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Idén is megjelent a felhívás a kiemelkedő matematika- és fi-
zikatanári teljesítményt elismerő Ericsson-díjra.

A díjat általános vagy középiskolákban fizikát vagy mate-
matikát oktató pedagógusok nyerhetik el. Az elismerés 
azért jött létre, hogy támogassa, elismerje és erősítse a ma-
gyarországi, világviszonylatban is kiemelkedő matematikai 
és természettudományos alapképzést. A díjra esélyes peda-
gógusok szakmai munkája és emberi hozzáállása teszi lehe-
tővé, hogy a hazai műszaki és természettudományi diplo-
mával rendelkezők tudása megfelelő szellemi értéket képvi-
seljen, és vonzóvá tegye a beruházást infokommunikációs 
csúcstechnológiák kutatás-fejlesztésébe Magyarországon.

A matematika és fizika népszerűsítéséért járó díjat 2 matema-
tikát és 2 fizikát tanító pedagógus részére ítélik oda. Azok 
kaphatják, akik tanítványaikkal aktívan bekapcsolódtak a 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az 
ABACUS folyóiratának pontversenyeibe, vagy a tanítás 
mellett évek óta a legtöbbet teszik a tantárgyuk iránti ér-
deklődés felkeltéséért és megszerettetéséért.

A matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért elnyerhető 
díj szintén 2 matematikát és 2 fizikát tanító pedagógus telje-
sítményét ismeri el. Azok kaphatják, akiknek a tanítványai a 
legjelentősebb hazai vagy nemzetközi egyéni versenyeken, 
például a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok vagy az 
ABACUS versenyein; vagy a TIT Kalmár László, Varga 

Tamás, Zrínyi Ilona, Arany Dániel matematikaversenyek, 
matematika vagy fizika OKTV, Öveges József, Jedlik 
Ányos, Mikola Sándor, Szilárd Leó fizikaversenyek, a 
Nemzetközi Matematika Diákolimpia vagy a Fizika 
Diákolimpia, a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny 
vagy az Eötvös Loránd Fizikaverseny valamelyikén a 2009-
2010-es tanévtől kezdődően elnyerték az első öt díj egyikét. 

A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Alapítvány ítéli oda, a Bolyai János Matematikai 
Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-
díjbizottságainak ajánlása alapján. A díjazandókra írásos ja-
vaslatot nyújthatnak be szakmai és társadalmi szervezetek, a 
javasolt tanár tevékenységét ismerő kollégák, tanítványok. 
Az ajánlásnak tartalmaznia kell a javasolt személy részletes szak-
mai jellemzését, különös tekintettel azokra a szempontokra, ame-
lyek alapján a díjra érdemesnek tartják. Pályázat csak a különböző 
kategóriák Pályázati adatlapjain nyújtható be, kizárólag e-mail-
ben, elektronikus formában. Az adatlap letölthető a www.
komal.hu vagy a http://www.ericsson.hu/ericsson-dij-2015/ 
internet címről. Ha a korábbi években már javasolt tanár 
nem kapott díjat, a felterjesztést (hivatkozva a már beküldött 
jellemzésre, esetleg kiegészítve azt) meg lehet ismételni. 

A beérkezési határidő: 2015. április 1. E-mail cím: matfund@
komal.hu. A bizottságok a benyújtott írásos javaslatok alap-
ján 2015. április 23-áig döntést hoznak a jelöltek sorrendjé-
ről. A bizottságok részletes indoklását tartalmazó jelentése 
után a MATFUND kuratóriuma 2015. április 30-áig dönt 
a díjazandók személyéről. 

 A SZERKESZTőSÉG

Kedves Olvasónk!
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	 Növeszd	meg	a	mintád!

A mikroszkóp több mint 400 éve 
történt feltalálásának és az azóta 
végbement fejlesztéseknek kö-
szönhetően a kutatók a különféle 
anyagminták – köztük biológi-
ai szövet- és sejtminták – egyre 

kisebb részleteit tudják vizs-
gálni. A legújabb generációs, 
„szuper felbontóképességű”-
nek nevezett mikroszkópok-
kal a biológiai mintákban 
már a sejteken belüli részletek 
is 250 nanométeresnél jobb 
felbontással láthatók. Ilyen 
csúcsteljesítményű eszközök 
azonban csak viszonylag ke-
vés laboratóriumban állnak a 
kutatók rendelkezésére. 

A Massachusetts Institute 
of Techno logy (MIT) egyik 
kutatócsoportja, Ed Boyden 
biomérnök-agykutató pro-
fesszor vezetésével, merőben 
új szemlélettel közelített a 
kérdéshez. Az általuk kidol-
gozott, a Science-ben ismer-
tetett eljárás egy szellemes 
trükkön alapul, melynek lé-
nyege így foglalható össze: ha 
szerény a mikroszkópod, nö-
veszd meg a mintád! A mód-
szert biológiai szövetminták 
vizsgálatára fejlesztették ki, 
amelyeket megfelelő elő-
készítő lépések sorozatával 
egy polimerbe ágyaznak be. 
Ez utóbbi nedvesség (tiszta, 
sómentes víz hozzáadásának) 
hatására eredeti térfogatának 
többszörösét kitevő átlátszó 
zselévé alakul, miközben 
ugyanez történik a szilárd 
„horgonyokkal” hozzá rög-
zített szövetminta vizsgálni 
kívánt részeivel is. Vagyis a 
mintát magát tényleges fizi-
kai létében előbb felnagyít-
ják, s csak ezután kerül a mikroszkóp 
lencséi alá – amely így már szerényebb 
teljesítményű, átlagos kutatólabora-
tóriumokban is hozzáférhető lehet. 
Az eljárás során felhasznált polimer 
(nátrium-poliakrilát) olcsón, keres-
kedelmi forgalomban is nagy meny-
nyiségben kapható – kivételes nedves-
ségmegkötő hatásának köszönhetően 
egyebek között az eldobható pelenkák 
egyik fő alkotóeleme. 
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A hagyományos fénymikroszkópok 
felbontóképességének határt szab a 
fény hullámhossza: emiatt a mintának 
a diffrakciós határnál kisebb távolságra 
levő részletei már nem különböztethe-
tők meg egymástól. Például ha a tár-
gyat megvilágító fény hullámhossza 
500 nanométer (zöldeskék), akkor a 
250 nanométernél kisebb részletek már 
nem vizsgálhatók mikroszkóppal. 

„Sajnos a biológiai minták esetében nagy-
jából éppen itt húzódik az a határ, ahol a 
dolgok kezdenek igazán érdekessé válni – 
magyarázta Boyden. – Például a sejtek 
anyagcsereforgalmában meghatározó sze-
repet betöltő fehérjekomplexek tevékenysé-
ge és egyéb sejtszintű folyamatok az ennél 
kisebb nanoléptékű skálán zajlanak.”

Természetesen ma már számos más, 
a hagyományos fénymikroszkópok 
felbontóképességét messze meghaladó 

nagyítású képalkotó berendezés léte-
zik, amelyekkel ez az optikai diffrak-
ciós határ átléphető, s amelyek részben 
más típusú részecskék (például elekt-
ronmikroszkópok esetében), illetve 
különféle fizikai „trükkök” felhaszná-
lásán alapulnak. Összességükben azon-
ban szinte valamennyiről elmondható, 
hogy a szuperfelbontású berendezések 
képességei akkor érvényesülnek iga-

zán, ha velük kisméretű, rend-
kívül vékony mintákat vizs-
gálnak, használatuk rendkí-
vül időigényes, és velük térbeli 
(3D) szerkezetek, folyamatok 
csak bonyolult felvételsoroza-
tokkal rekonstruálhatók. „Ha 
arra vagyunk kíváncsiak, milyen 
sejtközi folyamatok mennek vég-
be az agyban, hogyan szerveződ-
nek a ráksejtek egy áttétben vagy 
az immunsejtek miként küz-
denek meg egy sérüléssel, akkor 
nagyobb mintákat kell átlátnunk, 
de nanoléptékű pontossággal” – 
mondta Boyden.

Ennek átgondolásából szüle-
tett meg az MIT kutatóiban 
az az ötlet, hogy mi lenne, ha 
előbb magát a mintát nagyíta-
nák fel, s csak azután vizsgá-
lódnának – akár már szeré-
nyebb eszközökkel.

Az ötlet kivitelezéséhez 
persze előkészítő lépésekre 
is szükség volt. Először meg 
kellett jelölni azokat a sejtré-
szeket vagy fehérjéket, ame-
lyeket vizsgálni akartak: ezt 
hozzájuk kötődő antitestekkel 
érték el. Majd az antitestekhez 
fluoreszcens festékmolekulát 
csatoltak, amelyet kémiai kö-
téssel a beágyazó poliakrilát 
lánchoz is szorosan hozzá-
csatoltak, hogy azzal együtt 
tudjon tágulni. Ezt követő-
en szétszakították a biológiai 
minta számukra érdektelen 
merev vázát összetartó fehér-
jéket, hogy később víz hoz-

záadására a szövetminta a beágyazó 
géllel együtt egyenletesen tágulhas-
son. Az eljárással így 100-szoros 
térfogatnövekedést tudtak elérni. 
Jóllehet, a tágulás során az egymás-
sal eredetileg szoros közelségben 
vagy közvetlen kapcsolatban álló ré-
szek egymástól eltávolodtak, illetve a 
kapcsolatok megszakadtak, az erede-
tileg fluoreszcens festékkel megjelölt, 
nyomon követni kívánt részletek egy-

Egér hippokampuszából vett metszet nagylátószög_ képe a minta 
felnagyítása elQtt (A) és után (B). Az A és B képeken kis négyzettel 
jelölt területek konfokális fluoreszcens mikroszkópos képe a minta 

elQnagyítása elQtt (C) és után (D). A (C) és (D) felvételeken bekeretezett 
területek mikroszkópos képe a fizikai felnagyítás elQtt (E) és után (F). A 
képeken bejelölt léptékek föntrQl lefelé: 500 たm, 5 たm, illetve 2,5 たm. A 

vizsgált minták tényleges fizikai méretei azonban a jobb oldali oszlopban 

(azaz a fizikailag felnagyított mintában) éppen négyszeresek: a nagyobb 
felbontóképességet az ennek köszönhetQen láthatóvá váló finomabb 

részletek érzékeltetik. 
(FORRÁS: FEI CHEN, PAUL TILLBERG, ED BOYDEN; MIT)
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százalékában viszont gyomorfekély, 2 
százalékában pedig gyomorrák alakul-
hat ki az élet során.

Az orvostudományi kutatásokban 
mindeddig problémát jelentett, hogy az 
említett gyomorbetegségek kialakulá-
sát nem igazán lehet a szokásos állatmo-
delleken vizsgálni. Ennek oka, hogy a 
gyomor anatómiai felépítésében és mű-
ködésében több fontos eltérés is van az 
egerek és az emberek gyomra között, 
így az egérkísérletekből származó ered-
mények sosem adnak teljesen pontos 
képet az emberi gyomorban zajló fo-
lyamokról. A gyomorbetegségek ki-
alakulásának alaposabb megértéséhez 

és a különféle gyógyszervizsgálatok-
hoz mindezek miatt a valós folyama-
tokat precízebben tükröző modellkör-
nyezetre lenne szükség.

Ebbe az irányba tettek egy igen ko-
moly lépést az amerikai Cincinnati 
Gyermekkórház kutatóorvosai, akik 
miniatűr gyomorszervecskéket hoztak 
létre emberi pluripotens őssejtekből. 
Ez utóbbiak mindhárom embrionális 
csíralemez sejtjeinek létrehozására ké-
pesek, és hozzájárulnak a magzat vég-
legesen differenciálódott sejtjeinek, így 
például az ivarsejtek kialakításához. A 
kísérletek során a gyomor embrionális 
fejlődésének lépéseit ismételték meg az 
őssejteken, amihez arra volt szükség, 
hogy a Petri-csészékben pontosan le-
másolják a méhen belül zajló folyama-
tokat. Azt, hogy a gyomorrá alakulás-
hoz pontosan milyen hormonokra és 
milyen fehérjékre van szükség, a ko-
rábbi kutatások alapján már pontosan 
ismerték: a háromnapos őssejtekhez 
többféle fehérjét, valamint megha-
tározott időközönként az A-vitamin 
egyik formáját, retinolsavat adtak. Ez 
utóbbi vegyület a gyomor belső felszí-
nét is bélelő epiteliális sejtek egy fontos, 
hormonszerű növekedési faktora. Az 

máshoz viszonyított helyzete a gélhez 
történt rögzítésnek és az egyenletes tá-
gulásnak köszönhetően nem változott. 

Az ekként megnövelt (előnagyított) 
mintát ezt követően a kutatók a fluoresz-
cens mikroszkópiában hagyományosan 
alkalmazott konfokális mikroszkóppal 
vizsgálták meg, amelynek szokásos fel-
bontóképessége néhányszáz nanométer. 
Az előnagyított mintákkal azonban ezt 
sikerült 70 nanométer alá csökkenteni, 
és a módszerrel egy 500×200×100 mik-
ronos méretű – egér hippokampuszából 
vett – agyszövetmintát ekkora felbon-
tásban is tüzetesen tudtak megvizsgálni. 
(Összehasonlításképp: szuperfelbontó-
képességű mikroszkópokkal legfeljebb 
1 mikron vastagságú metszetek tanul-
mányozhatók, ráadásul rendkívül las-
san, 1000-szer annyi idő kell 1-1 pixel 
átvizsgálásához.)

Az MIT kutatói szerint eljárásuk 
– amely az átlagos kutatólaboratóri-
umokban is meglévő optikai mikro-
szkópok szinte bármelyikéhez adaptál-
ható – új távlatokat nyit meg a biológiai 
szövetminták vizsgálatában, amelybe 
így bekapcsolódhat számos olyan inté-
zet és kutató, akik előtt e lehetőségek 
korábban zárva voltak.
Forrás: newsoffice.mit.edu/2015/enlarged-brain-
samples-easier-to-image-0115

	 Miniater	
gyomorszervecskék	
WssejtekbWl

Régóta ismert, hogy a gyomor 
különféle betegségei össze-
függenek a Helicobacter pylori 
nevű baktérium jelenlétével. 

A baktériumfertőzés önmagában 
még nem vezet betegséghez, kró-
nikus fertőzöttség esetén azonban 
megnő a különféle gyomorhurutok, 
a gyomorfekély, illetve a gyomor-
rák kialakulásának valószínűsége. A 
táplálékkal a gyomorba kerülő bakté-
riummal a világ népességének mint-
egy fele fertőzött, nagy különbség 
tapasztalható azonban a fejlett és a 
fejlődő országok között. Hazánkban 
körülbelül 50–60 százalék közöttire 
tehető a felnőtteknek a Helicobacter 
pylori baktériummal való fertőzöttsé-
ge, a fejlődő országokban viszont akár 
80–90 százalékos is lehet ez az arány. 
A baktériumhordozók többsége tünet-
mentes marad, az esetek mintegy 20 
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így kezelt őssejtekből a 34. napra ala-
kultak ki a néhány milliméter átmé-
rőjű gyomorszervecskék. A szervszerű 
képződmények – a kutatók szóhaszná-
latával: organoidok – nem tartalmaztak 
sem vérsejteket, sem immunsejteket, 
és az étel feldolgozására vagy az epe 
kiválasztására sem voltak alkalmasak. 
Mirigystruktúrájuk és főbb fejlődési 
paramétereik azonban megegyeztek 
az egerekből vett kontrollszövetekével.

Az őssejtek tehát nem alakítottak ki 
valódi gyomorszerveket, azonban na-
gyon hasonlók lettek a kifejlett szer-
vekhez. Ennek köszönhetően azt is tö-
kéletesen meg lehetett vizsgálni a segít-

ségükkel, hogy mi történik 
a már említett, esetenként 
gyomorhuruthoz, gyo-
morfekélyhez és gyomor-
rákhoz vezető Helicobacter 
pylori okozta fertőzés so-
rán. A baktériumokat a 
gyomorszervecskékbe 
juttatták és 24 óra eltelté-
vel azt tapasztalták, hogy 
a szervecskéket belülről 
határoló epiteliális sejtek a 
normálishoz képest két-
szeres sebességgel kezdtek 
osztódni. A baktériumok 
aktiválták továbbá a c-Met 

nevű gént, amelyet egyebek között a 
gyomorrákok kialakulásával is ösz-
szefüggésbe hoztak. Pontosan ezek a 
folyamatok zajlanak le a baktérium-
fertőzéssel összefüggő gyomorhurutos, 
gyomorfekélyes, illetve gyomorrákos 
esetek kezdeti szakaszaiban, a szervecs-
kék tehát megfelelő modellkörnyezetet 
biztosítottak a kórfolyamatok labora-
tóriumi vizsgálatára.

A Nature-ben megjelent tanulmány 
szerzői a jövőben azt tervezik, hogy 
több ezer hasonló gyomorszervecskét 
hoznak majd létre, de mindegyiket 
egy-egy adott személy testi sejtjeiből. 
A szervnövesztéshez ugyanis nincs 
szükség embrionális eredetű őssejtek-
re: a cikk szerint az érett testi sejtek-
ből származó, úgynevezett indukált 
pluripotens őssejtek is tökéletesen alkal-
masak erre a feladatra. Az egyedi sej-
tekből létrehozott gyomorszervecskék 
– a Helicobacter pylorival történő meg-
fertőzést követően – abba is bepillan-
tást engednének, hogy a baktériumfer-
tőzéssel összefüggő gyomorbetegségek 
kialakulásában mekkora az egyénileg 
jellemző genetikai tényezők szerepe.
Sőt, a kutatók még ennél is tovább 
mennének: James Wells, a tanulmány 

A gyomorszervecske egy részlete
(FORRÁS: KYLE W. MCCRACKEN, 

CINCINNATI CHILDREN’S HOSPITAL MEDICAL CENTER)
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vezető szerzője a Washington Post-nak 
nyilatkozva elmondta: akár a mosta-
ni szervecskéknél fejlettebb gyomrot 
is létre lehetne ezen a módon hozni, 
ha egy mesterséges érhálózatot is ké-
pesek lennének valahogy a szervszerű 
képződményekhez kapcsolni. Amíg 
azonban ilyen nem áll rendelkezésre, 
addig olyasmire sem lehet gondolni, 
hogy bizonyos esetekben laborban 
növesztett gyomrokat ültessenek be 
az arra rászorulóknak. Wells szerint 
ennél sokkal hamarabb – talán már 
öt éven belül – megvalósulhat, hogy 
a fekélyek vagy más betegségek mi-
att károsodott gyomorterületeket az 
őssejtekből növesztett szövetdara-
bokkal foltozzák be.
Forrás: http://www.nature.com/nature/journal/
vaop/ncurrent/full/nature13863.html

	 Cápafosszília	
szWröstWl-bWröstWl

A marylandi Calvert Marine Mu-
seum (CMM) paleontológusai egy 
körülbelül 15 millió évvel ezelőtt 
élt cápa egészen rendkívüli mi-
nőségben megőrződött marad-

ványait ásták ki 2014. október végén. 

A fosszíliát a Gibson család fedezte fel 
saját telkén, a marylandi Chesapeake 
Beachen. A környék régóta ismert 
rendkívül gazdag fosszíliaanyagáról, 
amely több mint 600, mára több-
ségében kihalt állatfajt reprezentál 
a mikroorganizmusoktól (például 
likacsoshéjúak) a cápákon, krokodilo-
kon és tengeri emlősökön át egészen 
különböző szárazföldi állatokig (tevék, 
lovak, orrszarvúak, antilopok stb.).

 A szenzációs cápamaradvány első 
darabjait Daniel Gibson fedezte fel 
szülei kertjében, mikor a ház bővítése 
okán felásta a telek egy részét. Látva az 
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első nyomokat, a család egy barátjához, 
Pat Gotsishoz fordult, aki több mint 40 
éve gyűjt kövületeket. A család többi 
tagjával együtt nekiláttak a „kiterme-
lésnek”: egynapos munkával ötvennél 
is több cápacsigolya került elő. Amikor 
a csigolyák nyomán eljutottak a cápa 
feji részének maradványaihoz, benne a 
fogakkal teli állkapcsokhoz, felvették 
a kapcsolatot dr. Stephen Godfreyvel, 
a Calvert Marine Museum őslénytani 
kurátorával. A szokatlan telefonhívás 
hallatán Godfrey és aszisztense, John 
Nance azonnal a helyszínre siettek.

A lelet különlegessége abban áll, hogy 
a cápák belső szilárdító vázának anyaga 
alapvetően porcos összetételű, mely kö-
zel sem fosszilizálódik olyan jól, mint 
a csont, éppen ezért a cápák testéből 
általában igen kevés marad az utókor-
ra. Ezenfelül egy állat elpusztulása után 
teste tipikusan vagy szétesik a bomlá-
si folyamatok következtében, vagy a 
dögevők martalékává lesz. A vázele-
mek így eltávolodhatnak 
egymástól, megszüntetve 
az egykor élt állat ha-
bitusának 

vonásait. Ez a 
helyzet ahhoz ha-
sonlatos, mint 
ahogy a gyöngyö-

ket gyöngysorrá összefo-
gó szál nélkül a gyöngyök 
leesnek, és szerteszét gurul-
nak a földön. 

Mindezek tükrében vi-
lágszerte a leggyakoribb cá-
paleletek a „magányosan” 
fosszilizálódott csigolyák és 
a fogak. Esetünkben a fo-
gak és a belső váz jelentős 

része együtt maradt abban a helyzet-
ben, ahogy a cápa testét üledék fedte 
be az egykori tenger aljzatán. Mindez 
valószínűleg annak köszönhető, hogy 
az állat pusztulását követően a teste 
gyorsan betemetődött.

Godfrey még soha nem látott eh-
hez hasonlót, és úgy véli, nem is fog 
addig élni, hogy még egy hasonló 
cápafosszíliát láthasson. „Nagyon há-
lásak vagyunk a Gibson családnak, hogy 
abbahagyták az ásást, és a múzeum se-
gítségét kérték.” – mondta. A kertben 
zajlott ásatást lefilmezték és fotózták, a 
leleteket kiemelésük után a múzeum-

ba szállították, hogy megtisztíthassák, 
majd bemutathassák a nagyközönség-
nek, és egyúttal hozzáférhetővé tegyék 
a kutatók számára.

A fosszília egy mára már kihalt me-
nyétcápaféle (Hemigaleidae család) 
maradványa, melynek tudományos 
fajneve Hemipristis serra. A faj fogma-
radványai bárki számára könnyedén 
felismerhetők látványosan fogazott 
vágóéleik, valamint a foggyökerek és 
fogkoronák jellegzetes alakja alapján. 
A marylandi lelet egy, a miocén kor-
ban élt cápaegyed több mint 80 csigo-
lyájából és több száz fogából áll. Noha 
világszerte ismertek különleges épség-
ben, akár egyben maradt cápatestek 
fosszíliái, ez az első ehhez a fajhoz tarto-
zó, ilyen minőségben megőrződött ős-
maradvány. A megtalált maradványok 
alapján az egykor élt állat testhossza 
körülbelül 2,5–3 méterre becsülhető. 
Lenyűgöző módon nemcsak az állat 
fogai fosszilizálódtak szinte sértetlen 
állapotban, hanem az állkapocs rend-
kívül sérülékeny, porcos íve is megőr-
ződött. „Most már össze tudjuk 

hasonlítani 

ennek a fajnak a fogai és csigolyái méretét 
és alakját, mely mindmáig nem volt lehetsé-
ges” – tette hozzá Godfrey.

A mára már kihalt faj ma élő legkö-
zelebbi rokona a mintegy 2,5 méteres 
testhosszt elérő Hemipristis elongata. Ez 
utóbbi a Vörös-tengerben, Északkelet-
Afrikától a Fülöp-szigetekig, Kínától 
északra és Ausztráliától délre elterjedt, 
főleg a partközeli vizekben él, ahol rá-
kokkal, fejlábúakkal, halakkal, esetleg 
rájákkal vagy más cápákkal táplálkozik. 
A két Hemipristis-faj fogazata igen ha-
sonló, ami arra utalhat, hogy étrendjük 
is hasonló lehetett. Godfrey azt reméli, 
hogy ez a lelet esetleg segíthet felhívni 
a figyelmet a Hemipristis elongata ter-
mészetvédelmi helyzetére, hiszen a faj 
egyedszáma a túlhalászás következtében 
rohamosan csökken (sajnos sok más cá-
pafajéval együtt).

A Gibson család kertjében talált cá-
pafaj egyébként Magyarországon is 
régóta ismert: fogmaradványai kerül-
tek elő több Nógrád megyei és mecse-
ki lelőhely miocén korú üledékéből.

SZABÓ MÁRTON

Így néz ki a Hemipristis serra egy felsQ állkapcsi foga (balra), 
illetve egy csigolyája (jobbra). Az elQbbin jól láthatók a 
markánsan fogazott, vadászkéshez hasonló vágóélek.

Fantáziakép a mára kihalt 
Hemipristis serraról (J. CHAFER RAJZA; CMM)
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– A sejtszintű anyagcsere egy bakteri-
ális eredetű sejtszervecskéhez, a mi to-
kond riumhoz kötődik. Otto War burg 
már a múlt század 20-as éveiben úgy 
vélte, hogy a mitokondrium metabo-
lizmusának diszfunciója jellemzi a 
tumorsejteket. Ezekben a sejtekben a 
mitokondriumokban zajló energiater-
melő oxidációs folyamatok csökkennek és 
ehelyett glikolízis (a hétköznapi életben 
ezt a folyamatot erjedésként ismerjük) 
termel energiát – ezt Warburg-hatásnak 
is nevezik. Mennyire elfogadott most ez 
az álláspont?
– Warburg a biokémia egyik fenegye-
reke volt, aki több zseniális felismerést 
is adott a világnak. A Warburg által le-
írt metabolikus változás, a Warburg-
hatás most egyfajta reneszánszát éli. 
Egyre elfogadottabbá válik, hogy a tu-
morok kialakulását jellegzetes metabo-
likus átrendeződések kísérik. Nagyon 
fontos, hogy a metabolikus betegsé-
gek, mint az elhízás, a cukorbetegség 
vagy az inzulin-rezisztencia független 
rizikófaktorként megnöveli a gyomor- 
és a béltraktus tumorainak kialakulási 
kockázatát.

BEFOLYÁSOLHATJÁK 	A 	 TUMORSEJTEK 	MdKÖDÉSÉT?

GYÓGYÍTÓ METABOLIT
Az	emberi	szervezetben	élW	egyik	
baktérium	 anyagcsereterméke,	
metabolitja beindíthatja a mi  to-

kond	ri	ális	oxidációt,	és	ezzel	las-

síthatja	 a	 tumorsejtek	 osztódá-

sát.	Erre	a	megállapításra	jutott	a	
Debreceni	Egyetem	egyik,	a	Len-
dü	let	program	keretében	dolgozó	
csoportja.	 A	 kutatók	 mikrobák	
termelte	 metabolitokkal	 kezel-
tek	 mellrák-sejtvonalakat,	 ami-
nek	 ha	tására	 a	 sejtosztódás	
sebessége	 mérséklWdött.	 Bay	
Pétert,	a	MTA–DE	Lendület	Sejt-
me	ta	bo	liz	mus	 Kutatócsoport	
vezetWjét	kérdeztük	kutatásairól.

Ma már az is világos, hogy a mi to-
kond rium diszfunkcióinak kisebb-na-
gyobb mértékben számos más beteg-
ség kialakulásában szerepük van. A 
mitokondriális oxidáció csökkenése 
valamilyen mértékben szerepet kap 
több metabolikus betegség (például a 
II. típusú diabétesz) vagy egyes 
neurodegeneratív betegségek, mint a 
Parkinson- vagy az Alzheimer-kór ki-
alakulásában, sőt az öregedésben is. 
Fontos hangsúlyozni, hogy ezeknek a 
betegségeknek a hátterében nem egye-
düli, de fontos okként húzódik meg a 
mitokondriális oxidáció zavara. 
– A mitokondriumokról az az átalános 
kép, hogy a sejtek erőművei, amelyek 
ATP formájában az energiát termelik. 
Hogyan történik ez?
– A mitokondrium belső membránjá-
ban elektronáramlás zajlik és ez az 
„elektronfolyam” az, amely az ATP 
termelésében szerepet játszik. Az elekt-
ronokat itt úgy kell elképzelni, mint a 
vízimalomban a vizet, amely a kereket 
hajtja. Ez a hajtott kerék protonokat 
pumpál át a mi to kond ri um belső 
membránján. A folyamat eredménye-

ként különböző mennyiségű proton 
lesz a membrán két oldalán, ám van 
egy csatorna, amely visszaengedi a 
protonokat. Ez egy újabb vízimalom, 
ahol a vizet protonok helyettesítik; ez a 
malom pedig ATP-t termel. Amikor 
ez a két folyamat egymással összekap-
csolva működik, tehát az elektronok 
által hajtott pumpa protonokat pum-
pál, a protonokat visszavezető csatorna 
pedig ATP-t termel, ezt a jelenséget 
kapcsolt légzésnek nevezzük. 

Bár ez a kapcsolat sosem tökéletes, de 
ha a hatékonysága jelentősen romlik, 
akkor zavart szenved a sejtek energia-
forgalma, ami akár a sejtek elpusztulá-
sához is vezethet. 

A szétkapcsolt mitokondrium – ami-
kor az elektronok áramlása nem vezet a 
protonok kipumpálásához – veszélyes 
szerkezet. Egyrészt a membránban 
mozgó elektronok nem érik el végső 
céljukat, az oxigént, és ezért gyököket 
képeznek, amelyek károsítják a sejteket. 
Másrészt a mitokondrium ilyenkor 
nem képes ATP-t szintetizálni. Előfor-
dulhat, hogy ilyenkor a mi to kond ri um 
saját maga kezd el ATP-t bontani.

Bay Péter
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diabetogén és obezitogén mik-
robafajok szaporodtak fel és je-
lentősen csökkent a fajok közti 
diverzitás. A metabolikus be-
tegségek, mint a cukorbeteg-
ség, az inzulin-rezisztencia és az 
elhízás esetében írtak le jellegze-
tes mik ro biom-változásokat. A 
mik ro biom nak egyértelműen 
szerepe van az autoimmun be-
tegségekben, illetve egyre erő-
teljesebb összefüggés mutatko-
zik egyes pszichiátriai betegsé-
gek és a mikroflóra között.  
–  Milyen módon tanulmányoz-
ható a mikrobiom és a tumorok 
közti kapcsolat? 
–  A mikroflóra és a tumorok 
közti kapcsolat nagyon komp-
lexnek tűnik, a vizsgálata sem 
egyszerű. Tulajdonképpen egy 
háromoldalú kapcsolatról van 
szó, hiszen egyszerre játszik ben-
ne szerepet a gazdaszervezet, a 
mikroflóra és a tumorsejtek, 
ezért több oldalról próbáljuk 
megközelíteni a kérdést. Egy-
részt adatbázisokból összegyűj-
töttük azokat az ismert bakteri-
ális metabolitokat, amelyekről 
tudjuk, hogy befolyásolják a 
metabolizmust. Ezeket a me ta-
bo li to kat ismert tu mor mo del le-
ken vizsgáljuk és azokat keres-
sük közöttük, amelyek befo-
lyásolják a sejtek osztódását és 
metabolizmusát. Itt körülbelül 10 
anyagot vizsgáltunk meg eddig. 
Ezek között egyaránt vannak pro- 
és antiproliferatív hatásúak, és nem 
kevés az olyan, amely teljesen hatásta-
lan volt. Érdekes megfigyelésünk, 
hogy az egyes me ta bo li tok nak akár el-
lentétes hatása is lehet a különböző tu-
morokban.

A vizsgálatok másik ága, amikor 
egerekbe oltunk vagy egerekben in-
dukálunk tumorokat és az állatok 
flórájának változását követjük nyo-
mon. Ez a megközelítés lehetőséget 
ad arra, hogy a beteg állatok 
mikroflóráját átültessük egészséges 
állatokba, és azt vizsgáljuk, hogy vál-
tozik-e a tumorok kialakulása vagy 
metabolizmusa. 

Ugyanezekben az állatokban lehet-
séges a bakteriális metabolitok szint-
jének meghatározása is. Kíváncsian 
várom, hogy igazolják-e ezek a kísér-
letek a sejtes vizsgálatokat.

Végül tumoros betegek mik ro fló rá-
ját vizsgálva bizonyíthatjuk, hogy a 
sejteken és egerek esetében nyert ada-
tok vonatkoztathatók-e az emberek-
re. Egyelőre a vizsgálatok engedé-
lyeztetését kezdtük meg.

Az eddig vizsgált metabolitoknak 
enyhe hatása volt a sejtproliferációra, 
5–20 százalékos csökkenést tapasztal-
tunk az osztódás sebességében. A leg-
jobb eredményt a mellrák-sejtvonala-
kon kaptuk, de úgy tűnik, a hasnyál-
mirigyrákból kialakított sejtvonalak 
és a kissejtes tüdőrák-sejtvonalak is ér-
zékenyek ezekre a metabolitokra.
– Minden betegség esetében felmerül 
a kérdés, hogy mennyiben köszönhető 
az örökítő anyagnak, és milyen ré-
sze van kialakulásában az életmód-
nak. Melyiknek mennyi része lehet a 
Warburg-hatás kialakulásában?
– Valóban ismertek olyan metaboli-
kus fehérjék, amelyek mutációja ösz-
szefüggést mutat humán tumorok 

– Az elhízás kapcsán a közelmúltban 
több olyan tanulmány is napvilágot lá-
tott, amelyek szerint ilyenkor a zsír-
sejtek folyamatosan enyhe gyulladás-
ban vannak, és ez a krónikus gyulladás 
megnöveli az egyéb betegségek kiala-
kulásának kockázatát.
– Kétségkívül van ilyen álláspont, de 
hogy ez az emberre nézve is igaz lenne, 
az korántsem bizonyított. Mindeneset-
re tény, hogy ilyen gyulladásos állapo-
tok akkor is kialakulhatnak, ha egy 
másik mitokondriális funkció, a prog-
ramozott sejthalál mechanizmusa sé-
rül, s helyét a nekrózis veszi át, vagyis a 
sejtek szabályozatlan módon pusztul-
nak el és a sejtmaradványok eltakarítá-
sa állandó megfeszített munkára kény-
szeríti az immunrendszert.
– Hogyan befolyásolja az anyagcserét 
a mikrobiom, vagyis azoknak a mik-
robáknak a rendszere, amelyek élőskö-
dőként vagy „jóbarátként” ott élnek az 
ember szervezetében?
– Ökológusok ötlete nyomán jutott a 
biokémia odáig, hogy elkezdte rend-
szerszemléletben modellezni: hogyan 
hatnak kölcsön egymással és a gazda-
szervezettel a gazdaszervezet baktériu-
mai. Ebből kiderül, hogy a gazdaszer-
vezet szabja meg, melyik baktérium él-
het a felszínen és melyik nem, a bakté-
riumok pedig saját anyagcseréjükön 
keresztül olyan metabolitokat termel-
nek, amelyek bekerülve vérkeringé-
sünkbe, eljutnak a szerveinkhez és sza-
bályozzák azok működését. Ez egy 
szimbiózis, egy kölcsönös egymásra-
utaltság, amely oda-vissza hat, és ha 
valami nem borítja fel az egyensúlyt, 
akkor az ezek mellett a „jó“ baktériu-
mok mellett jelen lévő káros, pusztító 
mikrobák nem tudnak túlszaporodni. 

Sokféle olyan bakteriális metabolit lé-
tezik, amelynek ismert metabolikus 
hatása van a gazdaszervezetre. Ide tar-
toznak – egyebek között – a rövid 
szénláncú zsírsavak, az úgynevezett 
másodlagos (átalakított) epesavak vagy 
a különböző biogén aminok. A bakté-
riumok még a szervezet ösztrogén 
háztartását is befolyásolják: újra felve-
hetővé teszik a kiválasztott ösz tro g én e-
ket. 
– Milyen betegségekben ismert vagy 
feltételezhető a mikrobiom szerepe?
– A terhesség során ismertek olyan 
mikrobiom-változások, amelyek na-
gyon fontosak a harmadik trimesz-
terben, amikor – érdekes módon – 

Egerek harantcsíkolt izomrostjainak keresztmetszete, 

amelyekben a kutatók szukcinát-dehidrogenáz 

hisztokémiával tették láthatóvá a mitokondriumokat. 

Minél kékebb az adott rost, annál több mitokondrium 

található benne.

Elektronmikroszkóppal készült kép a harántcsíkolt 

izomrost metszetérQl
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ezeket a rendszereket nevezhet-
jük energiaszenzoros rendsze-
reknek is. Erre jó példa a von 
Hippel–Lindau-faktorban be-
következő mutáció, amely egy 
örökölhető betegség, a von 
Hippel-Lindau- (VHL-) szind-
róma kialakulásához vezet. Eb-
ben a be tegségben jelentősen 
megnő több szervben is a tumo-
rok kialakulásának esélye. A 
VHL-betegségben a hipoxia-
indukált faktornak (HIF) neve-
zett rendszer túl ak ti vá ció já ról 
van szó, ami a mi to kondriális 
funkciót károsítja. 

Ezenkívül nagyszámú, kü-
lönböző funkciójú energiaszenzor út-
vonala létezik. Hadd nevezzek nevén 
közülük néhányat, mint az AMP-akti-
vált protein kinázt (AMPK), a 
rapamicin receptor fehérjéjét (mTOR) 
vagy a per oxi szó ma-aktivált receptor 
ko fak tor-1Į-t (PGC-1Į). Bár ezekben a 
rendszerekben olyan mutációkról nem 
tudok, amelyek tumorokkal hozhatók 
összefüggésbe, azonban hibás működé-
sük vagy a bennük megjelenő mutáci-
ók kapcsolatban vannak emberi meta-
bolikus betegségekkel, ami előrevetíti, 
hogy tumorok megjelenését is befolyá-
solhatja a diszfunkciójuk.

– Mi az Ön irányításával folyó 
mik  ro bi om-kutatások legfőbb 

célja?
– Célunk egyrészt olyan 

tu mor tí pu sok azonosítá-
sa, amelyekben a War-
burg-hatás kifejezett, 
és ezért eséllyel lehet a 
terápiájukban a War-
burg-me ta bo lizm ust 
megcélozni. Közü-
lük egyel őre a mell-
rák tűnik a legpers-
pektivikusabbnak. 
Másrészt olyan bak-
teriális me ta bo li tok 
vagy baktériumtör-

zsek azonosítását is 
célul tűztük ki, ame-

lyek befolyásolják a tu-
morok metabolizmusát 

vagy a tumorok viselke-
dését. Ha sikerrel járunk, 

hosszabb távon gyógyszerek-
ben, funkcionális élelmiszerek-

ben is megjelenhetnek az általunk 
megtalált me ta bo litok.

DOMBI MARGIT

megjelenésével. Ilyen például a 
szukcinát-dehidrogenáz komplex, 
ebben az esetben gyakran jelennek 
meg mutációk az úgynevezett MEN- 
szindrómás betegekben. Talán még 
fontosabbak lehetnek azonban a 
mitokondriális funkciót szabályzó 
rendszerekben bekövetkező mutációk – 

Egéraorta keresztmetszete a kollagén rostokkal (lila)  

és a simaizom aktinjával  (fekete)

A differenciált zsírsejtekben a felhalmozott 

zsírt szudánvörös festék  

mutatja

ÉT-ETOLÓGIA

Agresszív	mimikri
Kilenc testalakja van egy Közel-Keleten 
élő levéltetűnek (Paracletus cimiciformis), 
amely  nyáron pisztáciafán lakik. Élet-
módjával arra készteti a fát, hogy burján-
zó kinövéseket hozzon létre. A tetű ebben 
él és utódjait itt szüli meg szűznemzéssel.
Az utódok egymásután három testala-
kot öltenek. Nyár végén egyharmaduk 

szárnyra kap, és elrepül füvet keresni. 
Leás a gyökerekig, és két újabb testalakot 
vesz fel, egy kerek, olívazöld formát, 
majd egy lapos, sárga-fehéret. 

Három évszakot tölt a rovar a fű gyö-
kerei között. A két testalak átalakulhat 
egymásba, és mindkettő kapcsolatot 
ápol hangyákkal, ami gyakori levéltet-
veknél. A következő nyáron a sárga alak 
kétféle szárnyas klónt szül. Az egyik el-
repül, hogy más füveket keressen, és 
folytassa a zöld és sárga forma utánpótlá-
sát. A másik pisztáciafát keres, és két to-
vábbi alakot produkál: hímet és nős-
tényt, amelyek aztán párosodnak. A 
nőstény petét rak, ami következő tavasz-
szal kikel, és a ciklus kezdődik elölről. 

A zöld testalak édes mézharmattal eteti 
a hangyákat, amelyek cserébe vigyáznak 
rá. A sárga néha szintén ad mézharmatot, 
de sokkal gyakoribb, hogy behúzva lábait 
mozdulatlanná dermed. A hangya ilyen-
kor megfogja, és beviszi a hangyalárvák 
közé, ahol a levéltetű vámpírrá válik: ki-
szívja a lárvák testnedveit. Teljesen ugyan-
azzal a génkészlettel tehát az egyik alak 
békés, a másik viszont a legvérmesebb ra-
gadozó. De miért viszik be a hangyák az 
ellenséget a járataikba? Azért, mert a sárga 
testalak három vegyület szagával han-
gyalárvának álcázza magát, mert szeretne 
bejutni a kellemes hőmérsékletű és védett 
hangyabolyba. Ott viszont nincs mit en-
nie, így kénytelen a lárvákat fogyasztani.

Kubinyi EniKő



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/8  233

…Erre Ercole Pio megkéri Őfelségét, 
fáradna az ablakhoz. II. Ulászló odalép 
a földszinti terem ablakához, és valóban 
olyat lát, hogy eláll a lélegzete: az udva-
ron egy ló áll, hátára egy hatalmas macs-
ka van felkötözve. 

– Hát ez mi? – kérdi a király. 
– Felség, ez egy élő párduc! – szól 

Ercole válasza. 
– Igen? És mire jó?
– Vadászni. Rettenetesen gyors.
Ettől jobb ajánlólevél nem is 

kell a magyar királynak, aki 
repes az örömtől és a csodá-
lattól, Hippolit ráadásul 
még kopókat és sólymokat 
is küld neki. Persze Ercole 
Pio, megfontolt diploma-
taként, maga sem érkezik 
üres kézzel. Egy csinos porce-
lántégelyt vesz elő, amit a ki-
rály azonnal ki is kap a kezéből. 

– Csak nem valami balzsam? – 
kérdi.

– De bizony az. Köszvényre való.
II. Ulászló nem bír ellenállni a kísér-

tésnek: ott helyben, még a vacsoraasztal-
nál kioldja ruháját és bekeni fájós lábát.

A fenti leírás nem egy 
történelmi kalandregény 
részlete, hanem egy kora-
beli, hiteles történelmi 
forrás idézeteit ötvözi 
egybe. És a magyar király 
szájába adott szavak sem a 
regényírói képzelet szüle-
ményei, hanem szó szerinti idézetek 
magától II. Ulászlótól. A jelenet le-
írása abból a levélből származik, 
amelyet Ercole Pio küldött haza Fer-
rarába, urának, Estei Hippolitnak. 
Ercole ugyan színezi kicsit az esemé-
nyeket, de abban biztosak lehetünk, 
hogy a jelenetsor nagy vonalakban 
valóban így játszódott le, s hogy a 

király szavait pontosan idézi a levél-
író: a cselekményt olasz nyelven írja, 
ám a király szavainak idézésekor – 

tanult diplomataként – 
átvált latinra, hogy minél 
pontosabban adja vissza 
vendéglátója szavait, ez-
által jellemét. S a forrás-
nak talán ez a legérdeke-
sebb jellemzője: olyan 
eseményekről és helyze-

tekről számol be, amelyek már jelle-
güknél fogva sem kerültek be soha a 
hivatalos dokumentumokba.

Számadáskönyvek 
és kémjelentések 

Számos hasonló, élettel teli és a kor 
szellemét láttató leírást olvashatunk 
azokban a levelekben, amelyeket az 

újkor hajnalán Magyarországon idő-
ző olasz diplomaták küldtek haza 
uraikhoz és megbízóikhoz. A Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Olasz Tanszékének kutatói – együtt-
működve az MTA Kézirattára, vala-
mint a Magyar Nemzeti Levéltár 
munkatársaival – arra vállalkoztak, 
hogy két olasz levéltárban és könyv-
tárban feltérképezik és adatbázisba 
rendezik az ott fellelhető, 1301 és 
1550 között keletkezett magyar vo-
natkozású dokumentumokat. A vá-
lasztás a milánói Ambrosiana könyv-
tárra és a Milánói Állami Levéltárra, 
valamint a modenai Estense könyv-
tárra és a Modenai Állami Levéltár-
ra esett. A négy intézmény kiválasz-
tását még 2010-ben, a projekt kez-
detén, főleg az a megfontolás diktál-

KÖVETEK, ÜGYNÖKÖK ÉS KÉMEK A XV–XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

VESTIGIA-PROGRAM
Hosszú	és	fáradságos	út	után	ért	Ercole	Pio,	olasz	ügynök	Magyarországra	1508	jéghideg	telén.	ElsW	
útja	a	pestis	miatt	ideiglenesen	Nagyszombatban	idWzW	II.	Ulászló	királyhoz	vezetett,	aki	azonnal	fogad-
ta is. Az ügynök Estei Hippolit korábbi esztergomi érseknek, a történet idején már egri püspöknek a 

megbízottja.	A	fogadószobában	hosszasan	ecseteli,	hogy	mennyi	szép	és	értékes	ajándékot	hozott	a	
királynak,	aki	egy	idW	után	megunja	a	szócséplést,	és	végre	látni	is	akarja	e	különlegességet…

81430
PUB-I 114496

      Izabella királyné     

    pecsétje egy

   Modenában   

  Qrzött másik levélen

Jagelló Izabella királyné 

sajátkez_ aláírása egy Modenában 
Qrzött levelén
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a korábbi kutatásoknak köszönhető-
en már ismertek a tudományos kö-
zösség előtt, a bibliográfiai adatait is 
feltüntessük.

Követek a magyar udvarban
Másik problémánk a hungarikum, a 
magyar vonatkozású dokumentum 
pontos meghatározása volt. Azt ta-
pasztaltuk ugyanis, hogy legalábbis 
a XV. század végétől a milánói és 
ferrarai udvar szinte minden fenn-
maradt dokumentációjában van – 
vagy potenciálisan lehet – olyan irat, 
amely magyar ügyeket érint. Az 
egyszerre milánói érsekként, ferrarai 
és egri püspökként működő Estei 
Hippolit könyvelését őrző számadás-
könyvek sokaságában például olyan 
esetben is magyar adatokra bukkan-
hatunk, ha az adott számadáskönyv 
nem is a magyar egyházmegye 
könyvelését tartalmazza. A diplo-
máciai levelezés terén pedig igen 
gyakori eset, hogy két olasz udvar 

ta, hogy a milánói Sforza-, valamint 
a ferrarai Este-udvar (melynek teljes 
anyagát a XVII. században Mode-
nába helyezték át) folyamatos és szo-
ros magyar kapcsolatokat ápolt. A 
kutatási program – amely a Vestigia 
(Nyomok) munkacímet kapta – pi-
lot projektként működik, hiszen az 
olasz közgyűjtemények hatalmas 
anyagából jelen pillanatban csupán 
négy intézmény hungarikáit vizsgál-
ja. Ugyanakkor ez a leszűkített és el-
ső pillantásra jól áttekinthető anyag 
is olyan méreteket öltött a kutatás 
folyamán, hogy rendszerezésük és 
kezelésük komoly elvi és módszerta-
ni kérdéseket vetett fel. Jelen pilla-
natban az adatbázis 2500 tételt 
számlál, de folyamatosan bővül.

Az első és legnagyobb problémát a 
források jellegének és terjedelmének 
rendkívüli változatossága okozza. A 
négy gyűjtemény őriz ugyanis hiva-
talos, királyi leveleket, diplomáciai 
jelentéseket, komoly terjedelmű – az 
esztergomi és az egri egyházmegye 
éves könyvelését nyújtó – számadás-
könyveket, irodalmi műveket, de 
egészen rövid, titkosírással írt kém-
jelentéseket is. 

E változatos anyagot csak úgy tud-
tuk egyetlen adatbázisba összefogni 
és a későbbi kutatás számára hasz-
nálhatóvá tenni, ha az egyes doku-
mentumoknak csupán legfontosabb, 
az azonosítást elősegítő adatait – őr-
zési helyét, jelzetét, szerzőjét, kelet-
kezési helyét és idejét, címét (ha 
van), első és utolsó szavait – vettük 
fel az adatbázisba, valamint – s talán 
a későbbiekre nézve ez a legfonto-
sabb – digitalizált fényképét. Fontos 
szempont volt továbbá, hogy azok-
nak a dokumentumoknak, amelyek 

közötti levelezésben tűnik fel Ma-
gyarország neve. Ez azt is jelenthe-
ti, hogy szorosan értelmezve a mi-
lánói és ferrarai udvarok teljes do-
kumentációja potenciálisan hun-
garika is. 

Ám ennek a hatalmas anyagnak 
az áttekintésére és kezelésére nem 
vállalkozhattunk, így gyakorlati 
megfontolásból úgy döntöttünk, 
hogy csak a Magyarországon kelet-
kezett vagy ide küldött iratokat, il-
letve a magyar szerzőjű vagy kife-
jezetten Magyarországot bemuta-
tó dokumentumokat értelmezzük 
hungarikumként és vesszük fel adat-
bázisunkba. 

Kutatási célként az 1301 és 1550 
között keletkezett iratok lajstromo-
zását határoztuk meg, ám az anyag 
áttekintésekor azt tapasztaltuk, hogy 
jól magyarázható történelmi okok 
miatt a források elsöprő többsége, 
több mint 90%-a, az 1480-as évek 
után keletkezett. 

A két, mind mennyiségileg, mind 
minőségileg legjelentősebb forrás-
együt test az esztergomi és egri egy-
házmegyék számadáskönyvei, vala-
mint a Hunyadi Mátyás és II. Ulász-
ló idejében keletkezett követi és 
kémjelentések alkotják. Eddig mint-
egy negyven, a fenti egyházmegyék 
éves könyvelését hozó számadás-

Habsburg Máriának, II. Lajos király özvegyének aláírása egy Modenában Qrzött levelén

II. Ulászló 

Mátyás király ábrázolása a Thúróczy-krónikában
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könyvet azonosítottunk be, és az 
ezekben megemlített személyek lis-
tája sok oldalt tölt be. 

A fennmaradt levelek azt mutat-
ják, hogy csak Milánóból és Mode-
nából mintegy 80 hivatalos és félhi-
vatalos követ járt a magyar udvar-
ban 1480 és 1520 között: itt persze 
igen óvatosnak kell lennünk, 
amennyiben nem minden esetben 
vi lágos a levélírók státusa: van 
közöttük hivatásos diplomata, 
aki heti rendszerességgel küldi 
leveleit megbízójához; van a ma-
gyar udvarnál szolgáló és a ma-
gyar király által fizetett olasz hi-
vatalnok, aki – talán a jövőjét biz-
tosítandó – megír néha ezt-azt kü-
lönböző olasz udvarokba; de van 
egyszerű kereskedő is, aki megfor-
dulván hazánkban, szükségét érzi 

tudósítani városállama fejedelmét az 
itteni viszonyokról és történésekről. 
A legérdekesebb információkat sok-
szor éppen ezek a nem hivatalos 
szolgálatot teljesítő, mégis ügybuzgó 
személyek szolgáltatják. Nicolò 
Sadoleto például Ferrara és Nápoly 
urainak követeként érkezik 1482-
ben hazánkba, de hamar rádöbben, 
hogy küldetését nem fogja tudni tel-
jesíteni: pénzt és/vagy katonai segít-
séget kellett volna szereznie Mátyás-
tól a ferraraiak Velence ellen vívott 
háborújához. A sikertelen szolgálat 
ellenére még egy évig Magyarorszá-
gon marad és hosszú levelekben ér-
tekezik Mátyás és Beatrix királynő 
jelleméről és a magyar udvari szoká-
sokról.

Gazdaság- és kultúrtörténet
Ebben a pillanatban még nem lehet 
felmérni, hogy a forrásanyag is-
mertté és kutathatóvá válása meny-
nyi és milyen ismeretekkel fogja 
gazdagítani történettudományun-
kat. Meg kell ugyanis jegyezni, 
hogy a dokumentumegyüttes bi-
zonyos részletei jól ismertek a ha-
zai kutatók számára: még a múlt 
század elején tették közzé elődeink 
– Nyáry Albert, Nagy Iván, 
Fraknói Vilmos és Berzeviczy 
Albert – az anyag mintegy negye-
dét. Mindez azt is jelenti, hogy a 
most napvilágra kerülő források 
nem annyira politikatörténeti, ha-
nem főleg gazdaság- és kultúrtör-
téneti újdonságokat rejthetnek.  

Az ötszáz éve gondosan elraktáro-
zott jelentésekből ilyen kérdésekre 
kapunk választ: Milyen volt a hangu-
lat Budán Hunyadi László lefejezése-
kor? Mi volt Mátyás tárgyalási mód-
szere? Vajon a nyolcéves Hippolit mit 
tudott a keresztény szertartásról, 
amikor Esztergom érseke lett? Ki fi-
zette ki és hogyan a kis Hippolit és 
kísérete Magyarországra érkezését? 
Hogyan versengtek Beatrix királynő 
és nővére, a ferrarai hercegnő férjei – 
Hunyadi Mátyás és I. Herkules her-
ceg – hadi teljesítményeikkel? Kitől 
remélt segítséget szorongatott hely-
zetében az özvegy Izabella királynő 
1541-ben az ostromlott budai várban?

A közeljövőben még teljesebb szol-
gáltatásra képes vestigia.hu honla-
punkon már most is szabadon keres-
het minden kutató és érdeklődő dá-
tum, incipit (források címet pótló 
kezdő szava), hely, név alapján. 

A legtöbb dokumentumról teljes 
terjedelemben fényképeink is van-
nak a további kutatáshoz. Aki a Má-
tyás- és Ulászló-kor éles szemű, kí-
váncsi és esendő olasz szemlélőinek 
tanúságait szeretné olvasni, maga is 
kedvére tallózhat nemsokára a több 
ezer, jelentős részben kiadatlan do-
kumentum között. Bízunk benne, 
hogy az adatbázis segítségével valódi 
kincset hoztunk haza (ha csak virtu-
álisan is) a magyar történelmi kuta-
tások számára.

DOMOKOS GYÖRGY

 MÁTYUS NORBERT

ARMANDO NUZZO

Titkosírással lejegyzett kémjelentés a Milánói Állami Levéltár magyar anyagában

Aragóniai Beatrix királyné címere 
egy Modenában Qrzött levelén
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a növényfajok nagyon nagy száza-
léka vagy az állatok közül a korallok 
és szivacsok.
– Milyen klonális növények vannak?
– Klonális növényekkel akkor is talál-
kozhatunk, ha egyszerűen kimegyünk 
a kertbe, és megnézünk egy szamócát. 
Valamennyi fűfaj klonális, egy gyep-
ben ezeken járunk. Számos gyomnö-
vény is ide tartozik – például a magas 
aranyvessző. Az akác is klónozza ön-
magát: gyökérsarjakról tud szaporodni.
– Akadnak extrém példák is a külö-
nösen nagy térbeli és időbeli kiterje-
désű klónokra.
– Nagy kérdés, hogy az újabb és újabb, 
genetikailag azonos vagy közel azonos 
utódoknak a létrehozása ütközik-e 
időbeli korlátba. Vagy pedig – ugyan-
azon genetikai egyedről lévén szó – a 
klonális növények akár korlátlan ideig 
is képesek élni? A kutatók leírtak olyan 
matuzsálemeket, amelyeknél a geneti-
kai értelemben vett egyed több ezer 
éves volt. Például egy észak-amerikai 
nyárfafajnál egyetlen genetikai egyed 
nyolcvanegy hektárt borít, és becsült 
életkora tízezer év.
– Ezt hogy kell elképzelni? Van egy 
erdő, ahol állnak a fák. Az ember 
azt gondolná, hogy különálló növé-
nyeket lát, de tulajdonképpen egy 
egyedhez tartoznak?

– Egy akácosban vagy egy ilyen tí-
pusú nyárfásban (mert nem minden 
nyárfaj képez klónt) a fák a föld alatt 
összefüggenek, és egymásnak forrá-
sokat is tudnak juttatni. Mi számító-
gépen szimuláljuk a különböző ter-
jedési stratégiák sikerességét külön-
böző környezetekben. 

Különböző terjedési stratégiák 
vannak ugyanis. Az egyes fajoknál 
nagyon különbözik, hogy a klón 
tagjai mennyire osztoznak a forrá-
sokon. Vannak olyan fajok, amelyek 
kiegyenlítő jelleggel úgy növeked-
nek, hogy a forrásban gazdag helyen 
lévő részeik az összeköttetéseken ke-
resztül a szegényebb részeknek is jut-
tatnak forrásokat, és vannak olya-
nok, amelyek individualista módon 
megtartják maguknak. Ez egy na-
gyon érdekes, általános optimalizá-
lási probléma. Egy csoport teljesít-
ményét kell maximalizálni, hiszen 
mindnyájan egy genetikai egyedet 
alkotnak, és meg lehet tenni, hogy a 
jobban teljesítők megtartják a saját 
forrásaikat, de juttathatnak is a rosz-
szabbul teljesítőknek.
– Hogyan lesz egy nyárfaerdőből 
számítógépes modell?
– Azokat az adatokat vesszük ala-
pul, amelyeket a konkrét kísérletek-
ben – például élettani kísérletekben 

– Mi a fő vezérfonala a kutatá-
sainak?
– Térbeli terjedési folyamatokkal és 
mintázatképződéssel foglalkozom 
különböző biológiai rendszerekben. 
Egyrészt a növényegyedeken belül, 
másrészt pedig növényi és állati po-
pulációkban.
– Foglalkozik klónokkal. A nem 
biológus olvasók valószínűleg a sci-
fi filmekben találkoznak a „klón” 

kifejezéssel. Az Ön 
kutatásában mit ta-
kar ez a szó?
– A klónok fogal-
ma akkor terjedt el 
igazán a köztudat-
ban, mikor emlősö-
ket sikerült klónoz-

ni, ami egy hatalmas tudományos 
teljesítmény. Nem szabad elfelej-
teni viszont, hogy az élővilágban 
az élőlények egy jelentős százalé-
ka önmagát klónozza, természe-
tes életmenetéhez tartozik ez a je-
lenség.
– A klón tulajdonképpen a szülő-
vel genetikailag azonos új egyedet 
jelent?
– Igen. Ezek az élőlények testi (az-
az nem ivari) sejtekből genetikai-
lag önmagukkal azonos utódot 
tudnak létrehozni. Ilyenek például 
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azt látjuk, hogy a külső környezeti 
körülmények fokozatos változásá-
val nem fokozatosan változnak a 
populációk, hanem egy hirtelen 
változást tapasztalunk. Például egy 

viszonylag nagy létszámú 
populációból hirtelen egy 
kihalt populációt ka-
punk.
– Tehát változik a klíma, 
a hőmérséklet stb., és erre 
reagálnak hirtelen a popu-
lációk?
– Igen. A mi kutatásaink 
egyik célja az, hogy kita-
láljuk, miként lehet egy 
ilyen hirtelen változást, 
populációs összeomlást 
elő rejelezni – például egy 
klímaváltozás esetén. Ha-
sonló hirtelen változást 
nemcsak időben, hanem 
térben is láthatunk, mikor 
például egy erdőhatárt fi-
gyelünk meg. Megyünk 
felfelé egy hegyen, és a 

környezeti körülmények fokozatos 
változásának dacára egy éles populá-
ciós határt találunk.
– Ilyen körülmény lehet például a 
hőmérséklet? Megyünk felfelé a he-
gyen, és fokozatosan hidegebb lesz.
– Igen. A fajok egy bizonyos pontig 
képesek felhatolni a hegyoldalban, 
majd – számos faj esetén – viszony-
lag éles határral elvégződik az elter-
jedési terület. A leglátványosabb ta-
lán az erdőhatár, hiszen itt nagy 
egyedekről, fákról van szó, de a je-
lenség ennél általánosabb. Azért 
fontos ez a téma, mert ha ismerjük 
a kritikus pontokat, ahol a hirtelen 
változások bekövetkeznek, akkor 
jobban előre tudjuk jelezni, hogy 
mikor várható egy populáció kiha-
lása, vagy mikor várható egy szá-
munkra kellemetlen invazív faj, 
járvány vagy kártevő elterjedése.
– Mi a kapcsolat a fizika irányában?
– Nagy szerencsénk van, hogy ren-
geteg ismeretet tudunk meríteni a 
fizikából, ahol a kritikus fázisátme-
neteknek jól kidolgozott elmélete 
van. Sok ötletet merítettünk ebből, 
felhasználtuk a meglévő eredménye-
ket, illetve – fizikus kollégákkal va-
ló együttműködésben – tovább is fej-
lesztettük ezeket.

BAJOMI BÁLINT

Munkánk során különböző paraméte-
reket adunk a terjedésnek, az élőhely-
nek és utána grafikusan egy szimulá-
ció során nézzük, hogyan fognak el-
terjedni a növények.

– Egy másik terület, amivel fog-
lalkozik, a fázisátmenetek kérdése, 
amely eredetileg fizikai fogalom, de 
a biológiában is egyre több területen 
ismerik fel a jelentőségét.
– Az ökológiai rendszerekben 
megfigyelhető fázisátmenetek ese-
tében egy kritikus átmenet során 

– találnak a biológus kutatók. Ezeknek 
a kísérleteknek az a korlátja, hogy csak 
kicsi területen, rövid ideig lehet köz-
vetlen megfigyeléseket tenni. Az, 
hogy több száz év alatt mi történik 
nagy területeken kint a 
természetben, közvetle-
nül csak nagyon nehe-
zen vagy egyáltalán 
nem figyelhető meg. 
Mi abban tudunk segí-
teni ezekkel a számító-
gépes modellekkel, 
hogy megnézzük, mik 
a hosszú távú következ-
mények. Például meg 
tudunk figyelni egy-
mással versengő straté-
giákat, hogy kiszorít-
ja-e az egyik a másikat, 
vagy tartósan is képe-
sek-e együtt élni. Utób-
bi esetben milyen min-
tázatokat alakítanak ki 
közösen? Hogyan válto-
zik egy növénytársulás 
mintázata a szukcesszió során? Ezek 
az ismeretek fontosak abban, hogy 
megértsük: hogyan épülnek fel az 
ökoszisztémák, hogyan maradnak 
stabilak. Ha egy invazív faj belép 
egy ökoszisztémába, akkor vajon si-
keres lesz-e ott, kiszorítja-e az ősho-
nos fajokat?

 A szamócanövény az indák mentén genetikailag azonos utódokat hoz létre, klonálisan 

szaporodik. A tápanyaggazdag foltban lévQ rész az indán belül tápanyagot szállít a szegényebb 
foltban nQtt utódoknak. 

A térbeli terjedés kontaktfolyamat-modellje. Pillanatfelvétel egy 

szimulációból. A felsQ képen zöld a populáció által elfoglalt és fehér 
az üresen maradt terület. Balról jobbra fokozatosan javul a környezet 

minQsége, de a populáció egy ennél élesebb elterjedési határral válaszol.
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a mozgásformát, amely örömet sze-
rez és beépíthető mindennapjainkba, 
így a rendszeres mozgás nem okoz 
problémát. Amennyiben normál 
testtömeggel rendelkezünk, az ener-
giaegyensúly fenntartására kell töre-
kedni, vagyis hogy a táplálékokkal 
elfogyasztott és a felhasznált energia 
egyensúlyban maradjon. Ennek ér-
dekében hasznos ismerni az egyéni 
energiaszükségletet és az ételek 
energiatartalmát. 

Amennyiben túlsúlyosak vagyunk, 
a reális cél kitűzése mellett 
energiaszegény étrend 
javasolt. Az azon-
ban nem mind-
egy, hogy a test-
tömeg csökken-
tésének mely útjait 
választjuk! A célju-
kat elért, súlyukat éve-
ken át megőrzők példája 
igazolja, hogy kellő készte-
tés, kitartás, kontroll, tudatos-
ság és megfelelő szakmai segítség 
mellett meg lehet változtatni az élet-
módot. 

Jó, ha tudjuk, hogy az elhízás nö-
veli több betegség kialakulásának 
rizikóját. Viszont ha megszabadu-
lunk a plusz kilóktól, pozitív válto-

zás várható a testünkben. Túlsúly 
esetén 10%-os fogyás eredménye: 
10–20 Hgmm vérnyomáscsökke-
nés, mínusz 15% rizikó a szív- ér-
rendszeri megbetegedésre és 10%-
kal alacsonyabb vér-koleszterin-
szint.

A csodadiéták ideje leáldozóban 
van, helyüket a minden 

 TIPPEK 
 AZ

EGÉSZSÉGES 
 TESTTÖMEG 
	 MEGVRZÉSÉHEZ
Hippokratész	klasszikus	mondása	szerint:	„Ha	minden	személynek	biztosítani	tudnánk	a	megfelelW	
mennyisége	táplálékot	és	testmozgást	–	nem	túl	keveset	és	nem	túl	sokat	–	akkor	megtalálnánk	a	leg-
biztosabb	utat	az	egészséghez.”	A	„túl	sok	és	túl	kevés”	között,		azaz	az	arany	középút	megtalálása	

és	betartása	napjainkban	is	olyan	releváns,	mint	2000	évvel	ezelWtt.

Az élelem, az élelmiszer össze-
hozza az embereket, azaz a 
táplálkozás szociális ese-

mény, testi kívánalom, amely szoci-
álisan elfogadott. A táplálék értéke-
ket hordoz, tehát igaz a mondás, mi-
szerint „az vagy, amit megeszel”.

Igaz ez akkor, ha egészségesen táp-
lálkozunk, de megállja a helyét az 
idézet akkor is, ha kordában kell tar-
tani magunkat, mivel egészségügyi 
problémánk van. Elég, ha csak né-
hány napos múló panaszról van szó, 
vagy ha életünk végéig tartó étrendi 
változtatást kell betartanunk, netán 
a testtömegünket akarjuk megtarta-
ni, esetleg változtatni rajta.

A következőkben néhány tippet ta-
lál a Kedves Olvasó ahhoz, hogy ho-
gyan tudja megőrizni a testtömegét, 
illetve egészséges módon változtatni 
rajta. 

Az energiaegyensúly az alapja 
mindennek – azaz minél több ener-
giát veszünk fel ételek és italok for-
májában, annál több energiát kell le-
adunk ahhoz, hogy az energia-
egyensúly fennmaradjon! Energiát 
pedig a szervezetünk alapfunkciói-
hoz felhasznált energián túl – amit 
alapanyagcserének nevezünk – moz-
gással adhatunk le. Válasszuk ki azt 
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tápanyagot megfelelő mennyiségben 
tartalmazó étrend veszi át.

Jó, ha tudjuk, hogy egy test tö meg-
csökkentő étrend hatékonysága nem 
attól függ, hogy mennyi ételt te-
szünk tiltólistára, hanem attól, hogy 
miként tudjuk beépíteni a hosszútá-
von tartható életmód-változtatás 
alapelveit. Az életmód-változtatás 
akkor nem jár erőfeszítéssel, hanem 
csak pozitív hatásokkal, ha egyéni 
szükségletek és kérések alapján, sze-
mélyre szabottan kerül összeállításra 
az étrend- és mozgásprogram. A 
kampányszerű, szélsőséges kúrák, 
melyek felrúgják a kiegyensúlyozott 
táplálkozás alapszabályait, hosszú tá-
von nem hatékonyak, s mindemel-
lett az egészségre nézve is veszélyt 
jelentenek, mert egyes tápanyagok 
túlzottan kevés, míg mások túl nagy 
mennyiségben kerülhetnek a szerve-
zetbe. A diéta végeztével nagyobb a 
visszahízás esélye. A divatdiéták ál-
talában a média és szájhagyomány 
útján terjednek. Általában közös jel-
lemzőjük, hogy gyors, biztos fogyást 
ígérnek.

Nagyon fontos a rendszeresség és 
mértékletesség a táplálkozásban is! 
Ha kihagyunk étkezéseket, ronthat-
juk fizikai- és szellemi teljesítmé-

nyünket, megterhelhetjük emész-
tőrendszerünket, lelassítjuk 

az anyagcserét, ami ké-
sőbb testtömeg-nö-

vekedéshez ve-
zethet! A 

„tö bb -
ször, keve-

set” elve nem is 
olyan megvalósíthatat-

lan, mint ahogy gondoljuk. Felszele-
telt sárgarépa vagy karalábé, egy 
joghurt vagy egy alma is megteszi 
kisétkezések gyanánt. 

Jegyezzük meg: nincsenek rossz és 
jó ételek, csak jól vagy rosszul össze-
állított étrend. Ne legyen lelkiisme-
ret-furdalásunk a kedvenc falatok 
miatt. Fogyasszunk belőlük kisebb 
adagot, ritkábban és mozogjunk 
többet! Találjunk ki, alkossunk új 
kedvenceket!

A régi kedvencünket sem kell 
mellőzni a fogyókúrában. A ked-
velt ízek alternatív módon is elké-
szíthetők, így az eredeti íz megma-
rad, ám jelentősen kevesebb energi-
át fogyasztunk el. A hagyományos 
ételek zsírszegény húsrészből elké-

szítve, kevesebb olaj felhasználá-
sával, zöldségekkel párosít-

va, zabpehellyel vagy 
teljes kiőrlésű liszttel 
készítve sem veszí-
tik el ízüket.
Fontos a „folyadé-

kot, de eleget!” mondás 
találó szabálya is. A test-

tömeg csökkentése csak ele-
gendő folyadékfogyasztás mellett 

érhető el. Sokan a szomjúságot éh-
ségnek érzékelik, így folyadékfo-
gyasztás helyett valami nassolnivaló-
val csillapítják szomjukat. Figyel-
jünk rá, hogy napi 2–2,5 liter folya-
dékot igyunk és együnk italok és 

ételek formájában. Ha nem szeret-
nénk elfeledkezni az ivásról, akkor 
legjobb, ha egy itallal teli üveget vi-
szünk magunkkal. Így könnyebben 
összegezhetjük a nap végén, hogy 
mennyi folyadékot ittunk.

Az energiaegyensúly és a hidratált-
ság összefüggésének vizsgálatakor 
szem előtt kell tartani azt is, hogy a 
teljes napi folyadék bevitelébe beszá-
mítandó a nap folyamán elfogyasz-
tott összes ital és élelmiszer víztar-
talma, azaz megfelelő választással 
befolyásolhatjuk testtömegünket, 
erre a túlsúllyal rendelkezőknek 
még inkább oda kell figyelniük.

A széles italválasztékot és az édes 
ízt napjainkban energiabevitel nél-
kül is élvezhetjük, hiszen számos 
édesítőszer és azzal ízesített üdítő áll 
rendelkezésünkre, amelyek bizton-
ságosságát az Európai Uniós és hazai 
jogszabályok szavatolják. Ezek fo-
gyasztása nemcsak a cukorbetegek-
nek és az elhízottaknak javasolható, 
hanem azoknak is, akik kordában 
szeretnék tartani a testtömegüket.

Végezetül ne felejtsük el: a jól meg-
tervezett, egészséges fogyókúra so-
rán az egészségügyi következmé-
nyek kivédése mellett a közérzetünk 
is jobb lesz, valamint előbb-utóbb 
beleférhetünk a kívánt ruhába. Eh-
hez viszont kitartás és akaraterő kell, 
amelyhez sok sikert kívánok!

ANTAL EMESE
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A Dunától egészen Mongóliáig 

terjed	az	a	végtelennek	tenW	
eurázsiai sztyeppe, amelyet 

évezredeken keresztül ural-

tak	különbözW	népek,	ám	kul-
túrájukban mégis rokon 

lovas nomádok. Ezek a 

nagyállattartó harcos tör-

zsek megannyi pusztai pira-

mist hagytak maguk 

után, amelyek fellelt 

kincsei	 idWutazásra	
csábítanak, mint pél-

dául a kazahsztáni 

halomsírok most 

éppen hazánkban 

megtekinthetW	
„Aranyembere”.

VISSZATÉR
A SZKÍTA NAPHER

R E J T E G E T E T T  K I N C S E K  K I Á L L Í T Á S A

Kosfej

Stilizált  

arany szarvasfej

Arany oroszlánfej

A feltárt sírkamra

Krim Altimbekov 

viseletében 

hagyományQrzQ 
honfitársunkkal

(A SZERZP FELVÉTELEI)

A Napherceg 

ruházata
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A határtalan fűtengeren ma is 
ezrével emelkednek a ha-
lomsírok, amelyeket az Al-

földön kunhalomként ismerünk. 
Közülük a szkíta fejedelmek túlvilá-
gi lakhelyei a leggazdagabbak és a 
legérdekesebbek. E nép a vezetői 
számára, rangjukhoz méltó, akár 

huszonöt méter ma-
gas és százhúsz mé-
ter átmérőjű kurgá-
nokat is emelt, ame-
lyek rejtekén borona-
ácsolatú, föld alatti 
termek készültek te-
l is-tele csodálatos 
aranykincsekkel.

– A nemzetségfők 
pompás körülmények 
között tölthették túlvi-
lági létüket, hiszen ün-
nepi öltözékeikben he-
lyezték őket nyugovóra, 
mégpedig úgy, hogy mel-
léjük fektették megfoj-
tott ágyasaikat, ke-
gyenceiket, leölt kedves 
lovaikat, sokszor teljes 
méneseiket, imádott 

fegyvereiket és természetesen ínyenc éte-
leiket – mutat rá Krim Altinbekov ka-
zah főrestaurátor, a kiállítás kulcs-
embere.

A nagyurak örök álmát először 
kortársaik zavarták meg, hiszen a 
törzsi torzsalkodások miatt a külön-
böző népcsoportok gyakran kényte-
lenek voltak elhagyni szállásterületei-
ket, az ellenség sírrablói pedig azon-
nal nekifogtak a sziszifuszi, de igen 
kifizetődő munkának. Erőfeszítéseik 
ellenére azonban a földből és kőből 
épült halmok nem adták könnyen az 
áhított mesebeli kincseiket.

Valójában az oroszok voltak 
azok, akik a XVII. században 

nekiláttak a kurgánok ipari szintű 
kitermelésének. Mivel az arany- és 
ezüsttárgyakat az ortodox egyház 
az ördög művének tekintette, ezért 
azokat a „tisztítótűz” segítségével 
ismét nyersanyaggá olvasztották, 
majd tömbökben értékesítették, 
mesélte a főrestaurátor. A bug-
rovs csikok, vagyis a dombkiter-
melő jobbágyok főképp az aratást 
követő dologidő után rugaszkod-
tak neki a kurgánok kifosztásá-
nak, hogy kiegészítő jövedelemre 
tegyenek szert.

– A bugrovscsikok vezetői a helyi 
kereskedőkhöz szállították a kiter-
melt aranytárgyakat, akik a kor-
mányzónak adták el a nemesfémet. 
A kormányzó pedig a cári kincstár-
ba volt köteles beszolgáltatni az 
aranyöntvényeket. I. Péter, azaz 
Nagy Péter cárhoz azonban eljutott 
annak híre, hogy Matvej Gagarin, 
Szibéria főkormányzója igen jelen-
tős bevételt tartott vissza a kincstár-
tól, ezért 1721-ben nyilvánosan fel-
akasztatta, vagyonát elkoboztatta és 
a madarak által megcsonkított testét 
hónapokig hordoztatta Szentpéter-
vár-szerte – teszi hozzá keserűen a 
szakember.  Nagy Péter volt az első 
cár, aki nyugati példára felismerte 
ezeknek a régészeti leleteknek az 
esztétikai értékét, történelmi üzene-
tét és megtiltotta beolvasztásukat. 
Az épségben maradt szkíta kincsek 
először éppen az általa alapított 
Kunsztkamerába kerültek.

Mérhetetlenül sok víz folyt le a szi-
bériai folyókon, amíg megérkeztek 
a szovjet elvtársak, de ők sem hoz-
tak sok áldást a kurgánokra. Nyikita 
Hruscsov és Leonyid Brezsnyev fő-
titkárok idején mai szóval élve zöld-
beruházásokat hajtottak végre a Ka-
zah SZSZK-ban, de nem akárhol, 
hanem éppen a halomsírokból álló 
temetőkben, ahol például mezőgaz-
dasági gépjárműjavító bázisokkal 
pusztították a kazak történelmet, 
tudjuk meg a kazahsztáni szakem-
bertől. Abban sem volt sok köszönet, 
amikor megérkeztek a szovjet tudó-
sok, mert a moszkvai régészek szak-
szerűtlen kutakodásai újabb bajokat 
hoztak az ottani halomsírokra. Úgy 
tűnt, hogy az a legbiztonságosabb, 
ha a kazah nemzet kulturális öröksé-
gét a föld őrizheti tovább.

– Képzelje el, hogy kazah nemze-
tünk jelképének, vagyis a Napher-
cegként is ismert Aranyembernek a 
szovjet múzeumi raktárban szőrén-
szálán eltűnt a csontváza! – magya-
rázza a magyarázhatatlant Altin be-
kov.  – Jelenleg azt sem tudjuk pon-
tosan, hogy az illető férfi volt-e, 
vagy nő. Emiatt a későbbi ásatáso-
kon az is megtörtént, hogy Moszkva 
előtt eltitkoltunk bizonyos felfede-
zéseket. Egyszerűen visszahánytuk 
rájuk a földet, majd jóval később, 
csak országunk önállósodását köve-
tően mertük feltárni a lelőhelyeket. 

VISSZATÉRT  
A NAPHERCEG

R E J T E G E T E T T  K I N C S E K  K I Á L L Í T Á S A

Mondáink 

csodaszarvasa
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ván, hogy körülbelül milyen ruhá-
zatuk volt a nomád szkítáknak, il-
letve milyen viseletet követelt meg 
az életmódjuk, ezek a foszlányok 
megfelelő alapot adtak ruházatuk 
rekonstruálására.

Altinbekov Kazahsztán és a no-
mád világ legismertebb kultúrtör-
téneti intézetének, az Osztrov Krim 
Tudományos Restaurátor Laboratóri-
umnak a tulajdonosa és vezetője, 
aki negyven éve igyekszik abból a 
régészeti „maradékból” csodát al-
kotni, amelytől más tudósok talán 
megrettentek volna. Az intézet tit-
ka az, hogy a régészekből, restau-
rátorokból, néprajzosokból álló 
csapat meri használni a fantáziáját. 
Így támadt fel a 4–5. században élt 
Aranyemberük is, aki eddig szám-
talan európai, ázsiai és amerikai 
város közönségét kápráztatta el. 

Senki ne csodálkozzon el azon, 
hogy a kazahsztáni aranykin-

csek másolatok. Az eredetieket 
ugyanis nem engedik külföldre. 
Mindazonáltal éppen Krim Altin-
bekov a személyes garancia arra, 
hogy azok pontosan olyanok, mint 
a földből kiemelt eredeti leletek. 
Itt kell megjegyeznem azt, hogy a 
szkíta ékszerek, ruhadíszek, hasz-
nálati tárgyak közül sok készült a 
Fekete-tenger menti görög telepe-

A nomádok sírhalmait manapság a 
feketerégészek zsákmányolják ki, 
akiket a hatalmas országban rend-
kívül nehéz ellenőrizni, még in-
kább visszatartani.

Láthattuk, a szkíták ellenségei, 
majd később az orosz kincsrab-

lók, illetve a szovjet régészek oly 
károkat okoztak, hogy napjaink-
ban szinte a semmiből, töredékek-
ből kell felépíteni a kazah nép 
múltját. A régészeti emlékek mos-
toha sorsa ellenére a Napherceg 
ma teljes pompájában mutatja le-
nyűgöző önmagát. Ez a csodálatos 
archeológiai felfedezés 1969-ben 
történt meg, amikor az isszik-köli 
kurgán utolsó titkát tárta fel. Ta-
lán Tutanhamon fáraó sírjához ha-
sonlítható történet ismétlődött 
meg, ugyanis sem a nomád kincs-
rablók, sem az orosz dombkiter-
melők nem akadtak rá arra az ol-
dalsírkamrára, ahol az Aranyem-
ber pihent.

Kétségtelen, hogy a pazar, mint-
egy négyezer aranytárgy, amelyet 
a múltból hozott magával a Nap-
herceg, mindenkit elkápráztat, de 
a kutatók számára mindig az az ér-
dekes, ami szinte teljesen elenyé-
szik, vagyis a szerves anyagok. A 
rongyfoszlányok, csontok, bőrda-
rabok és egyéb „maradékok”. Tud-

ken, vagy egyenesen az ókori gö-
rög városokból érkeztek a szkíták-
hoz. Ezek a tárgyak azonban a 
szkíta hitvilágot és ízlést követték, 
hiszen csak így válhattak alkal-
massá a cserekereskedelemre, igaz, 
görög minták is felfedezhetők raj-
tuk.  Emellett egyre több ókori ke-
reskedelmi partnerre derül fény, 
egyiptomiakra, perzsákra – erre jó 
példa a Német Régészeti Intézet 
vezetőjének, Hermann Parzin-
gernek a szibériai Csicsa szkíta 
kori városában 2001-ben végzett 
ásatása.

Bár a sajátos kiállítás magánúton 
került Magyarországra, mára már a 
múzeumok közül is egyre többen 
érdeklődnek. Jó példa erre, hogy a 
budapesti helyszín után a békéscsa-
bai Munkácsy Mihály Múzeumban 
látogatható ez év január 22-től. 
Ugyancsak a tárlat rangját jelzi, 
hogy a nemrég hazánkban tartóz-
kodó Nurszan Alimbaj, az Almati 
Központi Múzeum igazgatója is el-
jött, hogy a sajtó képviselői előtt 
méltassa Krim Altinbekov munkás-
ságát, és azt a közös kulturális örök-
séget, amelyből minden sztyeppei 
gyökerű, lovas nomád nép szár-
maztatja kultúráját, műveltségét – 
köztük mi, magyarok is...

ERDÉLYI PÉTER

Az eredeti kincsek  (KRIM ALTINBEKOV FELVÉTELEI)
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A magyar űrtevékenység törté-
nete több mint fél évszázadra 
tekinthet vissza. Már az első 

szputnyik indítása előtt felkészültek a 
magyar szakemberek a műholdak kö-
vetésére. 1957 nyarán érkezett meg a 
szovjetektől a hivatalos felkérés, hogy 
vegyünk részt a műholdátvonulások 
észlelésében és ehhez megfelelő eszkö-
zöket is adtak. Hogy milyen színvona-
lon dolgoztak ekkoriban, arra jó példa, 
hogy mérnökök egy csoportja az ötve-
nes évek közepén rádió-adóvevőket és 
antennarendszert fejlesztett ki az iono-
szféra-szondák számára. Ezeket a be-
rendezéseket 1958-ban a Brüsszelben 
megrendezett világkiállításon nagydíj-
jal jutalmazták. 

A felső légkör változásainak megfi-
gyelésére szerveződött nemzetközi 
program (INTEROBS) koordináto-
ra 1962-től Magyarország volt. Ha-
zánkat már 1959-ben felvették a 
Nemzetközi Asztronautikai Szövet-
ségbe (IAF), 1962-ben pedig a 
COSPAR-ba. Utóbbi a hidegháborús 
időkben politikamentes együttműkö-
dési lehetőséget nyújtott a vasfüg-
göny ellentétes oldalairól érkező űr-
kutatóknak. 

Magyarország – a többi szocialista 
országgal együtt – 1967-ben írta alá 
az Interkozmosz együttműködést. 
Nem „csak” tudományos kutatások-
ról volt szó, hanem nagyon is gyakor-
lati alkalmazásokról: egyebek mellett 
kozmikus meteorológiáról, űrtáv-
közlésről, erőforrás-kutatásról, geo-
déziáról stb. 

dreszközeink	a	világerben
Az első igazi űreszközünk a KFKI-ban 
kifejlesztett passzív mik ro me teo rit-
csapda, a Tánya volt. 1970-ben repült a 

Vetyikál-1 fedélzetén.  A következő évek-
ben ennek aktív, sőt már mikroprocesz-
szoros változatai is a világűrbe kerültek.

Az első magyar űrhajós, Farkas Berta-
lan útja sem volt egyszerű sétarepülés. 
Számos hazai fejlesztésű, de nemzetkö-
zi jelentőségű kísérletet végeztek, és ek-
kor indult világkörüli útjára a Pille. A 

termolumineszcens dózismérő 
később a Mir űrállomásra is fel-
került, majd az űrrepülőgépre is 
eljutott. Továbbfejlesztett válto-
zata, a TriTel ma is működik a 
Nemzetközi Űrállomáson. 

A legtöbb magyar szakember a 
VEGA-programban való részvételt 
tartja a magyar űrtörténelem csúcs-
pontjának. A Vénusz bolygót és a 
Halley-üstököst kutató szondapárosra a 
plazmadetektor és más műszerek mel-
lett a tévéelektronikát is a KFKI és a 
BME szakemberei készítették, így el-
évülhetetlen érdemeket szereztek ab-
ban, hogy először készülhettek 
közelfelvételek egy üstökös magjáról. 
Kevéssé ismert, hogy az elvben kizáró-
lag Interkozmosz-együttműködésben 
létrehozott prog ramban francia, hol-
land, sőt közvetve amerikai közremű-
ködés is volt. Az együttműködés szép 
példája, hogy az ESA Giotto nevű 

üstökösszondája a VEGA-k pályaele-
meinek ismeretében rendkívül közel, 
alig 500 kilométeres távolságra repül-
hetett el a Halley magja mellett. 

A Fobosz-1 és -2 1988-ban indult a 
Mars bolygó és holdja, a Phobos vizsgá-
latára. Egy leszállóegység is szerepelt a 
programban, mely a Phobosra ereszke-

dett volna le. Ennek számítógé-
pét, fedélzeti energiaellátó rend-
szerét, detektorait, analizátorait 
magyar szakemberek készítették. 
Sajnos mindkét űrszonda elve-
szett, hosszú távon mégis fontos 
referenciát jelentettek – a VEGA-
kkal együtt. A Rosetta-prog-
ramba is ennek alapján kerülhet-

tünk be. Itt egyebek között a Philae 
számítógépes rendszerét és energiaellá-
tást készítettük, illetve közreműköd-
tünk az anyaszonda plazmadetektorá-
nak létrehozásában. 

A Masat-1-et több szempontból is jel-
zésértékűnek nevezhetjük ebben a tör-
ténetben. Egyetemi műholdként ké-
szült, és a 2012 februárjában felbocsá-
tott hét cubesat közül csak a magyar 
műhold működött rendesen, ráadásul 
a tervezett három hónap helyett majd-
nem három évig. A „Masatosoknak” 

E S A - TA G S Á G

A	MAGYAR	dRKUTATÁS	
NAGY	LEHETVSÉGE

A	napokban	írják	alá	hazánk	csatlakozását	az	ESA-hoz,	vagyis	az	Európai	drügynökséghez.	Cikkünkben	
rövid	ízelítWt	adunk	azokból	az	eredményekbWl,	melyekkel	a	magyar	szakemberek	már	sokkal	koráb-
ban	elérték	a	világszínvonalat,	bemutatjuk,	milyen	feltételeknek	kellett	megfelelni	ahhoz,	hogy	tagjai	

legyünk	az	ESA-nak	és	miért	történelmi	lehetWség	ez	az	erkutatók	számára.

Tánya

Farkas Bertalan a Pillével
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Csatlakozás
A csatlakozás gondolata nem új keletű. 
Az Interkozmosz-korszakban is számos 
jó kapcsolat alakult ki nyugati szakem-
berekkel és intézetekkel, formális csat-
lakozásról persze még szó sem lehetett. 
Már 1991-ben – a volt szocialista orszá-
gok közül elsőként – vettük fel a kap-
csolatot az ESA-val, és azóta folyama-
tosan létezik együttműködés. A 
PRODEX-egyezmény alapján vehet-
tünk részt több programban, így példá-
ul a Rosettában is. A PECS-együtt mű-
kö dés ben a kisebb országok számára 
dolgoztak ki megállapodást, annak ér-
dekében, hogy következő lépésként 
taggá válhassanak. 

Az Európai Űrügynökség tavaly ün-
nepelte fennállásának 50. évfordulóját. 
Az ESA feladata közös űreszközeinek 
kiválasztása, megvalósításának mene-
dzselése, saját hordozóeszközök és űr-
járművek fejlesztésének támogatása, az 
űrtevékenység gazdasági alkalmazásai-
nak széles körű előmozdítása, az euró-
pai emberes űrprogramok irányítása. 
Több mint 2000 alkalmazottja van, a 
nemzetek képviselete arányos. Éves 
költségvetése mintegy 4 milliárd euró.

A programokat kifejezetten a tagok 
állítják össze és finanszírozzák, és el-
sődlegesen a tagországok ipari szereplői 
és kutatói kapcsolódhatnak be egy-egy 
programba. Jelenleg 20 európai ország 
tagja: Ausztria, Belgium, Csehország, 
Dánia, Finnország, Franciaország, Gö-
rögország, Hollandia, Írország, Len-
gyelország, Luxemburg, Nagy-Britan-

jelenleg ipari vonalon van együttmű-
ködése az ESA-val. Egy 10×10×30 cen-
timéteres műholdvázat, egy kommuni-
kációs rendszert, illetve egy fedélzeti 
számítógépet adnak át még idén. Ez al-
kalmas lesz a mások által fejlesztett 
rendszerek, eszközök befogadására is.

Szintén a hazai űrtevékenység hírét 
öregbíti a miskolci Admatis Kft. 
Egyedül ők szerepelnek Európának 
ebből a régiójából ipari szerződő fél-
ként egy közös EU-ESA távérzékelő 
programban. A Sentinel-2 földfigye-
lő műholdra terveztek és gyártottak 
mechanikai alkatrészeket. Az űresz-
köz várhatóan idén indul.

Solymosi János, a legnagyobb magyar 
űripari cég, a BHE Bonn Hungary ve-
zetője – aki decemberben Gábor Dé-
nes-díjat kapott az űriparban elért ered-
ményeiért – az ÉT-nek tavaly adott in-
terjújában elmondta, hogy van egy na-
gyon fontos statisztikai adat a hazai 
űrtevékenységről. A magyar kutatóhe-
lyek, cégek által készített azon berende-
zések közül, melyeket az űrbe indítot-
tak, és működtek vagy működnek a vi-
lágűrben, egyetlen egy meghibásodás 
sem volt. Sőt, nem volt olyan műhold 
vagy annak valamely része, ami ma-
gyar műszer miatt hibásodott volna 
meg! Pedig ilyen az űrnagyhatalmak-
nál is előfordul néha, a Tánya óta pedig 
eltelt 45 év! 

Ez a kis ízelítő is azt mutatja, hogy ha-
zánk szakemberei már régen elérték azt 
a szakmai szintet, amelyet egy ESA-
tagországnak teljesítenie kell.

nia, Németország, Norvégia, Olaszor-
szág, Portugália, Románia, Spanyolor-
szág, Svájc és Svédország. Kanada egyes 
programokban együttműködő állam-
ként vesz részt. Szlovénia az ESA euró-
pai együttműködő állama, Lettország, 
Ciprus, Málta és Szlovákia az elmúlt 
években írt alá együttműködési megál-
lapodást. Észtország hazánkkal majd-
nem egy időben írja alá a csatlakozási 
szerződést.

Az ESA-nak kötelező és önkéntes 
programjai vannak. A kötelezők finan-
szírozásában minden országnak részt 
kell vennie. Ezeknek a projekteknek az 
aránya körülbelül 15–20 százalék, főleg 
tudományos kutatást és technológiafej-
lesztéseket tartalmaznak. Az önkéntes 
programokat az érdeklődő tagállamok 
megegyezése alapján állítják össze. 

Az ESA a földrajzi visszatérítés elvén 
javadalmazza az egyes országok ku-
tatóit a befizetett tagdíj arányában. A 
befizetett tagdíjnak akár 90%-a ipari 
megrendelések formájában visszake-
rülhet a tagországokhoz. Adott eset-
ben mi is „visszapályázhatjuk” majd 
ezt az összeget. 

Mit	hoz	a	jövW?
A csatlakozás után felzárkóztató prog-
ram indul, hogy már az elejétől kezdjen 
megtérülni a befizetett összeg. Ahogy a 
címben is jeleztük, nagy lehetőség az 
ESA-tagság hazánk számára. Már 
együttműködő partnerként is több di-
ákprogramban közreműködtek a fiata-
lok. Így azonban még komolyabb ösz-
töndíjak, oktatási programok nyílnak 
meg számukra, a kutatók számára pe-
dig ösztöndíjak, továbbképzési és mun-
kalehetőségek adódnak. Az ESA tagin-
tézményei ugyanis kizárólag tagorszá-
gokból foglalkoztatnak mun ka-
vállalókat. A legtöbbet az űripari cégek 
nyerhetnek, hiszen nagy ipari tenderek 
nyílnak meg előttük. 

Ez azonban nem jön majd automa-
tikusan. Both Előd, aki 17 éven ke-
resztül vezette a Magyar Űrkutatási 
Irodát (MŰI), nemrégiben egy szak-
mai rendezvényen felhívta a figyel-
met, hogy kemény, aktív érdekérvé-
nyesítésre képes képviseletre lesz 
szükség az ESA minden lehetséges 
fórumán. Teljes jogú tagként ugyanis 
már versenytársak is az egyes orszá-
gok, ipari szereplők. Az érdekérvé-
nyesítésre persze itthon is szükség 
lesz. A hazai űrtevékenység, beleért-

Sentinel-2
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ve az ESA vonatkozású tudományos 
kutatást és más nemzetközi kapcsola-
tok kellő finanszírozását is el kell érni.

Tari Fruzsina, a Magyar Űrkutatási 
Iroda vezetője lapunknak tavaly nyá-
ron – még „civil” űrjogászként – adott 
interjújában elmondta, hogy az ered-
ményes csatlakozáshoz nem elég, ha 
csak a kötelező programokban veszünk 
részt. Mindegyik tagországnak az a 
konklúziója, hogy akkor lesz tényleges 
a megtérülés, ha az önkéntes progra-
mokban is résztvesznek. Ezeket sokkal 
hatékonyabban meg lehet válogatni, hi-
szen az adott ország sokkal jobban is-
meri saját iparát, kutatóbázisát, lehető-
ségeit és ambícióit. Ahogy az ESA tevé-
kenységének egészében, az önkéntes 
programokban is az űriparon, illetve 
olyan gyakorlati alkalmazásokon van a 
hangsúly, mint a földmegfigyelő prog-
ramok, távérzékelés stb. 

Mibe	kerül?
A tagsági díj két részből áll. A köte-
lező hozzájárulást a GDP alapján 
számítják. Ez Magyarország eseté-
ben jelenleg 5,01 millió euró/év. Az 
önkéntes programokban való rész-
vétel – a már csatlakozott kis orszá-
gok tapasztalata szerint – a kötelező 
részvétel 50–100%-a, azaz 2,5–5 mil-
lió euró/év. Az ESA-tagság költsége te-
hát 7,5–10 millió euró/év lehet. 
Emellett van egy egyszeri belépési 
díj, amely 3,5 millió euró, de ezt há-
rom év alatt, 2016 és 2018 között, 
három egyenlő részletben kell kifi-

zetnünk. Mindez együtt nagyjából 4 
milliárd forint. Hogy sok-e vagy kevés, 
az viszonyítás kérdése. 

Miért jó ez nekünk? A csatlakozás si-
kere sok mindenen múlik. A Magyar 
Űrkutatási Iroda rövid távú célkitűzései 
között szerepel a Nemzeti Űrstratégia 
kidolgozása. Erre utalt Tari Fruzsina a 
TIT Budapesti Planetáriumában tartott 
előadásában, amikor kiemelte, hogy az 
ESA-csatlakozással párhuzamosan cél-
szerűnek látszik további űrtevékeny-
ségre vonatkozó együttműködési meg-
állapodásokat kötni más országokkal és 
szervezetekkel is. Már most is léteznek 
különféle szinten kétoldalú űrkutatási 
megállapodások, amelyek kihasználá-
sára és fellendítésére jó példa a már em-
lített BHE Bonn-Hungary, amely több 
olyan projektben is részt vesz – például 
India, Dél-Korea, Oroszország űr-
programja –, amelybe az ESA-tagság 
révén sem lehetne bekerülni. 

A csatlakozási tárgyalások során az 
ESA-val közösen végzett felmérés sze-
rint hazánkban 40 intézmény foglalko-
zik űrkutatással, és ebbe nemcsak az ipa-
ri szereplőket kell beleérteni, hanem ku-
tatóhelyeket is. Hogy ki tudjuk-e hasz-
nálni a tagság nyújtotta lehetőséget, az 
nem csupán a szakembereken múlik. 
Ideális esetben azonban komoly fejlődést 
indíthat el a műszaki tudományok, a 
technológia egyes területén, ami termé-
szetesen visszahat az oktatásra, kutatásra 
is és kihathat más tudományterületekre 
– végső soron pedig a gazdaságra.

TRUPKA ZOLTÁN

Az ananász

Az ananász a broméliafélék családjába 
tartozó tőlevélrózsás növény. Terméseit 
a levélrozetta közepén, mereven felálló 
száron hozza. Eredeti őshazája Közép- 
és Dél-Amerika. 

Többféle kedvező hatást gyakorol az 
egészségre, mivel B-, C- és E-vitamint, 
folsavat, kalciumot, káliumot, magnéziu-
mot és mangánt tartalmaz. B3- és B5-vi-
tamin-tartalma serkenti az agy vérellá-
tását és szerepe van a stressz csökkentésé-
ben. Száz gramm ananász 53 kcal-t, 0,4 
g fehérjét, 12 g szénhidrátot (döntően 
glükózt, fruktózt és szacharózt), 0,3–0,6 g 
rostot és citrom- meg almasavat tartalmaz.

A kutatók megállapították, hogy az 
ananász középső részéből származó 
bromelain nevű enzim a rákos sejtek el-
pusztításában igen hatékony. A gyü-
mölcs friss húsának vagy levének kú-
raszerűen, több hónapon keresztül 
történő fogyasztása csökkenti a vas-
tagbélgyulladás súlyosságát. Sporto-
lók esetében mérsékli a begyulladt iz-
mok és ízületek fájdalmát, gyorsítja a 
felépülést. Kutatások kimutatták, hogy 
az ananász fogyasztása antibiotikumok 
mellett fokozza a gyógyszerek hatását 
tüdőgyulladás, hörghurut és Staphilo-
coccus-fertőzés esetén. A bromelain 
gyulladáscsökkentő hatású, pozitívan 
hat a szívre és a vérkeringésre, serkenti 
a véráramlást, enyhíti az asztmatikus 
tüneteket és jótékonyan hat légúti meg-
betegedések esetén. Egy tanulmányban 
a gyerekeknél előforduló orrmellék-
üreg-gyulladás tüneteit enyhítette, il-
letve lerövidítette a gyógyulási időt. A 
bromelain csak a friss ananászban talál-
ható meg, a konzervekben hőkezelés 
hatására megsemmisül.

Az ananász a szépségápolásban is 
használatos. Egyes kozmetikumok 
ananászból származó enzimeket tartal-
maznak, melyek az elhalt bőrsejteket 
feloldják és a bőrt frissen és fiatalon 
tartják.  A gyümölcs és leve gyakran a 
testsúlycsökkentő kúrák része, mivel 
felgyorsítja az anyagcserét, kitisztítja az 
emésztőrendszert, kiüríti a méreganya-
gokat, továbbá a C-vitamin, a gyü-
mölcssavak és az enzimek javítják a 
zsírégetést, ezzel elősegítik a fogyást.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
Rosetta
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

Képszójáték; ezzel gyarapítjuk a nar-
ratív képzőművészet kategóriáját. 

A tartalmi elem: a jég fogságában. A rab-
ság emblematikus kellékei: a lánc és a 
rács meg is jelennek a képeken jégbe 
fagyva, illetve jégből kifagyva, ha hasz-
nálhatom itt ezt a szót. De ne firtassuk a 
szókapcsolatokat, a humort nem szabad 
magyarázni, ami itt egyébként csak hal-
vány mellékíz, a meghatározó az ezer-
nyi kisebb-nagyobb napocska ragyogása 
a zárványokban, amelyek ottrekedtek a 
jég fogságában. H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
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1. Sárközi Zsuzsa 

(GyQr, sarkozizsu@gmail.com) – Jégbe zárva

2. Smeller László (Budapest) 
– Hófútta faágak – A képet a PilistetQn tett 

kirándulásom során készítettem. FelismerhetQk a 
jegesedés okozta károk is, számtalan ágnak már 

csak a csonkja maradt.

3. T. Z. (Budapest, tz.tyh@t-online.hu) 
– Rácsok – A Bakonyban túráztunk, 
ahol rengeteg hó és fotótéma volt. 

Íme az egyik a KQris-hegy kilátóján.

4. Szalai Csilla 
(Gyöngyös, csili_mili@freemail.hu) 

– A Kálvária Selmecbányán
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Nagyon hozzászoktunk a bankkártyák használatá-
hoz, mert igen kényelmes, gyakorlatilag készpénz 
nélkül tudunk bárhol vásárolni. 

Alapvetően kétféle bankkártyáról szoktunk beszélni: a fo-
lyószámlánkhoz és annak pozitív egyenlegéhez kapcsolódó 
betétkártyáról, és ha van, akkor a hitelkeretünkhöz tartozó 
hitelkártyáról. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy vásárlá-
sunk betétkártyánál számlánk pozitív egyenlegét terheli, hi-
telkártya esetében pedig nem a saját pénzünket költjük, ha-
nem a bank által rendelkezésünkre bocsátott hitelkeretet 
apasztjuk. Költekezésünknek betétkártyánál a számlánkon 
lévő szabad keret (saját pénzünk), míg hitelkártyánál a hitel-
keret (idegen pénz) szab határt. Betétkártyánál is van lehető-
ség arra, hogy vészhelyzet esetére bankunktól, kérésünkre, 
biztonsági hitelkeretet kapjunk. 

A kártyatársaságok szerint is megkülönböztetjük a kár-
tyákat, a legismertebb a Visa és a Mastercard. Kártyánkat 
pedig bankunktól mint kártyakibocsátó banktól kapjuk, 
ma már postán és általában először magát a kártyát, pár 
nappal később pedig a biztonsági (PIN-) kódot. Az új kár-
tyát először a hátoldalán alá kell írnunk, majd aktiválni, az-
az érvényesíteni kell, csak ezt követően tudjuk akár vásár-
lásra, akár készpénzfelvételre használni. Az új kártyához 
rendelt PIN-kódot meg kell jegyeznünk, de arra is van le-
hetőség bankunk készpénzkiadó automatájánál, hogy az 
adott kódot megváltoztassuk olyanra, ami számunkra job-
ban megjegyezhető (például a lakás riasztó kódjához is igazít-
hatjuk, hogy csak egy számot kelljen fejben tartanunk). 

Egy másik osztályozás szerint beszélhetünk dombor-
nyomott, elektronikus és újabban érintőkártyáról (angol ne-
vén pay pass) is. A dombornyomott kártya közvetlen elektro-
nikus környezetben és ilyen közvetlen összeköttetés nélkül is 
használható, míg a másik kettő csak elektronikusan. Meg-
gyorsítja a vásárlást: 5000 Ft alatti összegnél csak oda kell 
érintenünk a terminálhoz, PIN-kódot nem kell megadnunk 
és máris megtörténik a fizetés. 5000 Ft feletti költésnél e kár-
tya használata is kéri a biztonsági kód megadását. 

Vásárlási szokásunk gyorsan változik, ehhez jelentősen hoz-
zájárul nemcsak az internetes kapcsolat, hanem kártyánk is, 
mint egyfajta bizonyossága annak, hogy komolyan akarjuk 
a vásárlást. Ha a hálón megrendelünk egy árut, szolgáltatást 
(például könyvet, repülőjegyet), és kártyával akarunk fizetni, 
akkor szinte kivétel nélkül meg kell adnunk kártyánk adata-
it: a kártyára nyomtatott nevet, a kártya számát, érvényességi 
idejét és egy érvényesítési kódot is, amit a kártya hátoldalán, 
az aláírási mező szélén találunk. Ha ezt a háromjegyű számot 
(angol rövidítése alapján CVC- vagy CVV-kód) megadjuk, ak-
kor bankunk zárolja is vásárlásunk ellenértékét, amelyet akár 
rögtön, akár később a nekünk szolgáltatást nyújtó le tud 
számlánkról emelni. Ez a gyakorlatban azzal a kockázattal 
jár, hogy a megvásárolt könyv, repülőjegy még nincs is a ke-
zünkben, de már kifizettük az árát. Emiatt az internetes, 
ilyen típusú vásárlások óvatosságra intenek, csak a megbízha-
tó, bejáratott, ismert és jó hírnevű szolgáltató választása ese-
tén lehetünk nyugodtak, máskülönben bármilyen későbbi 
reklamáció vagy pénzvisszatérítés igen nehézkes lehet.

Az óvatosság kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy kártyán-
kat, ha át is adjuk fizetéskor a pénztárosnak, pincérnek, úgy 
tegyük, hogy az átnyújtás után is mindig legyen szemünk 
előtt. Ha a terminál nincs látómezőnkben, akkor akár men-
jünk is oda, a kártyás fizetés előttünk történjen, mert igen gya-
koriak a visszaélések. A kártyás fizetésekről kapott igazolást, 
bizonylatot (slip-et) tegyük el és a későbbiekben ellenőrizzük, 
hogy folyószámla-kivonatunkon helyesen történt-e a terhelés. 

Bankunk, ha kiadja nekünk a kártyát, az hosszabb ideig ér-
vényes, akár négy évig is, erre nincs egységes gyakorlat. A kár-
tya előlapján az évszám és a lejárati hónap szerepel. A kártyával 
az érvényesség hónapjának utolsó napjáig, azon a napon éjfélig 
fizethetünk. Persze bankunk általában nem vár az utolsó na-
pig, hanem már a lejárat előtt legyártatja az új kártyát, így a le-
járathoz kötött csere zökkenőmentesen történik. És ha már le-
járat, akkor van még kettő korlát, illetve limit, aminek a beál-
lítását kérhetjük bankunktól. A napi vásárlási limit azt jelenti, 
hogy annál nagyobb összeget nem fizethetünk kártyánkkal. A 

napi készpénzfelvételi limitet ugyancsak vásárlási, 
fizetési szokásaink alapján szükséges beállíttatni. 
Később persze mindkét limitet bankunk segítségé-
vel meg tudjuk változtatni, e limitek biztonságun-
kat növelik. Ugyancsak biztonsági kérdés egy má-
sik gyakorlat is, amely szerint, ha a PIN-kód beüté-
sét elvétettük, szembesülhetünk azzal, hogy a kí-
vánt vásárlás vagy készpénzfelvétel nem sikerül. Sőt 
pénzkiadó automatánál az ilyen tévedés bajjal jár: ha 
kétszer tévedünk, elnyeli kártyánkat. Ha kártyán-
kat az automata lenyelte vagy azt elveszítettük, 
azonnal fel kell hívni bankunk ügyfélszolgálatát, 
amelynek telefonszámát célszerű tárcánkban tarta-
ni vagy maroktelefonunkba elmenteni.     

  PALLA GÁBOR

A BANKKÁRTYA

PÉNZÜGYEINK

A VILÁG PÉNZEI

A perui sol



Nagylelke	dohányosok

Minden társadalomban vannak olya-
nok, akiket a közösség valami miatt 
megbélyegez – szakkifejezéssel élve: 
stigmatizál. A stigmatizáció egyéne-
ket és csoportokat egyaránt érinthet, 
és szinte bármi lehet az alapja: bőr-
szín, vallás, nemzetiség, foglalkozás, 
előélet, pszichés betegség vagy akár 
valamilyen fogyatékosság is.

Az utóbbi időben világszerte felerő-
södött a dohányzás elleni harc, és en-
nek következtében a dohányosok is 
egyre inkább megbélyegzetteknek 
számítanak. Lélektani kutatások ki-
mutatták, hogy aki dohányzik, arra 
pusztán ennek a szokásának az alap-
ján könnyen rásütik például azt, hogy 
modortalan, sőt erkölcstelen és rossz-
indulatú. A stigmatizáció a kedve-
zőtlen lelki hatások mellett gyakorla-
ti szempontból is sok kárt okoz. Kimutatták például, 
hogy a dohányosoknak kevesebb az esélyük az állások 
elnyerésére, sőt egy olyan személy, aki éppen cigarettát 
szív, kisebb valószínűséggel kap segítséget másoktól, 
mint aki nem dohányzik.

Nem csoda, hogy a stigmatizált személyek szeretnének 
tenni valamit annak érdekében, hogy a megbélyegzéssel 
járó hátrányokat elkerüljék vagy legalább csökkentsék. 
A legegyszerűbb eltitkolni azt a vonást, amely a megbé-
lyegzés alapja, ám ez sokszor – például a dohányzás ese-
tében – nem lehetséges. Ezért nagy szerepet kap egy má-
sik módszer, melynek lényege, hogy a stigmatizáltak 
megpróbálják valahogy „jóvátenni” azt, hogy olyanok, 
amilyenek, és magatartásukkal igyekeznek kedvezőbbre 
hangolni a róluk kialakult képet.

A „stigma-menedzsmentnek” ezt az önkéntelenül al-
kalmazott technikáját vizsgálta Carey J. Fitzgerald és 
Adam Lueke abban a kísérletben, amelyről a Current 
Research in Social Psychology hasábjain közöltek beszá-
molót. A kísérletbe 60 dohányzó és 60 nem dohányzó 
diákot vontak be, és mindkét csoportban a résztvevők 
felének egy háromperces videót vetítettek le. A dohá-
nyosoknak bemutatott filmen egy humorista a dohá-
nyosokat szidta, mondván, rossz szagot árasztanak és 
tapintatlanok. A nem dohányzók egy másik humorista 
műsorából láttak részletet, amelyben – sajátos, szatiri-
kus módon – éppen a nem dohányzókat becsmérelték: 

gyengének, beképzeltnek nevezték őket. Vagyis a vi-
deóban látottak alapján a dohányosok és a nem dohá-
nyosok is megbélyegzettnek érezhették magukat – no-
ha a nem dohányzókat a társadalom a valóságban nem 
stigmatizálja. A többi résztvevőnek nem mutattak be 
videofelvételt.

Ezután figyelemelterelő feladatok következtek, majd a 
kutatók minden résztvevőnek átadtak egy szórólapot, 
amelyen egy jótékonysági szervezet önkénteseket kere-
sett. A diákoknak válaszolniuk kellett, milyen valószínű-
séggel vállalnának önkéntes munkát a szervezetnél. Nos, 
azok, akik látták valamelyik videót, és ezáltal 
stigmatizáltnak érezhették magukat – akár dohányosok 
voltak, akár nem –, jóval nagyobb hajlandóságot mutat-
tak az önkéntes munkára, mint azok a társaik, akiknek 
nem vetítettek semmilyen filmet. Fitzgerald és Lueke 
szerint ez egyértelműen annak a jele, hogy azok, akiket 
nyíltan megbélyegeznek és akik emiatt érzik, hogy rosz-
szul áll a szénájuk a megítélés dolgában, igyekeznek ja-
vítani a róluk kialakult képen: az átlagnál nagylelkűbb 
módon viselkednek, hogy ezáltal kiengeszteljék a rájuk 
ferde szemmel néző társadalmat. A stigma tehát nem-
csak lelki terhet és nap mint nap tapasztalható gyakorla-
ti hátrányokat jelent a megbélyegzettek számára, hanem 
észrevétlen módon, de erőteljesen megváltoztatja termé-
szetes viselkedésüket is.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI	LELEMÉNYEK

Vendégszereplés (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Fekete Szépség titka

Egy néhány éve a Marokkói-siva-
tagban felfedezett meteorit, az 

NWA 7034 – becenevén: Fekete 
Szépség – a legújabb vizsgálatok sze-
rint minden bizonnyal a Mars kér-
géből származó, 4,4 milliárd évvel 
ezelőtt keletkezett kőzetdarab, 
amelyhez hasonló kövek sokasága 
borítja a vörös bolygó sötét síkságait.

Az Icarus folyóiratban most meg-
jelent cikk szerint a meteorit alapos 
spektroszkópiai vizsgálatának ered-
ményei megegyeznek a Mars körül 
keringő szondák megfigyeléseivel, 
melyek a bolygó sötét síkságaira vo-
natkoznak. Ezek olyan területek, 
ahonnan a Mars jellegzetes vörös 
színét adó, viszonylag vékony ho-
mokréteg lekopott, és felszínre ke-
rültek a kéreg sötétebb sziklái.

Noha a közvetlenül a felfedezés 
után, 2011-ben elvégzett első anyag-
elemzésekből is kiderült, hogy a me-
teorit a Marsról származik, már ak-

Elképzelésük az, hogy egy 
anyaűrhajót bocsátanak majd 
fel, mely tucatnyi kis 15x15 
centiméteres kockaformá-
jú űregységet visz magával 
az űrbe. Ezek azonban nem 
műholdként keringenek majd 
valamely égitest körül, hanem 
leszállnak az egyikre, például 
egy aszteroidára és a maguk-

kal vitt, „fém-
re éhes” mikro-
bákat egyszerűen 
beleinjektálják az 
aszteroida kőzetei-
be. Több hónap le-
forgása alatt ezek 
a genetikailag mó-
dosított mikrobák 
pedig szépen meg-
bontják a kőzetet 
felépítő anyagokat 
és annyira meg-
változtatják azok 
kémiai állapotát, 
hogy alkalmassá 
válnak a bányá-
szatra – mindezt 
minimális környe-
zeti terheléssel.

drbányászat	mikrobákkal

A Deep Space Industries nevű ame-
rikai cég egyike annak a két vál-

lalkozásnak, mely genetikailag mó-
dosított mikrobák segítségével sze-
retne különféle nyersanyagokat bá-
nyászni különböző égitesteken, így 
aszteroidákon, üstökösökön, sőt még 
a Holdon is.

A módszer, melyet bio bá ny ászat-
nak neveznek, nem új keletű. A 
Földön elsősorban olyan bánya-
vidékeken alkalmazzák, ahol az 
érckitermelés után visszamaradó 
kőzetből, meddőből vagy bányá-
szati hulladékból még viszonylag 
sok értékes anyagot tudnak ki-
vonni. Az eljárás értékes alterna-
tív forrása a ritkaföldfémeknek, a 
réznek, a cinknek, a nikkelnek és 
az aranynak. 

A biobányászati eljárások al-
kalmazásával nemcsak gazda-
ságosabbá tehető a kitermelés, 
hanem olyan területek is meg-
tisztíthatók, ahol a veszélyes 
nehézfémmaradékok jelenléte po-
tenciális veszélyt hordoz emberre 

kor fejtörést okozott, hogy a Fekete 
Szépség a Földön korábban talált 
marsi meteoritok egyik főcsoportjá-
ba sem volt beilleszthető. (Ez utób-
biakat három típusmeteorit nyomán 
SNC-meteoritoknak nevezik, a 
betűk egyúttal a bennük kimu-
tatható legjellegzetesebb, magmás 
eredetű kőzet – shergottit, nakhlit 
és chassignit – típusára is utalnak.) 
Ezek vulkáni tevékenység nyomán 
a felszínre került és ott lehűlt, majd 
megszilárdult lávából származnak.

A Fekete Szépség azonban ezektől 
eltérő eredetű és összetételű breccsa: 
benne különféle kőzettípusú törme-
lékdarabok cementálódtak egybe a 
jóval finomabb szemcséjű bazaltmát-
rixban. Így egyebek között olyan üle-
dékes törmelékdarabokat is tartalmaz, 
amilyeneket már a marsjárók is ele-
meztek a bolygón. A kutatók végkö-
vetkeztetése szerint a Fekete Szépség 
a marsi kéregből kiszakított kődarab 
– eddig az első a maga nemében, 
amelyre rábukkantak a Földön. 

A kutatók szerint a mostani vizs-
gálataik egyúttal azt a korábbi 
ellentmondást is feloldják, amely 
a Földön talált marsmeteoritok 
és a Mars körül keringő szondák 

A majdnem 320 grammos marsmeteorit, 

a Fekete Szépség (KÉP: NASA)

FémevQ mikrobákat szállító _regység

Bányászat az aszteroidán
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és állatra nézve. Ez a módszer te-
hát földi körülmények között már 
bevált, az űrben azonban még 
nem tesztelték.

„Ha tíz-húsz év múlva visszatérsz 
az aszteroidára, már várni fognak a 
mikrobák által előkészített anyagok” 
– nyilatkozta Joseph Grace, a DSI 
és a NASA Ames Kutatóközpont 
munkatársa.

 A szakértők véleménye sze-
rint, amennyiben a Deep Space 
Industries elképzelései megvaló-
sulnak, és élőlények segítségével 
ki tudnánk aknázni az űr nyers-
anyagforrásait, az jelentősen meg-
változtatná az emberi űrtevékeny-
ség gazdaságosságát és jelentősen 
megnövelné űrbéli aktivitását. A 
vállalat első körben víz, jég és más 
illóanyagok bányászatát tervezi az 
aszteroidákon. A kinyert anyagok-
ból készülő rakéta-üzemanyagot a 
világűrben keringő töltőállomáso-
kon tárolná. Ezek az űrbéli kész-
letek fontos logisztikai szerepet 
kapnának a Mars felé vagy más 
távoli célok felé tartó űrexpediciók 
útjának megtervezésében. 

HOLLÓSY FERENC

Vízicsiga,	csodacsiga

Az élénk zöld színben pompázó ke-
leti smaragd elízia (Elysia chlorotica) 

nevű vízicsiga, amely az Egyesült 
Államok és Kanada keleti, atlan-
ti-óceáni partvonalának sekély, 
partmenti vizeiben, il letve mo-
csaras területein él, már régóta 
foglalkoztatja a biológusokat. A 
megjelenésében is növényi levélhez 
megtévesztésig hasonló, alapvetően 
algákkal táplálkozó kis vízilény 
ugyanis képes a Nap energiáját köz-
vetlenül, fotoszintézis-
sel hasznosítani, s így az 
ínséges (algákban sze-
gény) időszakokat átvé-
szelni. Kérdés: miként?

Egy, a Biological Bul-
letinben most meg-
jelent, mikroszkópos 
és genetikai vizsgála-
tokon alapuló tanul-
mány végre erre is 
kielégítő választ ad. 
A szerzők közvetlen 
bizonyítékokat mu-
tatnak be arra, hogy 
a vízicsigák kromo-
szómáiban kimutatha-
tó néhány olyan gén, 
amely az elfogyasztott 
algákból származik, 
s amelyek biztosít-
ják a fotoszintetizáló 
kloroplasztok működé-
sének fenntartását. Ez 
a többsejtű élőlények 
örökítőanyaga közti 
funkcionális génátvitel 
(a gyógyításban alkal-
mazható génterápiák 
„Szent Grálja”) eddig 
ismert első és egyetlen példája. 

„Természetesen nem gondoljuk, hogy 
innen rövid út vezet majd az ember-
ben is alkalmazható génterápiákig, de 
mint egyszerű biológiai modellből, so-
kat tanulhatunk belőle” – nyilatkozta 
a kutatócsoportot vezető Sidney K. 
Pierce, a Dél-Floridai és Marylandi 
Egyetem professzora.

Az már az 1970-es évek óta is-
mert, hogy az Elysia chloritica 
kloroplasztokat „lop” a Vaucheria 
litorea nevű sárgaalgától, amelyeket 
aztán bélhámjának sejtjeiben tart 
fenn és működtet (mint megfigyel-
ték, olykor akár kilenc hónapon át is, 
ami messze meghaladja az algákban 
való működésük időtartamát). Az 

eközben fotoszintézissel megtermelt 
szénhidrátok és lipidek más tápanya-
gok hiányában is elegendők a csigák 
életfunkcióinak fenntartására. 

Hogy pontosan mi áll emögött, 
hosszú évek óta intenzív kutatások és 
heves szakmai viták tárgyát képezte. 
„Most közzétett munkánkban bebizo-
nyítjuk, hogy a csiga kromoszómájában 
kimutatható egy olyan, enzimet kódoló 
gén, amelynek működése nélkülözhetet-
len a kloroplaszt károsodásainak, műkö-
dési zavarainak kijavításához, és ezáltal 
biztosítja, fenntartja azok működését 

– magyarázta Pierce. – S mivel ez a 
gén beépült az örökítőanyagba, a csigák 
következő generációinak is átadódik.”

Ez nem mond ellent azoknak a 
korábbi megfigyeléseknek, amelyek 
szerint az újabb generációk csak 
azután képesek fotoszintetizálni, 
hogy előbb algát fogyasztottak. 
(Emiatt a nagyon fiatal példányok 
színe még nem is zöld, hanem vö-
rösesbarna.) Ez azonban csupán 
annyit jelent, hogy a kloroplasztok 
létrehozásához szükséges gének 
nem épültek be a DNS-be, abban 
„csak” a kloroplasztiszok javításá-
hoz, működtetéséhez nélkülözhe-
tetlen gének vannak jelen. 

(ScienceDaily)

spektrális elemzései között kimu-
tatható eltérésekben nyilvánult 
meg.

„Míg a Földön elvégzett korábbi vizs-
gálatok általában a meteoritoknak csak 
egy-egy kisebb szilánkját vizsgálták 
meg, nekünk ezúttal sikerült a teljes da-
rabról egy átlagos képet alkotnunk – ez 
pedig már megegyezett a szondák által a 
sötét síkságokon látottakkal” – mond-
ta Kevin Cannon, a Brown Egyetem 
kutatója, a cikk vezető szerzője.  

Ez az egyezés egyúttal azt is su-
gallja, hogy a sötét síkságokon a 
lepusztult homokréteg alól előbuk-
kant sötét kéreganyag és a felszí-
nen szétszóródott törmelékek ma-
guk is a Fekete Szépséghez hasonló 
összetételű és szerkezetű breccsás 
kőzetek lehetnek, amelyeket túl-
nyomórészt meteoritbecsapódások 
hozhattak létre. „A Marson több mint 
400 ezer 1 kilométeresnél nagyobb át-
mérőjű meteoritkrátert ismerünk – ír-
ják a kutatók. – Mivel a breccsásodás a 
meteoritbecsapódások természetes követ-
kezménye, egyáltalán nem meglepő, hogy 
az idők során a felszínen nagy mennyisé-
gű ilyen kőzet halmozódott fel.”

(ScienceDaily)

A fotoszintetizáló vízicsiga élénk zöld színe  
és növényi levélhez hasonló formája az álcázásban,  

a ragadozók elQli elrejtQzésben is segít
FémevQ mikrobákat szállító _regység
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 Mivel a német államnak 
garantálnia kell a nukleáris 
létesítményeknek repülőgép-

szerencsétlenségek és terrortámadások elleni biztonságát, 
ezért a szövetségi közigazgatási bíróság döntése alapján a 
brunsbütteli nukleáris hulladéktározó véglegesen elveszí-
tette működési engedélyét.

A ma már nyugdíjas 
Dreckmann házaspár, 
akik csupán 6 kilomé-
terre laknak a tározótól, 
még 2004-ben nyújtották 
be panaszukat az akkor 
csupán tervezés szintjén 
lévő nukleáris hulladék-
tároló ellen. Véleményük 
szerint a szomszédságuk-
ban épülő létesítmény 
támadások és környezeti 
katasztrófák elleni védel-
me nem elégséges. 

2007-ben elsőfokon ugyan 
elvesztették a német jog 
mércéjével nézve is maratoni pert, de az egy évvel későb-
bi másodfokú döntés során a javukra billent a mérleg. A 
hosszas vizsgálat során, amely valamennyi terrorcselek-
ményt és egyéb veszélyes eshetőséget figyelembe vett,  
kényes biztonsági adatokra derült fény, ezért 2013-ban 

az üzemeltető atommulti Vattenfalltól megvonták az 
üzemeltetési engedélyt. A közigazgatási bíróság végül 
a napokban elutasította a Környezetvédelmi Miniszté-
rium fellebbezését, s ezzel egy több mint 10 éves jogi 
procedúra végére tettek pontot. 

Az üzemeltetők nem tudták igazolni, hogy a létesít-
mény terrorcselekmények és egyéb támadások ellen 

megfelelően védett. 2018-
ig, a Castor-tartályok vég-
leges elszállításáig a schles-
wig-holsteini zöld környe-
zetvédelmi miniszter egy 
ideiglenes „vészengedélyt” 
adott ki a tárolásra. Az 
üzemeltetők és a politi-
kusok fejfájását fokoz-
za, hogy a tartományban 
nincs másik kijelölt tározó 
vagy erre alkalmas hely.

Németország biztonsági 
okok miatt az utolsó atom-
erőműveit 2022-ben ter-
vezi lekapcsolni, ami miatt 

a Vattenfall 4,7 milliárd eurós kártérítést követel az ál-
lamtól. A nukleáris hulladék tárolása és őrzése viszont 
még további évezredekig súlyosan terhelni fogja az eljö-
vendő generációk gazdaságát.

(www.greenfo.hu) 
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NYUGDÍJAS HÁZASPÁR ESETE AZ ATOMLOBBIVAL

Mi	történik	az	olvadó	
gleccserek	szenével?	

A Föld éghajlatának melege-
désével világszerte elkezd-

tek olvadni a gleccserek. A 
kutatók és a szakpolitikusok 
érdeklődésének középpontjá-
ban eddig elsősorban az állt, 
hogy a keletkezett hatalmas 
mennyiségű víz mennyiben 
járul hozzá a tengerek szintjé-
nek emelkedéséhez.  

A gleccserek olvadásának azonban 
van egy másik, eddig nem tárgyalt 
hatása, a szénvegyületek felszaba-
dulása. Egész pontosan az a kérdés, 
hogy mi történik a gleccserek jegé-
ben felhalmozott szerves szénnel az 
olvadás után.  Ezzel a fontos témával 
foglalkozik Robert Spencernek, a 
Floridai Állami Egyetem adjunktu-
sának és kutatócsoportjának új tanul-
mánya, amelyet a Nature Geoscience 
című folyóiratban közöltek. „Ez az 
első kísérlet annak felmérésére, hogy 
mennyi szerves szén van a gleccserekben, 
és mennyi szabadul fel, amikor elolvad 
a jégtakaró – jegyezte meg Spencer. 
– A folyamat befolyásolhatja az egész 

táplálékláncot, mert nem tudjuk, hogy a 
különböző ökológiai rendszerek hogyan 
fognak válaszolni az újabb széntartalmú 
anyagok megjelenésére. 

A gleccserek és más jégtakarók a 
Föld édesvízkészletének körülbelül 
a hetven százalékát tartalmazzák. 
Ráadásul az évtizedek óta tartó 
folyamatos olvadás nagymérték-
ben járul hozzá a tengerek szint-
jének emelkedéséhez. De számolni 
kell azokkal a szénvegyületekkel 
is, amelyek a gleccserek felszí-
nére kerültek a levegőből, majd 
a fagyás–olvadás folyamata miatt 
most a gleccserekben tárolódnak. 
Elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetéséből származó különböző 

égéstermékekre, koromra 
és egyéb melléktermékekre 
kell gondolni. 

Spencer alaszkai és sváj-
ci kutatótársaival mintákat 
vett a magashegyi gleccse-
rek jegéből, a grönlandi és 
az antarktiszi jégtakaróból, 
hogy megbecsüljék a szer-
ves szén teljes mennyiségét, 
ami a világ jégkészletében 
raktározódhat.  Úgy talál-

ták, hogy ez hatalmas mennyiség, 
és a következő 35 évben ez a meny-
nyiség még ötven százalékkal növe-
kedhet. Adataik szerint a szennyező 
anyagnak ez a mennyisége körül-
belül a Mississippi vízének felével 
egyenlő. 

„Ez a kutatás egyértelművé teszi, 
hogy a gleccserek kiadós széntartalékot 
raktároznak – mondta Eran Hood, a 
tanulmány vezető szerzője, az Alasz-
kai Délkeleti Egyetem kutatója. – A 
gleccserek jégtömegének csökkenésével 
nagy mennyiségű szénvegyület jut az 
érzékeny tengeri ökoszisztémába, kü-
lönösen ott, ahol a jégtakaróból nagy 
mennyiségű víz kerül az óceánba.”   

MANGEL GYÖNGYI
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...; nagyban. 8. Importolaj! 9. Lenvégek! 13. Annak aljához. 15. Szán-
tóeszköznek a talajt hasító része. 16. Házat emeltet. 18. ElQkelQsködQ. 
21. Német zeneszerzQ (Werner). 22. Csalira harap a hal. 25. Zitácska. 
27. Riga lakosa. 30. Feltételezett „foglalkozása”. 33. Deciliter, röv. 35. 
A rádium vegyjele.

Az 5. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: VÖRÖS VAS; 
A TÜKÖRTOJÁS ÉS A HQVEZETQKÉPESSÉG. Hervé This: Az ato-
moktól a sajttortáig cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Fehérvári 
Márton (Budapest) dr. Horváth György (Szentes), Stefuska Tímea 
(Budapest), Szegedi István (Szolnok) és Voszka István (Budapest). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Az Agave Kiadónál látott napvilágot John le Carré: A kém, aki bejött a 
hidegrQl cím_ könyve, amely alapján föladjuk e heti rejtvényünket. A 
megoldást beküldQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, 2015. március 3-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
46. számunkban indult rejtvényciklusunk ezen a héten ért a végére, 
s a négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve, 1884 
novemberében született orientalista, arabista nevét adják ki. A név 
beküldésének határideje: 2015. március 3-a. A megfejtQk között az Élet 
és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A szerzR munkahelye a regény írása idején. 10. A 
gazdagoknál, elQkelQeknél szokásos. 11. Olga és Mása húga Csehov-
nál. 12. KöltQ, a Színek és kövek cím_ verseskötet szerzQje (Miklós, 
1920–1943). 13. Juhok szálláshelye. 14. A túlsó partig csónakázás. 16. 
TuskófeszítQ eszköz. 17. Becézett Roland. 18. E párt elnöke volt Viktor 
Klima osztrák politikus 1997–2000 között, röv. 19. Nyírbátor határai! 20. 
Lopót borral megtölt. 22. Kapásból válaszol. 23. MÁV ...; nagykanizsai 
sportklub. 24. Az orosz Alekszandr becézése. 26. Atlaszkötés_, egyik 
oldalán fényes szövet. 28. IgeképzQ. 29. Saját kezével, röv. 31. Helység 
Debrecen és Hajdúszoboszló között. 32. Odanyújt. 34. Ésszel felfog. 
36. Végtelen tér! 37. Tényleges foglalkozása.

FÜGGQLEGES: 1. Tengeralattjáró, régiesen. 2. Szónok. 3. ... Mansell; 
Forma–1-es és IndyCar-világbajnok brit autóversenyzQ. 4. Gyermeki 
hiszékenység. 5. Ugyancsak. 6. A gyQzelem ógörög istennQje. 7. En 
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A debreceni Nagyerdőben, az Egye-
temi Botanikuskertben megnyílt az 
Agora Tudományos Élményközpont, 
amelynek látogatói felfedezhetik a 
Naprendszer titkait, megvizsgálhat-
ják a szemünk működését és bepil-
lantást nyerhetnek a mindennapi 

„konyhai” kémiába. Az élményközpont egyik legfontosabb 
célja, hogy a természettudományokat közérthetővé és szeret-
hetővé varázsolja a diákok számára, és már gyermekkorban 
felkeltse az érdeklődést a tudományos ismeretek iránt.

Az élménypark lehetőséget teremt arra, hogy a diákok a 
hagyományos iskolai keretek közül kilépve, sokkal élmény-
szerűbben és kalandosabban maguk tapasztalhassák meg a 
tudományos jelenségeket. 

A Nagyerdőben lévő háromszintes épület laboratóriumai-
ban a látogatók bepillanthatnak a fizika, a kémia, az 
orvosbiológia, a hidrobiológia, a botanika és a robotika rej-
telmeibe, a központ tornyában található csillagdában pedig 
tanulmányozhatják a Napot, a Holdat és más égitesteket.

Az Agora legalsó szintje egy óriási játszótér, ahol több mint 
harminc tudományos játékot, illetve interaktív eszközt lehet 
kipróbálni: találkozhatnak az érdeklődők Öveges professzor 
Heki kutyájával, megfejthetik jó néhány illúzió rejtélyét, utat 
kereshetnek a tükörlabirintusban, megtapasztalhatják, mek-
kora munkával jár az elektromosság létrehozása, de felfedi 
titkát a Bermuda-jelenség egyik lehetséges megoldását de-
monstráló speciális, vízzel teli üveghasáb és a Föld forgását 
szemléltető Foucault-inga is. A látogatók naponta három-
szor izgalmas előadások, tudományos bemutatók és látvá-
nyos kísérletek közül is választhatnak.

Tóhoku vidéke a japán szigetvilág leg-
nagyobbikának, Honshunak északke-
leti részén található hat prefektúrát fel-
ölelő régiója. Kissé hűvös éghajlata el-

lenére tengerrel, hegyekkel, folyókkal, valamint erdőkkel 
körülölelt gazdag természeti táj jellemzi. A szigetvilág-
ban fellelhető első letelepült életforma jeleit mutató, a 
Kr. e. 15 000 és Kr. e. 300 közötti időszakra tehető Dzsómon-
kor a sajátos zsinórmintás agyagedényeiről ismert kultúra 
bölcsője. A politikai és kulturális élet székhelyének nyugatra, 
Narába, valamint Kiotóba kerülésével azonban e vidék el-
maradott, fejletlen térségként a központi hatalom irányítása 
alá került. E nagy terület – elszigeteltsége ellenére – a 
Dzsómon-kultúra hagyományait átörökítő életerőtől duz-
zadó szellemi kultúra jelentős fellegvára lett.

2011. március 11-én a Richter-skála szerinti 9-es erősségű 
földrengés rázta meg a térséget. A mintegy 20 ezer főnyi ál-
dozatról, valamint a földrengést követő fukusimai atomerő-
mű I. számú telephelyének katasztrófájáról beszámoló hír-
adások révén mind Tóhoku egyes prefektúráinak, mind vá-
rosainak neve széles körben bekerült a köztudatba. Mind-
eközben Tóhoku éghajlatának, tájainak és történelmének 
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sokszínűsége, lakóinak sajátos életmódja még mindig alig 
ismert a nagyközönség előtt.

A Tóhoku lencsevégről című kiállítás 10 fotóművész, il-
letve alkotócsoport e régió világát bemutató kollekciójából 
tevődik össze. A március 1-jéig kiállított alkotások bete-
kintést nyújtanak az „ezerarcú” Tóhoku vidékének sokszí-
nű természeti és szellemi örökségébe. A kifinomult kifejező-
erőt tükröző japán alkotóművészek munkái ismeretlen tája-
kon tett érzéki kalandozásra invitálják a látogatót.

Budapesti városrészleteket, piaci 
hangulatot, családi jeleneteket fest 
László Dániel, a szegedi REÖK 
legújabb, Mandulavirágzás című 

kiállításának alkotója. Hiperrealista művei fényképszerűen 
gyönyörű, sokszínű világot varázsolnak a látogatók elé.

László Dániel 2013-ban a Szegedi Nyári Tárlat REÖK-
díjazottja lett, aminek értelmében önálló kiállítást biztosít 
neki a kiállítóház. A festőművész a budapesti Sensaria mű-
vészeti csoport vezetője, a figuratív, realista festészet képvi-
selője. A most látható tárlat eddigi életművéből, az elmúlt tíz 
évből szemezget, és a legfrissebb, 2015-ben elkészült képe-
ket is bemutatja. Majd’ 80 alkotást láthat tőle a nagyközön-
ség március 15-ig.

László Dániel általában sorozatokban gondolkodik, így 
könnyű volt csoportosítani a Szegedre kölcsönadott műve-
ket. Kedves tematikái közt van a nagyvárosi lét és környezet 
ábrázolása, így budapesti képeivel kezdődik a kiállítás is. Lát-
hatjuk egyebek között a Móricz Zsigmond körtér átalakítá-
sának mozzanatait, lepusztult épületeket, csodálatos látképe-
ket a főváros emblematikus hídjaival.

A Mai Manó Házban látható 
Sylvia Plachy Mikor Lesz Hol-
nap című kiállítása. A tárlat cí-
me a fotográfus gyermekkorá-
ból választott mondat: ezt kér-
dezgette esténként elalvás előtt 
édesanyjától.

A kiállított, mintegy száztíz 
képet mágnesként vonzotta a 
címbéli kérdés. A rendezés is 

sokkal inkább a költészethez áll közel, semmint valami-
féle észbeli logikához. Az 
egyes falak verssorok, a ter-
mek és a kiállítás egésze áll 
össze verssé, versekké. 

A művek majdnem fele ed-
dig még sosem jelent meg 
kötetben és nem volt látható 
kiállítótermek falán sem. A tárlat különlegessége egy kis 
filmetűd, amelyet Adrien Brody készített édesanyjáról 
és amely a Mai Manó Házban lesz látható először. A tár-
lat április 19-ig várja az érdeklődőket.

Mindennapi tudomány

Kiállított versLerombolt hagyományok

Sikszín_ világ
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Sztálin hosszú keze
A híres orosz emigráns kommunista, Lev 
Davidovics Trockij 1940. május 24-én úgy tért 
nyugovóra mexikói otthonában, hogy egy 
cseppet sem aggódott a biztonsága miatt. A 
60 esztendQs politikus négy évvel korábban 
kért politikai menedékjogot a tengeren túli or-
szágban...

Trombózisterápia
A terápiás megközelítés trombózis esetén vagy 
az alvadék érpályából való eltávolítását vagy ké-
miai úton történQ feloldását célozza. Egy magyar 
kutatócsoport érdeklQdésének a középpontjában 
ez utóbbi módszer áll: arra kíváncsiak, hogy mi-
lyen tényezQk határozzák meg a trombolízis ha-
tékonyságát és miként lehet befolyásolni.

Röntgensugárzás
az ökotoxikológia szolgálatában
Az európai t_fonálféreg igen elterjedt földré-
szünk nagy területén, hazánkban pedig a fo-
nálférgek domináns faja. Korábbi tapasztala-
tok alapján az állatok különösen érzékenyek a 
talajban lévQ krómra, akárcsak a rézre, amely 
a növényvédQ szerek miatt szintén nagy meny-
nyiségben mosódik le az ültetvényekben, 
szántóföldeken, zöldségágyásokban.
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A hátlapon
Halszemmel a kupolában

A 180 fokos látómező alkalmazása 
hasznos és egyben látványos eszköz 
az asztrofotográfiában: mivel a tel-
jes égbolt leképezhető vele, így 
egyidejűleg nyomon követhetjük 
az ég minden pontjának történése-
it. A kép készítésének idején az ég-
gömböt a Magyar Tudományos 
Akadémia Piszkéstetői Obszerva-
tóriumának kupolája formázta, 
amely a csillagfényből jelen eset-
ben csak a kupolarés nyújtotta lá-
tómezőt mutatta meg . Az ég kes-
keny szeletkéjén a Coma Berenices 
(Bereniké Haja) konstelláció csilla-
gait ismerhetjük fel.

A Mátrában, Galyatető szomszéd-
ságában, 935 méteres tengerszint 
feletti magasságban található intéz-
mény távcsövének működése fél év-
százados múltra tekint vissza: a 
60/90/180 cm-es Schmidt-tele-
szkóp nemcsak a legrégebbi, hanem 
az egyik legjobban kihasznált mű-
szer. Hazánk csillagászati kutatása-
inak jelentős része fókuszálódott 
erre a helyszínre, mind a kisboly-
gók, mind az üstökösök és szuper-
nóvák mérése és felfedezése terén. 
A felvételen a kezelőpultnál Kele-
men János látható, aki 1973 óta, el-
hivatottan végzi munkáját a csil-
lagvizsgálóban. Az intézmény 
munkatársa a kép készítésekor a 
HEART (High Energy Astronomy 
Research Team) programja kereté-
ben GRB (gamma-kitörések) opti-
kai utófénylésének vizsgálatával, 
valamint kvazárok fotometriájával 
foglalkozott.

Kép és szöveg: 
LADÁNYI TAMÁS
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