét l érvényesek. Akinek ez
az id pont nem felel meg (például azért, mert már el fizette a lapot),
kérjük, miel bb jelezze, melyik id ponttól kéri az Élet és Tudományt.
A nyerteseknek gratulálunk.
Megromlott egészségi állapota miatt e rovat vezet je elbúcsúzik h séges sakkrajongóitól, akik az Élet és Tudomány oldalain 1969 óta együtt
játszottak vele. Ezzel egyszersmind lezárul a magyar sajtótörténet alighanem leghosszabb sakkrovata.

A TELC 19 országban ismert
nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és
NÉMET nyelvb l Magyarországon
államilag elismertek.
Következ vizsgaid pontunk 2014-ben:

2014. március 1.

Jelentkezési határid : 2013. január 27.
Pótjelentkezési határid : 2014. február 17.
88 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia,
spanyol és török nemzetközi
nyelvvizsga.

Angol és német
nyelvb l már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Vizsgáinkról, vizsgára felkészít
tanfolyamainkról érdekl djön a
www.telc.hu honlapon.

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

www.telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Madárrajzok
A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület
2014-ben ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Ennek apropóján kerül megrendezésre a Madarak a városban elnevezésű eseménysorozat, melynek része a Hadik Kávéházba szervezett madárfestmény kiállítás is, mely március 2-ig látható.
A tárlaton megtekinthető festmények, rajzok, vázlatok a
madarakhoz, a természethez és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülethez is kötődő festőművészek
művei, mint Kókay Szabolcs, Kovács György és Péchy Tamás,
valamint Zsoldos Márton egy túzokot ábrázoló képpel.
Mivel az egyesület ikonikus madara a túzok, ezért a három festő túzokos képe a Hadik Kávéházban is helyet kap.

Tamil harcosok földje
Simák Gergő fotós, ázsiaimádó,
aki a lencse másik oldalán szeret lenni. Ázsiáról azt mondják, hogy ha első „látásra” nem
szeret bele az ember, akkor lehet, hogy megszokja, de
megszeretni sosem fogja. Simák számára „szerelem volt
első látásra”. Először 2008-ban járt Srí Lankán, amikor
még igen kevés információ állt rendelkezésre a nagyközönség számára az országról, amely elsősorban a teájáról
volt ismert. Ami számára biztos volt, hogy mind vallási,
mind kulturális öröksége és természeti gazdagsága felbecsülhetetlen. „Fotográfus lévén megpróbáltam minél
alaposabban bejárni ezt a kétharmad Magyarország méretű, kicsiny szigetet, ahol még a tamil harcosok is elszántan robbantgatnak a függetlenségi háborújúk kapcsán. Elsődleges célom az volt, hogy minél több ember
számára be tudjam mutatni későbbi kiállításokkal az országot és az ott élőembereket. A kint eltöltött majdnem
egy hónap alatt, amit csak szabad volt, bejártam, de igen
nagy űrt hagyott a lezárt országrész bennem, ezért úgy
jöttem haza, hogy még visszatérek.” Még kétszer, 2010ben és 2012-ben is visszatért a fotográfus, hogy azokra a
helyekre is ellátogasson és megörökíthesse azokat, amelyeket első látogatása alkalmával nem sikerült. Így állt öszsze a mostani, Srí Lanka című tárlatának az anyaga is,
melyet február 4-ig csodálhatnak meg az érdeklődők a
budapesti Transit Art Caféban.

Játszó gyerekek
Játékvilágok címmel nyílt kiállítás a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. Az augusztus 10-ig látható tárlat a játszó
gyermekről szól, de a – múzeumi gondolkodásmódtól eltérően – ezúttal nem történeti és nem is társadalmi megközelítésben, hanem szempontok sokaságát vegyítve.
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Bánsághy Nóra rovata
A kiállítást a Nemzeti Kulturális Alap támogatja,
amelynek egészen újszerű pályázati elbírálási szempontja
ezúttal az volt, hogy olyan tárgyakat, tárgyegyütteseket
mutassanak be a múzeumok, amelyeket egyáltalán nem,
vagy legalábbis a közelmúltban nem láthatott a közönség. Ezt az elvárást mintha csak a Laczkó Dezső Múzeum játékgyűjteményére szabták volna, amelynek alapjait S. dr. Lackovits Emőke néprajzkutató 1979-es népi játékgyűjtése alapozta meg. Az utoljára négy évtizede bemutatott tárgyegyüttes azóta újabbakkal bővült,
elsősorban Kádár-kori játékokkal. A kiállítás kurátorai e
gyűjteményből válogattak társasjátékokat, babákat, építőkockákat stb., amelyeket e pillanatban is gyarapodó
kortárs anyaggal, illetve Veszprém megyei polgárok
tárgyfelajánlásaival és fotóival egészítettek ki.
A kiállítás tehát a magányosan, családban, óvodában
vagy csapatban játszó gyermekről szól, s ezen keresztül a
játéktevékenység egyetemes vonásairól, amelyek kortól,
társadalmi hovatartozástól függetlenül kitermelik a maguk kulturális lenyomatait: a játékszereket.

M lakatos és az unokája
Sárkányos cégér alatt címmel
különleges tárlat várja az érdeklődőket a Ferencvárosi Helytörténeti
Gyűjtemény kiállítóterében, mely
egy ferencvárosi születésű marcali
műlakatos mester és családjának a történetével ismerteti
meg a látogatókat.
Hikman Béla számos nagy bérpalota és középület kovácsoltvas munkáinak az elkészítésében vett részt. Keze munkáját őrzik például a magyar parlament és a minisztériumok egyes vasipari alkotórészei is. Pályafutása
több ponton is Ferencvároshoz köthető. A Székesfővárosi Iparrajziskola esti tanfolyamait látogatta, amely jogelődje
a IX. kerületi Török Pál utcában lévő Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolának. Törekvéseinek köszönhetően Budapesten 12 féle szakágból tett
eredményes mestervizsgát. A
Ráday utcában élt, ahol domborműveket készítő műlakatosként hirdette magát. Első önálló műhelyét és üzlethelyiségét a
Ferenc körút 42. szám alatt nyitotta meg 1922-ben.
A tárlat másik fele Hikman Béla unokájának, az idén
75 éves Szabó Béla festőművésznek a képeiből került öszszeállításra (családtagokat ábrázoló grafikák, festmények). Kettőjük kapcsolatában a marcali indulás mellett
ott találjuk Balatonmáriát, a felhőtlen nyaralások helyszínét, s Budapestet is. És hogy hogy jön ide a sárkányos
cégér? Arra a választ a kiállításban, és a Hikman – Szabó
család életrajzait tartalmazó kiadványban találhatják
meg az érdeklődők március 22-ig.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Herbartizmus vagy
reformpedagógia?

A porosz pedagógia, a „poroszos
módszer” a legtöbb ember képzettársításában merev, tekintélyelvű iskolafelfogással, versenyalapú oktatási
formával párosul. A merev és rideg
jelző elsősorban az állami iskoláknak
egykoron szigorúan szabályozott
rendje miatt alakult ki. De vajon
tényleg ez volt a poroszos iskola?

A hátlapon

Koala

Boldva temploma

Miskolctól északra, a Bódva völgyében
járva érdekes középkori templomra
bukkanhatunk. A háromhajós pilléres
bazilika és a középkorban hozzátartozó
kolostor nem csupán egy szakrális műemlék, hanem nyelvi örökségünk bölcsője is. A XIII. században itt keletkezett a Pray- kódexben fennmaradt Halotti Beszéd, mely nyelvemlékeink sorában kiemelkedő helyet foglal el.
Az orvos, mint gyógyszer

„Az emberek egyből másképp néznek
rám, ha a fehér köpenyt viselem” – ez
a gondolat egy elsőéves orvostanhallgatótól származik. Az orvosok speciális szerepével a magyar származású
Michael Balint az 1930-as években
kezdett foglalkozni, Londonban az
orvos-beteg kapcsolat problémáival
foglalkozó csoportokat hozott létre.
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Hamuszürke erszényesmedve – szó szerint ezt jelenti a koala tudományos neve, a Phascolarctos cinereus. A „koalamackónak” azonban nincs sok köze a
medvékhez, hiszen az erszényesek több
mint háromszáz fajt számláló csoportjába tartozik. Legközelebbi rokonainak
mégsem a közismert kenguruk, hanem
a talajlakó vombatok számítanak.
Igazi táplálékspecialista, zsenge eukaliptuszon kívül alig hajlandó mást
elfogyasztani. A sok száz eukaliptuszfaj közül is megválogatja, hogy mit
egyen. Kedvencei régióról régióra változnak, de a mannaeukaliptusz és a
golyós eukaliptusz szinte mindenütt
szerepel az étlapján. A specializáció
előnye, hogy viszonylag kevés fajjal
kell versengenie a táplálékért. Az eukaliptusz ugyanis nehezen emészthető, ráadásul tele van mérgező hatású
vegyületekkel, ciánokkal és fenolokkal. A koala szervezete ezeket jól viseli, bár egykor úgy tartották, azért tűnik gyakran álmatagnak, mert kábulásig mérgezi magát. A valóságban
annyi a magyarázat, hogy az eukaliptusz emészthető energiatartalma nagyon csekély, így a kizárólag ezen élő
állat eleve nem lehet túl fürge.
A kengurukéval ellentétben a nőstény
koala erszénye hátrafelé nyílik. A 35
napos vemhesség elteltével megszülető
utód ide mászik be, s itt folytatódik a
fejlődése az elkövetkező hónapokban.
A koalákat prémjük miatt a múltban
kíméletlenül vadászták, olyannyira,
hogy a XX. század közepén már a faj
kipusztulásától tartottak a természetvédők. Szerencsére erre végül nem került
sor, viszont a dharuk nyelvet, amelynek
szókészletéből az állat világszerte elterjedt neve ered, ma már senki sem beszéli az őslakók közül.
Szöveg: HANGA ZOLTÁN
Kép: BAGOSI ZOLTÁN
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