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… Ady Endre szállóigévé vált verscíme, az Ifjú szívekben élek a 
tudomány, a technológia, az innováció egyik mottója is lehetne. 
Hiszen a tudomány műveléséhez elengedhetetlen kreativitás, 
friss ötletek mindenkor az ifjú szívekből és ifjú elmékből merít-
hetnek utánpótlást. Ez jutott eszembe akkor, amikor a jubileu-
mi, huszadik Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó 
Kiállítás (amelyet a Nemzeti Tehetség Program országos, felme-
nő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi versenyek támogatá-
sára kiírt pályázata támogatott) standjain bemutatott, általános és 
középiskolás korú diákoktól származó projekteket, kísérleteket, 
modelleket és maketteket csodálhattam. 

A Nemzeti Múzeumban rendezett döntőn idén is a legvál-
tozatosabb témák szerepeltek. Hogy csak a legifjabbak alko-
tásaiból szemezgessek: egy felvidéki, hetényi hatodikos tanu-
ló az otthonuk fűtés-korszerűsítését  tervezte meg ötletesen 
és költséghatékonyan; egy hatodikos zuglói általános iskolás 
szemléletes szélkerék-modellt szerkesztett; egy hetedikes 
nyíregyházi fiatalember pedig a családi méhészetükben ta-
pasztaltak alapján a rajzást megelőző, a méh-anya által halla-
tott ének érzékelésére és kiértékelésére alkalmas műszert ké-
szített. S a sort még hosszan folytathatnánk!

A TIT Kossuth Klub és az Uránia Ismeretterjesztő Alapít-
vány által rendezett tehetséggondozó verseny sokszínű volt 
abban a tekintetben is, hogy határainkon belülről és kívülről 
számtalan városból, településről érkeztek a műszaki és termé-
szettudományok iránt behatóan érdeklődő fiatalok. A fődí-
jasok között így szerepelt zentai feltaláló duó (Kiss Tamás-
Csipak Levente), a betegek távoli követésére és egészségügyi 
állapotának vizsgálatára alkalmas szoftverrel; várpalotai diák 
(B. Kiss Bálint) szemléltető kísérleti doboza; s dunaszerdahe-
lyi fiatal kutató (Sághy Péter) radioaktív háttérsugárzást mé-
rő kísérletsorozata. A legjobbak jutalmul nemzetközi bemu-
tatkozási és tapasztalatszerzési lehetőséget nyertek hasonló te-
matikus versenyeken és kiállításokon (15. MILSET Expo-
Sciences International – ESI 2015 – Belgium). A rendezők 
pedig fontosnak tartották, hogy ne csak a diákok, hanem a 
kiemelkedő munkát végző felkészítő tanárok is elismerésben 
részesüljenek, hiszen nélkülük vélhetően a diákok egy része 
nem talált volna rá a felfedező útra és sok diákötlet kivitele-
zetlenül maradna.

Ady már idézett versének kulcsszavai az ifjúság, a virágzás és 
az élet.  A XX. OTTDK-n tapasztalt ötlet-özön az ifjak virág-
zó kreativitására mutatott példát, amellyel vélhetően sikerrel 
megállják majd a helyüket a műszaki és a tudományos életben.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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 Cifraszer-történelem

Gondolhatnánk, hogy napjainkra 
a viseletkutatás letette az asztalra 
mindazt, amit fontosnak vélt a 
témában. Korán sincs így, éppen 
a történeti és régészeti kutatások 

eredményei hatására nyílt újabb lehető-
ség a néprajz eme igencsak szép terü-
letének bővítésére, a kép finomítására, 
cizellálására – mondta el lapunknak 

Bartha Júlia etnográfus, a szolnoki 
Damjanich János Múzeum nyugalma-
zott néprajzi osztályvezetője.

A magyar népviseleti darabokat vizs-
gálva azt láthatjuk, hogy szabásuk, dí-
szítésük egyes részletei történetileg kü-
lönböző korszakokból, a kelet- nyugati 
határok különböző irányaiból és a saját 
gondolatiságból, a természeti körülmé-
nyek szükség teremtette megoldásaiból 
alakultak ki. Szemléletes példa erre a 
szűrviselet. A legdurvább gyapjúszövet, 
a guba Ungvár felől érkezett későbbi 
fő elterjedési területére, az Alföldre, 
amint ez a debreceni gubacsapók és 
szűrszabók peres irataiból kitűnik. E 
két mesterség története egy tőről fa-
kad, csak idővel váltak szét. Egy 1609. 
évi limitációban mint új mesterségek 
szerepeltek a szűrcsináló mesterek, csapók, 
avagy szűrtakácsok.

A viselettörténeti kutatásoknál for-
rásértékűnek tekinthetők a képes 
ábrázolások. A Képes Krónikában, 
de más középkori forrásokban sem 
ismerünk egyetlen szűrábrázolást 
sem. S bár a nemezelés technikájának 
ismeretét magukkal hozták őseink, 
hiszen a nemez és a köpönyeg szavunk 
is nyelvünk honfoglalás kori török ré-
tegébe tartozik, a szűr, ez a kabátféle 
pásztorviselet, későbbi lehet. A szűr 
első írásos említése is csak a XVI. 
század elejéről való.
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Már az elnevezése is több problémát 
vet fel, máig nem tisztázott az erede-
te. Felvetődött a szürke színből való 
eredeztetése. Talán nagyobb a valószí-
nűsége a kipcsak-török (közép- ázsiai 
török) szürmak díszített nemez jelenté-
sű szónak. A magyar nyelvben a szűr 
szó is kettős jelentésű. A XVI- XVII. 
században az anyagot már nem, csak a 
viseleti darabot jelentette.

A szűr szabását a XIX. századi da-
rabokból ismerjük, amikor főként 
a magyar parasztság viselete volt. 
Itt ötvöződött az eurázsiai erede-
tű, de a magyarsághoz a közép-
kori Nyugatról került csuklyával, 
az európai reneszánsz eredetű 
szögletes gallérral és a kifelé hajló 
elejlapokkal. 

Legújabb viselettörténeti ku-
tatások bizonyítják, hogy a re-
neszánsz négyszögletes gallér az 
újabb típusú magyar szűröknél 
kombinálódott egy állógallérral, 
ami keleti eredetű viseleti dara-
bok tartozéka volt. A honfoglalás 
kori, majd hódoltság kori felsőru-
hák része az állógallér, de a Képes 

Krónika ábrázolásain látható kunok 
is állógallérú köpenyt viselnek. 

A karcag-orgondaszentmiklósi 
ásatások során előkerült, aranyszál-
lal hímzett gallér is igazolja, hogy 
a XV. századi kunok viseletének is 
része volt ez a gallértípus. 

Miután a XIX. században már ün-
nepi viseletté vált a szűr, a hatalmas 
szögletes gallér kínálta magát a díszí-
tésre. Erre enged következtetni az is, 
hogy a gallérok csücskében két gomb 
található, amivel össze lehetett csava-
rintani, csuklyává alakítani.

Végül is a cifraszűr, ez a sajátosan 
magyar viselet úgy alakult olyanná, 
amilyennek a múzeumokban ma lát-
ható, hogy alapszabását minden bi-
zonnyal keletről kapta, a szűrcsat a hó-
doltság kori mentékről, illetve a XIX-
XX. századi díszmagyarokról került a 
szűrre. Az állógallér keleti eredetű, már 
a honfoglalás korából ismert.

A szűr díszítményei közül a rátétes dí-
szítés keleti hozadék, a dunántúli szűrök 
őrizték meg. A virágdíszítés, a rozmaring-
levelezés a tiszántúli szűröket jellemzi, 
közülük is a legrégiesebbnek a jászkun-
sági szűrök tűnnek. Az aszimmetrikus 
állócsokrokat, fogazott szélű leveleket, 
töltött szárakat, a virágok más színnel 
való kontúrozását, a virágban virág 
motívumokat oszmán-török erede-
tűnek tartják a kutatók. Mindezek a 

jászkunsági szűrökön is előfordulnak. 
A szűröket a galléron, az elejen, az oldal-
toldásként szolgáló aszajon és az ujjak 
végén díszítették. A szűrök díszítése 
nemcsak tájtípusaiban ( Jászkunság-
Alföld, Debrecen-Hajdúság, Bihar-
Erdély, Felföld, Dunántúl), hanem 
tájtípuson belül is eltérő. A legjobb 
példa erre a kunsági szűr, amelynek 
színeiben, de motívumaiban is kü-
lönösen jellemző az egyes kun városok 
sajátos díszítése. (A vásárokon, csár-
dákban a szűréről látni lehetett, hogy 
melyik városból való a legény.) Ennek 
a sajátos díszítésnek alighanem az a 
magyarázata, hogy a helységben dol-
gozó szűrszabó mester maga alkotta 
mintakönyv alapján virágozott. 

A népi díszítőművészet megértése 
csak úgy lehetséges, ha a motívumok 
gyakran antropomorf jellegét meglát-
juk. Ez magyarázatot adhat bizonyos, 
főleg életmódhoz kötődő motívum-
kincs továbbélésére, de vándorlására is. 

Ugyanaz a motívum másnak hat szö-
vésben, hímzésen, bőrmunkán, vagy 
ötvös-remeken, bár az eredeti jelentése 
azonos. Megfejtésében gyakran a nép-
költészet is segít. 

KELEMEN CSILLA
	
	 A	dinoszauruszok	

kacsacsWre	emlWse	

A jól ismert, két lábon járó, hül-
lőmedencéjű dinoszauruszok 
(Theropoda) legtöbbje raga-
dozó állat volt. Közéjük tar-
tozott a mozivászonról is isme-
rős Tyrannosaurus rex és a hírhedt 
Velociraptor mongoliensis is. Noha a 

csoport elsősorban húsevő fajokat fog-
lal magába, akadtak minden-, sőt nö-
vényevő Theropoda-dinoszauruszok 
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A Chilesaurus diegosuarezi rekonstrukciója 

(KÉP: GABRIEL LÍO) 
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méteresre becsülhető.
A kutatók a leletek tanulmányo-

zása során a külső megjelenési bé-
lyegek sajátos keverékével kerültek 
szembe, ugyanis bizonyos kvantita-
tív jellegeiben a Chilesaurus más-más 
dinoszaurusztaxonokra hasonlít: feje 
és törzse (tengelyváza) Ceratosaurus-
szerű, elülső végtagja és vállöve a pri-
mitív Tetanura-dinoszauruszokéra 
hasonlít, medenceöve a Coleurosaurus-
dinoszauruszokéhoz, míg hátsó végtagja 
ismét a primitív Tetanurákéhoz hasonló.

A Chilesaurus bizarr anatómiája ér-
dekes kérdéseket vet fel a faj rendszer-
tani rokonsági viszonyaival kapcso-
latban. A kutatócsoport filogenetikai 
analízisei a Chilesaurust a Tetanura-

is a földtörténet során. A legújabban 
felfedezett növényevő Theropoda a 
Chilesaurus diegosuarezi, amelyet a Bu-
enos Aires-i Bernardino Rivadavia 
Természettudományi Múzeum mun-
katársa, Fernando E. Novas vezette 
nemzetközi kutatócsapat nemrégiben 
a Nature hasábjain mutatott be a vi-
lágnak.

A Chilesaurus diegosuarezi elne ve zés 
nem tűnik szokványos dinoszaurusz 
névnek. A faj génuszneve – Chilesaurus 
– a Chilei Köztársaságra utal, ahon-
nan kövületei származnak. A fajnév 
– diegosuarezi – Diego Suarez nevéből 
ered, aki 7 éves korában megtalálta az 
első Chilesaurus-maradványokat a ké-
ső-jurában (tithoni, ~150-145,5 millió 
éve) keletkezett Toqui Formációban a 
dél-chilei Aysénben.

A lelőhelyen – számos krokodilféle és 
hosszúnyakú dinoszaurusz maradvá-
nyai mellett – több Chilesaurus-egyed 
meglehetősen jó állapotban megőrző-
dött maradványai kerültek elő, amelyek 
különböző egyedfejlődési stádiumokat 
képviselnek. A holotípus-példány egy 
nagyjából 1,6 méter hosszúságú rész-
leges csontváz. E példányról a kopo-
nyavarratok csontosodásának mérté-
ke alapján a kutatók megállapították, 
hogy nem volt kifejlett egyed, csontjai-
nak mérete a legnagyobb példányéinak 
csupán nagyjából a fele. Négy másik, 
különböző egyedfejlődési szinten levő 
példány alapján a Chilesaurus kifejlett 
egyedeinek maximális testhossza 3,2 

dinoszauruszokhoz közeli eredettel 
sorolták a Theropodák közé. Mind 
a Theropoda, mind az azon belüli 
Tetanura-rokonságot komoly csonttani 
bélyegek támasztják alá (például a csi-
golyák, a combcsont és a sípcsont anató-
miai jegyei). Ugyanakkor a Chilesaurust 
alsó állkapcsa és fogai hasonlóvá teszik 
a Sauropoda és Therizinosauria nö-
vényevő dinoszauruszokhoz, ez utóbbi 
hasonlóság azonban az étrend számlá-
jára írható. Ebben az összefüggésben 
érdemes megemlíteni a Chilesaurus 
szeméremcsontjának hátrahajlását, ami 
kapcsolatban lehet a növényi táplálék 
feldolgozásához kellő bélrendszeri ka-
pacitás megnövekedésével.

„A Chilesaurus diegosuarezi a dinoszau-
ruszok kacsacsőrű emlőse, minthogy a kon-
vergens evolúciós mozaikok miatt a külön-
böző testtájai más dinoszauruszokéira em-
lékeztetnek. Ekkor élőlények egy csoportja 
vagy csoportjai a hasonló életmód és evolú-
ciós nyomás miatt hasonlóvá válnak más, 
nem rokon taxonokhoz” – mondta a cikk 
egyik társszerzője, Martín D. Ezcurra, a 
Birminghami Egyetem munkatársa.

A kutatók eredményei szerint a 
Chilesaurus fejlődési ága egyedi, csak 
Dél-Amerika déli részéről ismert, amely 
endemizmus rendkívüli az amúgy vi-
lágszerte meglehetősen kozmopolita 
jura időszaki dinoszauruszfaunákban. 
„Noha növényevő Theropodák már ismer-
tek Észak-Amerikából, ez az első dél-ame-
rikai Theropoda, amely ilyen megjelenési 
bélyegeket hordoz” – szögezte le Novas.

A Theropoda-dinoszauruszok voltak 
a legtöbb mezozoikumi (251–65 millió 
évvel ezelőtt élt) szárazföldi ökosziszté-
ma domináns ragadozói. A Chilesaurus 
most komoly kihívás elé állíthatja a 
korai Theropodák evolúciójáról alko-
tott eddigi elképzeléseket, hisz e lele-
tek rávilágítanak arra, hogy mennyire 
hiányosak az ismereteink még a főbb 
dinoszauruszcsoportok sokféleségének 
korai alakulásával kapcsolatban is.

SZABÓ MÁRTON

 SzületW	bolygórendszer

Tavaly novemberben szen zációs 
felvételt tettek közzé az ALMA 
rádiótávcsövei mellett dolgozó 
csillagászok: a látványos hamis 
színezésű képen egy fiatal csil-
lag körüli protoplanetáris korong 
meghökkentően részletes szerke-R
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A Chilesaurus jobb alsó állkapcsának 

töredéke a benne ülQ fogakkal
KÉP: HTTP://CDN0.DAILYDOT.COM

Chilesaurus diegosuarezi maradványai a dél-chilei AysénbQl, középen a holotípus-példány 
rekonstruált csontvázával (KÉP: NOVAS ÉS MUNKATÁRSAI, 2015)
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zete látható, benne fényes koncentrikus 
gyűrűk sorozata, amelyeket sötétebb 
(anyagmentes) hézagok választa-
nak el egymástól. A kutatók értel-
mezése szerint egy születőben lévő 
bolygórendszer fejlődésének korai 
szakaszát sikerült lencsevégre kap-
niuk. Ezzel azonban nem minden 
szakember értett egyet. Most a Da-
niel Tamayo, a Torontói Egye-
tem és a Kanadai Elméleti 
Asztrofizikai Intézet asztrofi-
zikusa vezette kanadai kuta-
tócsoportnak elméleti, számí-
tógépes szimulációs modell-
számításokkal is sikerült alá-
támasztani, hogy a csaknem 
kör alakú, szinte pormentes 
hézagokat valóban már ösz-
szeállt bolygók hozhatták létre 
a fiatal csillag körüli por- és 
gázkorongban. Erről beszá-
moló cikkük az Astrophysical 
Journalben jelenik meg.

„Számításaink megerősítik, 
hogy a HL Tau körüli anyagko-
rongról készült felvétel valóban 
egy születő bolygórendszer nagyon 
korai állapotát rögzíti, amelynek 
további alapos vizsgálata és elem-
zése hatalmas előrelépést hozhat a 
bolygók keletkezésének megértésé-
ben” – nyilatkozta Tamayo. 

Bármennyire is kézenfekvőnek 
tűnt a felvétel – amelyet az ALMA 
tavaly októberben végzett megfigye-
lései nyomán hoztak nyilvánosságra 
– fenti értelmezése, szakmai körökben 
heves vitákat váltott ki. A feltételezést 
ellenzők kétségbe vonták, hogy egy 
ennyire fiatal csillag körül ilyen rövid 
idő elegendő lehetett ilyen – a rend-
szer méretei alapján megbecsülhető – 
nagyméretű bolygók kialakulására. A 
csillagtól távolabb eső három, anyag-
mentesnek tűnő hézagot (amelyek 

mindegyike Naprendszerünkre vetítve 
messze a Neptunusz pályáján túl hú-
zódna) egymáshoz túl közelinek ítélték: 
azzal érveltek, hogy három – becsülhe-
tően – nagytömegű bolygó az egymás 
mozgását is zavaró gravitációs kölcsön-
hatások miatt heves ütközésekbe bonyo-
lódna, és nem hozhatna létre egymáshoz 
ennyire közeli stabil pályákat.

Tamayo és munkatársai modellszámí-
tásai viszont azt sugallják, hogy megfe-
lelő kezdeti feltételek fennállása esetén 
létrejöhetnek olyan, az égi mechaniká-
ban „rezonáns konfiguráció”-nak ne-
vezett pályák, amelyeknek a csillagtól 
mért távolságai (pályasugarai vagy fél 
nagytengelyei) egymással meghatá-
rozott arányokban állnak. Szerencsés 
esetben ezeken a pályákon a bolygók 
úgy keringhetnek, hogy sosem (vagy 
nagyon hosszú ideig nem) kerülnek 

olyan veszélyes közelségbe egymáshoz, 
hogy pályájukról a kölcsönös gravitá-
ciós hatások következtében lesodród-
janak, s kaotikus ütközésekbe keve-
redjenek. (Naprendszerünkben példa 
erre a Plútó és a Neptunusz: egymást 
térben átmetsző pályagörbéik ellenére 
mindig elegendő távolságra maradnak 
egymástól ahhoz, hogy pályájukon 
stabilan megmaradhassanak. Több 
bolygós exobolygórendszerekben is is-
merünk hasonló példákat.) 

A HL Tau rendszere nagyon fiatal, 
alig 1 millió éves, tőlünk 450 fényév-
re, a Bika (Taurus) csillagkép irányá-
ban található. A protoplanetáris ko-
rong méretei jócskán meghaladják a 
Naprendszer kiterjedését.

Más, ennyire fiatal rendszerekhez 
hasonlóan a látható színképtarto-
mányban a HL Tau sem észlelhető, 
mivel olyan sűrű por- és gázfelhő 
burkolja, amelyen a fény nem tud 
áthatolni. Azonban az ALMA rádió-
távcsövei a fényénél sokkal hosszabb, 

milliméteres/szubmilliméteres 
rádióhullámok tartományában 
vizsgálódva átlátnak ezen a 
sűrű burkon, emellett kivétele-
sen nagy felbontóképességük-
nek köszönhetően a szerkezet 
finomabb részleteit is feltárják.

„Az eddig felfedezett több ezer 
exobolygó között – melyek közül 
számos többes rendszerben található 
– valóban kivételesnek tűnhet a HL 
Tau rendszere a maga meglepően 
szabályos, csaknem kör alakú pályá-
ival. Az exobolygók túlnyomó több-
sége ugyanis, amelyek többnyire jó-
val idősebbek is, ennél sokkal excent-
rikusabb elliptikus pályán mozog – 
mondta Tamayo. – Ugyanakkor 
– tekintve a rendszer nagyon fiatal 
korát – az sem zárható ki, hogy a 
későbbiekben ebben a rendszerben is 
felborul a mostani egyensúly, s egyes 
bolygók mozgása kaotikussá válik, s 
lesodródnak mostani pályájukról.” 

Tamayo szerint az ALMA 
további, hasonlóan fiatal rendsze-
reket megcélzó vizsgálatai segít-
hetnek majd annak megválaszolá-
sában, hogy vajon a HL Tau körül 
születőben lévő bolygórendszerben 
megfigyelt sajátosságok tipikus-
nak tekinthetők-e az ennyire fiatal 
rendszerekben, vagy különlegesen 
szerencsés kezdeti feltételeknek tu-
lajdoníthatók. 
Forrás: http://ose.utsc.utoronto.ca/ose/story.
php?id=7208 

A HL Tau és környezete a Hubble-_rtávcsQ felvételén (háttérkép). A kinagyított betétképen az 
ALMA hamisszínezés_ felvétele a csillag körüli protoplanetáris korongról 

A HL TAU protoplanetáris korong (balra) és a Naprendszer 
(jobbra) méreteinek összehasonlítása. A HL Tau rendszerének 
külsQ pereme mintegy háromszor messzebb húzódik, mint a 

Neptunusz pályája a Naprendszerben.
KÉPEK: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
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A z éghajlat válto-
zása természetes 
élőhelyeink fel-

bomlásához, átalakulásá-
hoz, visszahúzódásához, 
területi elmozdulásához 
vezethet. Az élőhelyek 
ugyanakkor várhatóan 
nem egységes módon és 
mértékben fognak válaszolni az ég-
hajlat változására, így elkülöníthe-
tünk – az érzékenységi modellezés 
eredményeképpen – a XXI. századi 
klímaváltozásra érzékeny és arra ke-
vésbé érzékeny élőhelyeket. Az előb-
biek jellemzője, hogy a század végére 
erősen visszahúzódhatnak, sőt az is 
elképzelhető, hogy már nem találják 
meg hosszú távú fennmaradásuk kli-
matikus feltételeit Magyarországon, 

KL ÍMAVÁLTOZÁS 	 ÉS 	 ÉGHAJLATÉRZÉKENY 	 É LVHELYEK

A globális klímaváltozás hatásait regionális szinten vizsgáló modellek szerint hazánk éghajlata a XXI. 

században	jelentWs	változáson	megy	keresztül.	Klímánk	módosulása	miatt	egyes	élWhelyeink	akár	el	
is	tenhetnek	Magyarország	területérWl,	s	e	mindenkit	egyaránt	érW	veszteség	az	ökológusok	mellett	
a	tájépítészek	számára	is	feladatokat	ad.	Az	élWhelyek	eltenése	nemcsak	taxonok	közötti	hálózatok	
és	ökoszisztéma-szolgáltatások	megszenését	vonja	maga	után,	hanem	a	bennük	rejlW	formakincset	

is	örökre	elveszíthetjük.	Cikkünkben	e	formakincs	megWrzésére	teszünk	javaslatot.

így egy lassú folyamat 
végeredményeképpen el is 
tűnhetnek hazánkból.

Tájépítészeti szempont-
ból e veszteség jelentősé-
gének megítélésekor egye-
bek mellett az élőhelyek-
ben rejlő formakincset 
(színek, arányok, formák, 

textúrák, terek, tömegek, dinamika 
stb.) is figyelembe vesszük. Egy-egy 
fajnak a bioszférában betöltött fon-
tos szerepét – vagy konkrétabban a 
nélkülözhetetlenségét az emberi faj 
létezése/életminősége szem pontjából 
– jobbára csak akkor kezdjük felis-
merni, amikor az adott faj a kipusz-
tulás szélére sodródott, esetleg ki is 
pusztult. Ugyanígy bizonyos élőhe-
lyek formagazdagságára és a forma-
kincs értékére is csak akkor ébre-
dünk rá, amikor arra a klímaválto-
zás miatt várható visszahúzódásuk, 
esetleg eltűnésük hívja fel a figyel-
münket.

Távoli	tájak	hangulata

Az élőhelyek által őrzött forma-
kincs hasonlóképpen formálja nem-
zeti identitástudatunkat, mint egy, a 
kultúránk részét képező népdal vagy 
vers. Éppen ezért a fomakincs meg-
őrzésre, továbbörökítésre méltó. En-
nek lehetőségét mutatjuk be a továb-
biakban egy nagy valószínűséggel 
erősen klímaérzékeny élőhely, a mész-
kerülő lombelegyes fenyves példáján.

A formakincs továbbörökítésének 
két triviális módja az élőhely megőr-
zése, valamint a formakincs átha-
gyományozása az eredeti élőhelyből 

kiszakítva. Az utóbbi megközelítés-
módnak hathatós eszköze a kertépíté-
szeti stilizálás. A kertépítészeti stili-
zálás mint dísznövény-alkalmazási 
módszer leggyakrabban esztétikai 
megfontolásból, városi környezet-
ben, kisléptékű tájépítészeti mun-
kákban jelenik meg.

A módszer eredeti koncepciója az, 
hogy egy társulás/élőhely/táj nö-
vényzetének karakterét (tömeg- és 
térarányait, formáit, színdinamiká-
ját, egyéb jellemzőit) más helyen, 
más időben, más klimatikus feltéte-
lek mellett idézze meg, elsődlegesen 
dísznövények segítségével. Így a ki-
választott festői növénytársulás stili-
zálásával tudatosan befolyásolhatjuk 
a kert vagy szabadtér (park, tér) ka-
rakterét, megteremthetjük egy táj 

AZ ELVESZP FORMAKINCS 
NYOMÁBAN

MészkerülQ lombelegyes fenyves 
állományképe Szakonyfalu határában

A keleti luc a közönséges luchoz
 igen hasonló karakter_
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ezek a nö vény együt te sek nem ke-
zelhetők az adott társulás előfor-
dulásaiként és kialakításukkor a 
természeti környezetben alkalma-
zott természetvédelmi technikák 
helyett kertépítészeti módszerek-
hez kell folyamodni. Ezért a stili-
zálásnak csupán kert- és szabadtér-
építészeti, illetve dendrológiai jelentő-
sége lehet, a veszélyeztetett élőhelyek 
megőrzésére irányuló természetvé-
delmi törekvések eszközrendszerébe 
nem illeszkedik. Habár a két meg-
közelítés egymástól céljában és mód-
szereiben is alapvetően eltér, az élő-
hely-rekonstrukciós munkák során 
felgyülemlett tapasztalatok és az 
ökológus szakma több évtizedes tu-
dása a kertépítészeti stilizálás során is 
felhasználható.

MészkerülW	lombelegyes	
fenyvesek

A különlegeset, újat kereső ember 
számára a stilizálás előképei jel-
lemzően az idegen, messzi tájak és 
a különleges társulások. A távoli 
tájak növényei mellett az idő di-
menziója mentén is érdekessé vál-
hatnak társulások. Így például 
azok, amelyek a klímaváltozás kö-
vetkeztében vélhetően eltűnnek, 
legalábbis hazánkból. Ilyenkor a 
stilizálás az élőhely formakincsé-
nek mintegy mementóként való 
megőrzését szolgálhatja. Ezért 
esett a választásunk egy, a klíma-
változás által valószínűleg erősen 

érintett élőhelyre, a már említett 
mészkerülő lombelegyes fenyvesek 
tár su lás cso portjára.

Magyarországon a fenyveserdők 
talajhoz kötötten (edafikusan) for-
dulnak elő, csoportosításuk is ezen 
az alapon történik. Az Általános 
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rend-
szer (Á-NÉR) mészkedvelő erdei-
feny ves re és mészkerülő lombele-
gyes fenyvesre osztja ezeket, szá-
munkra most ez utóbbi az érdekes. 
A mészkerülő lombelegyes fenyve-
sek élőhely- kategóriája több társulást 
foglal magában, ilyenek a jegenye-
feny ves-lucosok, a mohás fenyves-
tölgyesek és a mészkerülő fenyves-
tölgyesek. E társulások magyarorszá-
gi elterjedése a Nyugat-Dunántúl dé-
li részére korlátozódik (Vendvidék, 
Őrség, va la mint a Felső-Kemeneshát 
és a Kerka-völgy nyugati része). A 
mészkerülő lombelegyes fenyvesek 
társuláscsoportjának termőhelyén a 
talaj jellemzően savanyú (mindig 
mészmentes) vályog, a klíma pedig 
csapadékban igen gazdag, kiegyenlí-
tett. A lombkoronaszint ke vert (lom-
bos és tűlevelű fajokat egyaránt tar-
talmaz), a cserjeszint gyakran hiány-
zik, vagy ha van, akkor dominálnak 
benne a lomberdei fajok, míg a gyep-
szint mészkerülő fajokban gazdag, a 
mohaszint dús.

Két fő altípusa ismert, melyeket a 
domináns fenyőfaj alapján külön-
böztethetünk meg. E faj lehet luc 
(Picea abies) vagy erdeifenyő (Pinus 

hangulatát. S bár a definícióból ez 
nem feltétlenül következik, a kert-
építészeti stilizálás során elsősorban 
távoli tájakat szoktunk megidézni, s 
célunk ezáltal a kertet – legalábbis 
hangulatában – az eredeti helyszíné-
től távolra helyezni.

A messzi tájak karakterének stilizá-
lására jól ismert példa – számos 
egyéb mellett – a mediterrán kert, 
melynek szinte divatja van mostaná-
ban. A hangakertek és a különböző 
típusú sziklakertek is e sorba tartoz-
nak. Sajnos azonban hazai élőhely 
stilizálására igen kevés javaslatot is-
merünk: az alföldi nyáras-borókás 
társulást és karszt bo kore rdőt említi 
csupán a szakirodalom. Ennek elle-
nére fontos hangsúlyozni, hogy a 
hazai élőhelyek némelyike olyan ér-
tékes formakincset rejt, melyet sem-
milyen értelemben nem múlnak 
felül a gyakran megidézett mediter-
rán, nedves szubtrópusi vagy alpesi 
élőhelyek.

Egy-egy élőhely, társulás veszé-
lyeztetettségét a kutatók hazánkban 
mindeddig botanikai oldalról jár-
ták körbe, a tájépítészeti forma-
kincs veszélyeztetettsége szempont-
jából nem. A kertépítészeti stilizá-
lással a klímaérzékeny élőhelyek 
karakterének továbbörökítésére, egy 
el ve sző fél ben lévő formakincs átha-
gyományozására tehetünk kísérle-
tet. A stilizálás nem kötődik az ere-
deti előfordulási helyhez, és nem cél-
ja az élőhely-rekonstrukcióban való 
közreműködés. A rendelkezésre álló 
szűkös tér, valamint az épített ele-
mek nagy száma és közelsége miatt 

Montereyi zárttobozúfenyQ fiatal példánya

Keleti gyertyán alkotta állomány a faj egyetlen hazai elQfordulási helyén, a vértesi Haraszt-hegyen 



648   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/21

zálás útján a formakincs mintegy 
mementóként megmaradhat, kerti 
és települési szabadtéri növénykiülte-
tések formájában. 

A kertépítészeti stilizálás során az 
eredeti élőhely karakterfajait telepít-
jük vagy a karakterfajokhoz hasonló 
megjelenésű taxonokkal helyettesít-
jük azokat. Gyakran csak ez utóbbi 
lehet célravezető, hiszen a klimati-
kus és egyéb környezeti feltételek 
nem minden esetben felelnek meg 
az élőhelyre jellemző fajoknak. A 
stilizálás során a tervezési helyszín 
egyáltalán nem kötődik az élőhely 
eredeti előfordulásához, az élőhely 
megidézése célunk lehet az ország 
átellenes pontján is akár, s a terv 
szinte mindig épített környezetben 
valósul meg. A stilizálásnak nem cél-
ja az eredeti élőhelyhez megtéveszté-
sig hasonló nö vényegyüttes kialakí-
tása, sokkal inkább feladata, hogy a 
hangulatot, az érzést, az emlékeket 
megidézze. A vizsgált élőhely karak-
terét leginkább a lombkoronát alko-
tó fafajok adják, de hozzájárul a 
cserjeszint megléte vagy épp hiánya 
és az aljnövényzet karaktere is.

A	helyettesítWk
Nézzünk most néhány példát, hogy 
az élőhelyre jellemző főbb fafajokat 
milyen szárazságtűrőbb, hasonló 
megjelenésű fajokkal lehetne helyet-
tesíteni! A közönséges luc karakterét 
jól visszaadja a keleti luc (Picea 
orientalis) vagy esetleg a – kissé kar-
csúbb és kékesebb lombú – szerb luc 
(Picea omorika) és a határozottan ké-
kebb lombszínű kínai szúrós luc 
(Picea asperata). Az erdeifenyő meg-
idézője lehet többek között a – nem 
véletlenül japán erdeifenyőnek is ne-
vezett, karakterében igen hasonló – 
vöröskérgű fenyő (Pinus densiflora), a 
szurkosfenyő (Pinus rigida), a – feke-
tefenyőre inkább hasonlító – japán 
feketefenyő (Pinus thunbergii) és kí-
nai erdeifenyő (Pinus tabuliformis), 
valamint a montereyi zárt to bo zú-
fenyő (Pinus radiata). A Me di ter rá ne-
um jellemző fenyőinek habitusa eltér 
az erdeifenyőétől, közülük legin-
kább a keleti aleppófenyő (Pinus 
brutia) tűnik alkalmazhatónak. A 
közönséges bükk megidézésére al-
kalmas lehet a kissé világosabb kér-
gű keleti bükk (Fagus orientalis), mely 
a nálunk honos rokonánál feltételez-

sylvestris). Az elegyedő lombos fajok kö-
zött találunk pionírokat, mint például a 
közönséges nyír (Betula pendula) és a 
rezgő nyár (Populus tremula), de klimax 
jellegűek is megjelenhetnek, ilyen pél-
dául a kocsánytalan és kocsányos tölgy 
(Quercus petraea és Quercus robur). A fel-
soroltakon túl megjelenhet cser (Quercus 
cerris), közönséges bükk (Fagus sylvatica), 
közönséges gyertyán (Carpinus betulus), 
madárberkenye (Sorbus aucuparia), he-
gyi juhar (Acer pseudoplatanus), szelíd-
gesztenye (Castanea sativa) és enyves 
éger (Alnus glutinosa) is.

A regionális klímamodellek szerint 
hazánkban a közép- és főként a ma-
ximum-hőmérsékletek emelkedésé-
re lehet számítani, a változásnak leg-
inkább kitett évszak pedig éppen a 
nyár. Emellett a csapadék eloszlása is 
jelentősen megváltozhat a jövőben. 
Az MTA Ökológiai és Botanikai Inté-
zetében felállított, a mészkerülő 
lombelegyes fenyvesek elterjedésé-
nek megváltozását becslő éghajlat-
érzékenységi modellek – köztük az 
általunk készített is – az élőhely je-
lentős klímaérzékenységét mutatják. 
S bár a korábbi tájhasználat megszű-
nésével az őrségi fenyvesek klíma-
változás nélkül is komoly veszélyben 
vannak, ez fordítva is igaz: a klíma-
változás az ideális tájhasználat fenn-
maradása mellett is ellehetetlenítheti 
ezeket a társulásokat. Az amúgy sem 
nagy kiterjedésű természetes állo-
mányok zsugorodása, eltűnése egyre 
inkább figyelemre méltóvá teszi az 
élőhelyet a stilizálás számára. A stili-

hetően szárazságtűrőbb az elterjedési 
területe alapján, jóllehet hazai tapasz-
talataink nincsenek e fajra vonatko-
zóan. A közönséges gyertyán karak-
terét (kéreg jellege, színe, elágazódási 
rendszer, törzsnevelés, termés, alakít-
hatóság) pedig a – gyengébb növésű 
és kisebb levelű – keleti gyertyán 
(Carpinus orientalis) adja vissza. A he-
gyi juharnak jó alternatívája a balkáni 
juhar (Acer heldreichii) és a selyemju-
har (Acer velutinum). Habár a szívleve-
lű éger (Alnus cordata)  a nagyon szá-
raz talajba nem való, kiválthatja az 
enyves égert és havasi égert (Alnus 
viridis), hiszen a hazainál melegebb 
éghajlatról származik és a mérsékelt 
szárazságot még elviseli. A madár-
berkenye helyett telepíthető a keleti 
berkenye (Sorbus commixta) vagy a S. 
aucuparia-S. aria átmenetének vala-
mely hibrid faja, például az al-dunai 
berkenye (Sorbus borbasii) és a türingi-
ai berkenye (Sorbus × thuringiaca).

A	cserjéktWl	a	mohákig
A cserje- és gyepszint karaktere sokkal 
könnyebben megidézhető, e szintek-
ben jellemzően a fajoknak már kisebb 
jelentőségük van, inkább csak a mére-
teknek, mennyiségeknek juthat fontos 
szerep. A kialakult állományklíma 
miatt bizonyos fajok akár át is emelhe-
tők az élőhely cserje- és lágyszárú fajai 
közül a stilizált élőhelyre. A legna-
gyobb nehézséget valószínűleg a páf-
rányok adják, míg a szálas levelű, sá-
sokhoz hasonló növények könnyen 
helyettesíthetők. A csarabosokra is jel-
lemző törpe- és félcserjék többsége a 
jövőbeli klímában is alkalmazható lesz 
hazánkban, természetesen a talajigé-
nyüket figyelembe véve. Az élőhelyre 
jellemző nagy arányú mohaborítást 
igen alacsony tarlómagasságú gyepka-
szálással érhetjük el, de csak a kert ön-
tözött vagy árnyékos részén.

Láthattuk, az éghajlatváltozás miatt 
várható, hogy egyes hazai élőhelyek – 
köztük a mészkerülő lombelegyes 
fenyvesek – természetes állományai a 
jövőben visszahúzódnak vagy akár el 
is tűnhetnek Magyarország területé-
ről. Ha az élőhelyet nem is, de a karak-
terét megőrizheti a kertépítészeti stili-
zálás, melynek célja megakadályozni, 
hogy az élőhely örökre kitörlődjön a 
táj- és kertépítészeti szakma forma-, 
szín- és karakterörző emlékezetéből.

BEDE-FAZEKAS ÁKOS

Selyemjuhar fiatal példánya. KésQn fakadó, 
nagy, üdezöld levele a hegyi juharéra hasonlít, 
ugyanakkor virágai nagy, felálló bogernyQben 

nyílnak, ikerlependékei pedig csomókban 
állnak, a szárnyak egymásra merQlegesek, így 

nem téveszthetQ össze a hazai fajjal. 
(A SZERZP ÉS TÍMÁR GÁBOR FELVÉTELEI)
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Sajnos a befektetések, pénz-
ügyek világában sem ritkák a 
csalások, amire apró jelek ideje-

korán figyelmeztetnek, de ezeket csak 
kevesen ismerik fel időben. Fontos azt 
is aláhúzni, hogy minden befektetés 
valamilyen szintű kockázattal jár, még 
az állampapír megvásárlása is. 

Hiányosak a pénzügyi 
ismereteink

A megtakarítók, a hosszú távon 
anyagi biztonságot keresők, az 
időskorra takarékoskodók jó része 
sajnos nem tud különbséget tenni a 
bankbetét, az állampapír, a tőzsdére 
kerülő és nem kerülő kötvény, rész-
vény, egy vállalkozás által kibocsá-
tott kötvény vagy befektetési jegy 
között. Sokszor még a szóhaszná-
lattal is baj van: bemegyek a bank-
ba, mondja a befektető, pedig a 
brókercég ajtaját nyitja ki maga 
előtt. Az óvatlan, nem kellően kö-
rültekintő ügyfél, befektető, meg-
takarító sokszor nem jár utána és 
azt sem kérdezi meg, hogy e külön-
böző befektetésekre van-e valami-
lyen biztosítás, védelem, azaz vo-
natkozik-e rájuk az OBA (Országos 
Betétbiztosítási Alap) és a BEVA (Be-
fektető-védelmi Alap) kárenyhítése, 
ha a betéttel, befektetéssel baj adód-
na vagy bedőlne teljesen. 

Sajnos sok ügyfél elhiszi azokat a 
hozamokat, kamatokat, befektetési 
lehetőségeket, amelyek az írott és 
elektronikus reklámokban olykor 
csábítóan, vonzóan hatnak, aztán 
később mégiscsak beüt a baj. 

Minden ügyfél, amikor fialtatni 
akarja megtakarítását, arra törek-

szik, hogy azt minél magasabb ka-
mattal, hozammal tegye. A gazda-
ság, a pénzpiac viszont folyamatosan 
változik és a megszokott mértéke-
ket, adatokat a vissza-visszatérő vál-
ságok gyakorta és meglepő módon 
felborítják. Elég csak a hazai jegy-
banki alapkamat mértékére utalni: 
ha visszatekintünk a legutóbbi pénz-
ügyi válság idejére, azt látjuk, hogy 
2008. október végén 11,5% volt, on-
nantól a válság csillapodásával össz-
hangban, 2014 júliusában 2,1%-ra 
esett az alapkamat. Az irányadó 
jegybanki alapkamat pedig nevéből 
eredően, meghatározza mind a be-
tét-, mind a hitelkamatok nagysá-
gát, arányát és ad egyfajta vélelmez-
hető tendenciát is. 

A befektetések, megtakarítások el-
várt kamatára, hozamára van egy 
másik támaszkodó pont is, ez pedig 
az infláció mértéke. Ha egy gazda-

ságban az infláció 2% és a jegybanki 
alapkamat is e mérték körül alakul, 
akkor nem várható el, hogy egy kor-
látozott vagy alacsony kockázatú 
megtakarítás vagy befektetés ennél 
lényegesen nagyobb hozammal ke-
csegtessen. Persze lehet sokkal na-
gyobb a hozam, de akkor a kockázat 
szinte exponenciális mértékű emel-
kedésével kell számolnia a befekte-
tőnek! E 2% körüli példánál marad-
va, bizonyosan fel kell tűnnie vala-
milyen rejtett, előre nem látható 
kockázatnak, gyanúnak, ha egy vál-
lalati kötvény ugyanezen időszakban 
éves szinten 6,5% kamattal kecseg-
tet, ahogyan azt a reklámokban idén 
tavasszal is láthattuk.   

Két	különbözW	ügyfélkör
A pénzügyi, befektetési, tőzsdei is-
mereteket, hozzáértést, a megfelelő 
kockázatokat ismerve és felvállalva, 

H O L  VA N  B I Z TO N S Á G B A N  A  P É N Z E M ?  

AZ GYANÚS,
AMI NEM GYANÚS

	Még	ki	sem	hevertük	a	devizahitelek	bajait,	amelyet	az	elWzetesen	és	idWben	fel	nem	ismert	kocká-

zatok	és	ennek	következtében	a	felelWtlenül	aláírt	hitelszerzWdések	zúdítottak	a	nyakunkba,	máris	itt	
van	egy	másik	baj:	néhány	brókercég	hízelgW	hozammal	kecsegtetW	ajánlata	és	annak	elfogadása	
szomorúan	ért	véget.	Vajon	miért	fordul	az	elW	ismétlWdWen,	hogy	a	józan	paraszti	ész	diktálta	pénz-
ügyi	döntések	helyett	olyat	is	választunk,	ami	bonyodalmakat,	elWre	nem	látható	kockázatokat	és	a	

végén	súlyos	veszteséget	okoz?		
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Pénzügyi, befektetési veszteségek 
esetén az első ügyfélkörre pikírt 
módon azt szokták mondani, hogy 
van miből veszteniük. E második, 
nagy létszámú ügyfélkörnél viszont 
egy-egy rossz befektetési döntés 
olyan mértékű és arányú veszteség-

gel járhat, amely-
nek hatására akár 
évek szorgos meg-
takarítása válhat 
rövid idő alatt a 
semmivé és egyben 
a pénzügyi bizton-
ság, fogódzkodó is 
porba tűnik. A köz-
beszéd, az állami 
hírközlő csatornák, 
a pénzpiacokat fe-
lügyelő intézmé-
nyek sajnálatosan 
nem vállalják ma-
gukra vagy csak 
csekély mértékben a 
pénzügyi ismeretek 
népszerűsítését, az-
az gyakorlatilag az 
oktatást. Csak ak-
kor hallunk, olva-
sunk többet tőlük, 
ha hirtelen valami-
lyen botrány, csőd, 
fizetésképtelenség 

tör elő a csendből. Pedig épp e má-
sik, szélesebb, nagyszámú ügyfél-
kör igényelné, hogy a hiányos isme-
reteket bepótolja és megismerked-
jen a reá leselkedő pénzügyi kocká-
zatokkal és főleg azzal, hogy 
semmiképpen ne vállaljon fel anya-

nagy-nagy leegyszerűsítéssel élve, 
két ügyfélkör létezik. Az egyik, a 
szám szerint a kisebb számú, de a 
befektetett vagyonát tekintve nem 
elhanyagolható ügyfélkör szakmai 
szempontból szinte minden isme-
rettel rendelkezik a pénzvilág rej-
telmeiből. Ők kialakították be-
fektetési szokásaikat, eszközeiket, 
ezekhez megtalálták a megbízható 
lebonyolító szolgáltatóikat (ban-
kok, értékpapír-cégek) és azt is 
tudják, hogy milyen kockázatot, 
veszteséget viselnek el, illetve élni 
tudnak azokkal a veszteségcsilla-
pító és -korlátozó eszközökkel, 
módszerekkel, amelyek egy-egy 
rossz pénzpiaci vagy befektetési 
döntésüknél előre meghatározott 
mértékű veszteséget okoznak 
csak. Ők tudásuk, tapasztalatuk, 
folyamatos piaci informáltságuk 
alapján szinte állandó és jelentős 
kockázatvállalás mellett a jegy-
banki alapkamat és az infláció 
mértékéhez képest lényegesen na-
gyobb mértékű éves hozamgyara-
podást tudnak elér-
ni. De időnként ha-
talmas vesztesége-
ket is elszenvednek, 
elég csak az újságok 
befektetési történe-
teire rápillantani, ame-
lyeket az oknyomozó 
újságírók a tanulságok 
levonása szempont-
jából is nagy gond-
dal összeszedeget-
nek. 

A másik ügyfélkör 
a nem professzioná-
lis befektető vagy 
inkább az „átlagem-
ber”. Az egy főre 
vagy egy családra 
jutó megtakarítási, 
befektetési összege 
talán az éves családi 
bevétel összegénél is 
kevesebb, nagyobb 
lakásra, a gyermek 
taníttatására, a „mi 
autónk” megvásárlására vagy a 
nyugdíjas évekre takarékoskodik. 
Létszámát tekintve ez az ügyfél-
kör lényegesen nagyobb és sajná-
latosan éppen ők azok, akiknek 
sokszor az alapvető pénzügyi is-
meretei is hiányosak. 

gi helyzetével, hozzáértésével, tu-
dásával összhangban nem lévő, an-
nál lényegesen magasabb szintű 
pénzügyi kockázatot.

Segítsen	a	józan	paraszti	ész!	
Talán a legfontosabb, amit meg kell 
fontolnunk: kire bízzuk megtaka-
rított pénzünket? 

Nem árt óvakodni a kicsi, kevés 
ügyfélkörrel, csak néhány pénzügyi 
terméket kínáló szolgáltatótól. Ha a 
pénzintézetek, értékpapír-cégek kö-
zött szétnézünk, talán az ügyfélre 
néző legkisebb kockázatot azok je-
lentik, akik a működés, a biztonság, 
a szolgáltatott termékkör tekinteté-
ben stabil alapokon állnak, jelentős 
tőkével rendelkeznek, működésük 
áttekinthető, transzparens. Biztosan 
gyanút kell fognunk, ha egy 10 mil-
lió Ft-os alaptőkéjű brókercég 70 
milliárd forintnyi kötvényt és ráadá-
sul a szokásos piaci kamatszintnél 
sokkal magasabb kamatot ígérve 
szeretne ügyfeleinek eladni! 

Bár sokszor a „marketingszövegek” 
az ügyfél számára megnyerőek, elhi-
hetőek, mégis kérdéseket vet fel, ha 
határozottan rá akarnak beszélni 
minket egy befektetésre, ha az üzlet-
kötő túlságosan is „nyomul” leendő 
ügyfelére. Ilyen esetben érdemes több 
megoldást, befektetési lehetőséget is 
egymás mellé téve megvizsgálni az 
előnyöket, hátrányokat, kockázato-
kat és csak ezt követően dönteni. 

Egy komoly, a szakmai előírásokat 
és szokványokat messzemenően be-
tartó pénzintézet, értékpapír-cég 
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ugyan kötelező módon felméri 
ügyfele pénzügyi ismereteit és en-
nek fejében ajánl befektetési lehe-
tőségeket, mégis meg kell fontol-
ni, vállalunk-e befektetési dönté-
seink során olyan kockázatokat, 
amelyek extrémek, tőkeáttétellel 
járnak, a befektetett tőke teljes el-
vesztését is okozhatják és nincs 
mód veszteségkorlátozásra vagy 
annak teljes kiiktatására. Sokszor 
rendkívül vonzónak ígérkezik 
például egy árupiaci, különösen 
pedig egy egzotikusnak nevezett 
befektetés (fogadás a cukor, a ká-
vé vagy a kakaó árfolyamára), de 
ezek ármozgására és más piaci té-
nyezőkre bizonyosan kevesebb rá-
látásunk van, mintha egy itthon 
ismert és átlátható, szemünk előtt 
működő, nagy forgalmú tőzsdei 
részvényt (OTP, MOL, Richter) 
vagy éppen magyar állampapírt 
vennénk. 

Sokat mondják, de mégsem ele-
get, és meg sem fogadjuk, hogy 
több lábon kell állni. Azaz kínnal-
keservvel megtakarított pénzünket 
ne csak egy vagy kettő megtakarí-
tási, befektetési formában forgas-
suk. Célszerű egymás mellé állítani 
4-5-féle, a mi kockázattűrő képes-
ségünkhöz igazított eszközfélesé-
get, összehasonlítani azok kockáza-
tait, előnyeit és hátrányait, így al-
kotva belőlük eltérő súlyozású cso-
magot. Ha mégis valamelyik 
megbotlana, vagy nem fialna, a 
többi biztos nem kerül bajba.  

A	tisztítótez	dolgozik
Az ügyfeleket egy másik szem-
pontból – megint nagyon leegy-
szerűsítve – szintén két csoportba 
lehet osztani. Egyikbe azok tar-
toznak, akik meghozzák a döntést 
befektetésükről, aláírják a szerző-
dést, befizetik az összeget és vár-
nak az ügylet végére, a lejáratára, 
ami esetleg hosszabb idő, akár éven 
túli is lehet. Néhányuk még a lejá-
rat pontos idejéről is elfeledkezik. 
A futamidő alatt nem is törődnek 
a dologgal, nem olvasnak pénz-
ügyi híreket, nincs kapcsolatuk 
szolgáltatójukkal, nem térnek be 
időnként tájékozódni az ügyfél-
szolgálatokra. Ha beütne a baj 
szolgáltatójuknál vagy a pénzpiaci 
turbulencia váratlan kockázatokat 

emelne felszínre, ezen „alvó” ügy-
felek egy újszülött csodálkozásával 
néznek a sokszor már elháríthatat-
lan veszteségeikre. És sajnos a 
pénzpiacon sem kiiktatható csalá-
sok jó része is erre az alvó ügyfél-
körre utazik. A csaló bátran üzle-
telhet az ügyfél kárára, mert az 
úgysem nézi rendszeresen befekte-
tését, sem értékpapír-számláját, 
nem kér információt befektetésé-
nek eredményéről, a várható hoza-
mokról és emiatt a csalásra sem de-
rül fény, vagy az elcsalt összeg 
visszapótlásáig a lejáratot ismerve 
– vélheti – lesz még bőven idő. 

A másik, „a nem alvó” ügyfél van 
annyira gondos, körültekintő és ér-
deklődő, hogy figyeli a pénzpiacok 
alakulását, ezzel összeveti élő be-
fektetését, nyomon követi a hoza-
mok alakulását,  és közben gondol-
kodik, ha kell, kérdez, utánajár, tá-
jékozódik, ismereteket gyűjt, és 
szükség szerint változtat: esetlege-
sen felülbírálja korábbi döntését és 
menet közben kiiktat olyan kocká-
zatokat, amelyek tudomására jut-
nak, mert nem akar veszteséget el-
szenvedni. 

Egy piacgazdaságban, annak ter-
mészetéből eredően, verseny van a 
pénzpiacon is: az ügyfelekért, a 
jobb szolgáltatásokért, a magasabb 
hozamokért. És e versenyből, aho-
gyan szokták mondani, kihullik a 
férgese. Idén tavasztól néhány bró-
kercégnél és kisbanknál ezt látjuk, 
de tavaly is találkozhattunk néhány 
csúnyán csődbe jutott hazai taka-
rékszövetkezettel és egy hazai kis-
bankkal is. 

Amíg a rossz és életképtelen szol-
gáltatókat a tisztítótűz kegyetlenül 
elpusztítja, addig azok, akik biztos 
szakmai alapokon, szabályosan, át-
láthatóan működnek, profitálnak 
az ilyen helyzetből: a csalódott vagy 
éppen a bajokon elgondolkodó ügy-
felek hozzájuk mennek. A pénzpia-
con az elmúlt időszakban jelentős 
átrendeződést hajtottak végre a 
megtakarítók, befektetők: megnőtt 
a banki hátterű befektetési alapok 
állománya és az alacsony kockázatú 
állampapírokból (Prémium Magyar 
Államkötvény, Bonus Magyar Ál-
lamkötvény, Kincstárjegyek) is so-
kat vásárolt a lakosság.

PALLA GÁBOR

ÉT-ETOLÓGIA

Hím	hormonok	segítenek	
a	nWi	elnyomóknak

Egy kis tesztoszteron és a nőstény makik 
máris úgy viselkednek, mint a hímek. 
Azoknál a makiknál, ahol a nőstények 
dominálnak, magasabb a nőstények 
tesztoszteronszintje, mint a nemi szem-
pontból egyenjogú fajoknál.

Az emlősfajoknál ugyan ritka, de a 
makifélék közé tartozó lemúrok világá-
ban nem, hogy a nőstények megharap-
ják a párjukat, kiveszik a kezükből a fi-

nomabb falatokat, ellökdösik őket a leg-
jobb pihenőhelyekről, vagyis ők ellenőr-
zik az erőforrások elosztását. Ugyanolyan 
gyakran hagynak szagnyomokat is, a te-
rületük határainak megjelölésére, mint a 
hímek. Furcsa ez, ha tudjuk, hogy a do-
mináns nőstények – például a foltos hié-
nák – nagyobbak, erősebbek a párjuk-
nál, a lemúrok viszont nem. 

Mi lehet a magyarázata nőstény makik 
rámenősségének? A Duke Egyetem ku-
tatói szerint a viselkedés hormonális 
okokra vezethető vissza. A kutatók 
megmérték hat lemúrfaj egyedeinek 
tesztoszteronszintjét. Úgy találták, hogy 
ugyan a hímeké minden fajnál maga-
sabb, mint az ellenkező nem képviselői-
nél, de a nőstényeké nem egyforma: 
négy, ősibb eredetű fajnál magasabb, 
kettőnél alacsonyabb. Az előző négynél a 
nőstények dominálják a hímeket, az 
utóbbi kettőnél viszont a két nem ugyan-
olyan státusú. Elképzelhető, hogy a nős-
tények érzékenyebbek a tesztoszteron 
hatásaira, mint a hímek, és ezért alacso-
nyabb hormonszint mellett is agresszí-
vebbé válnak. A fajok evolúciós szétvá-
lása alapján valószínű, hogy a maszkulin 
nőstények képviselik az ősibb formát.

Kubinyi EniKő
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működtet egy épületegyüttest „mars-
béli” területen. Ide kéthetes turnus-
ban mehetnek a vállalkozó szellemű 
kutatók. Szkafandert viselnek a bázi-
son kívül, terepjárókkal közlekednek 
a környéken. A hat magyar résztvevő 
naplót írt – magyarul természetesen – 
mi pedig tartalomelemeztük ezeket. 

Balázs Lászlóval elmentünk Moszk-
vá ba egy nemzetközi konferenciára, 
ahol beszámoltunk az eredménye-
inkről. Ott ismerkedtünk meg 
Vadim Gushinnal, a Mars-500-
űrszimuláció egyik vezető pszicholó-
gusával, aki maga is tartalomelem-
zéssel foglalkozik. Így indult az 
együttműködés.
– A magyar űrpszichológia köztu-
dottam világszínvonalú. Ezért kérték 
fel önöket? 
– Mondjuk úgy, hogy lehetőséget 
kaptunk az általunk kifejlesztett 
többnyelvű korpusznyelvészeti pszi-
chológiai tartalomelemző eljárás al-
kalmazására. A számítógépes elem-
zés objektív, reprodukálható, tehát 
vannak előnyei a hagyományos szö-
vegelemző módszerekkel szemben. 
– Mi volt a célja a Mars-500 prog-
ramnak?

– A Mars-500-at az Európai Űr-
ügynökség (ESA) égisze alatt üze-
meltették, számos ország kutatói 
vettek részt benne. Moszkvában az 
Institute for Biomedical Problems 
nevű kutatóintézet területén felépí-
tettek egy olyan létesítményt, ami, 
ha formailag nem is olyan, mint 
egy Mars-űrhajó, de majdnem az 
összes körülményt megteremtették. 
Nagyon sokan leírták már, hogy az 
izoláció, a társas elszigeteltség ve-
szélyes, mert nem várt hatásokat 
okozhat mind az egyes személyek 
lelkiállapotában, mind a csoportban 
keletkező konfliktusokat illetően. 
Ezeket a mai vizsgálóhelyeket, 
ahol az izolált kiscsoportok űrpszi-
chológiáját kutatják, űranalóg szi-
mulációknak nevezik. A Mars-500 
is ilyen, amiben természetesen or-
vosi és egyéb vizsgálatokat is vé-
geztek. Tehát ide zártak be 520 napra 
hat önként jelentkező férfit. Szimu-
lálták, mintha elmennének a Marsig, 
ott leszállnának és visszajönnének. A 
létesítményben volt egy tornaterem-
nyi „Mars-felszín”, ami le volt terítve 
homokkal, sziklák voltak rajta és el-
játszották, hogy kimennek és mintát 

– Hogyan válik valakiből űrpszicho-
lógus?
– Magyar-orosz szakon végeztem az 
ELTE-n, majd ugyanitt elvégeztem a 
pszichológia szakot is. Utána ott ma-
radtam PhD-zni. A két szál hamaro-
san a szövegelemzésben, a pszicholó-
giai tartalomelemzésben találkozott. 
Kijuthattam az Egyesült Államokba 
James Pennebakerhez, aki ennek a te-
rületnek a legnagyobb szakembere. 
Ezután az MTA Pszichológiai Intéze-
tébe kerültem, ahol jó két évtizede 
foglalkozom a számítógépes tarta-
lomelemzés módszertanával és empi-
rikus alkalmazásával. 
– Ez térben és szakmában is távoli-
nak tűnik a világűrtől, mondhatni ég 
és föld a különbség.
– Nem teljesen, hiszen az űrhajósok is 
emberek. Mindenestre 2008-ban 
Balázs László kollégám révén beke-
rültem én is az űrpszichológia, illet-
ve a társas elszigeteltség kutatásának 
a világába. 

Az első lépés az volt, hogy kapcso-
latba kerültünk az úgynevezett Hun-
ga ro Mars -expedíció legénységével. 
A program lényege, hogy Utah ál-
lamban az amerikai Mars Society 
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A Mars-utazás megvalósítása a technikai nehézségek 

mellett pszichológiai kérdéseket is felvet. A problémák 
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kutatásban részt vettek magyar szakemberek is; nem 
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kor „közeledtek a Földhöz, ismét az 
egekbe szökött. Ebből az következik, 
hogy a hosszú, eseménytelen izoláció 
hatással van az idő észlelésére, ami a 
gondolkodás pici zavarának is tekint-
hető. Viszont nem örökre szól. Meg-
fordítható, amint a normál kerékvá-
gásba visszatérnek az emberek.
– Mit vizsgálnak jelenleg? 
– A Mars-500 már lezárult, jelenleg 
egy másik űranalóg szimuláció kom-
munikációelemzésén dolgozunk – 
szintén az ESA szervezésében. Két ant-
arktiszi kutatóállomás áttelelő személy-
zete küld nekünk heti videónaplókat: a 
Concordia és a Halley VI. B.A.S. Mint 
tudjuk, az Antarktiszon a több hónapos 
tél alatt nem csupán hideg, hanem sötét 
is van. Az áttelelők szinte a marsihoz 
hasonló helyzetben vannak: nemhogy a 
madár, de még a repülőgép sem repül a 
kutatóállomáshoz egész télen. 
– Vajon a Mars-utazás pszichológiá-
ja alkalmazható a Földön is?
– Az űranalóg szimulációk során ke-
letkezett tapasztalatok átvihetők a 
polgári életbe is. A társas elszige-
teltség problémája széles társadalmi 
rétegeket érint. Minden korosz-
tályt, de főként az időseket. Az űr-
pszichológia több évtizede kutatja 
az izolációs tünetegyüttes ártalma-
it, felismerésének és kezelésének 
módjait. Az űrkutatásban mindez a 
küldetés sikere érdekében történik. 
Attól, hogy a társas elszigeteltség-
ben élő embereknek rendszerint 
nincs a társadalmi érdeklődés hom-
lokterében álló küldetése, az izolá-
ciós ártalmak még számukra is 
ugyanazok. Ilyen például az étkezé-
si és az alvási rend felborulása, a 
személyes és a környezeti higiéniára 
fordított érdeklődés csökkenése, 
mindez esetleg szorongással vagy 
depresszióval párosulva. Az elszige-
telt létformában élők egyre jobban 
elveszíthetik érdeklődésüket a kül-
világ iránt, ami még inkább kiviszi 
őket a világból. A társas elszigetelt-
ség néha váratlanul és hirtelen, 
máskor fokozatosan, alattomosan 
alakul ki. Az űrpszichológiából tud-
juk, hogy a folyamat visszafordítha-
tó. Úgy gondolom, át kellene for-
málni a közfelfogást. Jobban oda 
kellene figyelnünk egymásra és 
nyíltabban kellene beszélnünk erről. 

TRUPKA ZOLTÁN

ban – a beszédben vagy az írásban 
megjelenő, időre utaló szavak és 
nyelvtani szerkezetek számlálásával. 
Itt az volt a hipotézis, hogy az inger-
szegény környezetekben ezeknek a 
szavaknak a száma szignifikánsan 
csökkeni fog. És így is lett. Az ese-
ménytelen hónapok során drasztiku-
san csökkent az időre utaló szavak 
száma. Amikor körülbelül a küldetés 
felénél megtörtént a „Marsra szállás”, 
a gyakoriság meredeken felugrott, 
aztán megint csökkent. Aztán, ami-

vesznek. Az a kutatócsoport, amely-
lyel mi együtt dolgoztunk, a legény-
ségi kommunikációt vizsgálta. 
– Milyen következtetésekre jutottak?
– A többnyelvű korpusznyelvészeti 
tartalomelemzés során hipotéziseket 
alkotunk arról, hogy a kommuniká-
cióban megjelenő szavak, kifejezések 
és nyelvtani szerkezetek milyen pszi-
chológiai állapotokkal és folyama-
tokkal kapcsolhatók össze. Az orosz 
kollégákat a legénységi autonómia 
kérdése foglalkoztatta a legjobban. 
Ha ugyanis óriási erőfeszítések révén 
egyszer elindítanak egy űrhajót a 
Marsra, akkor a legénységnek opti-
mális autonómiát kell kifejlesztenie. 
Nem lehetnek túlságosan önállóak, 
mert a protokollokhoz ragaszkodni 
kell, viszont nem lehetnek önállótla-
nok sem, hiszen adódhatnak olyan szi-
tuációk, amikor nem lehet megvárni a 
földi irányítás parancsait. Úgy gondol-
ták az orosz kollégák, hogy a szükség-
leteket kifejező szavak spontán haszná-
lata jó markere a legénységi autonómiá-
nak. Ilyenek például a ’kérjük’, ’szüksé-
ges’, ’adjanak’, és ehhez hasonló szavak. 
Ezeket orosz és angol nyelven össze-
gyűjtöttük és megnéztük, hogy hóna-
pokra lebontva milyen a gyakoriságuk. 
Azt találtuk, hogy szignifikánsan csök-
kent a számuk, függetlenül attól, miről 
szólt maga a kommunikáció. 

Egy másik tartalomelemzési kérdés 
az időtudatosság alakulása volt. Ez is 
mérhető a spontán kommunikáció-

(KÉPEK FORRÁSA: ESA) 
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– Mennyire tekinthető prioritásnak 
az NTP támogatásait tekintve a tu-
dományos tehetségek felkarolása, se-
gítése?
– A matematikai, a természettudo-
mányos és műszaki, informatikai 
kompetenciák fejlesztését, az ezeken 
a területeken tehetséges fiatalok tá-
mogatását kiemelten kezeli a Nemze-
ti Tehetség Program. A 2015–2016. 
évi cselekvési terv, mely alapján a 
konkrét pályázati kiírások a követke-
ző tanévre megfogalmazódnak majd, 
számos formában támogatni rendeli a 
tudományos utánpótlás kinevelését. 
Csak néhány példa: a célok között 
szerepel az OKTV és más tanulmá-
nyi versenyek támogatása, a felsőok-
tatásban a Tudományos Diákköri 
Konferencia (TDK) finanszírozása, a 
nemzetközi tudományos diákolimpi-
ákon való magyar részvétel elősegíté-
se. Új elemként jelenik meg emellett 
a matematikai tehetségazonosítás 
rendszerszerű bevezetése, vagyis leg-
alább egy évfolyamon egy átfogó 
mérés alapján a kiemelkedően tehet-
séges matekosok megtalálása és te-
hetségfejlesztő programokba való be-
vonása. Mindez természetesen nem 
önmagában áll, hanem egy komplex 
nemzeti program részét képezi, 
amelyben a művészeti és sporttehetsé-
gekre is kellő figyelem irányul, illetve 
külön programelemek foglalkoznak 
a szociokulturálisan hátrányos hely-
zetű tehetségek felismerésével és fel-
karolásával. A tehetséggondozás 
azonban csak akkor tud jól működni, 
ha komplex megközelítésmódot al-
kalmaz: a tudományokban tehetséges 
fiatalok között is sokan vannak, akik 
egyúttal kiváló zenészek vagy éppen 
sportolók, a MATEHETSZ prog-

A  N E M Z E T I  T E H E T S É G  P R O G R A M  É S  A  T U D O M Á N YO K

Lapunk	múlt	heti	számában	adtunk	hírt	a	Magyar	TehetségsegítW	Szervezetek	Szövetsége	(MATEHETSZ)	
Genius	Loci	díjának	átadójáról	(ÉT	2015/20	636.	oldal).	Az	ünnepség	után	kértünk	interjút	a	szervezet	
elnökétWl,	Bajor	PétertWl	arról,	hogy	a	Nemzeti	Tehetség	Program	(NTP)	miként	támogatja	az	újabb	
hazai	 természet-	 és	 társadalomtudományi	 kutatógenerációk	 képességeinek	 a	 kibontakoztatását.

ramjaiban is akad példa mindkettőre: 
Plaszkó Noel, aki a Tehetség Piactér 
programunkban vett részt, kiváló 
zongorista és fizikus egyszerre. Idén 
pedig a Felfedezettjeink-pályázat 
egyik fődíját Kellermayer Dalma or-
vostanhallgató nyerte el, aki világ-
szinten jegyzett atléta. A 
legfontosabb tehát az, hogy 
komplex és sokszínű prog-
ramokat kínáljunk, amelyek 
között megtalálhatók a tu-
dományos tehetségek számá-
ra vonzó elemek is, de a sok-
színűség fenntartása fontos 
szakmai célunk.
– A NTP milyen formák-
ban vesz részt a hazai tudo-
mányos tehetségsegítésben?
– A köznevelés területén el-
sősorban a köznevelési rend-
szer szakmai megerősítése, a 
tehetséggondozó progra-
mok folyamatos támogatása 
a legfontosabb, úgy látom, a 
következő tanévtől ezen a 
területen jobb lesz a helyzet, 
mint korábban volt. Számít-
hatunk arra, hogy a Nem-
zeti Tehetség Program kere-
tében a tanév rendjéhez igazodva, 
időben meg tudnak jelenni a pályáza-
tok. Ugyancsak lényeges elem, hogy 
az országgyűlés döntése értelmében 
az adózó polgárok által fölajánlott 
összeg duplája, vagyis 2,8 milliárd fo-
rintnyi támogatás áll majd rendelke-
zésre a következő tanévben. Ennek 
természetesen csak egy része szolgálja 
majd a tudományos utánpótlás kine-
velését, de a forrás bővülése minden-
képpen örvendetes hír. A program 
átfogó jellegű, vagyis szándéka sze-
rint valóban óvodától egyetemig, sőt 

azon egy kicsivel túl is, a munkaerő-
piacon való érvényesülésig, a sikeres 
pályaindulásig támogatja a fiatal te-
hetségeket. Bár a pályázati kiírásokat 
még nem ismerhetjük, a célok közül 
kiemelendő a köznevelési intézmé-
nyekben, köztük nagy hagyományú 

Tehetségpontokban és kollégiumok-
ban zajló munka támogatása, gazda-
gító programok finanszírozása, a 
legjobb gyakorlatok összegyűjtése és 
elterjesztése. Ugyancsak fontos elem 
a kiemelkedően tehetséges fiatalok 
egyéni, személyre szabott fejlesztése, 
ösztöndíj-támogatása határon innen 
és túl. Ahogyan korábban már emlí-
tettem, idetartozik a versenyfelkészí-
tés és versenyeztetés az általános isko-
lai első megmérettetésektől az 
OKTV-n át a nemzetközi diákolim-
piákig. A felsőoktatási tehetséggon-

JÁTSZÓTÁRS-KERESQTQL
A LATINVERSENYIG

Plaszkó Noel

Kellermayer Dalma
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Feltétlenül ki kell emelnem a Tehet-
ség Piactér elnevezésű mentorprogra-
munkat, ahol egyebek között tudo-
mányos területen kiemelkedően 
tehetséges és motivált fiatalok ke-
rülhettek kapcsolatba például 
nagyvállalati vagy éppen kutató-
intézeti középvezetőkkel, kutató-
csoport-vezetőkkel, és a mentor-
program során olyan képességekre és 
kapcsolatokra tehettek szert, amelyek 
az iskolai keretek között nem tanul-
hatók meg, de feltétlenül szükségesek 
a munkaerőpiacon való érvényesülés-
hez, a karrier elindításához. 

Még egy példa a Gondolkodj üzlet-
ben! képzés és az ennek nyomán szer-
veződött informatikai innovációk 
üzleti szempontú kidolgozását segítő 
szakkörünkben középiskolások ta-
nulhatták meg, hogyan lehet egy jó 
ötletből sikeres vállalkozást csinálni. 
Az akadémiai tudomány és az inno-
váció közötti kölcsönhatás, átjárás 
egyre izgalmasabb terület, ebben is 
igyekszünk új tehetséggondozó mun-
kaformákat kialakítani.
– Van olyan magyar jó gyakorlat a 
tudományos tehetségsegítésben, amely 
nemzetközi visszhangot is kiváltott?
– A Kutató Diákok Mozgalma, 
melynek elindításáért Csermely Péter 
professzor elnyerte az Európai Unió 
Descartes-díját, mindenképpen ilyen. 
Az utóbbi évek fejleményei közül 
maga a hálózatos modell, a tehetség-
pontok és tehetségsegítő tanácsok 
egymást segítő hálózatos együttmű-
ködése, az internet adta lehetőségeket 
is kihasználó információ-megosztás 
hatékony módszere az, ami Európa 
számára is vonzó jó gyakorlat. Büsz-

kék vagyunk arra, hogy magyar kez-
deményezésre megkezdte működését 
egy európai tehetséghálózat is, ahol a 
hálózati csomópontok akkreditációja 
a magyar minta adaptációjával törté-
nik. Az uniós hálózat megszervezésé-
nek motorja pedig a MATEHETSZ 
szervezetében működő Budapesti 
Európai Tehetségközpont. 
– Melyek a legemlékezetesebb diák-
tudományos vagy diáktechnológiai 
eredmények?
– Elsőként Zsombori Balázs jut 
eszembe, aki beszédükben akadályo-
zott emberek számára alkotta meg a 

PictoVerb elneve-
zésű alkalmazást 
még középiskolás 
diákként. Ezzel a 
fejlesztéssel elnyer-
te a Magyar Inno-
vációs Szövetség 
fiataloknak kiírt 
pályadíját, és ő 
képviselhette Ma-
gyarországot a No-
bel-díj átadásán is. 

Emlékezetes szá-
momra Bényei Éva 
Bernadett teljesít-
ménye, aki a sze-
münk láttára vált 
nagyon tehetséges 

kutató diákból kiváló mentorrá, aki 
szinte bárkivel képes lenne megsze-
rettetni a természettudományokat és 
a kutató pályát. Ma már nagy örö-
mömre ott látjuk őt is az 50 tehetséges 
magyar fiatal programban.

A már említett középiskolai start-
upper-ötletek közül pedig Neumann-
szakközépiskolások közönségdíjas fej-
lesztését emelném ki: az online játszó-
társ-kereső alkalmazással időzóna, 
nyelv vagy éppen játékstílus alapján ta-
lálhatunk magunknak új játékostársa-
kat a bolygó bármely pontjáról!

Évente mintegy 10 000 tehetséges 
fiatallal kerülünk kapcsolatba a prog-
ramjainkon keresztül. Mindenkit 
nem tudunk bemutatni, de a legiz-
galmasabb történetek elolvashatók 
online felületeinken, melyek a 
tehetseg.hu címen elérhetők, sőt, 12 
kiemelkedően tehetséges fiatal tör-
ténetét Tizenkettő nem egy tucat 
címmel külön könyvben is megje-
lentettük, de elektronikus formában 
is elérhető.

GÓZON ÁKOS

dozás, vagyis a tudományos utánpót-
lás kinevelésének legfontosabb színte-
reit, vagyis a TDK-mozgalmat, az 
OTDK-t, a szakkollégiumi tehetség-
gondozást szintén támogatni rendeli 
a program, csakúgy mint a közneve-
lés és a felsőoktatás közös, komplex 
programjait is. 
– Ezen feladatok közül, vagy ezekkel 
együttműködve, de önállóan, milyen 
tudományos tehetségsegítő program-
jai vannak a MATEHETSZ-nek?
– Programjaink jelenleg főként euró-
pai uniós forrásból valósulnak meg, 
projektjeinkben számos olyan elemet 
dolgoztunk ki és 
próbáltunk ki a 
gyakorlatban is, 
amelyek remé-
nyeink szerint a 
továbbiakban ha-
zai forrásból a 
Nemzeti Tehet-
ség Program ke-
retei között és fi-
nanszírozásában 
működhetnek to-
vább. Ezek közül 
a legjelentősebb a 
gazdagító programpárok meghonosí-
tása, melyek keretében – egyebek közt 
a természettudományok terén is – in-
tenzív szakasszal, táborral, terepmun-
kával, szakmai kirándulással bővített 
szakkör jellegű, kiscsoportos tehetség-
gondozó programok valósultak meg 
nagy számban. Ezeknek a progra-
moknak a sajátossága az is, hogy a te-
vékenységüket diákmentorok, vagyis 
a programban részt vevő diákoknál 
néhány évvel idősebb társaik is segítet-
ték. Ez a munkaforma és a közel-kor-
társ mentorok példaképekként való 
bevonása különösen sikeresen volt al-
kalmazható a természettudományos 
versenyfelkészítésben. 

A Határtalan lehetőség című felhí-
vásunk keretében számos kiemelkedő 
tudományos tehetség utazhatott kül-
földi versenyekre, speciális kurzusok-
ra, tanulmányutakra. Mintegy 300 fi-
atal kiutazását tudtuk támogatni, így 
jutottak el kiemelkedően tehetséges 
diákok a svájci CERN kutatóköz-
pontba, a texasi Mars-szimulációs bá-
zisra vagy éppen az olaszországi 
Arpinóban rendezett latinversenyre. A 
határtalan tehetségek fotóiból május 
18-ától kiállítást rendezünk a budapes-
ti Design Terminál Pavilonjában. 

Zsombori Balázs

Bényei Éva Bernadett
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A nyomdatechnika adta lehető-
ségeket teljes mértékben kiak-
názta az a francia pap, Jacques-

Paul Migne (1800-1875), aki 1833-ban 
az orléans-i püspök elbocsájtó levelével 
fölszerelve Párizsba érkezett, hogy 
szerencsét próbáljon. Próbálkozásai az 
újságírás és a könyvkiadás terén kevés 
sikerrel kecsegtettek, ám elszántsága, 
üzleti szelleme, zseniális szervezőké-
pessége százada kiemelkedő könyvki-
adójává tette, amelyre pedig őt sem át-
lagos, tehát középszerű egyházi mű-
veltsége, sem a nem ritkán ellenséges 
közeg, amelyben mozgott, egyáltalán 
nem predesztinálták. 

Több mint ezer köteten szerepel ki-
adóként, noha iskolás korában inkább 
az iskolakerülés volt rá jellemző, és 

A  L E G R E N D H A G Y Ó B B  KÖ N Y V E S  S Z E M É LY I S É G

nem a szorgalmas tanulás. Jó felfogó-
képességgel rendelkezett és időnként 
az iskolában is dicséretet érdemelt. 
Egyik tanára tanácsára 1817-ben je-
lentkezett az orléans-i papnevelő inté-
zetbe, ahol a rendszertelen tanulmá-
nyaiból fakadó hiányosságait főként a 
francia és a latin nyelv területén né-
hány hónap alatt felszámolta. Szentelé-
se előtt féléven át napi 10–12 óra alatt 
átismételte teológiai tanulmányait. 
1824-ben lett pap, s rögtön három falu 
plébánosa. A mocsaras vidék mikro-
klímája megbetegítette, ezért na-
gyobb helyre, járási székhelyre került.

1831-ben vitába keveredett a hatósá-
gokkal, s a maga és társai védelmére 
könyvet írt a papok szabadságáról. 
Püspöke megtiltotta ennek kinyomta-

tását. Migne abbé engedelmeskedett 
elöljárójának, de egyre többet gondolt 
a modern sajtó nyújtotta, szinte belát-
hatatlan lehetőségekre, amelyeket a 
katolikus tanítás szolgálatába szeretett 
volna állítani. 1833-ban két barátja 
társaságában Párizsba utazott, hogy 
szerencsét próbáljon a katolikus sajtó 
terén. Négy újságot indított, mindbe 
belebukott. Az ötödik: Univers religieux 
sikeresebb lett, mert a kiváló munka-
társak között ott volt Frédéric Ozanam 
(1813-1853), a Sorbonne egyetem ta-
nára. 1836-ban felhagyott az újság-
szerkesztéssel és légvárakkal vetekedő 
terveket szőtt a katolikus könyvki-
adásról. Barátai elképedve hallgatták.

Meveltségi	hiányok	
–	kiadói	erények

Migne abbé saját teológiai műveltségé-
nek hiányosságaiból indult ki, melyeket 
minden igyekezete ellenére sem tudott 
önerőből pótolni. Szemináriumi tanárai 
sem rendelkeztek nagyobb tudásanyag-
gal a francia forradalom, a napóleoni 
diktatúra által alapjaiban megrendített és 
teljesen újraszervezett egyházi intézmé-
nyekben, közöttük a szemináriumok-
ban uralkodó intellektuális ínség követ-
keztében. S amint a „régi rendszer” egy-
házi intézményei többnyire megsemmi-
sültek, úgy tűnt el gondosan őrzött 
könyvállományuk. Az előző századok 
teológiai értekezései, s még inkább az 
egyházi szónokok művei, ritkasággá, s 
mint ilyenek drágává váltak. A papság 
pedig szegény volt, állami bére csak a 
megélhetési költségeket fedezte. A klé-

MIGNE SAJTÓBIRODALMA
A	XIX.	századot	a	történészek	joggal	nevezik	a	sajtó	századának	legalább	két	
okból.	Az	egyik	a	nyomdaipar	fejlWdése,	amely	lehetWvé	tette	a	könyvek,	újsá-
gok	gyors	és	nagy	példányszámú	elWállítását,	a	másik	pedig	az	újságok	elter-
jedése	volt,	amely	megteremtette	a	közvélekedést.	A	katolikus	egyház	túlélte	
a	 francia	 forradalmat,	 a	 napóleoni	 diktatúrát,	 ám	újabb	 eszmeáramlatokkal	
szembesült,	meg	kellett	keresnie	azokat	az	eszközöket,	amelyek	segítségével	
a	közömbös	társadalmi	közegben	hitelesen	tudta	képviselni	a	majd	két	évezred	
óta	folyamatos	tanítását	a	hit	és	az	erkölcs	terén.	Ez	az	egyházi	tudományok	
megújítását	jelentette,	közöttük	pedig	annak	a	szellemi	örökségnek	a	hozzá-
férhetWvé	 tételét,	 amit	 a	 keleti	 és	 nyugati	 egyházatyák	 tanítása	 képviselt.Migne abbé

Újságpiac 1848-ban Párizsban
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együtt volt. A nyomdászok, szedők és 
más szakmunkások mellett sokan a 
szedésre kerülő szövegeket készítették 
elő, illetve javították a szedés hibáit 
korrektorként. Migne abbé számos 
szegény, öreg papnak adott munkát, s 
használta fel latin, görög nyelvi isme-
reteiket, hogy az általa kiadott művek 
minél kevesebb hibát tartalmazzanak. 
A nyomdászok száma 1854-ben már 
596-ra emelkedett, és a külsősként al-
kalmazottak ugyanannyian voltak, 
tehát 1200-an szolgálták munkájuk-
kal a keresztény tanítást. Hetente egy 
új kötet hagyta el a nyomdát. Negyed-
rétív nagyságban, oldalanként két osz-
lopban, viszonylag kis karakterű be-
tűkből szedett sorok 700-800 oldal 
terjedelemben jelentek meg. Melyek 
voltak e gigantikus vállalkozás főbb 
sorozatai?

1838-1840 között a Szentírással kap-
csolatos, azt magyarázó műveket gyűj-
tötte egybe és adta ki 25 kötet terjede-
lemben, 3 pótkötettel. Ezzel párhuza-
mosan látott napvilágot a teljes teológi-
ai kurzus, szintén 25 kötetben, a két 
sorozat együttesen 238 szerző művét 
tartalmazta. Ezt követte a 20 kötetet 
számláló hitvédelmi sorozat 117 teoló-
gus írásaival. Ezek után Migne elérke-
zett a francia egyházi szónokok három 
évszázadra visszamenő beszédeinek 
újbóli közzétételéhez 1844-1859 között 
66 kötetben, ám ezt még be sem fejez-
ve 1856-tól újabb sorozatot indított a 
közelmúlt és kortárs szónokok beszé-
deivel, 1866-ban a 33. kötet hagyta el 
a nyomdát. Nem feledkezett el az egy-
háztörténelemről sem, 1849-től 27 kö-
tet jelent meg két szerző tollából. A 13 

kötetet számláló sorozat 1866-1868 
között a mariológiai értekezéseket tet-
te hozzáférhetővé.

A hatalmas könyvtermés közvetle-
nül, olcsón jutott el az olvasókhoz, 
akiket Migne abbé szórólapokkal ost-
romolt. Mindez a vallási témájú 
könyvkiadás és piac átrendeződésével 
járt az addigi pozícióikat féltékenyen 
őrző nyomdák és könyvkereskedések 
kárára, a Katolikus Műhely javára. 
Vetélytársainak sikerült elérni a pári-
zsi érsekségen, hogy a főpásztor ke-
reskedelmi tevékenysége miatt fel-
függessze és megtiltsa neki a papi te-
vékenységet. Ez az abbét nem rendí-
tette meg sem hitében, sem 
munkásságában. Az egyházi hatóság 
néhány éven belül rájött tévedésére és 
a továbbiakban a fantasztának tűnő, 
zseniális papot támogatta.

rus önképzése megfelelő könyvek hiá-
nyában kivitelezhetetlennek tűnt. Ezen 
akart segíteni Migne abbé egy olyan tí-
pus- vagy szabvány-könyvtár létreho-
zásával, amely a teljesség igényével a hit 
minden tudományágát tartalmazza vi-
szonylag kisméretű, negyedrétív nagy-
ságú, olcsó könyvek formájában. Ez a 
gondolata gyakorlatban megvalósítva 
hamarosan fölkeltette a párizsi nyom-
datulajdonosok, s még inkább a könyv-
kereskedők ellenségességét. Ugyanis 
Migne abbé maga akarta értékesíteni 
az általa nyomtatott, kiadott könyveket. 

Már az eddigiek is forradalmian új 
gondolatok voltak. Ám amikor kide-
rült, hogy ő a kiadandó kötetek számát 
2000-re tervezi, közvetlen barátai is le-
hetetlennek tartották megalomán vál-
lalkozását. Még hatalmas pénzek be-
fektetésével is bizonytalan sikerű vállal-
kozásnak látszott a grandiózus terv, hát 
még a rendelkezésére álló csekély tőke 
esetében. Ő azonban olyan meggyőző 
erővel rendelkezett, hogy egyháziak, 
világiak szerény, de tehetős csoportját a 
tervezett, egyetemes papi könyvtár ter-
ve mellé tudta állítani. Ezek biztosítot-
ták számára az induláshoz szükséges tő-
két. A többit pótolta az értékesítés terén 
valóra váltott számos ötletével. A 2000 
kötet ára 10 000 frank volt, s ha a meg-
rendelő az egyes sorozatok első kötetei-
nek átvételekor fizetett, mindössze 
7600 frankért lehetett „boldog tulajdo-
nosa” a „hit és erkölcs örök kincseit rej-
tő tárháznak”. A hangzatos szövegeket 
maga fogalmazta a felsőfokok gyakori 
igénybevételével, és amikor a szóróla-
pokon beígértek a kötetekben megva-
lósultak, egyre többen vásárolták az ál-
tala kiadott könyveket. 

MehelybWl	nagyüzem
Eleinte Párizsban a Sorbonne-téren álló 
M. Bailly-féle nyomdával dolgoztatott, 
mert a nyomtatás engedélyhez volt köt-
ve. Hamarosan önállósult és a Párizs 
melletti Petit-Montrouge helységben 
felépítette a Katolikus Műhelynek ne-
vezett nyomdai, kereskedelmi komple-
xumot. Eleinte az őt segítő egyik pári-
zsi nyomdász engedélyével és neve alatt 
működött, majd 1845-ben fivére, 
Victor-Étienne nevére kiváltotta a 
nyomdászengedélyt, végül 1849-ben a 
magáéra is kiállíttatta. A Katolikus 
Műhely hamarosan 300 nyomdászt 
foglalkoztató nagyüzemmé lett. A 
nyomda, kötészet, kereskedés mind 

A Sorbonne tér a XIX. században

Párizs 1860-ban



658   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/21

ügyekben jártas kiadó számára. A gö-
rög szöveg oszlopa mellé került a másik 
oszlopba annak latin fordítása. Mű-
vész-tipográfus két görög betűsort ter-
vezett, hogy bizonyos szavak, idézetek 
jól elkülönüljenek az alapszöveg betűtí-
pusától. Migne nyolc országból csábí-
totta Párizsba a görögül értő szedőket, 
akik munkáját három görög szárma-
zású korrektor (Sypsomo, Pantazides, 
Dobriades) ellenőrizte, javította.

A két sorozat későbbi bírálóinak fogal-
muk sincs arról a minőségi szellemi 
munkáról, amit Migne abbé és Dom 

Pitra irányított. Külön figyelemre méltó 
Órigenész biblikus műve, a Hexapla, 
amely a héber szöveggel párhuzamosan 
megadta annak görög nyelvű, külön-
böző fordításait összehasonlítás végett. 
A római Hitterjesztési Kongregáció 
könyvtárosa ekkor Paul Drach, a kato-
likus hitre áttért egykori rabbi volt, aki 
Migne kérésére Párizsba költözött és 
irányította a Hexapla, valamint a 
Genesiustól származó Lexicon hebraicum 
és számos más mű kiadását. A sorozat 
161 kötete 1857-1866 között jelent meg 
és a kezdetektől a firenzei zsinatig (1439) 
kb. 800 (néha névtelen) szerző munkáját 
tette hozzáférhetővé. A hozzátartozó 
mutatók kötetei később jelentek meg.

A Katolikus Műhely egyik látogatóját 
így irányították el a könyvhegyek kö-
zött: „a Biblia utcáján menjen, majd bal-
ra Bossuet utcáján és az egyházatyák te-
rén találja meg az abbét”.

A kiadott könyvek példányszáma 
1000 és 10 000 között változott, ha 
szükséges volt, gondoskodtak utánnyo-
másról. Az áruk alacsony volt másoké-
hoz képest, a francia és/vagy latin szö-
vegű kötetek 5 frankba, a görög szöve-

A kor tudományeszményét az előző 
században létrehozott enciklopédia for-
mailag is meghatározta. Ezért a vállal-
kozó szellemű pap a teológia tudomá-
nya mellett számos más területről is 
egybegyűjtötte az enciklopédikus jelle-
gű, vagy ilyen formába átrendezett 
műveket, és így három sorozat szüle-
tett meg összesen 171 kötettel. Néhány 
kötete a legrangosabb könyvtárak ol-
vasótermeinek szabad polcain ma is 
ott van, mert tartalma pótolhatatlan. 
Mindez csak előkészületnek számított 
Migne abbé legmaradandóbb vállal-
kozásához, ami a latin és görög nyelvű 
egyházatyák összes műveinek közrebo-
csátása a szükséges bevezetések, ma-
gyarázatok, jegyzetek, életrajzok kísé-
retében. Az előző századokban már ki-
nyomtatott művek sokaságának egy-
begyűjtéséhez, értékeléséhez, a legjobb 
szövegek és kísérő tanulmányok kivá-
lasztásához a hatalmas munkabírású 
abbénak munkatársakra volt szüksége 
már csak azért is, mert tisztában volt sa-
ját képességei határaival. 

Korrektoroknak	célprémium
Az előző századokban az egyházatyák 
műveinek kiadása terén a francia bencés, 
maurinus kongregáció tagjai szorgos-
kodtak legtöbbet. Migne az ő utódaik-
hoz, Solesme szerzeteseihez fordult se-
gítségért. Dom Prosper Guéranger apát 
(1805-1875) Jean-Baptiste Pitrát (1812-
1889), Saint-Germain-des-Prés új apátját 
(későbbi bíborost) ajánlotta, aki a grandi-
ózus terv további alakításában, megva-
lósításában vállalta a munka oroszlán-
részét. Az előző századok nagy 
patrisztikus sorozatai (például Maxima 
bibliotheca veterum Patrum, 27 kötet, Ly-
on, 1677) szolgáltatták a szöveget. Dom 
Pitra jól látta a filológiai munka szüksé-
gességét, ám Migne-hez hasonlóan a 
teljesség és a gyors megjelenés számára 
is fontos volt. A Patrologia latina 218 kö-
tete a kezdetektől III. Ince pápáig (1198-
1216) a teljesség igényével 2614 egyházi 
író művét tartalmazta. Pitra mellett a la-
tint kiválóan ismerő papok sokasága dol-
gozott 1844-1855 között e monumentá-
lis szövegkiadáson. A kiszedett szöveget 
ötször korrektúrázták és Migne pénzju-
talmat tűzött ki a végleges szövegben 
sajtóhibát találóknak. A 4 kötet index 
1862-1865 között készült el és jelent meg.

A Patrologia graeca szövegkiadásait már 
nehezebb volt egybegyűjteni, a ritka kö-
tetek ára sokszor gondot okozott a pénz-

gűek 8 frankba kerültek. A hatalmas be-
végzett munka némi sikert is hozott, 
mert 1862-ben Dupin képviselő a szená-
tusban méltatta a kiadó életművét.

A	végzetes	tezvész
Migne abbé két újabb sorozatot terve-
zett, mindkettőt 80 kötetesre. Az egyik, 
az Orbis christianus a világegyház vala-
mennyi intézményét, a teljes, a másik az 
egyetemes és helyi zsinatok teljes 
szövegegyüttesét hierarchiát tartalmaz-
ta volna. Ez a terv nem valósulhatott 
meg az 1868. február 12-ről 13-ára virra-

dó éjjel katasztrófája miatt, amikor tűz-
vész pusztította el a műhelyeket, raktára-
kat szinte teljes egészében. Több mint 
600 ezer klisé, majdnem 600 ezer kiló 
ólombetű olvadt meg, a tűz martalékává 
lett gépekről, könyvek halmairól nem is 
szólva. Nem lehetetlen, hogy gyújtoga-
tás történt. A tűzvészben megsemmisült 
a kiadó iratanyaga, hatalmas levelezése, 
ezért nem tudni pontosan, hogy valójá-
ban hány kötet és milyen példányszám-
ban jelent meg. Migne hiába biztosította 
a műhelyt és fizette a magas összegeket, 
a húsz biztosító összefogott és hosszú pe-
reskedés után a tényleges kárnak csak fe-
lét volt hajlandó megtéríteni.

Migne 2000 kötetre tervezte az általa 
elképzelt átlagos plébániai, papi könyv-
tárat. Ebből kb. 1100 kötet látott napvilá-
got harminc év (1838-1868) során. A 
tűzvész után folytatni akarta a nagy mű-
vet, sok eredeti ötlettel az értékesítést fel-
lendítendő, ami az érsekség haragját zú-
dította rá. Félig vakon halt meg 1875. 
október 24-én Párizsban. Az utókor a 
„könyv emberei” között a legrendha-
gyóbbként tartja számon.

TÖRÖK JÓZSEF

Párizs látképe a XIX. század közepén
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Makroautofágia során a lebontani 
kívánt sejtalkotók vagy káros 
anyagok egy membránnal kö-

rülhatárolt sejtszervecskében, az 
autofagoszómában különülnek el a ci-
toplazma többi részétől. Ha a sejtalko-
tók a lizoszómába a membrán befűző-
désével kerülnek, mik ro auto fágiáról 
beszélünk. Ez a folyamat számos gom-
bafajban specifikus sejtszervecske-
lebontásban játszik szerepet, míg fej-
lettebb euka rió ták ban nincs kifejezett 
speciális funkciója az általános ka ta bo-
li kus funkción kívül.

Egysejtűek esetén az autofágia fő-
ként éhezéskor jelentkezik. A folya-
matban a sejt számára felesleges fe-
hérjék és anyagok lebontásra kerül-
nek. A lebontásból felszabaduló 
aminosavakat a sejt újrahasznosítja 
és olyan fehérjék felépítése törté-
nik meg, melyek a túlélésében ját-
szanak szerepet. Az első organiz-
mus, amelyben az autofágia mole-
kuláris mechanizmusát feltáró gént 
felfedezték, a Saccharomyces cerevisiae 
volt. Az itt megtalált Atg-géncsalád 
tagjai evolúciósan konzerváltak, 
minden eukarióta sejtben megtalál-
hatóak.

Magasabb szintű eukariótákban az 
autofágia nem csak éhezéskor akti-
válódik. Az autofág-aktivitás függ a 
sejtek kommunikációjától és a leját-
szódó jelátviteli utaktól. Az ecet-
muslicák egyedfejlődésében például 
igen komoly szerepe van az 
autofágiának a lárvális zsírtest el-
bontásában. Atg-génekre mutáns 
egérembriók nem élik túl a méhle-
pényen keresztüli táplálás és a szopás 
kezdete közötti időszakot, mivel az 
autofág rendszer nem tudja ellátni 

az anyagok körforgásában betöltött 
szerepét. De nem csak az újszülött, 
Atg-gén mutáns egerek pusztulnak 
el. Az Atg null mutáns egérembriók 
ki sem fejlődnek, hiszen a megter-
mékenyítés és a beágyazódás közötti 
időszakban is elengedhetetlen az 
autofág folyamatok megléte. Tehát 
az autofágia fiziológiás körülmé-
nyek között az embrió fejlődésében, 
különböző sejttípusok érésében is 
fontos szerepet tölt be.

A folyamat kulcsfontosságú a kü-
lönböző megbetegedésekben is, za-
vara neurodegeneratív, máj- és szív-
betegségek, miopátiák, daganatos 
kórképek kialakulásához vezethet. 
Az autofágia kezdetben főként 
tumorszupresszív hatású: megaka-
dályozza a sejtekben a károsodott 
sejtszervecskék és a funkcióképtelen 
fehérjék felhalmozódását, elősegíti a 
sérült sejtek szeneszcenciáját, meg-
akadályozza nekrózis és gyulladás 
kialakulását apoptózisra képtelen 
sejtekben, sejthalált indukál kemote-
rápiára reagálva. Azonban bizonyos 
tumorméret után a tumorsejtek saját 
javukra fordítják az autofágiát, in-
tenzív növekedésükhöz szükség van 
bizonyos megemelkedett autofágia-
szintre, amely látszólagos ellentmon-
dás. Neurodegeneratív betegségek-
ben az autofágia fe hérje -agg re gá tu-
mok eltávolítását, károsodott sejtal-
kotók felhalmozódását segíti elő, 
azonban az autofagoszómákhoz kö-
tődően patológiás fe hér je össze csa pó-
dás is létrejöhet, amely nem lebont-
ható, és az aggregátumok neu ron-
pusztulást idézhetnek elő. Immuno-
lógiai folyamatokban az autofágia 
B-sejt és T-sejt érést, antigén prezen-

tálást, gyulladásos folyamatokat be-
folyásol, azonban túlműködése ese-
tén megnövekedett citokintermelés 
figyelhető meg, amelynek eredmé-
nye például a gyulladásos bélbeteg-
ségek kialakulása lehet. Mikrobiális 
fertőzések esetén az immunválasz-
ban nagy szerepe van a testbe kerülő 
kórokozók semlegesítésében, azon-
ban a kórokozók adaptálódhatnak és 
az autofág folyamatokat a saját nö-
vekedésükre és terjedésükre is fel-
használhatják. Szív- és érrendszeri 
folyamatokban, köztük az isz ké miá-
ban és magas vérnyomásban védő 
szerepe van, azonban érelzáródást 
követő reperfúzióban a szöveti káro-
sodáshoz járulhat hozzá.

A jelenségnek az öregedésben is 
nagy szerepe van. Az autofág aktivi-
tás az életkor előrehaladtával egyre 
csökken, így az elöregedett és már 
funkciójukat betölteni képtelen fe-
hérjék és sejtszervecskék felhalmo-
zódnak. Mivel így a feladatukat be-
tölteni képtelen mitokondriumok is 
a sejtekben maradnak, biokémiai 
folyamatokon keresztül felesleges 
stressznek tehetik ki a sejtet.

A 2000-es évek eleje óta egyre na-
gyobb figyelem fordult az autofágia 
tanulmányozása felé. Mint sok más 
tudományterületen, itt is az elmúlt 
tíz év hozta meg a legnagyobb felfe-
dezéseket. A legújabb kutatások sze-
rint az autofágia indukcióját napi 
félóra testmozgással elősegíthetjük, 
így lassítva sejtjeink öregedését és a 
minél jobb sejtszervecske- és fehérje-
újraszerveződést. Sejtjeink „jobb 
kondíciója” pedig akár egy hosszabb 
élet kulcsa is lehet.

WALTER FRUZSINA

MI TÖRTÉNIK AZ ELÖREGEDETT 
SEJTALKOTÓKKAL?

Az autofágia mint jelenség régóta ismert a biológiában. Minden sejt képes elöregedett sejtalkotóit 

vagy a sejtben felhalmozódott káros anyagokat elbontani, és ezeket eltávolítani. Ennek egyik módja 

az	autofágia,	amelynek	során	a	sejt	fWként	a	lizoszomális	rendszeren	keresztül	szabadul	meg	a	szá-
mára	többé	nem	hasznos	szerves	és	szervetlen	alkotóelemektWl.
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– A könyv címében említett „tanári elit” manapság 
kétélű jelző. Itt inkább pozitív vagy éppen pejoratív ér-
telemben kell gondolnunk rá?
– Nem véletlenül használom éppen ezt a kifejezést, je-
lentésrétegei ugyanis rávilágítanak az Eötvös Collegium 
összetett szerepére, amelyet a magyar oktatásügyben be-
töltött. Az intézményből kikerült egykori tagok, akik 
nagyrészt középiskolai tanárként helyezkedtek el, egy-
fajta belső katalizátorai voltak a középiskolák megújho-
dásának. A Collegium megalapításakor ez volt az elsőd-
leges célkitűzés. Az évek folyamán azonban az intéz-
mény képzésének prioritása megváltozott: az elmélyült 
tudományos munkára való nevelés vált fő céllá, és a köz-
oktatásban tevékenykedő tanárok képzése másodlagos 
szerepet kapott. Így a Collegium 
elitet képzett abban az értelemben 
is, hogy neveltjeinek jelentős része 
szerzett később tudományos foko-
zatot, vagy vállalt fontos szerepet 
más területeken. Mindemellett vi-
szont többször érte a vád, hogy 
„kiválóak iskolájaként” működik, 
nem nyitott a nép egyszerű gyer-
mekei számára. 
– Mit jelentett, ha valaki bekerült 
a Collegiumba? Hogyan képzeljük 
el az ott zajló oktatást?
– Bekerülni a Collegiumba számos 
előnyel járt, lényegében a kollégis-
ták számára lehetőség adódott, 
hogy a társadalmi elitcsoportokba 
kerüljenek az intézmény kapcsolatrendszerének köszön-
hetően. A francia École Normale Supérieure mintájára 
létesített internátus a német típusú egyetem hiányossága-
it egészítette ki rendszeres képzésével. A külföldi kapcso-
latok, a kivételes gyűjteménykörrel rendelkező szabad-
polcos könyvtár fontos szerepet játszottak a képzésben. 
Természetesen az intézet elöljárói és a társadalmi, politi-
kai körülmények változásai is befolyásolták a Collegium 
működését. A Csillag utcai Kerkápoly-féle bérházban 
kezdte meg működését az internátus. A korai időszakban 
még kimondott tantermek sem voltak, az órákat a nö-
vendékek lakosztályaiban, esetleg a könyvtárban, vagy a 
tanári értekezletek helyéül szolgáló helyiségben tartották. 
Az alacsony hallgatói létszám miatt igen szoros volt az 
oktatói-hallgatói együttműködés, a források gyakran 
„egyéni vezetésről” számolnak be. A Ménesi úti épület 
1910-es átadását követően a kollégisták létszáma jelentő-

F É L  É V S Z Á Z A D  C O L L E G I U M - TÖ R T É N E L E M

A MEGÚJULÁS KATALIZÁTORAI
A	tudós	tanárok	képzésében	élen	járó	Eötvös	József	Collegium	elsW	fél	évszázadának	történetét	
írta meg Garai Imre az ELTE PPK Pedagógiatörténeti tanszékének egyetemi tanársegéde.  

A	collegiumi	tanárképzésrWl,	és	annak	korabeli	és	jelenlegi	modellszerepérWl	beszélgettünk	a	szerzWvel.

sen megemelkedett, kialakultak 
a szemináriumok. Ebben az 
időszakban még a középiskolai 
tanárképzésé volt a főszerep, de 
ahogyan átalakult a képzési cél, 
úgy a hallgatók mindennapjai is 
megváltoztak. Az 1930-as évek 
kollégistái teljesen más napi ru-
tinnal rendelkeztek, mint elő-
deik: idejük túlnyomó részét a 
könyvtárban, vagy a Collegium 
saját óráin töltötték.
– Hol helyezkedett el az in-
tézmény az ország oktatás-
politikájában? Milyen volt a 
kapcsolata az állammal?

– A Collegium már létrejöttét is az állami áldozatvállalás-
nak köszönhette. Az állami költségvetésben 1925-ig önál-
ló költségvetési tételként szerepelt, ezt követően pedig 
egybevonták a budapesti Tanárképző Intézettel. Ez az in-
tézkedés lényegében megszüntette a Collegium gazdasági 
autonómiáját. Az intézmény működésének korai idősza-
kában a dualista állam külpolitikai célok megvalósításába 
is bevonta az intézetet. A XX. századi magyar történelem 
tragikus eseményei azonban a Collegium és a mindenko-
ri államhatalom kapcsolataiban is nyomokat hagytak: 
időről időre megkérdőjelezték az intézet önálló létét, illet-
ve valamennyi politikai rendszer megpróbált belügyeibe 
beavatkozni oly módon, hogy a hivatalban levő igazgatót 
elmozdította, s politikai szempontból megfelelő saját jelöl-
tet nevezett ki az internátus élére. Az 1920-as évek köze-
pétől kialakult egy tudományos, közéleti védőburok, 
amely próbálta megóvni az intézményt ezektől a beavat-

A Collegium Ménesi úti épülete

A Ménesi úti épület 1945-ben komoly károkat szenvedett 
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kozási kísérletektől. Egészen 1944-ig a kapcsolatok ki-
egyensúlyozottak maradtak, majd a szélsőjobboldali dik-
tatúra és a főváros ostroma ellehetetlenítette a működést. 
A második világháború borzalmai után Keresztury De-
zső Vallás- és Közoktatásügyi miniszterként, illetve a 
Collegium igazgatójaként beteljesítette az internátus régi 
törekvését, önálló főiskolai rangra emelte az 50 éves fenn-
állás alkalmából a tanintézményt. 1948 után azonban a ki-
alakuló szélsőbaloldali diktatúra ugyancsak beavatkozott 
az intézet működésébe. Az új igazgató saját és az új okta-
táspolitikai elképzeléseknek megfelelően átalakította az 
intézetet, de az 1949–1950-es kettős egyetemi reform kö-
vetkeztében, amely kritikátlanul lemásolta a szovjet felső-
oktatást, a Collegiumot egyszerű diákotthonná alakítot-
ták, s így működésének első, 55 éves időszaka lezárult.
– A ma is működő, 1957-ben újjászervezett Eötvös Colle-
gi um mennyiben tekinthető valódi utódintézménynek?
– Már 1957-ben is azzal a céllal alakították ki a szakkollé-
giumot, hogy a politikai rendszer adta keretek között fel-
élesszék a „régi Collegium” működésének bizonyos ele-
meit. Természetesen azt nehéz megítélni, hogy a mai kol-
légium mennyiben hasonlít az 1950 előtti önmagára, hi-
szen a régi keretek felélesztése, vagy adaptálása mai 
viszonyokra hosszú folyamat. Az intézet jelenlegi vezeté-
se egyértelműen ugyanazt a szellemiséget szeretné képvi-
selni, ami az 1950-es megszüntetés miatt félbeszakadt. 

2011 után jelentősen átalakult a magyar felsőoktatás, s 
benne a tanárképzés intézményrendszere is. Olyan intéz-
mények működését elevenítette fel a jogalkotó, amelyeket 
az említett 1949–1950-es kettős egyetemi reform szünte-
tett meg. 1924-ben, máig egyetlen önálló tanárképzési 
törvényünkben, s később 1945 után is felvetették, érdemes 
volna elgondolkodni azon, hogy a tanárképzés problémá-
ira lehetséges megoldást jelenthet a Collegium mintájára 
működő intézetek létrehozása, amelyek kiegészítik az 
egyetemi oktatást, s elmélyült oktatói és kutatói munkára 
ösztönöznek. Ez a tudós-tanár szerep kihívásaira való fel-
készítést is elősegíthetné, amely a tanárképző központok 
célkitűzéseiben is előkelő helyen szerepel.

TEGZES MÁRIA

(Garai Imre: A tanári elitképzés műhelye – A báró Eötvös 
József Collégium története 1895-1950. ELTE EJC 2014, 
499 old.)

KÖNYVSAROK

Lencsevégre kapott természet

Három igazán fontos természetfotós megmérettetés létezik ma 
Magyarországon: Az Év Természetfotósa pályázat, a Sajtófotó 
versenynek a Természet és tudomány kategóriája, illetve a 
Varázslatos Magyarország pályázat. Talán az utóbbi a legizgal-
masabb, hiszen március közepétQl december 20-ig havonta kell 
beküldeni képeket, amelyeket a zs_ri minden hónapban értékel, 
majd ennek alapján alakul ki egy folyamatosan változó összesített 
rangsor. Így a fotósok az egész év folyamán izgulhatnak a végsQ 
helyezésük miatt.

A Varázslatos Magyarország fotópályázatot 2010 óta írják ki min-
den évben, így a 2014-es volt az ötödik a sorban. A legutóbbi 
verseny során ismét számos gyönyör_ felvételt küldtek be a pályá-
zók: több mint 800 jelentkezQ összesen 13 250 képet nyújtott be. 
A zs_ri által legjobbnak ítélt képeket március-áprilisban a Magyar 
Természettudományi Múzeumban nyílt kiállításon is megtekint-
hették az érdeklQ-
dQk. A fotópályázat 
nyertesei ismerQ-
sen csengQ nev_ 
t e rmésze t fo tósok : 
Daróczi Csaba (elsQ 
helyezett), Nedeczky 
Gábor (második 
helyezett) és BenkQ 
Erika (harmadik 
helyezett). Az indulás 
óta eltelt öt év alatt 
Máté Bence, az egyik 
legismertebb magyar 
természetfotós két-
szer nyerte el az elsQ díjjal járó trófeát. Daróczi Csaba a 2014-es 
versennyel együtt harmadszorra lett elsQ helyezett, kétszer pedig a 
második díjat vihette haza. Ahhoz, hogy valaki elsQ legyen, 48 képét 
kell kiemelkedQként értékelnie a zs_rinek.
A kiállítás anyaga igényes külsej_ albumban is megjelent a 

Kitaibel Kiadó gondozásában. Gaál Péter szerkesztQ, a pályázat 
ötletgazdája és öt éve fQ szervezQje a képeket a 10 hazai nemzeti 
park szerinti bontásban rendezte el mind a kiállításon, mind a 
könyvben. A kiadványban minden fejezet elején egy rövid leírást 
olvashatunk az adott nemzeti parkról. A könyv szövegének nagy 
része angolul is olvasható – sajnos ez a képaláírásokra nem 
vonatkozik, mivel ezeket nem fordították le. Mentség erre, hogy 
a képek címei sokszor szóvicceket rejtenek, amelyeket nehéz 
átültetni egy másik nyelvre. 
Összességében: érdemes indulni a versenyen, megnézni a min-

den évben tavaszra idQzített kiállítást vagy a könyvben lapozgatva 
megcsodálni hazánk természeti csodáit. S aki monitoron szeret 
gyönyörködni a fotókban, annak jó hír, hogy az összes fotó meg-
tekinthetQ a http://varazslatosmagyarorszag.hu/ internetes címen. 
(Varázslatos Magyarországunk. 2015, Kitaibel Kiadó, Biatorbágy, 
144 oldal, 4990 forint)

BAJOMI BÁLINT
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A könyvtár visszarendezése a háború után 
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K E M O T E R Á P I A  É S  R E Z I S Z TA N C I A

ROSSZINDULATÚ DAGANATOK 
EVOLÚCIÓS NÉZQPONTBÓL

A	 rák	az	 egyik	 vezetW	halálok	 világszerte.	A	 fejlesztésbe	és	kutatásba	ölt	 hatalmas	összegek	és	
munka	ellenére	az	áttörés	a	gyógyításban	elmarad.	A	kutatások	sikertelensége	pedig	paradigmavál-
tást	sürget.	A	rákot	evolúciós	jelenségként	feldolgozó	elméletrendszer	arra	vállalkozik,	hogy	megújít-

ja	a	jelenlegi	kezelési	koncepciót.

indikálja annak célzását, így válik a 
terápia személyre szabottá. A célzott 
terápiák mellékhatásai enyhébbek 
(mivel a gyógyszer csak az adott el-
változással rendelkező, tumoros sej-
teken hat), ugyanakkor a tumorsejtek 
osztódását serkentő kulcs-jelátviteli 
útvonalakat hatékonyan blokkolják. 

Az elmélet gyönyörű, de a rosszin-
dulatú daganatok zöme továbbra is 
gyógyíthatatlan betegségnek tekint-
hető. Míg a világszerte vezető egyéb 
halálokok a sebészet, molekuláris bi-
ológia, gyógyszerészet fejlődésével 
arányosan hatékonyan szorultak 

A tradicionális kemoterápia ki-
alakulásához az a felismerés 
vezetett, hogy a daganatsejtek 

kontrollálatlanul és gyorsan osztód-
nak, szemben a szervezet más sejtje-
ivel. Az osztódó sejteket célozzák 
meg a klasszikus kemoterápiás sze-
rek. Innen származtathatóak jól is-
mert általános mellékhatásaik (pél-
dául a hajhullás a folyamatosan osz-
tódó hajhagymák elhalása miatt). 

A modern kemoterápia története 
az első világháború idejére nyúlik 

vissza. A hadászati esz-
köznek fejlesztett mus-
tárgáz daganatellenes 
hatását figyelték meg és 
lefutottak az első mo-
dern értelemben vett 
klinikai kísérletek is. 

1931-ben tizenkét páciensen alkal-
mazták a vegyület oldatát tumorba 
adott injekcióban, és minden esetben 
leírták a tumor visszahúzódását az 
egyhónapos megfigyelési idő alatt. 
Azóta a kemoterápiás ágensek rend-
kívül széles skálája alakult ki.

A	rákgyógyítás	kudarca
A molekuláris biológia fejlődésével 
feltérképeztek számos olyan geneti-
kai és epigenetikai jellemzőt, ami 
csak a daganatsejtekre jellemző. A 
2000-es évektől egy teljesen új stra-
tégia tűnt fel a rosszindulatú daga-
natok gyógyszeres kezelésében: a 
célzott terápia. Úgy fogalmazhatjuk 
meg, hogy a célzott gyógyszerek a 
tumor növekedését a növekedésben 
szerepet játszó specifikus molekulák 
gátlásán keresztül állítják meg. A 
célzott terápiákat tehát tumoron-
ként kell válogatni: az adott daga-
natra jellemző genetikai elváltozás 

vissza az elmúlt évtizedekben, a rák 
eredetű halálozások száma gyakor-
latilag nem csökkent. A kudarc oka 
a célzott és klasszikus kemoterápiá-
nál egyaránt jelentkező rezisztencia. 
Általános jelenség, hogy a tumorok 
a kezdeti kezelésekre kiválóan rea-
gálnak, a beteg látszólag tu mor-
men te sen távozik a kezelésekről, 
majd 6 hónap-1 év múlva újra jelent-
keznek tünetei. Ekkor a kiújult tu-
mor már nem reagál az újabb keze-
lésekre, a kiújulat rezisztens. A re-
zisztens tumor kialakulása pedig a 
beteg halálához vezet. 

Daganat a normál 
sejtek között

A célzott gyógyszer felismeri és támadja 
a mutáns molekulát hordozó daganatsejteket

A célzott gyógyszer hatott a daganatsejteken, 
de megkímélte a normál szövetet

Normál sejtre jellemzQ molekula
Daganatra jellemzQ mutáns molekula

Normál sejt

Daganatsejt

Gyógyszermolekula, amely 
csak a mutáns, daganatra 
jellemzQ molekulához köt

A célzott terápiák a tumorsejtek osztódását serkentQ kulcs-jelátviteli útvonalakat 
hatékonyan blokkolják
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A rezisztencia kérdése 
nem megoldott és áthág-
hatatlan akadálya a haté-
kony terápiának. Újabb 
és újabb, rendkívül költ-
séges gyógyszereket pub-
likálnak áttörésként. 
Hatékonynak és klinikai 
bevezetésre érdemesnek 
tekintünk egy új gyógy-
szert, ha a betegek életét 
hetekkel, jó esetben hó-
napokkal meghosszabbít-
ják. Kuratív kezelésekről 
azonban szó sincs. 

A rák értelmezése egy 
evolúciós-ökológiai as-
pektusban olyan elméleti, 
gondolati felszínt jelent, 
ami teljesen eredeti keze-
lési megközelítéseket su-
gallhat. Ezek a megközelítések 
gyakran intuitívan nehezen értel-
mezhetőek (például hogy nem a tu-
mor minél gyorsabb elpusztítására 
kell törekednünk), azonban kísérle-
tes eredmények sok esetben igazol-
ják az evolúciós modelleken alapuló 
kezelést.

A	test	anarchistái
Egy élő szervezet célja a Földön a 
szaporodásra képes utódok létreho-
zása, ebben mérjük egy egyed sike-
rességét ( fitnessét). A földtörténeti 
léptékű evolúció fontos lépése volt a 
többsejtűség kialakulása. Megjelent 
a sejtek közötti munkamegosztás, a 
sejtek differenciációja. Így a korábbi 
„önző” sejtek közül, melyek célja 
csak a saját túlélésük és osztódásuk 
volt, számos sejt kerül végdifferenci-
ált állapotba, azaz nem osztódik, le-
mond a sejt egyedi sikerességéről. A 
sejt egyedi érdekei alárendelődnek a 
többsejtű szervezet érdekeinek. Ki-
alakul egy limit, hogy egy sejt hány 
osztódáson mehet keresztül. Ha ezt 
a számot a sejt elérte, elöregedik és 
elhal. Beépülnek a sejtciklust (a sejtek 
növekedésének és osztódásának folya-
matát) ellenőrző pontok, olyan sza-
bályozási rendszerek, amik fékezik a 
sejtek osztódását. Ha a sejt genetikai 
anyagában sérülés következik be, az 
osztódás kezdetekor a hibát az ellen-
őrző molekulák felismerik, és a sej-
tet öngyilkosságra (apoptózis) készte-
tik. Ugyanúgy, ahogy egy társada-
lomban, a többsejtű szervezetben 

sem izolálódhat senki. Ha a sejtnek 
nincs kapcsolata a szomszédjaival, 
nem kap állandó jeleket és visszajel-
zéseket, a sejt öngyilkosságot követ 
el. Ennek a komplex rendszernek, 
jól koordinált társadalomnak az el-
vei és törvényei alól törnek ki a 
tumorsejtek. 

Hogyan alakulhat ki egy daganat? 
Életünk során igen gyakran éri ká-
rosodás a genetikai anyagunkat. Jó 
esetben ezt az előbb említett védelmi 
rendszerek felismerik, kiszűrik, és a 
sérült genetikai anyaggal rendelkező 
sejtet nem engedik osztódni. Előfor-
dul azonban, hogy ezeket a védelmi 
rendszereket éri sérülés a random 
mutációk során. Ez pedig kontrollá-
latlan osztódáshoz és genetikai hibák 
halmozásához, a daganat kialakulá-
sához vezethet. Kialakul az úgyne-
vezett mutátor fenotípus, amelyet bi-
zonyos elméletek a daganatkialakulás 
igen korai lépésének tartanak. A 
mutátor fenotípus azt jelenti, hogy a 
gyorsan és kontrollálatlanul osztódó 
daganatsejtekben a genetikai azo-
nosság ellenőrzésének elvesztése mi-
att a normál testi sejteknél sokkal 
nagyobb frekvenciában épülnek be 
mutációk, kromoszomális átrende-
ződések, azaz létrejön a daganaton 
belül egy rendkívüli genetikai sok-
féleség.

Evolúció
Az evolúció egyik mechanizmusa a 
szelekció, melynek feltétele, hogy 
örökölhető tulajdonságok létezzenek 

a populációban, melyeknek 
több változata előfordul és 
ezek a változatok befolyásol-
ják az egyed fitnessét. A rá-
termettebb tulajdonságokat 
mutató egyedek jobban el-
szaporodhatnak, míg a töb-
biek visszaszorulnak. Azon-
ban különböző szelekciós ha-
tásokra, a környezet változá-
saira más tulajdonságok 
válhatnak előnyössé és egy 
másik tulajdonságokat hor-
dozó egyed kerülhet szelek-
ciós előnybe. Ez a fajta dina-
mikus változás figyelhető 
meg a daganatokban is.

Egy daganat rendkívül sok-
féle, egymástól genetikailag 
eltérő daganatsejtből áll, ez a 
jelenség az intratumorális hete-

rogenitás. Az egy sejtből származó, az-
zal genetikailag megegyező utódsej-

Kor-standardizált halálozási adatok az USA-ban 
a három vezetQ halálokra

Normál sejt

Daganatsejt

ÉszlelhetQ, 
heterogén 

tumor

Rezisztens 
sejtek

Kemoterápia

ÉszlelhetQ, 
rezisztens 

kiújulat

A rezisztens sejtek kerülnek elQnybe
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ciamechanizmusaik ne azonosak 
legyenek (tehát ne ússza meg a sejt 
egyetlen változással az összes gyógy-
szert). Sajnos ezeknek a koktélok-
nak, illetve a kellően nagy dózisú 
kezelésnek a toxicitás és a mellékha-
tások gátat szabnak. 

A jelenlegi konszenzus finomítá-
sán túl merőben új megoldásokra is 
gondolhatunk. Milyennek képzeljük 
az evolúciósan hatékony terápiát? Az 
intuitív terápiás megközelítés azt 
mondja, hogy a cél a daganat minél 
gyorsabb és minél hatékonyabb el-
pusztítása, a méret radikális csök-
kentése. Ezt érzi minden beteg, ha 
rosszindulatú daganattal diagnoszti-
zálják. Jelenleg az él a köztudatban, 
hogy a gyors tumorméret-csökkenés 
siker. Az eddigiek alapján belátható, 
hogy ez nem igaz, a sejtszám és 

tek csoportját nevezzük klónnak. Egy 
tumorban ezeket a klónokat repre-
zentáló tumorsejtek versengenek a 
túlélésért. Egyes klónok különböző 
szelekciós hatásokra eltérően reagál-
hatnak, és annak megfelelően elter-
jedhetnek vagy visszahúzódhatnak, 
ahogyan egy faj eltérő tulajdonsá-
gokkal bíró egyedei eltérően reagál-
nak bizonyos szelekciós nyomásokra.

A rezisztencia pontosan azért jöhet 
létre, mert minden jelenleg ismert 
gyógyszer a rezisztenciára szelektál, 
a rezisztens sejteket helyezi szaporo-
dási előnybe. Tehát ha létezik egy 
sejt a tumorban, amely ellenáll a 
gyógyszerkezelésnek, az a sejt a ke-
zelés hatására szelekciós előnybe ke-
rül, és míg a többi sejt pusztul, ő el-
szaporodik. Nem csak hogy kivesz-
szük a jófiúkat és bent maradnak a 
rosszfiúk, hanem a többi sejt elpusz-
tításával még jobban felpörgetjük 
ennek a klónnak az elterjedését, mi-
vel a vetélytársak eltűnésével köny-
nyebben jut a forrásokhoz a rezisz-
tens klón.

Ne feledjük, hogy az MRI és a 
röntgen, tehát azok a képalkotó eljá-
rások, amelyekkel megállapíthatjuk 
a beteg tumormentességét, nem elég 
nagy felbontásúak. Egymillió sejtből 
álló tumorgóc kimutatására már 
képtelenek. Így hiába pusztítjuk el a 
tumor zömét a terápiával, ha meg-
marad néhány sejt, egy klón, sejtcso-
port, amely ellenállt a kezelésnek, 
akkor ez a klón nagyszerűen el tud 
szaporodni és az ő utódjaiból kiala-
kul a rezisztens tumor. 

Terápiás	lehetWségek
Vannak olyan következményei az 
evolúciós elméletnek, amelyeket a 
jelenlegi terápiás konszenzusban is 
lehet hasznosítani. Például, hogy 
számoljunk a tumor-heterogenitás-
sal: olyan gyógyszert használjunk, 
ami a tumorsejtek zömét célozza, 
vizsgáljunk meg több tumorrészletet, 
az áttétek kezelése pedig ne a primer 
tumor diagnosztikája alapján történ-
jen. A több gyógyszerből álló gyógy-
szerkoktélok használata is segíthet, 
hiszen kisebb az esély, hogy olyan 
sejtek maradnak a tumorban, me-
lyek egyszerre három-négy gyógy-
szerrel szemben is rezisztensek. Ér-
demes ezeket a koktélokat úgy ösz-
szeállítani, hogy az ismert reziszten-

tumorméret radikális csökkentése 
nem lehet cél, hiszen minden ilyen 
kezelés a rezisztenciára szelektál. 
Olyan gyógyszerek fejlesztésére kell 
fókuszálnunk, amelyek nem a re-
zisztenciára, hanem a szenzitivitásra 
szelektálnak, azaz a gyógyszerre re-
agáló sejtek szelekciós előnyhöz jut-
nak. Egy ilyen terápia növekedési 
előnyt jelent a jóindulatú, normál 
szöveteknek és szelekciós hátrányba 
kerülnek a rosszindulatú sejtek. Te-
hát megtámogatjuk a jóindulatú sej-
teket, szelekciós előnybe hozzuk 
őket, amíg túl nem növik a rosszin-
dulatú sejteket. A gyakorlatban en-
nek ára a nagy, jóindulatú tumorok 
kialakulása, ugyanakkor megsza-
badítjuk a beteget a rosszindulatú 
daganattól, egyuttal megóvjuk a 
gyógyszerrezisztens, áttétképző és így 
halálos tumor kialakulásától. Amíg 
egy jóindulatú tumorral kell meg-
küzdenünk, nyert ügyünk van, mi-
vel a tumor műtéti eltávolítása teljes 
gyógyulást jelent. 

Egy másik lehetséges megközelítés, 
hogy azokat a sejteket hozzuk sze-
lekciós előnybe, melyek egy bizo-
nyos citotoxikus hatóanyagra érzé-
kenyek. Megvárjuk, amíg ez az ér-
zékeny klón a pozitív szelekció miatt 
túlnövi és eluralja a tumort és a toxi-
kus hatóanyaggal szembeni szenziti-
vitás teljesen elterjed a populációban. 
És ezen a ponton alkalmazzuk a to-
xint, amelyre a tumor érzékennyé 
vált. Mivel a teljes populációban el-
terjedt a gyógyszerérzékenység, jó 
hatékonysággal pusztítjuk el az ösz-
szes tumorsejtet.

Törekedhetünk a tumorkörnyezet 
normalizálására is. Hiszen az eredeti, 
sértetlen belső struktúra és környezet 
a normális, jóindulatú sejteknek ked-
vez. Ha ezt a struktúrát vissza tudjuk 
állítani, a tumorsejtek számára a kör-
nyezet kedvezőtlenné válik.

Gondolatkísérletként vizsgáljuk 
meg a következő elképzelést: mi van, 
ha nem akarjuk elpusztítani a 
tumorsejteket? Ha nem akarjuk a rá-
kot meggyógyítani? Elképzelhető, 
hogy a rák halálosból krónikus, de 
kordában tartható betegséggé váljon? 
Az evolúciós elmélet szerint ez elér-
hető cél, amihez a legfontosabb lépés 
olyan terápiák fejlesztése, amelyek 
nem szelektálnak a rezisztenciára. 

PÉNZVÁLTÓ ZSÓFIA

Ha szelekciós elQnybe hozzuk  
a jóindulatú sejteket, azok túlnövik  

a rosszindulatú sejteket

Rák a jóindulatú sejtek között

Gyógyszermolekula, amely a jóindulatú sej-
tek szaporodásának kedvez

A jóindulatú sejtek túlnövik a ráksejteket



Ellentmondásos egészség-magatartás 
Magyarországon

„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. 
Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.”
                                                                                 (Arisztotelész)

Az egészségmagatartás két célja a betegség elkerülése, va-
lamint az egészség fenntartása, megerősítése. Az orvoshoz 
fordulással vagy a szűrővizsgálat igénybe vételével az egész-
ségünkre leselkedő veszélyeket próbáljuk elhárítani, ugyan-
akkor az egészséges életmódra (táplálkozás, mozgás) azért 
törekszünk, hogy hosszú és egészséges életet élhessünk. An-
nak belátása, hogy ez a kétirányú törekvés elsősorban sze-
mélyes felelőssége mindenkinek, sokat javíthat egy közösség 
egészségi állapotán. Az Európai lakossági egészségfelmérés két 
utolsó (2009, 2014) időpontja között a 
magyar lakosság egészségmagatar-
tással kapcsolatos attitűdje pozitív 
irányban változott. A megkérdezet-
tek 81%-a nyilatkozott úgy 2014-
ben, hogy sokat, illetve nagyon sokat 
tehet az egészségéért, és ötöde úgy, 
hogy keveset vagy semmit. A nők 
egyéni felelősségvállalása inkább ja-
vult, mint a férfiaké. A legfeljebb 8 
általánost végzetteknek csak 66, a fel-
sőfokú végzettségűeknek azonban 
93%-a gondolja azt, hogy egészsé-
günk megőrzéséért mi magunk is fe-
lelősek vagyunk.

Úgy tűnik azonban, hogy az egészségtudatosabb élet 
felvállalásának csak a prevenció területén vannak egyértelmű 
jelei a magyarok körében. A felmérés adatai szerint mind az 
egyszerűbb – vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-
mérés –, mind a szakorvosnál végzett bonyolultabb – 

méhnyakrák-szűrés, mammográfia – vizsgálatokat igénybe 
vevők aránya nőtt 2009 és 2014 között. Az egyéni egészség-
védelemnek azon területei, melyek rendszeres, kitartó tevé-

kenységgel járnak, vagy a szokásain-
kon való változtatást követelik meg, 
azonban továbbra sem erősségeink.

A dohányosok aránya ugyan 31-
ről 29%-ra mérséklődött, ám való-
jában az alkalmi dohányosok ará-
nya csökkent, a rendszeresen do-
hányzók valamivel többen lettek. 
A legális, addikciót okozó szerek 
közül a dohány mellett az alkohol 
okozza a legtöbb problémát. A 
szégyenérzet miatt az önbevallott 
értékek az ilyen szerek esetében 
erősen konzervatív becslést tesz-

nek csak lehetővé, ám a teljes felnőtt lakosság körében 
a nagyivók száma így is meghaladja a félmilliót, és 
arányuk 4,6%-ról 5,4%-ra emelkedett 2009 és 2014 
között.

A lakosságnak csaknem fele ülő vagy álló munkát vé-
gez – jellemzően a nők közül többen –, és szabadidejében 
is kevés a sport jellegű tevékenység. A lakosság 
kétharmada még napi 10 percet sem sportol, és mindössze 
4,5% azok aránya, akik a hét minden napján végeznek 
valamilyen testmozgást. A lakosság több mint a fele – a 
nők 48, a férfiak 61%-a – túlsúlyos vagy elhízott.

A felmérés az egészséges táplálkozásnak csak egyetlen 
aspektusát vizsgálata, a zöldség- és gyümölcsfogyasztást. 
A lakosság kétharmada tartozik a naponta több alkalom-
mal is azt fogyasztók közé, és az idősebbek inkább (79%) 
illesztik be naponta többször is étrendjükbe ezeket az éte-
leket, mint a legfiatalabbak (60%).

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Sz_rQvizsgálaton valaha részt vettek aránya, %

2009 2014

Vérnyomásmérés 96 99

Vércukorszint-mérés 73 89

Koleszterinszint-mérés 65 87

Mammográfi a 51 60

Méhnyakráksz_rés 71 84

Túlsúlyosak (), elhízottak () aránya 
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

3,8 milliárd éves 
a Merkúr mágneses tere

A Merkúrt, a Naprendszer legbelső 
és legkisebb bolygóját eddig két 

űreszköz látogatta meg, róla való is-
mereteink zöme az ő megfigyelése-
ikből származik. A második, négy 
évig a bolygó körül keringő űrszon-
da, a Messenger e hónap elején fejez-
te be küldetését utolsó manőverével 
a felszínbe csapódva. Ereszkedése 
közben olyan értékes új felfedezése-
ket tett a bolygó mágneses terével 
kapcsolatban, amelyek alapján meg-
állapítható volt, hogy a mezőt gene-
ráló belső mágneses dinamó már ke-
véssel a bolygó születése után, mint-
egy 3,8 milliárd évvel ezelőtt műkö-
désbe lépett és erős mágneses pajzsot 
generált. Bár az azóta bekövetkező 
változások történetét csak egy követ-
kező misszió tisztázhat-
ja, ez az eredmény már 
önmagában felveti an-
nak lehetőségét, hogy 
Naprendszerünk boly-
gói közül a Merkúrnak 
lehetett a legrégebb óta 
létező, s azóta is tartósan 
fennmaradó mágneses 
tere. Az eredményről a 
kutatók a Science-ben 
számoltak be. 

A 2004-ben útnak in-
dított Messenger-misz-
szió először 2008-ban 

pesti Műszaki Egyetem diákja – a 
Szerk.) képviselte.

A nemzetközi verseny többlép-
csős. Az egyes országok által ki-
választott legjobb pályamunkákból 
bírálóbizottság dönti el, hogy mely 
pályázatok vehetnek részt a döntőn. 
Majd ezt követően a kiválasztott 
fiatalok egy többnapos, kiállítás-
sal egybekötött versenyen vesznek 

Magyar siker 
a Fenntarthatóság 

olimpiáján

A 8. fenntarthatósági olimpiát 
(I-SWEEEP, International 

Sustainable World Project 
Olympiad) 2015. május 7-10. kö-
zött rendezték meg Houstonban, 
Texas államban. A 70 országból 
kiválasztott több mint 600 diák 
között Magyarországot a Magyar 
Innovációs Szövetség által meg-
rendezett 23. Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató 
Verseny egyik díjazott pályázója, 
Wesely Norbert (a soproni Széché-
nyi István Gimnázium tavaly vég-
zett hallgatója, jelenleg a Buda-

részt, ahol a több mint 250 
fős zsűri személyes interjúk 
során alakítja ki a végleges 
sorrendet.

A világversenyen, több 
mint 400 magas színvo-
nalú projekt közül Wesely 
Norbert „Mikrokontrol-
leres fűtésvezérlés” című 

munkájával, a mérnöki kategóriá-
ban bronzéremben részesült, mely 
jelentős pénzjutalommal is jár. A 
díjat a texasi magyar konzultól, 
Phillip Aronofftól vehette át.

A pályázó kifejlesztett egy lehet-
séges alternatívát, amely új beál-
lítási lehetőséget ad a felhasználó-
nak, és képes leváltani a ma már 
elavult relés vezérléseket. Azt tűzte 

repült el a Merkúr mellett, s készített 
közeli felvételeket a felszínéről. Ezt 
követően még kétszer repült el mel-

lette, mielőtt 2011-ben pályára állt vol-
na a bolygó körül. Eredetileg 1 évesre 
szánt megfigyeléseit 4 éven át folytat-
ta erősen elliptikus pályáján, amelyen 
200 kilométernél közelebb sosem ke-
rült a bolygó felszínéhez. Csak most, 
utolsó, „öngyilkos” manővere köz-
ben ereszkedett egyre mélyebbre és 
mélyebbre, a végső becsapódás előtt 
mindössze 15 kilométerre megkö-

zelítve a felszínt. Eközben sikerült új 
adatokat gyűjtenie a mágneses mező 
változásairól is a felszín közelében.

A csillagászok azt már a Merkúr 
mellett az 1970-es évek közepén 
háromszor elrepülő Mariner-10 űr-
szonda méréseiből tudták, hogy 
a Merkúrnak a földihez hasonló 
szerkezetű, bár nála jóval gyengébb 
magnetoszférája van, amely eltéríti 
a napszelet a bolygó körül. A mező 
erőssége mintegy 1 százaléka a földi-

MikrokontrollerWesely Norbert 

A Merkúr a Messenger felvételén

A Merkúr és a Föld magnetoszférájának szerkezete nagyon hasonló (az ábra nem méretarányos: a bevetítés 

mutatja, hogy a Merkúr teljes magnetoszférája bQven beleférne a Földbe)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/21   667

ki célul, hogy ötletével ne csak egy 
specifikus esetet oldjon meg, ha-
nem egy olyan alternatívát nyújt-
son, amely mindenki igényeit ki-
elégíti. A hagyományos vezérlés 
fogyasztása (kb. 18 W) körülbelül 
fele egy égve felejtett hagyomá-
nyos izzónak, a kontroller még 
ennek is csak a töredékét (kb. 0,2 
W) fogyasztja, elfér egy körülbelül 
2 kártyapakli méretű dobozban és 
megbízhatóbbak, mint a mecha-
nikus elven működő relék, melyek 
behúzásakor egy elektromágnes 
rántja össze a belső érintkezőket.  
A számítógépen futtatható szoft-
vert úgy tervezte a pályázó, hogy 
bárki számára könnyen kezelhető 
legyen. PAKUCS JÁNOS

MészkW-otthont	építW	
mikrobák

Egy tengerfenéki metánszivárgások 
környezetében elő baktériumfaj le-

het a mélyépítés világcsúcstartója: a 
parányi mikrobák mészkőből építenek 
maguknak olyan sziklaotthonokat, 
amelyekben egyfelől a számukra fon-
tos tápanyag (a metán) feldúsulhat, 
másfelől biztonságos védelmet nyújt a 
hirtelen változásokkal (pl. hőmérsék-
letingadozásokkal, vízáramlatokkal, 
potenciális ragadozókkal) szemben. A 
közvetlen környezetüktől elszigetelt, 
különleges életmódjuk különösen az 
asztrobiológusok figyelmét keltette 
fel, számukra ugyanis a különféle 
extremofil mikroorganizmusok min-
tát jelentenek a „hétköznapi” földi 

életkörülményeknél sokkal szélsősége-
sebb feltételekhez is alkalmazkodni 
tudó élőlényekhez.

Az extremofil fajok egyik elterjedt 
osztályozása extrém tűrőképességük 
(kirívóan magas vagy alacsony hő-
mérséklet, savas vagy lúgos környezet, 
nagy nyomás, vagy intenzív sugárzás 
stb.) alapján csoportosítja ezeket a lé-
nyeket. Egy másik lehetséges besorolás 
az élőhely alapján történik: ez utóbbi-
ban fontos csoportot jelentenek a talaj-
szint (vagy a tengerfenék) alatt, a föld-
kéreg kőzeteiben, hasadékaiban élő, 
úgynevezett endolitikus élőlények, 
amelyek a légkörtől és a napfénytől 
elszigetelten több kilométeres mélysé-
gig megtalálhatók. Első közelítésben 
idesorolhatónak tűnt az a mikrobafaj 
is, amelyet a Jeffrey Marlow, a Kali-
forniai Műszaki Egyetem (CalTech) 
geobiológusa vezette kutatócsoport 

fedezett fel egy tengerfenéki metán-
szivárgásnál Oregon közelében.

A mikrobák a felszivárgó metán-
buborékok oxidálásával bikarbonát-
ionokat, majd abból mészkőkristá-
lyokat, utóbbiból pedig belül üreges 
labirintusrendszert hoztak létre a laza, 
üledékes tengerfenéken. Az igazán 
meglepő eztán következett: a mikro-
bák „beköltöztek” az általuk épített 
szerkezet üregeibe. Emiatt a kutatók 
azt javasolják, hogy a fajt egy új – ál-
taluk autoendolitoknak nevezett – osz-
tályba sorolják, megkülönböztetendő 
őket a sziklák természetes hasadé-
kaiban, üregeiben élő mikroorga-
nizmusoktól csakúgy, mint például 
a sztromatolitokat (rétegelt üledé-
kes mészkőszerkezeteket) létrehozó 
cianobaktériumoktól, amelyek e szer-

kezetek felszínén vagy ahhoz közeli 
vizekben éltek, mivel szükségük volt 
az ott elérhető tápanyagokra és a foto-
szintézisükhöz nélkülözhetetlen nap-
fényre. Az autoendolitok ezzel szem-
ben az általuk épített szerkezetek sötét 
bugyraiban élnek, fő energiaforrásuk 
pedig a szivárgásból felfelé bugyboré-
koló, az üregekben feldúsuló metán. 

Az asztrobiológusok szerint ilyen 
életmóddal más égitesteknek a föl-
dinél sokkal zordabb körülményei 
között is kifejlődhetnek, illetve fenn-
maradhatnak a mikroorganizmusok 
a talajszint alatti rétegekben, például a 
Marson. A kiépített mészkőotthonok 
a már felsorolt előnyök mellett a káros 
ultraibolya és kozmikus sugárzásoktól 
is megvédhetik őket olyan égiteste-
ken, amelyeknek nincs ettől óvó glo-
bális mágneses terük. 

(New Scientist)

nek, s – mint azóta már a Messenger 
megfigyeléseiből kiderült – létrejöt-
tének módja is hasonló: egy csepp-
folyós belső vasmag forgásán alapuló 
dinamóhatás hozza létre. 

Amikor most végső ereszkedése 
közben a Messenger 100 kilomé-
ternél közelebb került a felszínhez, 
a globális mágneses mező mellett 
olyan gyengébb mágneses jeleket is 
észlelni kezdett, amelyek a felszíni 
sziklák lokális mágnesezettségéből 
származtak. Közeledve a felszínhez 
e jelek egyre erősebbé váltak, maxi-
mális értéküket a legközelebbi pon-
ton, 15 kilométernél érték el. 

A mező erőssége lokálisan is válto-
zó volt: olyan területek fölött volt a 
legerősebb, amelyek 3,9-3,7 milliárd 
évvel ezelőtt szilárdultak meg, azaz 
ekkor „fagyott beléjük” a mágne-
ses tér akkori értéke, amely akkor 
mintegy százszor erősebb volt, mint 
a mai globális mező ereje. 

Azt azonban nem tudni, hogy a 3,9 
milliárd évvel ezelőtti és a mostani 
időszak között folyamatosan léte-
zett-e a bolygó mágneses tere, s fo-
kozatosan gyengült le mai értékére 
(bár a feltételezés kézenfekvőnek tű-
nik), vagy más, időszakos változások 
uralták eközben. 

Erre választ csak a következő misz-
szió, az európai- japán BepiColombo-
küldetés adhat, melynek keretében 
2017-ben két szonda indul majd a 
bolygó felé. 2024-re tervezett boly-
gó körüli pályára állásukat követően 
egyik fő feladatuk a Merkúr mágne-
ses terének kutatása lesz. 

(New Scientist) 
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Miért karamboloznak  
a kék bálnák?

Egy amerikai kutatás eredményei sze-
rint az óceán legnagyobb állataiként 

a kék bálnák nem tettek szert védekező 
magatartásra. Az új információk ma-
gyarázatot nyújthatnak arra, miért 
védtelenek a közlekedési balesetekkel 
szemben. A kék bálnák évmilliók óta 
cirkálnak a világ óceánjaiban alig tö-

rődve bármivel is, hiszen pusztán mére-
tük védelmet nyújt nekik a ragadozók-
tól. Hátrány viszont, hogy a faj sosem 
kényszerült a védekező magatartás ki-
fejlesztésére. Jeremy Goldbogen, a 
Stanford Egyetem biológusa először 
követte nyomon közvetlenül kék bál-
nák és hajók találkozását, eredményei 
azt sugallják, hogy eme kitérő reakció 
hiánya miatt az emlősök különösen 
védtelenek a halálos ütközésekkel 

szemben. Az Endangered Species Rese-
arch folyóiratban megjelent kutatás se-
gédkezet nyújthat ama módszerek tö-
kéletesítésében, amelyekkel a kék bál-
nák és más tengeri emlősök megvédhe-
tők az ilyen balesetektől. 

Az ütközés az egyik legnagyobb fe-
nyegetés a bálnákra, és súlyosan veszé-
lyezteti néhány bajban lévő populáció 
regenerálódását is. A balesetek számá-
nak csökkentését célzó erőfeszítések 
eddig nagyrészt a hajóktól megköve-
telt sebességkorlátozásokat, illetve a 
hajózási útvonalak átalakítását ölelik 
fel a bálnák élőhelyén. A döntéshoza-
talhoz és a hatékonyság kiértékeléséhez 
viszont a szakembereknek tudniuk 
kell, hogyan viselkednek az óriások, 
amikor észlelik a közeledő hajót. En-
nek felderítéséhez a kutató és csapata 
a kaliforniai Long Beachnél – a világ 
egyik legforgalmasabb hajókikötőjénél 
és kékbálna-gócpontjánál – vizsgáló-
dott. A parttól néhány kilométerre a 
kontinentális talapzat hirtelen véget ér, 
tápanyagokban gazdag óriási feláram-
lás figyelhető meg, amely vonzza a 
krillt, a bálnák kedvenc táplálékát.  

GPS-nyomkövetőket és merülés mé-
rő ket helyeztek az óriásokra, majd 24 
órás periódusokban követték moz-
gásukat. Az adatokat összevetették a 
hajózási információkkal, beleértve a 
sebességet és súlyt is. Az első kísérlet-

ben mintegy 20 találkozást figyeltek 
meg hajók és bálnák között, az átlagos 
távolság a 60 méter és a több mint 3 
kilométer közötti tartományra esett. A 
bálnák viselkedése mindegyik esetben 
hasonlított ahhoz a „riadt reakcióhoz”, 
amelyet a nyomkövetők felhelyezése-
kor észleltek, miközben az egyedek ha-
lottnak tetették magukat.  Goldbogen 
szerint a kék bálnáknak gyenge és nem 
túl meggyőző képességük van a hajók 
elkerülésére. „Az aktív lebukás helyett 
egyszerűen csak vízszintesen süllyednek, 
ami lassú merülést von magával, és védte-
lenné teszi őket az ütközésekkel szemben” 
– tette hozzá. Egy bálnának ugyanis 
mintegy 30 méteres mélységbe kell 
ereszkednie ahhoz, hogy biztonságban 
legyen a hajócsavarok okozta szívóerő-
től. A vizsgálatban az óriások másod-
percenként mintegy fél métert eresz-
kedtek, és nem mutattak hajlandóságot 
a függőleges merülésre a hajó elkerülé-
séhez. A legtöbb esetben ez a módszer 
és az ilyen gyorsaság éppen csak elég 
ahhoz, hogy elkerüljék a járműveket. 
A kutatók szerint a vizsgálat még csak 
az első lépés a bálnák magatartása és 
a hajóforgalom feltérképezésében. A 
későbbiekben több hétig szándékoznak 
figyelni a kék bálnákat, és más fajokra, 
például a hosszúszárnyú bálnákra is ki-
terjesztik a kutatást. 

(www.greenfo.hu) 
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Fukusima után csökken  
a madárállomány 

Az évnek ebben az időszakában már 
előbújnak a madarak és vidáman 

énekelve repkednek mindenfelé, de a 
tollasok számára igen kedvezőtlen az, 
ami Japánban, Fukusima tartomány-
ban történt négy évvel ezelőtt éppen a 
tavasz érkezése előtt azon a tragikus 
napon. A Dél-Karolinai Egyetem bio-
lógusa, Tim Mousseau és kollégái több 
tanulmányban is rámutattak arra, 
hogy még a madárinfluenzánál is rosz-
szabb helyzet alakult ki a madarak szá-
mára.  

A Japánt 2011. március 11-én meg-
rázó földrengés és szökőár, valamint a 
Fukusima-Daiichi atomerőmű nukle-
áris katasztrófája után néhány hónap-
pal Mousseau és munkatársai vállalták, 
hogy felmérik a szennyezett terület 
madárnépességét. Az első három év-
ben 57 madárfaj populációját vizsgál-
ták, és eredményeiket az Ornitológia 
című folyóiratban közölték. Azt talál-

ták, hogy a baleset következtében több 
madárfaj száma is csökkent, néhol drá-
mai mértékben. A legnagyobb veszte-
séget elszenvedő madárfajok egyike a 
füsti fecske (Hirundo rustica) volt, az 
eddigi mérések szerint a kialakult su-
gárterhelés dózisától függően csökkent 
a madarak száma.  

A kutatók az első két évben azt pró-
bálták tisztázni, hogy a füstifecske-ál-
lomány csökkenése kapcsolatban le-
het-e a háttérsugárzás emelkedésével, 
és megpróbálták elkülöníteni más, ha-
nyatlást okozó folyamatoktól. Ugyan-
akkor Mousseau kollégáival és Andrea 
Bonisoli-Alquati doktoranduszhallga-
tóval korábban már közölt egy cikket 
a Scientific Reportsban arról, hogy a 
sikertelen költésből származó füstifecs-
ke-fiókák perifériás vörösvértest-vizs-
gálata a sugárzás miatt kialakult gene-
tikai károsodást mutatott ki. Az újabb, 
részletesebb tanulmány a sugárdózistól 
függő hatást mutatott ki mind a fió-
kák számának csökkenésében, mind a 
kialakult károsodásokban.   

Mivel a katasztrófa utáni első nyáron nem 
jutottunk el a legsugárszennyezettebb, 
úgynevezett „forró” helyekre, csak a 
következő évben végeztünk méréseket a 
„közepesen forró” területeken – indokol-
ta Mousseau az első tanulmány adatait. – 
Emiatt viszonylag kevés statisztikai ada-
tunk volt az összefüggések kiderítésére, 
mert nagyon kevés füsti fecskét találtunk. 
Korábbi adatokból viszont tudjuk, hogy 
a katasztrófa előtt füsti fecskék százait 
figyelték meg az adott területen, mi vi-
szont csak néhány tucatot számláltunk. A 
csökkenés valóban drámai – mondta el a 
kutató.

 (Environmental News Network)
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kelléke is lehet. 21. HQmérséklet, röv. 22. Poszeidón félig ember-, félig 
haltest_ fia a görög mitológiában. 23. Régészeti feltárás. 25. A két ...; 
Erich Kästner regénye. 26. Becézett Noémi. 29. Döntetlen, kiejtve! 30. 
Kassák Lajos (nem kisiskolás szint_!) prózaverse. 32. Fáradni kezd! 
34. Újságrész!

A 18. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: CSUPA CSIRIZ 
A FEJÉBEN; FEJÉRE TELT A TÖRÖK ÁTKA. A megfejtést bekül-
dQk között a Typotex Kiadó egy-egy kötetét nyerte: Dr. Cservék Emil 
(Pécs), Dankó Lászlóné (GyQr), Ormos István (Budapest), Vadas 
Ákos (Budapest) és Veress Zalán (Budapest). A nyerteseknek gratulá-
lunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadónál jelent meg Michael-Thomas Liske monográfiája 
LeibnizrQl, akirQl Nagy Frigyes úgy vélte, hogy önmagában kitett egy 
egész akadémiát, enciklopédikus rendszerezQ tudása és a folytonos 
dialógusra nyitott személyisége máig inspiráló életm_höz vezetett. A 
kötet két fejezetcímét kérjük beküldeni. A megfejtQk között a kiadó köny-
veit sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2015. június 2-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk ezen a héten ért a végé-
re, s a négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 150 éve született 
magyar ornitológus nevét adják ki. A név beküldésének határideje: 
szintén 2015. június 2-a. A megfejtQk között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. S_r_n hulló. 11. Davis-
kupa, röv. 12. Az elQtt ellentéte 13. Fénykép. 15. A -nél ragpárja. 16. 
Tanácsol. 18. Szintén. 19. KintrQl. 20. Üzletben, piacon kínálják. 21. 
...-tenger; sóstó Izrael és Jordánia területén. 23. Gémeskút része. 24. 
Gejzír kilövellése. 27. Düledék. 28. Peru fQvárosában él. 31. A Visztula 
közepe! 32. Szervezet vezetQje. 33. A hágó is ez. 35. MegkettQzve 
igébQl fQnévvé válik!

FÜGGQLEGES: 1. A másik fejezet címének kezdete. 2. A szem 
„dolga”. 3. ÉkkQ anyaga. 4. Új szögfok. 5. Az irídium vegyjele. 6. Piaci 
árus. 7. E tengerbe ömlik a Don. 8. A görög ábécé 9. bet_je. 9. Juttat. 
14. Avítt dolog. 16. A második fejezetcím befejezR része. 17. Algériai 
kikötQváros, itt játszódik Camus A pestis cím_ regénye. 19. Pásztortánc 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
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Pályázati kiírás „Kémia Oktatásért” díjra

A „Kémia Oktatásért” díjat 1999 óta eddig összesen 68 tanár nyerte 
el. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért” kura-
tóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek közül választja ki, akik 
több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklQdés fel-
keltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai 
az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi 
kémiai jelleg_ tanulmányi versenyeken. 

Az Alapítvány a díjat 2015. évre is kiírta. 
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elQsegítésére tegyenek írá-

sos javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb 
egyoldalas írásos ajánlás tényszer_ adatokat tartalmazzon a java-
solt személy munkásságára vonatkozóan. A díj elsQsorban a ma-
gyarországi kémiatanárok elismerést célozza, de a határon túli isko-
lákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók (ebben 
az esetben egy magyarországi és még egy helyi ajánlás is szüksé-
ges). Jelölést az iskolák igazgatóin, tanári munkaközösségein, kollé-
gákon kívül egykori és jelenlegi diákok is adhatnak. A javaslatot tevQ 
személy aláírását, elérhetQségét és intézményi hovatartozását is 
tartalmazó írásos ajánlásokat legkésQbb 2015. szeptember 11-ig kell 
eljuttatni a kemiaoktat@richter.hu e-mail címre pdf-formátumban, 
vagy az Alapítvány postacímére (Richter Gedeon Alapítvány a Ma-
gyar Kémia Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27.).
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Talán kevesen tudják, hogy Cervantes 
Don Quijotéja a világirodalom leg-
gyakrabban fordított műve közvetle-
nül a Biblia után. Nem véletlen, hogy 
az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
legrégibb kötete is egy Don Quijote, a 

mű legelső illusztrált, 1662-es brüsszeli kiadása.
A könyvtár az idén 400 éve megjelent teljes Don Qui-

jotét izgalmas kiállítással ünnepli A világ színpadán 
– Don Quijote a művészetekben címmel: a regény-
nek a zene- és képzőművészetre tett négy évszázados ha-
tását járja körül saját anyagából szemezgetve. A könyv-
tárból metszetekkel illusztrált kötetek, a zeneműtárból 
pedig többek között Richard Strauss, Telemann és Men-
delssohn művei érkeznek a tárlatra. A kiállítás június 
20-ig várja az érdeklődőket.

A korunk társadalma sze-
rint ideális, illetve az 
egyén által vágyott és az 
elvárásoktól nem, vagy 
csak nehezen függetlenít-
hető „tökéletes” külső 

problematikáját járja körül a Deák 17 Galéria most nyíló 
Kinek a bőre? és a Gépemberek című két tárlata.

A Kinek a bőre? című kiállításon gyerekrajzokból lát-
hatnak válogatást a látogatók: 
a kis festőpalánták azt kapták 
feladatul, hogy rajzolják le, 
kinek a bőrében élnének szí-
vesen. Ehhez szervesen kap-
csolódik a galéria Gépemberek 

című kortárs művészeti cso-
portos tárlata, amelynek fó-
kuszában szintén az idealizált 
külső, a vágyott test megte-
remtésére tett kísérletek áll-
nak. A festmények, digitális 
printek, fotók, objektek és 
szobrok alkotói a moderniz-
musnak abból az utópisztikus gondolatából indultak ki, 
amely szerint a világot hamarosan gépemberek, az át-
lagember tökéletes megfelelői működtetik majd. A két 
tárlat július 20-ig tart nyitva.

A jelenlévő jövő címmel nyílt 
médiaművészeti kiállítás a Koreai 
Kulturális Központban. Az au-
gusztus 19-ig látható kiállítás cí-
me, A jelenlévő jövő Paik Nam-
june, a dél-koreai videó mű vészet 
egyik legmeghatározóbb kortárs 

ÉT-IRÁNYTd 
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művészének jövődefiníciójából merítkezik. A jövővel 
kapcsolatos képzeteink a következő percekre, a holnapi 
napra vagy még távolabbi időre vonatkoznak, ezzel 
szemben Paik, aki az interaktív média és web-művészet 
úttörőjeként is ismert, úgy vélekedik, hogy „a jövő most 
van”. Paik gondolata azért jelentőségteljes, mert egy pa-
radoxont foglal magában. A jövővel kapcsolatos terve-
ink és álmaink a jelen körülményeink és környezetünk 
által nagyban meghatározottak, hiszen a jövőt nagy-
ban alakítják a jelenben meghozott döntéseink és csele-
kedeteink.

A digitális termékek és szolgáltatások elterjedése óriási 
változásokat eredményezett a dél-koreai kultúrában és 
társadalomban. A művészek körében egyre népszerűb-
bek az olyan kísérletek, melyekben nemcsak más művé-
szeti ágak, hanem a tervezői és mérnöki folyamatok is 
nagy szerepet kapnak. Ezek a leginkább kísérleteknek 
nevezhető alkotások nehezen értelmezhetőek statikus 
művészeti produktumokként, sokkal inkább a média-
művészet előtt álló perspektívát szélesítik azáltal, hogy 
tágabb kulturális kontextusba helyezve vetik fel a ko-
runk társadalmában felmerülő kérdéseket. A bemutatott 
alkotások mind azt példázzák, hogy a médiaművészet 
előtt álló lehetőségeknek csak a képzelet és kreativitás 
szabhat határt.

Az osztrák és magyar 
Duna-parti főváros szá-
zadfordulón kialakult 
építészeti arculatát mu-
tatja be az a mintegy 
300 fotót felvonultató 
tárlat, amely jelenleg az 
osztrák fővárosban lát-
ható Bécs és Budapest a századfordulón címmel a 
Ring turm Galerie-ben, ahon nan majd félév múlva Buda-
pestre érkezik.

A kiállítás anyaga felhívja a figyelmet a különbözőségek-
re. A Duna belvárostól való eltérő közelsége más-más pano-
rámát kínál a két városban, és a Ring és Nagykörút nyom-
vonala is csak a térképen mutat hasonlóságot, a parkok és a 
középületek másfajta képét mutatják a két útnak. A két vá-
ros szimbóluma lett a háború előtti boldog békeidőknek.

Ha néhány év különbséggel is, de az osztrák főváros építke-
zései a budapesti munkálatokkal egy időben folytak, hiszen a 
két főváros meghatározó épületeit majdnem egy időben épí-
tették, a bécsi operaházat és Ringstrassét 1870-ben, míg a 
budapesti Andrássy utat és az operaházat 1890-ben. Néhol 
akkora a hasonlóság, hogy a korabeli fotókon csak nagy oda-
figyeléssel lehet megállapítani, melyik fővárosban készült.

A tervek szerint a hazai közönség a Várkert Bazárban tekint-
heti majd meg a boldog békeidőkbe, a polgárosodó Közép-Eu-
rópába, a városfejlesztés aranykorába repítő fotósorozatot, 
amely a két főváros hasonlóságaira és párhuzamaira fókuszál, és 
így, ebben a formában most először látható. A bécsi tárlat júni-
us 5-ig látható.

A legrégebbi Don

Dunai fQvárosok

Dupla tárlat

Határtalan médiam_vészet
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Idegen magzat az anyában?
A terhesség immunológiai rejtély. A 
magzat túlélése szempontjából logikus 
lenne, hogy az apai eredetű antigének 
az anyai immunrendszer számára rejt-
ve maradjanak, és így felismerésük gá-
tolt legyen. Jelenlegi ismereteink sze-
rint azonban a magzat jelenlétének 
immunológiai felismerése kifejezetten 
szükséges ahhoz, hogy elindítsa azo-
kat a mechanizmusokat, melyek a to-
vábbiakban a védelmét szolgálják az 
anya immunrendszerével szemben. 

Az	Ogre-hadmevelet
A spanyolországi francói diktatúra ko-
porsójába egy több mint negyven évvel 
ezelőtti merénylet verhette be az első 
szöget. Luis Carrero Blanco, egy letűnt 
kor vaskalapos miniszterelnöke, soha 
nem egyezett volna bele a spanyol de-
mokráciához vezető reformokba. Ta-
lán ezért kellett meghalnia. 

Sikertörténet – baljós árnyakkal
A hatalmas méretű északi elefántfóka va-
laha olyan nagy számban élt, hogy zsírjára 
alapozva olajkinyerő és -feldolgozó üze-
meket telepítettek Észak-Amerika nyu-
gati partvidékén. A mértéktelen vadászat 
miatt 1884-re már kipusztultnak vélt em-
lős csodával határos módon mégsem tűnt 
el. Az irtó hadjáratot túlélők alacsony 
egyedszáma miatt azonban a faj genetikai 
változatossága drasztikusan csökkent. 
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A hátlapon
Rőt fagomba

A fán növő gombák jelentős része tartal-
maz gyógyhatású anyagokat. A Távol-
Keleten őshonos, de ma már az egész vi-
lágon termesztett shiitake (Lentinula 
edodes) nálunk is kapható, jóízű, kiváló 
étkezési gomba. Ebből a fajból még az 
1970-es években izoláltak egy rákellenes 
és immunerősítő hatású poliszacharidot, 
a lentinánt, amelyet azóta több ország-
ban törzskönyveztek és felhasználják 
a betegek gyógykezelése során. Ma-
gyar kutatók számoltak be arról, 
hogy a hátlapon bemutatott rőt fa-
gomba (Neolentinus cyathiformis) ter-
mőtestében is találhatók a lentinánhoz 
hasonló tulajdonságú, tumorgátló ha-
tású vegyületek.

A rőt fagomba többnyire folyóparti, 
ártéri ligeterdőkben, faanyagon terem, 
de ültetett nyárasokban is megjelenhet. 
Jól bírja a közeg magas nedvességtartal-
mát, ezért részlegesen vízben álló tuskó-
kon vagy fatörzseken előszeretettel hoz 
termőtestet. Az első terméshullám má-
jusban szokott megjelenni.

A fiatal gomba domború kalapját apró, 
vörösesbarna színű pikkelykék borítják, 
melyek idősebb korban krémszínűre fa-
kulnak. A kalap széle sokáig aláhajló, 
idősen azonban a kalap tölcséresedik, 
széle felfelé hajlik, szabálytalanná, hullá-
mossá válik. Ha a kalap alját megnéz-
zük, akkor azt láthatjuk, hogy fiatalon a 
tönkre mélyen lefutó termőréteg alig 
emelkedik ki, csak ráncok vagy erek 
formájában van jelen. Ahogy a termőtest 
tovább nő, a ráncok-erek fogazott élű, 
krémsárga, okkeres színű lemezekké 
alakulnak, s így már valóban egy igazi 
lemezes gomba benyomását keltik.

A rőt fagomba Magyarországon gya-
korinak mondható, tőlünk északabbra 
viszont már csak szórványosan fordul 
elő. A kellemes illatú és ízű gombafaj 
csak fiatalon ehető, idősebb korban él-
vezhetetlenné válik, mivel termőteste, 
különösen a tönkje szívós, kemény lesz.

Kép és szöveg: LOCSMÁNDI CSABA
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