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Az ismeretterjesztés iránt elkötelezett kiemelkedő tudá-
sú egyetemi hallgatók nagyszerű versenyét rendezték 
meg a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában. Az Országos Tudományos Diákköri Ta-
nács által meghirdetett OTDK Prezentációs Díj Ver-
senyre az egyetemisták legnagyobb hazai megmérette-
tésének  16 szekciója jelölt egy-egy, az előadói képessé-
gekben igen jártas képviselőt. A diákoknak a magas 
szintű tárgyi tudásuk mellett – amelyet saját tudomány-
területük zsűrije előzőleg már elbírált és díjazott – be 
kellett mutatniuk azt is: mennyire szemléletesen tudják 
elmagyarázni a laikus vagy más tudományágakban jár-
tas közönségnek saját kutatásaik lényegét.

A versenyzőket hallgatva, prezentációikat látva a zsűri 
tagjaként megállapíthattam: a magyar tudománynak a 
jövőben is lesznek szép számmal olyan képviselői, akik a 
széles nagyközönséghez is képesek lesznek szólni hitele-
sen és közérthetően. Az egyetemisták  legtöbbje ugyanis 
jó arányérzékkel illusztrálta képekkel, grafikonokkal a 

mondanivalóját. Azt a mondandót, amelyet a legtöbben 
retorikailag jól képzett módon, szónoki alapossággal fel-
építve, a terem adottságait felismerve, kitűnő nyelvhe-
lyességgel adtak elő. 

Arról ugyan a zsűri tagjainak a véleménye is megosz-
lott, hogy a prezentációk elbírálásánál mi a legfontosabb 
szempont: a jó hangi adottságok, az orgánum, a látvá-
nyos képek, a helyszíni eszközbemutató – vagy ezek sze-
rencsés ötvözete. Abban viszont mindeni egyetértett: 
azok a kutatók voltak a legsikeresebbek, akik közvetle-
nül a közönséghez szóltak, akik el akarták hitetni, meg 
akarták szerettetni tudományos eredményeiket a hallga-
tósággal.

A versenyen idén négy hallgató kapott díjat: Dallos Bi-
anka denevérkutatásával a Biológia, Kellermayer Dalma a 
sportszívről szóló előadásával az Orvos- és Egészségtu-
dományi, Pelles Márton a fiumei kikötő történetéről szó-
ló prezentációjáért a Közgazdaságtudományi, valamint 
Veress Dávid a kereszténnyé váló Izlandról szóló tudomá-
nyos eredményeiért a Társadalomtudományi Szekció je-
löltjeként.

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 A	Behemót

Csillagászok a NASA Hubble-
űrtávcsővel hatalmas, csóvaszerű 
hidrogénfelhőt fedeztek fel egy 
közeli csillag (már régebben fel-
fedezett) bolygója körül. Az üstö-
kösök csóvájára emlékeztető gáz-
felhő (amely korábban sosem 

látott gigantikus méretei miatt 
„A Behemót” becenevet kapta 
felfedezőitől) kiterjedése mintegy 
50-szeresen haladja meg a csillag 
átmérőjét. A hidrogén egy forró, 
a Neptunuszhoz hasonló méretű 
exobolygó légköréből párolog el az 
anyacsillag extrém sugárzásának 
hatására. A felfedezésről a kutatók 
a Nature-ben számoltak be.

Ugyan hasonló jelenséget már 
több, csillagához közeli exobolygó 
körül megfigyeltek, de ilyen ha-
talmas méretűt még sosem láttak, 
különösen arányait tekintve, hi-
szen maga a bolygó a Neptunuszé-
hoz hasonló kiterjedésével a viszonylag 
kisebbek közé tartozik. A légkörében 
végbemenő folyamatok alaposabb vizs-
gálata kulcsot adhat annak megértésé-
hez, hogyan jön létre és fejlődik a forró 
szuperföldek (a Földnél nagyobb, de 
legfeljebb Neptunusz-tömegű, napjuk-
hoz közeli kőzetbolygók) légköre a kül-
ső hidrogénrétegek elpárolgása közben.

„A csóva rendkívül látványos, ugyanak-
kor a párolgás üteme a bolygó létét még nem 
veszélyezteti – magyarázta a kutatást 
vezető David Ehrenreich, a Genfi Egye-
tem Obszervatóriumának csillagásza. 
– Azonban azt is tudjuk, hogy anyacsilla-
ga, amely jelenleg egy halvány vörös törpe, 
korábban jóval aktívabb volt. Ez pedig azt 
jelenti, hogy a légkör párolgásának üteme 
létezésének első évmilliárdjaiban a mostani-
nál sokkal gyorsabb lehetett. Összességében 
úgy becsüljük, hogy mostanáig eredeti légkö-
rének mintegy 10 százalékát veszíthette el.”

A bolygó anyacsillaga, a GJ 436 
(vagy Gliese 436) egy a Napnál több 
milliárd évvel idősebb, M típusú vörös 
törpe, amely tőlünk 33,1 fényévre, az 
Oroszlán (Leo) csillagképben látható. 
Szóbanforgó bolygóját, a GJ 436b-t 
még 2004-ben fedezte fel a francia 
CoRoT-műhold, majd a megfigyelést 
utóbb a Kepler-űrtávcső is megerősí-
tette. Napjához a mi Neptunuszunknál 
(sőt, még a Merkúrnál is) sokkal köze-
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az a veszély egyelőre, hogy teljes lég-
körét elveszítse, s csupán puszta kőzet-
magja maradjon vissza. 

Jóllehet a bolygó létezésére már több 
mint 10 éve fény derült, a hozzá tapadó 
hatalmas csóvát csak most, a Hubble-
űrtávcső megfigyelései tárták fel. En-
nek az az oka, hogy a csóva a látható 
fénytartományban (amelyre a korábbi 
földi vagy műholdas vizsgálatok kiter-
jedtek) nem észlelhető, a Hubble éles 

ultraibolya „szeme” kellett ahhoz, hogy 
észrevegye a „Behemótot”, magyaráz-
ta Ehrenreich.

Mivel a bolygó pályájára csaknem él-
ből látunk rá, a csillag korongja előtti 
átvonulása is észlelhető, ezért fedési 
módszerrel is látható, bár eredetileg a 
Doppler-eljárással fedezték fel. Utóbbi 
módszer alkalmazásával pedig – köz-
vetve, a csillag fényességének változá-
saiból – maga a hatalmas, elnyúlt hid-
rogéncsóva is kimutatható.

Ehrenreich és munkatársai úgy vélik, 
a bolygó azért képes a kiterjedt csóvát 
maga körül megtartani, mert a vi-
szonylag hűvös vörös törpe fűtő hatása 

nem túl intenzív, emellett a csillagszele 
is viszonylag gyenge. 

Hasonló jellegű légkörvesztés Nap-
rendszerünk korai időszakában is 
végbemehetett, például a Földön is, 
amikor bolygónk kezdetben hidro-
génben gazdag légköréből a hidrogén 
java része mintegy 100–500 millió év 
alatt disszipálódott. Eközben a Földnél 
is kialakulhatott egy hasonló, bár jóval 
szerényebb méretű csóva. Az is való-
színűsíthető, hogy bolygónk életének 

vége felé, amikor a Nap majd vö-
rös óriássá puffad, még mielőtt tel-
jesen elnyelné a Földet, a maradék 
légkört elgőzölögteti és lefújja róla.

A GJ 436b napjához nagyon kö-
zel, kevesebb mint 5 millió kilomé-
terre kering, ezért keringési ideje 
mindössze 2,6 földi nap. (Össze-
hasonlításként: Földünk átlagos 
naptávolsága 150 millió kilométer, 
keringési ideje 365 nap.) A bolygó 
felszíni hőmérséklete meghaladja 
a 250 Celsius-fokot. Életkora leg-
alább 6 milliárd év, de ennek akár 
a kétszeresét is elérheti. (A bizony-
talanság a csillag életkorának pon-
tatlan becsléséből fakad.) A bolygó 

tömege a Föld tömegének mintegy 
23-szorosa, átmérője pedig mintegy 
négyszerese a Földének, azaz méretei 
nagyjából az Uránusz és a Neptunusz 
méretei közé esnek. Alig több mint 30 
fényévnyi távolságával az egyik hoz-
zánk legközelebbi exobolygó.

Ehrenreich és munkatársai szerint „A 
Behemót” felfedezése új fejezetet nyit-
hat a forró Neptunuszok és a szuper-

A GJ 436 rendszerének felülnézeti vázlata

(KÉP: NASA, ESA, A. FEILD, STSCI)

A GJ 436b tranzitja során felvett 

fényességváltozás-diagram: a kiterjedt csóva 

miatt a fényesség csökkenése a bolygó 

tényleges tranzitjánál korábban kezdQdik, illetve 
azt követQen késQbb fejezQdik be

(KÉP: NASA, ESA, A. FEILD, STSCI)



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

900   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/29

reinek egyetlen papírlapból készült 
művei sokszor bámulatra méltóan 
szép és bonyolult műalkotások. 

A kompozitok az anyag- és mér-
nöki tudományok területén ehhez 
hasonlíthatóan kreatív tevékeny-
ségre ösztönzik a kutatókat, bár ők 
általában több, különféle tulajdon-
ságú alapanyag megfelelő kombináci-
ójával hoznak létre olyan tulajdonságú 
anyagokat, amilyenek a természetben 
többnyire nem is léteznek. Alapvető 
különbség, hogy itt az alapanyag nem 
egynemű, hanem az összetevők bírnak 
olyan egyedi tulajdonságokkal, ame-
lyeket kívánatos elegyíteni. Például egy 
igen jó vezetőképességű, de mechani-
kailag törékeny anyagot egy rugalmas 
anyaggal úgy összehozni, hogy mind-
két jó tulajdonság megmaradjon. „Sze-
rencsére többnyire található olyan optimális 
megoldás, amelyben a kecske is jóllakik és 
a káposzta is megmarad” – példálózott 
az ismert szólással Nicholas Kotov, a 
Michigani Egyetem mér-
nökprofesszora, a kutatás 
egyik vezetője.

Kotov és munkatársai 
már hosszabb ideje kísérle-
teztek szén-nanocső/poli-
mer nanokompozitokkal. 
Céljuk olyan anyag létre-
hozása volt, amely kiváló 
elektromos vezetőképes-
sége mellett nagyfokú ru-
galmassággal is rendelke-
zik különféle mechanikai 
igénybevételek (például 
nyújtás, hajlítás) esetében. 
Vizsgálataik során azt ta-
lálták, hogy a minták sza-
kadása már 5 százalékos 
túlfeszítésnél bekövetke-
zett a belső szálak szaka-
dása miatt.

A mentőötletet vé-
gül egy nagyon egy-
szerű, papírból készült 
kirigami mintázatának 
a vágások irányára me-
rőleges megfeszítésére 
kialakuló halszálkamin-
tás hálószerkezete adta, 
amely a vágások szétnyí-
lása és tágulása révén az adott irányban 
nyújthatóvá vált. Ennek mintájára pró-
báltak meg fotolitográfiával hasonlóan 
elrendezett bemetszéseket létrehozni a 
kompozitanyagban.

A rugalmas elektróda prototípusa 
egy szén nanocsövekkel bevont papír-
lap volt (utóbbit a későbbi kísérletekben 

földek kategóriájába eső exobolygók 
légkörének kutatásában, amelynek 
eredményeként a következő években a 
csillagászok hasonló bolygók ezreit ta-
lálhatják meg.

A mostani felfedezés során alkal-
mazott ultraibolya mérési technika 
emellett kisebb léptékben a bolygókról 
elpárolgó óceánok (víz) jeleinek észle-
lésére is alkalmas lehet. A légkörben a 
csillag sugárzásának hatására ugyanis 
a vízmolekulák hidrogén- és oxigén-
atomokra hasadnak, a könnyű hid-
rogénatomok pedig kiszökhetnek a 
környező bolygóközi térbe. Az így 
elpárolgó hidrogén tehát a bolygó fel-
színén lévő nagyobb víztömegekre is 
utalhat olyan bolygókon, amelyeken a 
víz cseppfolyós állapotban lehet. A GJ 
436b egyébként nem ilyen: rajta – az 
erősebb gravitáció és nagyobb nyomás 
miatt –, ha van is víz, az sajátos, „forró 
jég” állapotban létezhet.
Forrás:hubblesite.org/newscenter/archive/
releases/2015/17/full/ 

	 PlazmakijelzWk	–	
kirigamival

 Amerikai kutatók 
a japán papírművé-
szet egyik ágát, a 
kirigamit na no-
kom po zit anya-

gok ra alkalmazva, elektro-
mosan vezető hajlékony és rugal-
mas lapkákat hoztak létre. Ezek-
ben a deformációkkal szembeni 

feszültség az eredeti 4 százalékról 370 
százalékig volt növelhető, anélkül, 
hogy eközben a vezetőképesség észre-
vehető mértékben változott volna. A 
módszer hatékonyságát elsőként a 
kompozitból készült rugalmas plazma-
elektródokkal szemléltették, hangsú-
lyozva, hogy az eljárás elve általánosab-
ban is alkalmazható olyan kompozitok 
létrehozására is, amelyek bizonyos fizi-
kai (hőtani, elektromos vagy optikai) 
tulajdonságaikat erőteljesebb mechani-
kai igénybevételek (hajlítás, nyújtás) so-
rán is megőrzik. A kutatásról beszámoló 
cikk a Nature Materials-ban jelent meg.

A kirigami szó japán eredetű: a „kiru” 
(vágás) és a „kami” (papír) szavak ösz-
szetételéből született. A talán szélesebb 
körben ismert origamival szemben, ami 
manapság már kizárólag csak papírhaj-
togatást jelent, a kirigami a hajtogatás 
mellett valamilyen éles vágóeszközzel 
(szikével vagy ollóval) ejtett vágásokat 
is tartalmaz. A papírművészet meste-
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váltakozva egymásra épülő egyatom-
nyi vastag grafén–oxid- és rugalmas 
polimer rétegekből készült „papírra” 
cserélték le). Mintázatnak elsőként a 
lehető legegyszerűbbet választották: ez 
szabályos oszlopokba és sorokba rende-
zett egyforma függőleges vonalkákból 
állt, amelyek feszítés hatására szétnyíl-
tak, miközben a lap felülete egy sajtre-
szelőhöz hasonlatossá vált. 

A papírelektródát argonnal (s nyo-
mokban más nemesgázokkal) töltött 
kisülési csőbe helyezve és feszültséget 
kapcsolva rá, a katódról kilépő szabad 
elektronok a gázatomokkal ütközve 
a csőben plazmakisülést hoznak lét-

re, melyet intenzív ultraibolya (UV) 
sugárzás kísér. Három ilyen apró (a 
három alapszínnek megfelelő fluoresz-
káló bevonatú) kisülési cső vagy cella 
alkotja a plazmakijelzők (PDP-k) egy-
egy képpontját (pixelét). Ilyen pixelmo-
dulok szabályos mátrixba rendezésével 
pedig kialakítható egy plazmakijelző. 

Jellegzetes kirigami-mintázat 

 (a): a mikrolépték_ kirigami-mintázat létrehozásának lépései: (1) 
A nanokompozitot szilárd hordozóanyagra (üvegre) viszik fel; (2) 
fotorezisztens anyaggal vonják be; (3) oxigénplazmával belevésik 
a kirigami-mintázatot; (4) a mintázott nanokompozitot leválasztják 
a hordozóról. (b): A nanokompozit keresztmetszetének pásztázó 
elektronmikroszkópos (SEM) képe. (c és d): nanokompozitban 

fotolitográfiával létrehozott mikrolépték_ kirigami-mintázatok két 
példája (a jobb felsQ sarkokban lévQ kis betétképeken a mintázatok 

elemi cellái) (KÉP: NATURE MATERIALS)

üveg nanokompozit

vágásokfotorezisztens 
anyag
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A kutatók természetesen kíváncsiak 
voltak arra, hogy a mintában végre-
hajtott vágások miként befolyásolják 
a szerkezet különféle tulajdonságait 
(elsősorban persze a rugalmasságot és 
a vezetőképességet). Ezért az egyetem 
egy másik, Sharon Glotzer mérnökpro-
fesszor vezette kutatócsoportja számí-
tógépes szimulációs modellt készített, 
amelyben vizsgálható volt, hogy a 
vágások komplex mintázata (mérete, 
távolsága, a vonalak görbülete) milyen 
hatással van a minta rugalmas és elekt-
romos tulajdonságaira. 

A modell előrejelzéseit a megfelelő 
mintákon elvégzett kísérletek fénye-
sen igazolták. „Az így készült rugalmas 
elektródok például plazmakijelzőkben elvi-
leg máris alkalmazhatók, de némi tovább-
fejlesztéssel napelemekbe vagy lítiumion 
elemekbe is beépíthetők. Általában minden 
olyan területen továbblépést jelenthet, ahol 
az elektród ismétlődő tágulásnak és össze-
húzódásnak van kitéve, miközben az elekt-
romos vezetőképességét is fenn kell tartani” 
– mondta Kotov.
Forrás: www.engin.umich.edu/college/about/news/
stories/2015/june/kirigami-art

	 Mesterséges	anyaméh	
koraszülötteknek	

Csak Németországban évente 
mintegy ötvenezer baba jön a 36. 
hétnél korábban világra.  Több-
ségüknek szükségük van orvosi 

ellátásra, ezért inkubátorokban vannak 
hetekig vagy akár hónapokig is. A ko-
raszülöttekkel foglalkozók régóta fel-
ismerték, hogy az idő előtt világra jött 
babáknak hiányzik a térbeli bezártság 
és a méhen belüli (prenatális) életkörül-
mény. Ezzel függ össze, hogy az ilyen 
csecsemők érzékszervi vagy mozgás-
szervi problémákkal küszködnek.

A németországi Bönnigheimben mű-
ködő Hohenstein Intézet textilkutatással 
és fejlesztéssel foglalkozó munkatársai 
egy sajátos innovatív segédeszközzel 
igyekeztek biztosítani a kis betegek 
klinikai jólétét. Orvosokkal és ápoló-
szakemberekkel közösen kifejlesztették 
a világ első mesterséges anyaméhét, az 
ARTUS-t, amely egyebek mellett szen-
zoros stimulációval segíti elő a koraszü-
löttek fejlesztését. A „mesterséges anya-
méh” akusztikai ingereket, így az anya 
szívverését és hangját imitálja, valamint 
olyan mechanikus érzéseket közvetít, 
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amilyeneket az anya testében például 
ringatásként tapasztalt meg a baba. Köz-
ismert, hogy az anya hangja és szívve-
rése, illetve mozgása nyugtató hatású a 
magzatra és ezáltal serkenti fejlődését.

A mesterséges anyaméh anyagtulajdon-
ságait és -szerkezetét úgy kellett kiala-
kítani, hogy valósághűen szimulálja az 
anyaméhben fennálló feltételeket egy 
felül nyitott rendszerben, amelyet az 
inkubátorban helyeznek el. Ehhez a tex-
tilszerkezet megfelelő ellenállása mellett 
annak optimális tapintása, rugalmassága 
és funkcionális alkalmassága – üreges 
kötött kelme légpárnás kialakítással stb. 
– szükséges. Az üreges kelmék esetében 
egymástól megfelelő távolságban (ti-
zed millimétertől akár több centiméter 
nagyságrendig) két önálló kelmefelületet 
hoznak létre, amelyeket a speciális szer-
kezet belsejében szabadon levő fonalsza-
kaszok kötnek össze. Erre több lehetőség 
kínálkozik: akár szövetfelületek egyesí-
tésével is létrehozható, azonban a kötött 
(láncrendszerű hur kológépen vagy akár 
sík-, illetve körkötőgépen készített) üreges 
kelmék terjedtek 
el jobban. A vala-
milyen felületkép-
ző eljárással kiala-
kított textillapok 
között kialakuló 
üreges részt sza-
badon hagyhatják, 
de akár valami-
lyen habanyaggal 
kitölthető, vagy 
jelen esetben lég-
párnás rendszer 
kialakítása céljából levegővel felfúj-
ták. A külső felületeket belül összekötő 
fonalak tulajdonságaik és hosszúságuk 
befolyásolják az üreges kelme rugal-
massági jellemzőit, így például igény 
szerint a rugószerű viselkedést vagy 
éppen az összenyomhatatlanságot. A 
termoplasztikus szálasanyagból készült 
üreges szerkezetek stabilizálását forró le-
vegős hőrögzítéssel végzik, így érhető el 
az önálló textilfelületek elvárt távolságtar-

tása, rugalmas visszaalaku-
ló képessége.

A szenzoros mesterséges 
anyaméhet úgy alakí-
tották ki, hogy mosható 
fertőtlenítővel, a mecha-
nikus ingerek közvetí-
téséhez nem kellenek az 
elektromos vezetékek, 
amelyek káros sugárzást 
gerjeszthetnek. A tex-
tilbe épített mechanikai 

működtetők megfelelő arányban tart-
va közvetítik a szenzoros és motoros 
ingereket, elősegítve a csecsemő agyi 
fejlődését. Orvosi szempontból egyér-
telmű, hogy az érzéki benyomásokat a 
méhen belüli körülmények imitálásával 
kell biztosítani koraszülést követően is. 
Nagy előrelépést jelentett az anya szív-
verésének, hangjának és mozgásának 
közvetítése a mesterséges anyaméhbe. 
Az egész fejlesztés tulajdonképpen egy 
intelligens textíliaként funkcionáló 
„terapeuta”, mert eddig az inkubáto-
rok csak az állandó hőmérsékletet, a 
szükséges páratartalmat és ellenőrzött 
oxigénellátást biztosították.

A kapcsolatos értékelő rendszer – amely-
lyel a mesterséges anyaméhet is tesztelték 
– az Apgar-pontszámon alapul, amely 
az újszülöttnek közvetlenül a születése 
utáni állapotát méri fel. A pontrend-
szert Virginia Apgar amerikai altató-
orvosnőről nevezték el, aki az ötvenes 
években nagyon sok – többek között 
koraszülött – baba születésénél volt jelen. 
A koraszülöttek korrektebb és pontosabb 

ellátása érdekében dolgozta ki azt a méré-
si eljárást, amelyet életrevalósági skálának 
is neveznek. A vizsgálatot végző új-
szülött-orvosnak öt életjelenséget kell 
pontoznia: a légzést, a szívműködést, 
a bőrszínt, az izomtónust és a reflexe-
ket. Az ARTUS elnevezésű mestersé-
ges anyaméh eddigi alkalmazása biztató 
eredményeket mutat.   

KUTASI CSABA

Az üreges kötött kelme

A mesterséges anyaméh felépítése
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Vázrendszerünk működése egész-
séges ízületek nélkül elképzelhe-
tetlen volna. Ízületeink rendkívül 

sokfélék és különböző működést végez-
nek – ez pedig eltérő felépítést feltételez. 
Gondoljunk csak bele: a combcsont gya-
korlatilag tökéletesen gömb alakú ízületi 
feje és a medencecsont ennek megfelelő 
alakú ízületi vápája között található csí-
pőízület mennyivel szabadabb és sokré-
tűbb mozgásra képes, mint például az 
ujjperceink között lévő egyszerű henger-
ízületek. Két vagy több csont önma-
gában még nem alkot funkcionális 
ízületet, hiszen az ízesülő csontos 
felszínek között a mozgás során súr-
lódás lépne fel, az idegvégződések-
kel gazdagon ellátott csonthártya 
pedig mozgás közben jelentős fájdal-
mat közvetítene. A csontok súrlódás-
mentes elcsúszását az ízületi felszíneket 
borító rendkívül ellenálló ízületi porcszö-
vet teszi lehetővé. Ha a porcszövet szer-
kezetének sérülése következtében nem 
képes betölteni védőszerepét, a beteg 

ÍZÜLETEINK KIALAKULÁSA:  EGY MEGOLDATLAN REJTÉLY

VÁZRENDSZERÜNK FEJLQDÉSE
Az	egyedfejlWdés,	amelynek	során	testünk	szervei,	szövetei	és	sejtjei	kialakulnak,	a	biológia	egyik	
legnagyobb	csodája.	Vázrendszerünk	megfelelW	meködésének	szempontjából	létfontosságú	az	ízüle-

tek	embrionális	korban	történW	precíz	kifejlWdése.

mozgása fájdalommal jár, és ez az állapot 
a tüneti kezelést leszámítva jelenleg saj-
nos gyógyíthatatlan.

Az ízületeknek a porcszöveten kívül 
számos fontos további alkotóeleme van. 
Az ízesülő csontokat az ízületi tok tart-
ja össze, amelynek külső, tömött szer-
kezetű rostjai elsősorban mechanikai 
feladatokat töltenek be; belső, véko-
nyabb része (az ízbelhártya, másnéven 
szinovium) pedig a súrlódásmentes 
mozgás és az ízületi porc táplálásának 
szempontjából létfontosságú ízületi 
nedv termeléséért felel. Az ízületben 
részt vevő csontokat további külső (ese-
tenként belső) szalagok (ligamentumok) 
tartják össze egymással, tovább fokozva 
az ízület stabilitását, illetve szabályozva a 
lehetséges mozgások tartományát. Egyes 
ízületek további, elsősorban a nagyobb 
stabilitás érdekében kialakult alkotóele-
meket is tartalmazhatnak (például a 
térdízületben lévő meniszkusz, az állka-
pocsízületben található ízületi korong, a 
csípőízületben a belső hengerded szalag).

A	végtagbimbók	kialakulása
Az ízületek kifejlődéséről rendelkezésre 
álló információkat az elmúlt évtizedek 
során végzett fejlődésbiológiai kutatá-
soknak köszönhetjük. Ezeket a vizsgála-
tokat elsősorban különböző fejlődési stá-
diumú csirkeembriók kialakuló váz-
rendszerének tanulmányozásával vé-
gezték. A csirkeembriók könnyű 
hozzáférhetőségüknek és gyors egyed-
fejlődésüknek köszönhetően a fejlődés-
tani kutatások egyik leggyakrabban al-
kalmazott kísérleti modelljei. A váz-
rendszer a test legnagyobb részén a 
középső csíralemez (mezoderma) 
származékaként jön létre. A kifejlett 
vázrendszerre jellemző szöveti elemek 
(a porc- és csontszövet) a későbbi fejlő-
dési stádiumokban alakulnak ki. Ezek a 
szövetek az egyedfejlődés korai szaka-
szában az embrionáis kötőszövet 
(mezenchima) úgynevezett előfutársejt-
jeiből (progenitorsejtekből) fejlődnek ki, 
többlépéses folyamat eredményekép-
pen. A végtagok hosszú csontelemei 
nem közvetlenül a mezenchimából, ha-
nem porcszövetből álló telepek átépülé-
sével fejlődnek ki.

KülönbözQ korú csirkeembriók külsQ morfológiai jegyei (felsQ sor: 4, 5, 6 és 7 napos embriók), 
valamint az adott stádiumú embriók fejlQdQ végtagtelepeirQl készített, kinagyított felvételek 

(alsó sor). A 4. napon még homogén végtagbimbókban már az 5. napon jól látható mezenchima-
tömörülés figyelhetQ meg, ami a 6. napra még kifejezettebbé válik. Az ujjsugarak a 7. napra már 

egyértelm_en elkülönülnek. (A képek nem méretarányosak.)  (SZ^CS CSILLA FELVÉTELEI)

KISLEXIKON
Progenitorsejt: Másnéven elQfutársejt. Több 
szempontból az Qssejtekhez hasonló sejttí-
pus, azonban azoktól eltérQen csak egy 
adott érett sejttípussá képes átalakulni. A 
progenitorsejt és az Qssejt közötti legfonto-
sabb különbség, hogy míg az Qssejtek korlát-
lan számú osztódásra képesek, addig az elQ-
futársejt csak korlátozott mértékben képes 
osztódni.
Szinovium: Ízületi belhártya. Az ízületi tok tö-
mör rostos rétegén belül elhelyezkedQ vékony 
hártya, amely az ízületi folyadék (szinoviális 
folyadék) termeléséért felelQs. A szinovium 
szó minden bizonnyal a görög „syn” (jelenté-
se: együtt) és a latin „ovum” (jelentése: tojás) 
szavakból alakult ki, és a szinoviális folyadék 
(ami viszkózus, átlátszó folyadék) és a tojásfe-
hérje közötti hasonlóságra utal.
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testhez közelebb eső (proximális) részé-
ből fog kialakulni a felkar-, illetve a 
combcsont, a testtől távolabbi (disztális) 
részéből pedig az orsó- és a singcsont, il-
letve a lábszárcsont és a szárkapocscsont 
telepe. Az Y alakú sejttömörülés csúcsa 
az ujjsugarak és az ujjpercek vázának 

előfutáraként folytatja fejlődését. A leg-
újabb kutatások szerint a 
korábban egységesnek vélt 
Y alakú sejttömörülés nem 
osztatlan formában, ha-
nem a későbbiekben kiala-
kuló csontoknak megfele-
lő kisebb darabok formájá-
ban jelenik meg. 

A folyamat szabályozásá-
nak bonyolultságát bizo-
nyítja, hogy igen sok mo-
lekula precízen szabályo-
zott idő- és térbeli megjele-
nése és a közöttük lévő 
kényes egyensúly pontos 
betartása szükséges az ízü-
letek megfelelő helyen és 
időben történő kifejlődésé-
re. Az ezen a területen je-
lenleg is intenzíven folyó 
kutatások egyebek mellett 
arra a kérdésre keresik a 
választ, hogy konkrétan 
milyen molekuláris ténye-
zők döntik el, hogy az ízü-
letek mindig a fejlődő váz-
rendszer egy adott helyén 
alakuljanak ki (és ne a ké-
sőbbi combcsont közepén). 

Az	interzóna
A fejlődés következő sza-

kaszában a már kialakult porcos telepek 
hosszanti növekedése figyelhető meg. A 
közöttük (vagyis a leendő ízületek he-
lyén) megtalálható, továbbra is embrio-
nális kötőszöveti sejtekből álló területeket 
interzónának nevezzük. Az interzóna 
csirkeembriókból történő eltávolítása kí-

A vázelemek fejlődésé-
nek elsőként megnyilvá-
nuló szakasza az úgyneve-
zett végtagbimbók, más 
néven végtagtelepek kiala-
kulása. A végtagbimbók 
tömör, ovális képletek, 
amelyek a mellső és a hátsó 
végtagok (ember esetében 
felső és alsó végtag) fejlő-
désének legkorábban felis-
merhető stádiumát jelen-
tik. A 4 napos (22–24-es 
fejlődéstani stádiumnak 
megfelelő) csirkeembriók 
végtagbimbóját kívülről 
vékony hámszövet hatá-
rolja, belsejében pedig eb-
ben a korai stádiumban 
egyelőre differenciálatlan, 
lazán elhelyezkedő porc-
előfutársejtek találhatók.

Az ízületek kialakulásá-
nak két szakaszát külön-
böztethetjük meg. Az első 
szakasz során jelennek meg 
az érett vázrendszerre jel-
lemző csontok porcszövet-
ből felépülő előtelepei, a 
második szakaszban pedig 
az ízületi üreg, valamint az 
érett ízületre jellemző szöveti elemek 
(ízületi porc, ízületi tok, szalagok) kiala-
kulása történik meg.

A fejlődés első szakaszában a porc-elő-
futársejtek egy Y alakú sejttömörülést 
alakítanak ki a megnyúlt végtagbimbó 
belsejében. Az Y alakú tömörülésnek a 

4 napos csirkeembrióról készült mikroszkópos felvétel (a). Azonos korú embrióból származó 
végtagbimbó vázlatos felépítése  (b).

FejlQdQ végtagízületrQl készült 
fénymikroszkópos (szövettani) felvétel. A 

felvételen *-gal jelöltük a már kialakult ízületi 
üreget, P a proximális (a testhez közelebb esQ), 
D pedig a disztális (a testtQl távolabbi) porcos 

telepet mutatja. A porcos telepek csontosodása 
egy késQbbi fejlQdési stádiumban fog 

bekövetkezni.

Az ízületek fejlQdésének fontosabb szakaszait bemutató séma. Az interzóna (sárga 
szín_ sejtek) megjelenése a késQbbiekben kifejlQdQ csontok porcos telepei között 
(a). Az interzóna további differenciálódásával megjelenik az ízületi üreg (középen), 

az ezt határoló sejtekbQl az ízületi porc sejtjei (sárga), az ennél beljebb elhelyezkedQ 
sejtekbQl pedig az epifízis porckorongot kialakító sejtek (vörös) jönnek létre (b). Az 
ízületben részt vevQ (késQbbiekben) csontok alakjának, valamint az ízület további 

komponenseinek (ízületi tok, szalagok stb.) kialakulása (c).
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dését, esetenként teljes hiányát okozza. 
Érdemes megemlíteni, hogy a váll- és 
csípőízület, valamint a térd- és a kö-
nyökízület egyaránt 90°-os szögben 
behajlítva indul fejlődésnek. 

Üreg	és	alak
Láthattuk, a fejlődő vázrendszer ebben 
a korai stádiumban a porctelepek és a 
közöttük megtalálható interzóna-
területek összefüggő, megszakítás nél-
küli rendszerének tekinthető. A moz-
gások kivitelezéséhez nélkülözhetet-
len ízületi üreg megjelenésének pon-
tos mechanizmusa évtizedek óta 
foglalkoztatja a kutatókat, és számos 
részlet még napjainkban sem ismert. 
Az ízületek fejlődésében megfigyel-
hető második szakasz fő eseményei 
közé a fejlődő ízület két felszínének 
fizikai elválása, valamint az ízesülő 
felszínek kölcsönösen illeszkedő alak-
jának kialakulása tartozik.

Az első feltételezések alapján az ízületi 
üreg kialakulását az interzóna adott sejt-
jeinek programozott sejthalállal (apop tó-
zis sal) való elpusztulása okozza. A koráb-
bi feltételezésekkel ellentétben azonban a 
folyamat ennél bonyolultabb, és a leg-
újabb kutatások alapján úgy tűnik, a sej-
tek között megtalálható sejtközötti állo-
mány molekuláris összetételének válto-
zása (elsősorban a hialuronsav felszapo-
rodása), valamint a kollagénrostok 
irá nyultságának átszerveződése állhat a 
jelenség hátterében. Nem szabad azon-

sérletes körülmények között azt eredmé-
nyezi, hogy az adott helyen elmarad az 
ízület kialakulása, ami az interzóna sejt-
jeinek az ízületek kifejlődésében betöl-
tött létfontosságú szerepét bizonyítja. 
Az ízületek fejlődésbiológiájának egyik 
igen aktívan kutatott kérdése, hogy 
pontosan milyen molekulák kölcsönha-
tása révén történik az interzóna további 
differenciálódása. Kísérletekkel egyér-
telműen igazolható, hogy az interzóna 
sejtjei felelősek az ízületek legtöbb alko-
tóelemének (ízületi porc, ízbelhártya, 
szalagok) kialakításáért, azonban az 
ízületi tok külső, rostos rétege egy kü-
lönálló sejttömörülésből jön létre.

Az interzóna szendvicshez hasonló, ré-
teges felépítésű struktúra: a két szélső ré-
teg sejtjei a csontok hossznövekedéséért 
felelős epifízis-porckorongot felépítő sej-
tekké alakulnak, míg a középső réteg 
sejtjei a csontok ízfelszínét fedő ízületi 
porcszövet sejtjeit hozzák létre. Az 
interzóna differenciálódásában számos 
molekuláris faktornak van fontos sze-
repe, így a folyamat szabályozásának 
sérülése az ízületek rendellenes fejlő-

ban elhanyagolni a fejlődő embrió kiala-
kuló váz izom rendszerének hatását sem: 
a magzati mozgásoknak elengedhetetle-
nül fontos szerepük van az ízületek meg-
felelő szerkezetének kialakulásában, 
ugyanis a mesterségesen megbénított 
csirkeembriók ízületeinek kialakulása 
súlyos zavart szenved. Az azonban to-
vábbra is rejtély, hogy az embrionális, il-
letve magzati mozgások és az általuk 
kiváltott biomechanikai ingerek ponto-
san milyen mechanizmus révén fejtik ki 
hatásukat az ízületek kifejlődésére.

Annak érdekében, hogy az érett ízület 
éppen a kívánt típusú és mértékű moz-
gásszabadsággal rendelkezzen, az ízü-
leti üreg kialakulásával párhuzamo-
san az ízesülő csontvégeknek ponto-
san egymásnak megfelelő íz fel szí-
neket kell kialakítaniuk. Ha magunk 
elé képzeljük az emberi test csontjai-
nak és ízesülő felszíneinek rendkívül 
változatos alakját és méretét (például 
gondoljunk testünk legnagyobb és 
legbonyolultabb ízületére, a térdízü-
letre, valamint a kéztőcsontok közöt-
ti apró ízületekre), akkor képet kap-
hatunk arról, hogy milyen komplex 
anatómiai alakzatoknak kell kifejlőd-
niük a folyamat során. Jelenleg meg-
lehetősen korlátozott ismereteink 
vannak arra vonatkozólag, hogy az 
ízületek fejlődésének ez a leglátványo-
sabb  – és egyben legbonyolultabb – sza-
kasza pontosan miként játszódik le. A 
legvalószínűbb feltételezés szerint a fej-
lődő porctelepek disztális (testtől távo-
labb eső) szakasza mintegy „beletürem-
kedik” a következő porctelep proximális 
(a testhez közelebb eső) szakaszának 
szemközti végébe, ezzel párhuzamosan 
pedig a proximális szakasz széli részei a 
disztális szakasz felé növekednek és 
„közrefogják” azt.

Bár cikkünk terjedelmi korlátai 
miatt nincs lehetőség az egyes folya-
matok részletesebb ismertetésére, az 
talán ebből a rövid leírásból is egyér-
telműen kiderül, hogy még igen sok 
a nyitott kérdés ezen a területen. Ha 
sikerülne jobban megértenünk az 
ízületek fejlődésének molekuláris 
szabályozását, az új ismeretek segítsé-
gével célzottan módosított őssejtek 
felhasználásával egy lépéssel talán kö-
zelebb kerülhetünk az ízületi gyulla-
dás és egyéb ízületi bántalmak tüne-
teinek enyhítéséhez és új terápiás eljá-
rások kifejlesztéséhez.

MATTA CSABA

Az ízületi felszínek kialakulásának három lehetséges mechanizmusát bemutató séma. Az ábrán felül 
helyezkedik el a proximális, alul a disztális vázelem telepe. A proximális elem disztális végén erQteljes sejt-
osztódás zajlik, az így kialakuló konvex alakzat (a leendQ ízületi fej) pedig belenyomul a disztális porctelep 

proximális végébe, kialakítva az ízületi vápa komplementer felszínét (a). A disztális vázelem proximális 
szélén sejtosztódás tapasztalható, ami „körbenövi” a proximális darab disztális végét, kialakítva a komple-

menter ízfelszíneket (b). A valóságban a két folyamat minden bizonnyal együttesen játszódik le (c).

KISLEXIKON
Epifízis-porckorong: speciális szerkezet_ 
üvegporcból álló növekedési gy_r_ a hosszú 
csöves csontok (pl. felkarcsont, combcsont 
stb.) mindkét végén, a nyaki (metafízis) részü-
kön. A csontok hossznövekedését teszi lehe-
tQvé a serdülQkor végéig.
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Hálás szívvel gondolok vissza ta-
náraimra, mert ők tanítottak 
meg tanulni. Mert nem mind-

egy, hogy az ember hogyan használja a 
fejét, hogyan tesz fel kérdéseket, ho-
gyan készít jegyzeteket. Én nagyon sze-
rettem a nyelveket, a matematikát és a 
fizikát, de később az irodalomba is na-
gyon beleszerettem – emlékezett vissza 
életének meghatározó szakaszára, kö-
zépiskolájára Bejczy Antal, aki Kalo-
csán, a jezsuita Szent István Gimnázi-
umban végezte tanulmányait 1940–
1948 között. Az 1941. június 15-én ki-
adott első tanulmányi évről szóló év 
végi értesítője szerint „általános tanulmá-
nyi eredménye kitűnő”. 

Próbatétel	és	felsWfokú	
tanulmányok	

A kitűnő eredményű érettségit követő-
en, apai nagybátyjától kapta ajándékba 
Öveges József professzor Atombomba 
című könyvét. Az 1946-ban Sík Sándor 
előszavával, a Cserkészbolt Szövetkezet 
Kiadónál megjelent ismeretterjesztő ki-
advány az atomenergia felszabadítását 
és jövőjét tárta az érdeklődők elé, házi-
lag végezhető kísérletekkel, ábrákkal il-
lusztrálva. A könyvet még azon a nyá-
ron többször átolvasta, figyelmét külö-
nösen a villamos energiát termelő 
atomreaktorok fizikája kötötte le, 
amely életének későbbi alakulására is je-
lentős hatással volt.

Gimnáziumi tanulmányait követően 
tudományegyetemre szeretett volna 
menni. A Debreceni Tudományegye-
temre felvételizett – sikertelenül. Erre 
az eseményre így emlékezett vissza: 
„1948-ban érettségiztem, s furcsa módon a 
ballagás másnapján becsuktak egy napra. 

Ma is csak sejtem, hogy miért. Mint osztály-
első, én tartottam ballagási beszédet, igazi 
demokrata szellemben, szabad Magyaror-
szág szellemében, s valakinek ez – úgy lát-
szik – nem tetszett akkor, 1948 májusában, 
az ottani rendőrségen. Azt hiszem, ez volt a 
bűnöm. A börtöntől ugyan szerencsésen 
megszabadultam, de mert osztályidegennek 
és klerikális hátterűnek minősítettek, nem 
mehettem egyetemre.” Előbb be kellett bi-
zonyítania, hogy tud dolgozni.

Az iskola emlékét megőrizte pasadenai 
otthonában is, ahol a nappaliban „kalo-
csai sarok” emlékeztette tanulmányai 
helyszínére. 2008. május 10-én az intézet 
alapításának 242. évében, Bejczy Antal 
érettségi vizsgájának 60. évfordulója al-
kalmából a Szent István Gimnázium 
emléklapot és Gróf Széchenyi György-
díjat adományozott számára.

E M L É K E Z É S  B E J C Z Y  A N TA L R A

AZ	dRROBOTIKA	
MAG	YAR	SZEMÉLYISÉGE

A	közelmúltban	hunyt	el	Bejczy	Antal	fizikus,	az	Amerikai	drkutatási	Hivatal,	a	NASA	Jet	Propulsion	
Laboratory	vezetW	kutatója,	a	California	Institute	of	Technology,	a	Washington	University	in	St.	Louis	
professzora.	A	nemzetközi	erkutatás	és	robotika	kiemelkedW	alakját	annak	az	Óbudai	Egyetemnek	a	
kutatói		idézik	fel,	amelynek	a	díszdoktora	volt,	és	ahol	az	év	elején	köszöntötték	a	nemzetközi	híre	

tudóst	születése	85.	évfordulója	alkalmából.

SZABADALMAK 
ÉS	ELISMERÉSEK
Bejczy Antal nevéhez 6 szabadalom és 41 
kitüntetéssel elismert újítás f_zQdik, emel-
lett 150 tudományos cikk szerzQje, 10 
szakmai könyv társszerzQje és több tucat 
tudományos konferencia elQadója. Számos 
kitüntetésben részesült, amelyek közül ér-
demes kiemelni az IEEE Fellow (1987), a 
NASA Achievement Award (1994), a 50th

University Anniversary Medal (2001), a 
Honorary Professor at Bánki Donát 
Polytechnic (1999), az IEEE RAS Pioneer 
in Robotics and Automation Award (2004), 
a Honorary Member of Hungarian Academy 
of Engeneering (2005), a Honorary Citizen 
of Budapest Tech (2006), az AIAA Space 
Automation and Robotics Award (2007), a 
Hungarian Heritage Award (2010) díjakat 
és az Óbudai Egyetem által adott Doctor 
Honoris Causa (2012) címet.

Bejczy Antal az Óbudai Egyetemen, 

díszdoktorrá avatásán
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pár napot, a belvárosi Belgrád rakparton. 
November 4-én reggel óriási zajra ébred-
tem. Kinyitottam az ablakot, megnéztem, 
mi az, hát orosz tankok vonultak fel. Az 
egyik észrevett, de én is észrevettem, hogy 
fordítja felém az ágyút. Hátrarohantam a 
kisszobába. Mire beértem, az ágyúgolyó ott 
volt az ablakban. Ekkor valahogy feltámadt 
bennem az érzés, hogy mi lesz itt a jövő. 
Hogy arra lőnek, aki kinyitja az ablakot. 
Nagyon sokáig töprengtem, míg végül arra 
az elhatározásra jutottam, hogy elhagyom 
az országot.”

Bejczy Antal a sikeres ha-
tárátlépését követően rövi-
debb időre Grazban telepe-
dett le, és a város műszaki 
egyetemén folytatta befeje-
zetlen tanulmányait. Kiváló 
német nyelvtudásának ered-
ményeképpen tolmácsko-
dással tartotta fenn magát. 
Érdeklődése az atomfizika, 
a szilárd testek fizikája, az 
atomreaktorok felé irányult. 
A váltásról így számolt be  a 
Magyar Televízió 2012. ok-
tóber 24-ei adásában: „A 
norvégok azt mondták, hogy 
van egy helyünk a repülőn, ami 
indul holnapután. Elvisszük 
szívesen, ha magát érdeklik az 
atomreaktorok, mert van egy 
atomreaktor-iskolánk a hollan-
dokkal. Valóban, a norvégek-
nek volt, ezt nem is tudtam, ak-
kor építették. És akkor beszél-
tem a Margitkáról, hogy őt nem 
tudnák-e – az ölemben például 
–; azt mondja, nem, az a repü-
lőn nem megy, viszont két hét 

Bejczy Antal a kőbányai Villamos 
Forgógép Gyárban, a VIFOGY köz-
ponti üzemében vállalt munkát, ahol 
kezdetben öntvényeket tisztított, majd 
fúrósként tevékenykedett. „Mikor rájöt-
tek, hogy tudok írni és olvasni, diszpécser 
lettem” – emlékezett vissza az első mun-
kahelyére.

Itt ismerkedett meg Antal Tóth Mar-
gittal (Margóval), későbbi feleségével, 
de a házasságkötésig még hosszú ideig 
kellett várni és számos megpróbáltatá-
son túljutni. Miután bebizonyosodott, 
hogy az ifjú Bejczy valóban tud dol-
gozni, bejutott a Budapesti Műszaki 
Egyetemre, amelyet a „Sztálin halála 
után kialakult politikai enyhülésnek és első-
sorban a VIFOGy akkori főmérnöke segít-
ségének köszönthettem… a főmérnök a 
Műegyetemen volt tanársegéd, és ott tudott 
segíteni.” – idézte fel egyetemi tanulmá-
nyai kezdetét.

1955. május 12-én sikeresen felvételi-
zett a Budapesti Műszaki Egyetem le-
velező tagozatára. Tanulmányait az 
1955. szeptember 2-ai beiratkozását kö-
vetően – munka mellett – a villamos-
mérnöki szak első évfolyamán kezdte 
meg. A VIFOGy-ban töltött évek alatt 
Bejczy Antal elméleti felkészültsége mit 
sem csökkent, az egyetemi tanulmá-
nyai első két félévét sikeresen vette. A 
gyári tapasztalatokat jól hasznosította a 
műszaki alapozó tárgyaknál (általános 
géptan, géprajz, mechanika, kémia).

1956. november 4-én hajnalban indult 
meg a szovjet hadsereg magyarországi 
inváziója, melyre az egyetemista Antal 
így emlékezett vissza. „Ebben az időben 
Kispesten laktam, de 1956. november ele-
jén valamiért keresztszüleimnél töltöttem 

múlva kapunk ingyen gyorsvonat jegyeket, 
Svédországon keresztül hozzuk ki. És hát 
így történt.”

Antal és Margit útja tehát – a rövid 
ausztriai kitérőt követően – Norvégiába 
vezetett. Oslo mellett, egy orvoscsalád 
majorságában helyezték el őket. 1957 ok-
tóberében az oslói katolikus templom-
ban házasodott össze Bejczy Antal Tóth 
Margittal, a családtagok távollétében. 

Az egyetemi diploma megszerzése 
után 1960 és 1962 között az atomreak-
torok szakértőjeként három évig taní-
tott kísérleti fizikát az Oslói Egyete-
men. „Új témát vezettem, ami nagyon ér-
dekelte a norvégokat: a fizikális-kemikális 
hidrodinamikát.” 1963-ban Bejczy An-
talt az alkalmazott fizika doktorává 
avatták.

Pályakezdés	a	CALTECH-en
Kármán Tódorral Oslóban kétszer is 
találkozott, aki beszámolt az általa ala-
pított kaliforniai Jet Propulsion 
Laboratory tevékenységéről. Négy 
amerikai egyetemre nyújtott be pályá-
zatot, amelynek eredményeképpen – 
már norvég állampolgárként – NATO/
Fulbright-ösztöndíjat nyert el a 
California Institute of Technology 
Egyetemre. Kezdetben azokkal a kont-
rollelméleti problémákkal foglalkozott, 

A Nasa Jet Propulsion Laboratoryban kifejlesztett 

Pathfinder nev_ marsjáró robot

A California Institute of Technology Egyetem épülete
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amelyeket Norvégiából vitt magával, 
hogy hogyan lehet a kontroll, az irányí-
tás, a felbecslés fogalmát bevezetni az 
agykutatásba.

De hamarosan új feladatot kapott. 
Akkoriban kezdődött a Mars-leszállás 
programja, amelyhez kapcsolódva azt a 
felkérést kapta: dolgozza ki, hogyan le-
het leszállni a Marsra. A témakörhöz 
kapcsolódó, számításokkal alátámasz-
tott értekezése eredményeként 1969-
ben meghívták a Jet Propulsion 
Laboratory-ba. A beilleszkedését köve-
tően néhány érdekes kérdést kapott: 
Hogyan tudnánk „megnyergelni” az 
üstökösöket vagy eljutni a kisbolygók-
hoz? 1971-ben feltették a kérdést: Mi-
lyen robotok folytathatják a Mars felü-
letének vizsgálatát az 1976- és 1978-as 
évekre tervezett Viking-űrszondák le-
szállása után? Ekkor kezdett el az űrro-
botikával foglalkozni.

Bejczy professzor és kutatócsoport-
ja készítette elő és dolgozta ki a 
marsjáró robot távirányítását. A 
Mars Pathfindert 1996. december 
4-én lőtte fel a NASA a Delta II hor-
dozórakétával, alig egy hónappal a 
Global Surveyor felbocsátása után. 
Majdnem hét hónapig utazott, ezalatt 
négy pályamódosítást hajtott végre, 
majd a Mard Chryse Planitia nevű te-
rületre 24 nagy ballonban landolt az űr-
szonda 1997. július 4-én, az Egyesült 
Államok nemzeti ünnepén.

A	telerobotika	térnyerése
A hetvenes évek végén a Mars-prog-
ram egy időre háttérbe szorult, Bejczy 
Antal az érzékelésre épített robotintelli-
gencia programján kezdett dolgozni: 
„a látáson kívül egyéb érzékszemeket is be-
építettünk a robotkezekbe, például a közel-
ség, a nyomaték, a tapintás érzését, és így 
azok képessé válnak különböző feladatok 
elvégzésére” – emlékezett vissza ezekre a 
feladatokra. 

Bejczy professzor és kutatócsoportjá-
nak a robotintelligenciával kapcsolatos 
eredményei felkeltették a NASA másik 
intézete, a Johsnon Space Center érdek-
lődését is. Így kaptak megbízást az űr-
kompon, majd az űrsiklón használatos 
robotkéz technológiájának kidolgozá-
sára. Az 1980-as évek közepén már 
több mint húsz emberrel dolgozott. 
Felkérték, hogy a laboratórium roboti-
kai programját ő képviselje a NASA fe-
lé. Bejczy Antal irányításával kísérletso-
rozat indult, amely arra irányult, hogy 

hogyan lehet egy mesterséges holdat 
megjavítani anélkül, hogy űrhajósok-
nak kelljen felrepülniük. Az általuk ter-
vezett robotokkal ez a javítási művelet 
– távirányítással – a Földről vagy az űr-
komp belsejéből elvégezhetővé vált.

„Az 1980-as évek egyik jelentős eredmé-
nye volt, hogy elfogadtak egy kísérletet, amit 
az űrkompon tudtunk végezni, de a megva-
lósítására a Challenger szerencsétlensége 
miatt csak 1994-ben kerülhetett sor. Ez a 
kísérlet nagyon jól bevált, mert az óriási, ti-
zenhét méteres robotkarral az általunk ké-
szített nyomás- és forgatónyomaték-érzéke-
lés segítségével, sokkal finomabb és sokkal 
komolyabb munkákat tudtak elvégezni” – 
nyilatkozta Bejczy professzor Az űrro-
botika atyja. Milleneumi mesék című 
cikkben, amely a Fizikai Szemle 
2001/11. számában jelent meg.

A telerobotikai rendszer kifejleszté-
sével az űrszonda javítási művelete – 
távirányítással – a Földről vagy az űr-
komp belsejéből elvégezhetővé vált. 
Olyan technikát fejlesztettek ki, amely 
segítségével az irányítást végző ember 
a kezében ugyanazt érzi, amit a robot-
kéz „érez” egy-egy gondosabb műve-
let elvégzésénél. A kísérletsorozat foly-
tatásaként a számítógépes grafika 
nyújtotta lehetőségek kihasználásával 
előre pontosan modellezni lehetett, 
hogy mit csinál a robotkar egy meg-
határozott utasításra. „Ennek az volt az 
óriási lényege, hogy – lehet bár a robotkar a 
világűrben, az irányító pedig a Földön, s 
köztük a tényleges időkülönbség több má-
sodperc – ezzel az eljárással megszűnik az 
időkülönbség jelentősége” – emelte ki 
visszaemlékezésében.

Bejczy Antal 2001-ben vonult nyug-
díjba. Összesen 32 éven át dolgozott a 
NASA Jet Propulsion Laboratóriumá-
ban. A tudományos munkát azonban 

nem hagyta abba, a robottechnika or-
vosi alkalmazása foglalkoztatta. Fon-
tos kérdésnek tartotta azt, hogy az űr-
kutatásban kifejlesztett új technológiá-
kat hogyan lehetséges a Földön is al-
kalmazni. „A jelenlegi eljárás szerint 
négy terapeuta dolgozik azon, hogy egy 
mozgásképtelen ember a lábát egy mozgó 
járda fölött megfelelő szögben tartsa és 
mozgassa. Most egy olyan robot kifejlesz-
tésén dolgozom, amely a négy terapeuta 
közül kettőt felszabadít. Figyeltem a tera-
peutákat, mikor ezt a munkát végezték. 
Fizikailag és szellemileg egyaránt megter-
helő” – nyilatkozta 2002-ben. Az e te-
rületen elért kutatási eredményeket a 
2004. május 20-án közzétett szabadal-
mi leírásban mutatta be szerzőtársaival.

Bejczy Antalnak és kollégáinak 
„exoszkeleton”-kutatásait a mozgás-
szervi rehabilitációban nem más tesztel-
te, mint a 70-es és 80-as évek 
Superman-jét alakító Christopher 
Reeve, aki 1995 májusában lovaglás 
közben szenvedett balesetet. A robotal-
kalmazás másik területe a sebészek 
munkájának támogatása robotikai esz-
közökkel annak érdekében, hogy nyu-
godt és precíz mozgással tudják elvé-
gezni a kényes mikrosebészeti feladato-
kat, kiszűrve a nem kívánatos kézre-
megést, illetve kézzökkenést.

Bejczy professzor egyik alapítója volt 
a több mint 300 ezer tagot számláló, az 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, az IEEE keretén belül 
működő, mintegy 7 ezer tagot tömö-
rítő Robotics and Automation 
Society-nak (IEEE RAS). Az Egye-
sület vezetésében 14 éven át vállalt 
feladatokat, többek között az elnöke-
ként is tevékenykedett.

GÁTI JÓZSEF

 NÉMETHY KRISZTINA

Robotverseny

Exoszkeleton



908   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/29

nek az OPAL nevű kísérletében ké-
szítettem el, ahol új részecskék – 
köztük a Higgs-bozon – nyomait 
kerestem. Akkor már nagyban folyt 
az LHC tervezése és építése. Egyér-
telmű volt, hogy ez a jövő gyorsítója. 
– Milyen kutatásokat végzett az 
LHC-n?
– Eleinte a CMS- (Kompakt Müon 
Szolenoid) detektor építésében vettem 
részt. A részecskefizikai gyorsítós kí-
sérletekben a műszerek hagymahéjsze-
rűen veszik körbe az ütközési pontot. 
A különböző detektorrétegek külön-
böző részecskék észlelésére vannak op-
timalizálva. Én az elektromosan töl-
tött részecskék pályáját mérő, belső szi-
lícium-alapú félvezető nyomkövető 
detektor tervezésén, majd összeszere-
lésén dolgoztam.

Egy nagy detektorrendszer terve-
zése, megépítése és beüzemelése 
hosszú időt vesz igénybe. Az LHC 
ötlete 1984-ben született meg, míg 
első proton-proton ütközési adatait 
csak 25 évvel később, 2009-ben 
gyűjtötte. Én magam nyolc évig vet-
tem részt ebben a munkában, amely 
egészen más követelményeket és ki-
hívásokat támasztott elém, mint di-
ákéveim adatfeldolgozási munkái. 

A kísérleti részecskefizika egyik 
vonzó oldala, hogy változatos és sok 

diszciplínába ad betekintést, az el-
méleti fizikai számolásoktól a mér-
nöki jellegű munkáig, a számítógé-
pes szimulációktól és adatfeldolgo-
zástól a tanításig, nagy munkacso-
portok koordinálásáig rengeteg 
feladatban kipróbálhatja az ember a 
képességeit.

Az LHC indulása előtt, 2008-ban 
átmentem a rivális ATLAS kísérleté-
be. Itt újra bekapcsolódtam a Stan-
dard Modell ellenőrzésébe és új je-
lenségek keresésébe. Így lettem ré-
szese 2012-ben a Higgs-bozon felfe-
dezésének. Ezzel diákéveim álma 
valóra vált. 

Az utóbbi két évben, az LHC mű-
ködésének technikai szünetében, 
a kísérlet úgynevezett trigger-
rendszerének az elektronok és 
fotonok gyors felismeréséért és 
kiválogatásáért felelős munka-
csoportját vezettem. A nagy 
mennyiségű adat fogadása és rögzí-
tése új nehézségeket hoz, melyek át-
hidalása szükségessé tette az adat-
gyűjtő rendszer átalakítását. Másod-
percenként 40 millió ütközésből kell 
kiválogatnunk azt a párat, amelyben 
érdekes folyamatok játszódnak le, 
például hogy egy Higgs-bozon ke-
letkezik. Ez igen fontos feladat, hi-
szen másodpercenként kevesebb 

– Azért lett fizikus, hogy a világ-
egyetem nagy kérdéseire keressen 
választ?
– A természettudományos érdeklő-
dést a szüleimtől örököltem, de álta-
lános és középiskolai tanáraim is lel-
kesen ösztönöztek. Sok tanulmányi 
versenyen indultam, és bár a legna-
gyobb sikereimet kémiából értem el, 
a fizika ragadott meg leginkább és 
nyújtotta a legnagyobb kihívást. Így 
kerültem az ELTE fizikusszakára. A 
fizika, és különösen a részecskefizi-
ka valóban a legalapvetőbb kíváncsi-
ságunkat próbálja kielégíteni. Miből 
épül fel a világ? Milyen erők, milyen 
törvényszerűségek irányítják? Ho-
gyan fejlődött a világegyetem? Min-
dig lenyűgöz, hogy az elképzelhetet-
lenül kicsi objektumokat vizsgálva 
ezekre a nagy kérdésekre kaphatunk 
választ. 
– Akkor aligha kerülhetett jobb 
helyre, mint a CERN.
– Így van. Harmadév után a bará-
tommal – aki azóta a férjem lett – a 
CERN nyári diákprogramja kereté-
ben két hónapot tölthettünk Európa 
legnagyobb részecskefizikai labora-
tóriumában. A diplomámat és a 
doktori értekezésemet is a CERN 
akkori legnagyobb gyorsítójának, a 
Nagy Elektron-Pozitron ütköztető-
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ISMÉT LENDÜLETBEN A HADRONOK
Ismét beindult az LHC. A Higgs-bozon felfedezése után új len-

dülettel ütköztetik a hadronokat, hogy megoldást keressenek 

a sötét anyag problémájára és a világegyetem más nagy kér-

déseire. Pásztor Gabriella fizikus eddig a CERN-ben dolgozott. 

Az	MTA	Lendület	programjának	nyerteseként	WsztWl	az	ELTE	
Fizikai Intézetében alakít kísérleti részecske- és magfizikai 

csoportot. Céljuk, hogy bekukkantsanak a részecskefizika 

Standard Modellje mögé, valamint tanulmányozzák az 

Vsrobbanás	után	néhány	milliomod	másodperccel	az	univerzu-
mot	betöltW	sere	és	forró	kvarkanyag	tulajdonságait.
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másodperccel betöltötte a korai Uni-
verzumot. A magyar kutatók ezen a 
területen igen aktívak.
– Hazatér a Lendület program ke-

retében. Mi indította erre? 
– Több mint tizenöt évet töltöttem 

a CERN-ben, de már régóta haza-
vágytunk a férjemmel. Szeretnénk 
itthon felnevelni három gyerme-

künket, közel a családhoz, 
a régi barátokhoz. Amíg a 
Genfi Egyetemen tanítot-
tam és kutattam, világossá 
vált, hogy egyetemi kör-
nyezetben szeretnék dol-
gozni, diákokkal együtt-
működni, kutatói utánpót-
lást nevelni, és ha lehet, 
mindezt Magyarországon. 
Két éve merült fel az ötlet, 
amikor Veres Gábor kollé-
gámmal ebédeltem a 
CERN-ben, hogy alakít-

sunk egy CMS-csoportot 
az ELTE Fizikai Intézeté-
ben. Nagy örömünkre az 
egyetem is mellénk állt. 

A Fizikai Intézet különö-
sen előkelő helyen szerepel 
az egyetemi ranglistákon. 

Ezért is meglepő és már diákként is 
sajnáltam, hogy nem volt a kitűnő 
elméleti részecskefizikai iskolával 
egyenrangú kísérleti csoport. Ezen 
szeretnénk most változtatni egyete-
mi kollégáimmal összefogva. A hi-
vatalos csatlakozás a CMS-kísérlet-
hez, amelyet a Lendület Program 
tesz lehetővé, egy fontos lépés ezen 
az úton.

Az internet korában az LHC ada-
tait már bárhonnan el lehet érni, fel 
lehet dolgozni. Magyarország kicsit 
kivételes helyzetben is van, hiszen az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pontban található a CERN kihelye-
zett adatközpontja. A videokonfe-
renciák azt is lehetővé teszik, hogy 
egy budapesti irodából is aktív része-
sei lehessünk a nemzetközi CMS-
megbeszéléseknek, szakmai viták-
nak. Bár szeptembertől 1300 km vá-
laszt majd el az LHC-től, mégis 
szerves részese maradhatok a kuta-
tásoknak, és újabb magyar fiatalokat 
is bevonhatok. S ki tudja, talán ré-
szünk lesz hamarosan egy új felfede-
zésben is az LHC-n...

TRUPKA ZOLTÁN

ban: új részecskéket, új kölcsönhatá-
sokat, új jelenségeket. Bár a Stan-
dard Modell nagy pontossággal leír-
ja a laboratóriumban a nagy 
energiájú részecskeütközésekben 
észlelt jelenségeket, nem tud megol-
dást nyújtani számos problémára, 
így csupán egy effektív elméletként, 
azaz egy magasabb szintű elmélet 

közelítéseként tekintünk rá.
Az LHC lehetőséget ad arra is, 

hogy extrém körülmények között 
vizsgáljuk az erős nukleáris kölcsön-
hatást. Tanulmányozhatjuk például 
annak a sűrű és forró kvarkanyag-
nak a tulajdonságait, amely az Ős-
robbanás után néhány milliomod 

mint ezer eseményt tudunk csak el-
tárolni, a többi örökre elveszik. 
Olyan ez, mint rengeteg értéktelen 
csiszolt üvegdarab között elrejtett 
ritka gyémántokat keresni egy futó 
pillantással. Ez a trigger-rendszer 
feladata.
– Végül is megtalálták a Higgs-
bozont. Ezek után mit lehet még 
elérni az LHC-vel?
– Felfedeztük a Standard 
Modell utolsó hiányzó lánc-
szemét, a Higgs-bozont, 
melynek létezése bizonyíté-
kul szolgál arra, hogy az 
elemi részecskék a vilá-
gunkban mindenhol jelen-
levő Higgs-térrel kölcsön-
hatásba lépve kapják töme-
güket. De még rengeteg 
megválaszolatlan kérdés van 
a részecskefizikában. Mi a 
világegyetem túlnyomó ré-
szét kitöltő sötét anyag és sötét 
energia, amelynek létezéséről 
kozmológiai megfigyelések 
tanúskodnak? Hogyan lehet 
összeegyeztetni a gravitációt 
az elemi részecskék viselke-
dését irányító elektromág-
neses, gyenge és erős nukleáris köl-
csönhatásokkal? Szuperszimmetri-
kus-e a természet, vagy vannak-e 
további térbeli dimenziók? Ezek és 
hasonló kérdések indítanak arra, 
hogy a Standard Modell mögött 
megbújó mélyebb, alapvetőbb elmé-
let nyomait keressük az LHC adatai-

A Standard Modell Higgs-bozonjának keresésekor kiválasztott 

proton-proton ütközési esemény, amely négy elektront tartalmaz. Az 

elektronok nyomát a belsQ félvezetQ detektorban zöld vonal jelzi, míg 
a kaloriméterben leadott energiáját a piros tornyocskák mutatják. A 

Higgs-bozon tömegét a négy elektron tömegének rekonstruálásával 

határozhatjuk meg, és ez a proton tömegének mintegy 130-szorosa.

A CMS-detektor összeszerelés közben
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Ami pedig szintén problémát je-
lenthet, hogyha egyáltalán sikeres is 
az IPS-generálás, az az, hogy ezek 
a sejtek mennyire feleltethetők meg 
az embrionális sejtekkel – az ezzel 
kapcsolatos eredmények sajnos 
rendkívül ellentmondók. Megint-
csak kérdéses az a tény, hogy a testi 
sejtekben felhalmozódó mutációk 
milyen befolyással vannak a létre-
hozott sejtre, mennyire „emléke-
zik” a forrásul szolgáló sejt?

Az IPS-technika nagy előnye 
ugyanakkor, hogy gyakorlatilag 
bár milyen sejt szolgálhat kiindulási 
pontként és az IPS-sejtek mindhá-
rom csíravonal irányába differenci-
áltathatók, így belőlük kiindulva 
létrehoztak már szívizomsejtet 

vagy idegsejteket is. Könnyű elér-
hetőségük miatt a bőr és perifériás 
vér sejtjei a legjobb „alapanyagok” 
az IPS-sejtek képzésére. Takahashi 
és Ya ma na ka – cikkünk elején be-
mutatott 2006-os kísérletében – is 
az erősen pro li fe ratív és jó regene-
ráló képességű bőr kötőszöveti sejt-
jeiből indultak ki.

Emellett az elmúlt években több 
olyan tanulmány is született, ame-
lyekben részletesen leírták a bőrre 
jellemző epiteliális és dermális ős-
sejt-populációkat. A dermális fibro-
blasz tokat követően más munka-
csoportok a hámsejteket, illetve a 
pig ment termelő melanocitákat egy-
aránt sikeresen alakították vissza, 
különösen hatékonynak bizonyul-

IPS-SEJTEK	–	A	BVR	MINT	
FORRÁS	ÉS	CÉLPONT

2012	orvosi	Nobel-díjjal	jutalmazott	felfedezése,	hogy	mindössze	néhány	gén	bejuttatásával	testi	sejt-
jeink	visszaprogramozhatók	az	ivarsejtek	és	mindhárom	csíralemez	létrehozására	képes	pluripotens	
állapotba.	A	felfedezés	alapjául	az	a	kísérlet	szolgált,	amelynek	során	bWreredete	kötWszöveti	sejtek-
ben	bizonyos	transzkripciós	faktorokat	erWteljesebben	fejeztettek	ki,	és	ennek	hatására	az	említett	
sejtek	a	pluripotens	Wssejtekhez	hasonló	sajátságokat	vettek	fel.	A	Yamanaka-faktorok	segítségével	

létrehozott	sejteket	indukált	pluripotens	sejteknek	(IPS)	nevezték	el.	

A felfedezésnek azonban nem-
csak sejtbiológiai szempont-
ból volt óriási jelentősége. A 

pluripotens tulajdonságú embrioná-
lis őssejtek orvosi felhasználása rég-
óta kívánatos volt, de számos etikai 
kérdést vetett fel. Az indukált 
pluripotens sejtek (IPS-sejtek) felfe-
dezésével ezek az etikai akadályok 
leküzdhetővé váltak, hiszen felnőtt 
testi sejtekből kiindulva embrioná-
lis őssejtekhez hasonló képződmé-
nyeket sikerült létrehozni. A sej-
teknek és szöveteknek IPS-
technika segítségével történő rege-
nerálása pótlása tehát elérhető 
közelségbe került. 

Ennek ellenére mégsem nyugod-
hattak meg teljesen a kutatók, hi-
szen az IPS-sejtek alkalmazásának 
is megvannak a korlátai. A velük 
kapcsolatban legtöbbet emlegetett 
probléma a tumorképződés: a beül-
tetett IPS-sejtekből – korlátlan osz-
tódási képességükből adódóan –
mindhárom csíralemezt tartalmazó 
tumor, úgynevezett teratoma ke-
letkezhet. A tumorképződés veszé-
lyét növeli az onkogén c-MYC be-
vitele, illetve a bejuttatásra szánt in-
tegrálódó vírusvektorok alkalma-
zása (utóbbit már más módszerek 
váltották fel).

Az IPS-ekkel kapcsolatos problé-
makör másik sarkalatos pontja a ha-
tékonyság. Az IPS-ek előállítása 
még napjainkban is lassú folyamat, 
viszonylag alacsony hatásfokkal. 

2012 Nobel-díjasai: 

Yamanaka és Takahashi japán 

kutatók és John B. Gurdon
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tak a hajtüsző sejtjei. A folyamat  
ellenkező irányban is működőké-
pesnek bizonyult, hiszen IPS-sejtből 
is hoztak már létre hámsejtet és 
melanocitát. A folyamat tehát oda-
vissza lehetséges, és a bőr az IPS-
sejtek szempontjából forrásként és 
célpontként egyaránt szolgálhat. 
Vegyük sorra, melyek az 
IPS-sejteknek a bőrhöz kap-
csolódó legfontosabb vonat-
kozásai! 

Az előbbiekben leírtuk, 
hogy a bőr egyes kompo-
nensei már létrehozhatók 
IPS-sejtekből. Tehát ha az 
elemek adottak, elviekben 
lehetséges egy, a bőrrel ek-
vivalens képződmény előál-
lítása, amely például kulcs-
fontosságú lehetne súlyos 
égések kezelésénél vagy bár-
mely más esetben, amelyek a 
bőr súlyos roncsolódásával 
járnak. Jelenleg is zajlanak az ezzel 
kapcsolatos kísérletek, biztató ered-
ményekkel.

Az epidermolízis bullózában szen-
vedő betegek bőre már kismértékű 
mechanikai behatásokra is hólyag-
képződéssel és a hám leválásával re-
agál. Mivel ez az állapot számos ve-
szélyt hordoz magában (többek kö-
zött a szepszis rizikójával jár), ezért 
egy 3D-s bőr ekvivalens előállítása 
és beültetése akár életeket menthet. 
A betegséget vizsgáló állatkísérle-
tekben a DNS-hiba korrekcióját 

követően sikerrel programozták 
vissza a testi sejteket. Az így nyert 
IPS-ekből pedig a leírt módon hoz-
tak létre különféle bőrsejteket, és az 
ezekből kialakított 3D-s bőr ekvi-
valens transzplantációjával enyhül-
tek a tünetek. A betegséggel kap-
csolatos állatkísérletes eredmények 

idáig ígéretesek, a hosszabb távú 
komplikációk kizárását követően 
pedig elindulhatnak az embereken 
végzett kísérletek is.

A dermális fibroblasztokból kép-
zett IPS-ek a gerincvelő sérülések 
esetében bizonyulhatnak nagyon 
fontos orvosi beavatkozásnak, 
ugyanis differenciáltathatók az 
idegsejtek irányába, és az így nyert 
sejtekkel lehetségessé válhat például 
a balesetben roncsolódott gerincve-
lői motoneuronok pótlása. IPS-
eredetű epidermális prekurzorokkal 

pedig már folynak olyan kísérletek 
is, amelyek során a hajtüszők re-
konstruálása a fő cél. Ez az eljárás pél-
dául a hajvesztéssel járó alopéciá kra 
nyújthat megoldást.

Végezetül pedig meg kell említe-
nünk, hogy a bőrsejtekből generált, 
majd tovább differenciáltatott IPS-
ek különféle betegségek modellezé-
sében is segítséget nyújthatnak. 
Pszichiátriai kórképek esetében 
több olyan modellrendszer megte-
remtése folyik, amelyeket ezen a 
módon alakítanak ki.

Az IPS-technika számos lehetősé-
get rejt magában, de a cikkben is-
mertetett gyenge pontjai még meg-
oldásra várnak. Sokan a technika egy 
továbbgondolt verzióját vélik a problé-
ma orvoslásának. Ez nem más, mint 
az úgynevezett transzdifferenciáció, 
amelynek során közvetlenül alakítják 
át az egyik típusú testi sejtet a másikba 
(nem pedig IPS-sejteken keresztül). 
Ezen az úton akár kiiktatható lenne 
az erőteljesen proliferáló sejtek által 
okozott tumorképződés veszélye is. 
A transzdifferenciációval kapcsolat-

ban egyre biztatóbb eredmények lát-
nak napvilágot, de ennek ellenére 
sem szabad elhanyagolunk az IPS-
sejtekhez kötődő eddigi kutatásokat, 
amelyekben a kültakarónknak köz-
ponti szerep jutott.

SZLÁVICZ ESZTER

A pigmenttermelQ 
melanocitákat 

sikerrel 

dedifferenciáltatták 

IPS-sé, illetve 

IPS-ekbQl is sikerült 
már melanocitát 

létrehozni

 Dermális 

fibroblasztokból 

elQállított IPS-eket 
használnak a gerincvelQ-
sérülés gyógyítását célzó 

kísérletekben
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A szőlőbetegségekkel és kárte-
vőkkel szemben igen sokfé-
le növényvédelmi eljárást al-

kalmaznak. A kémiai védekezésnél 
kevésbé veszélyes a környezetre a bi-
ológiai védekezés. Ennek legelter-
jedtebb – nem csak biológiai gazdál-
kodásban alkalmazott – formája a 
kén- és réztartalmú szerekkel törté-
nő felületi kezelés, illetve a növény 
természetes védekező rendszerének 
megerősítését célzó kezelések. Előb-
biek a kontakt szerek csoportjába tar-
toznak, melyek bevonják a növény 
felületét, így a kórokozó nehezebben 
tudja megtámadni a növényt, hiszen 
a rajta található rétegen nem tudja 
„átrágni” magát. Csakhogy ez leg-
többször kizárólag preventív módon 
hatékony és gyakran előfordul, hogy 
a kezelést követő első eső le tudja 
mosni ezt a gátló réteget. A növények 
ellenálló képességét fokozó szerekkel 
kapcsolatban pedig még viszonylag 
kevés adat áll a rendelkezésünkre. 

Szermaradványok
A legtöbb szisztemikus szer már 
nem engedélyezett a biológiai gaz-
dálkodásban, hiszen ezek közös tu-
lajdonsága, hogy a vegyszer felszívó-
dik és szétterjed a növényben, így ha 
kórokozó vagy kártevő támadja meg 
a kezelt növényt, akkor a benne ta-
lálható mérget is elfogyasztja és így 
elpusztul vagy képtelenné válik a 
szaporodásra. A gond ezekkel a sze-

VEGYSZEREK 	NÉLKÜL I 	 V ÉDEKEZÉS 	 A 	 S ZVLVBEN	

HARCBAN	
A LISZTHARMATTAL
A	szWlW	az	egyik	legWsibb	kultúrnövényünk,	termesztése	egyidWs	civilizációnkkal.	Mezopotámiában	
Kr.	e.	4000-ben	már	ültették,	az	elkészített	bort	pedig	szent	italnak	tartották.	IdWvel	a	szWlWtermesz-
tés	a	mezWgazdaság	egyik	legfontosabb	ágává	nWtte	ki	magát,	s	jóllehet	más	terményekhez	viszonyít-
va	viszonylag	kis	felületen	termesztik,	Magyarországon	az	alma	után	a	szWlW	növényvédelmére	juttat-
juk	ki	hektáronként	a	legtöbb	vegyszert:	egy	tenyészidWszakban	átlagosan	10-11	növényvédW	szeres	
kezelést	alkalmaznak.	A	kijuttatott	temérdek	kemikália	jogos	aggályokat	vethet	fel	környezetvédelmi	
és	humán	egészségügyi	szempontból	egyaránt.	Ki	ne	szeretne	tisztább	környezetben	élve	biztonsá-

gosabb	élelmiszereket	fogyasztani?	

rekkel az, hogy egy jó ideig benne is 
maradnak a növényekben, így az 
emberi táplálékba is bekerülhetnek. 

Az említett vegyszereken túl alkal-
maznak olyan élő szervezeteket is a 
növények védelmére, melyek parazi-
taként korlátozzák a növénykárosí-
tók növekedését. Jó példa erre a sző-
lő-lisztharmatgombában szaporodó 

Ampelomyces gomba, mely parazita 
gyérítheti a károsító által okozott tü-
neteket. Ezek alkalmazásánál azonban 
elengedhetetlenül fontos a megfelelő 

időben történő kijuttatás, ami döntően 
befolyásolja a hatékonyságukat. Ezek 
a készítmények azonban igen költsé-
gesek, ráadásul érzékenyek az időjárás-
ra és az esetlegesen alkalmazott vegy-
szerekre, bár a nyilvánvaló egészség-
ügyi előnyeik miatt – nem kerülnek a 
növénybe, így a táplálékunkba sem – 
terjedőben van a használatuk. Mind-

ebből egyenesen következik, hogy a 
legjobb megoldás az lenne, ha ellenálló 
fajtákat termesztenénk, és ezek el sem 
kapnák a betegségeket. 

A szQlQlisztharmattal fertQzött levélen jól látszik a lisztszer_ 
bevonat, melyet a gombafonalak szövedéke alkot (A). 

Ez a szövedék anilinkékkel festve mikroszkóp segítségével 
is jól megfigyelhetQ (B). (MAGYAR JUDIT FELVÉTELEI)

PD83831
PUB-I 114496
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rezisztencia hagyományos nemesítés-
sel egyik fajtából a másikba vagy akár 
fajok között is átvihető, ily módon re-
zisztens utódokat hozhatunk létre. 
Ezeket a szőlőket az európai Vitis 
vinifera-tól származó fajtákkal keresz-
tezve olyan hibrideket hoztak létre, 
melyek fokozott ellenállóságot mu-
tattak. Ugyanakkor ezek a vonalak 
sajnos az észak-amerikai sző-
lőfajok negatív tulajdonságait 
is magukban hordozták: kis 
bogyók, bennük kevés cukor-
ral, jellegzetes fanyar ízzel. 

Ennek kivédésére jelentett 
megoldást egy új módszer, me-
lyet cseppkeresztezésnek nevez-
tek el. Az eljárás során kitartó 
munkával akár egyetlen gént is 
átvihetünk az egyik növényből 
a másikba úgy, hogy az új 
egyedeket mindig visszake-
resztezzük a szülőegyeddel. Ez 
nem jelent mesterséges geneti-
kai módosítást, az így kapott 
utódok akár természetes sze-
lekcióval is keletkezhettek vol-
na több száz év alatt, csupán tu-
datos nemesítéssel felgyorsítjuk 
ezt a folyamatot. 

A hazai nemesítés egyik út-
törője Kozma Pál volt, aki-
nek a nevéhez fűződik több 
sikeres hibrid nemesítése is, 
így a Bíborkadarka, a Viktória gyön-
gye, a Mátrai muskotály és a Palatina. 
Fia, ifj. Kozma Pál, apja nyomdoka-
in elindulva cseppkeresztezéssel két 
különböző rezisztenciagént juttatott 
a Vitis vinifera nemes szőlőbe.

A növények védekező rendszere 
merőben eltér az állatok vagy az em-
berek immunrendszerétől. A növé-
nyek nem termelnek fehérvérsejte-
ket, melyek képesek lennének azono-
sítani és elölni a kórokozókat, ugyan-
akkor nagyon hatékony rendszert 
alakítottak ki, mellyel megvédik ma-
gukat a külvilágból érkező támadók-

kal szemben. Hogy miképp? Képesek 
memorizálni a korábbi támadók 
RNS-szerkezetét és újabb támadás 
esetén azonnal reagálni rájuk (RNS-
interferencia), különböző kémiai 
anyagok termelésével gátolni a kór-

A szelekciós növénynemesítés egy-
idős a szőlőtermesztéssel. Már az el-
ső, szőlőt szüretelő ember is különb-
séget tett az ígéretes tulajdonságú 
(finomabb, több termést adó, kevés-
bé beteg) szőlők és a kevésbé jó sző-
lőtőkék között: az előbbieket tovább 
szaporítva, egyfajta szelekciót alkal-
mazott. A növénynemesítés igazi 
forradalma azonban Európában a fi-
loxéravész után következett be, ami-
kor is ez a kártevő – a szőlőgyökér-
tetű – a szőlő termőterületeinek két-
harmadát kipusztította.

Nem sokkal ezt követően Európá-
ban nagymértékben elterjedt a sző-
lőlisztharmat betegség, mely a fiatal 
és idős leveleket, vesszőket és bogyó-
kat egyaránt megtámadja. A levelek 
és vesszők felületén lisztszerű bevo-
nat jelenik meg, a bogyók felhasad-
nak és fogyaszthatatlanná válnak. A 
mai napig ez a szőlő legfontosabb 
betegsége, voltaképpen mindenhol 
megjelenik, ahol szőlőt termeszte-
nek, ráadásul akár 100 százalékos 
terméskiesést is okozhat.

Cseppkeresztezéssel
Újabb és újabb nemesítési alapanya-
gokat kerestek és találtak a kutatók, 
bennük különböző rezisztenciagéne-
ket, melyek fokozzák a növény ellen-
álló képességét a szőlő-lisztharmat-
gombával szemben. Egyes észak-
amerikai szőlőfajok olyan géneket 
tartalmaznak, melyeknek köszönhe-
tően nem vagy csak kis mértékben 
betegednek meg a növények a szőlő-
lisztharmattól. Az ilyen típusú gazda-

A rezisztenciagének m_ködése: adott kórokozó adott rasszával szemben (A) ellenállóságot nyújtó rezisztenciagén ugyanannak a kórokozónak 
egy másik rasszával szemben (B) már nem nyújt védelmet, így a kórokozó meg tudja betegíteni a növényt 

A rezisztenciagén m_ködése nyomán további 
növekedésre képtelen, egy-két nap alatt elhaló 

gombafonalak alakulnak ki, melyekrQl hiányoznak  
a szaporítóképletek

(MAGYAR JUDIT FELVÉTELE)
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jok esetében valószínűleg szoros kap-
csolat van a lisztharmat-ellenállóság és 
a szalicilsav szintje között. 

A növényekben előforduló reaktív 
oxigénformáknak (H2O2, O.-, OH-) 
valószínűleg szintén jelentős szerepük 
van a növényi védekezésben. A fertőzé-
sek hatására felhalmozódó reaktív oxi-
génformák jelmolekulaként aktiválják 
a védekező rendszert és közvetlenül a 
védekezésben is részt vesznek, mivel 
nagy koncentrációban gátolhatják a 
kórokozó szaporodását.

Rezisztenciagének	tesztelése
Észak-amerikai szőlőkben több olyan 
gént is azonosítottak már, melyek fele-
lőssé tehetők a vad fajok lisztharmattal 
szembeni ellenálló képességéért. Ezek 
közül ifj. Kozma Pál a RUN1- és a 
REN1-géneket vitte be cseppkereszte-
zéssel európai nemes szőlőfajtába. Létre-
hozott olyan vonalakat, melyek a két 
gént külön-külön tartalmazzák, és olyat 
is, melyek a kettőt egyszerre, hogy a ha-
tékony ellenálló képesség biztosítva le-
gyen. Ezeket a vonalakat vizsgálva úgy 
tűnik, hogy a rezisztenciagének halmo-
zása ez esetben nem jelent fokozott el-
lenálló képességet a kórokozóval szem-
ben, bár az is igaz, hogy kísérleteink so-
rán csak egy lisztharmat-rasszal dol-
goztunk. Az Amerikai Egyesült 
Államokban ugyanakkor több esetet is 
leírtak, amikor rezisztens vad szőlőfajo-
kat fertőztek meg ottani lisztharmatok. 
Ezekről a növényekről lisztharmatgom-
bát elkülönítve több gyűjteményt is ké-
szítettek, érdemes ezekkel is elvégezni a 
Kozma-féle vonalak fertőzési kísérleteit. 

Megfigyeltük ugyanakkor, hogy 
ezekben a nemesített vonalakban nem 
volt mérhető a megemelkedett 
szalicilsavszint és a reaktív oxigének fel-
halmozódása sem volt jelentős, bár né-
hány, ezekkel összefüggő gén kifejező-
dése a fertőzés hatására megemelkedett.

A növénynemesítés eszköztára kibő-
vült. Érdemes ezekkel élni, és hagyomá-
nyos nemesítéssel létrehozni olyan növé-
nyeket, amelyek kémiai védekezés nél-
kül is megvédhetők a betegségekkel 
szemben. Mindenképpen hasznos több 
rezisztenciagént egyszerre bejuttatni a 
növénybe. Ugyanakkor ez sem garancia 
arra, hogy a kialakuló ellenálló képessé-
get a kórokozók nem fogják előbb vagy 
utóbb áttörni. 

MÁRFI-BACSÓ RENÁTA

MAGYAR JUDIT

okozók szaporodását, illetve külön-
böző „barikádokat” is emelni a táma-
dókkal szemben. 

Szalicilsav	és	reaktív	oxigén	
A szalicilsav egy természetes növényi 
hormon, mely fontos szerepet tölt be a 
növények fejlődésében, az ionfelvétel-
ben, a kloroplasztiszok szerkezetének 
kialakulásában. Nélkülözhetetlen belső 
jelátvivő molekula a növényeknek a 
kórokozók elleni védekező mechaniz-
musaiban is.  Ha egy növény alsó leve-
leit megfertőzzük, majd később a felső 
levelekkel is ugyanezt tesszük, megfi-
gyelhető, hogy a felhalmozódó szalicil-
savnak köszönhetően a növény felső le-
velei nem vagy csak kis mértékben fog-
nak tüneteket produkálni és megbete-
gedni.

Szőlőben megfigyelték, hogy a szali-
cilsavnak rezisztenciafokozó hatása is 
lehet, előzetes fertőzés nélkül is. Ameri-
kai kutatók azt állapították meg, hogy 
a Norton fajtájú Vitis aestivalis amerikai 
vad fajban sok szalicilsav van jelen, és 
hogy ez összefüggésbe hozható a véde-
kezési és rezisztenciagének aktiválásá-
val. Saját vizsgálataink szerint, amikor 
két fogékony európai nemes fajtát, egy 
magyarországi fajhibridet (a ’Bianca’-t) 
és egy amerikai vad fajt (a Vitis aestivalis 
Nortont) hasonlítottuk össze, a rezisz-
tenciafaktornak tekintett szalicilsav 
igen nagy koncentrációban volt jelen 
a vad fajban, közepes mértékben a 
fajhibridben és viszonylag kis tö-
ménységben a Vitis vinifera két nemes 
fajtájában. Ez arra utal, hogy a vad fa-

Lisztharmattal fertQzött fürt 
(JULIE BEALE FELVÉTELE)

A LÉLEK TORNÁJA

A fi atalkort nem véletlenül nevezik a második születés 
idQszakának – ebben az idQszakban alakul ki az ön-
álló egyéniség. Csírája ott van már a kisgyermekben 
is, a növekedéssel egyre jobban kibontakozik, hogy a 
fi atal felnQttben stabilizálódjon. Ez a szép és nehézsé-
gekkel teli folyamat ritkán megy 
zökkenQmentesen, ezért minden 
segítségre szükség van. 

A kapcsolatoknak minden em-
ber életében meghatározó szere-
pük van, hiszen az elsQdleges 
identitásunkat is a kapcsolatainkon 
keresztül határozzuk meg. 

 Bármilyen zárkózott életet is él-
jünk, mégis folyamatosan össze vagyunk kapcsolva a 
többi emberrel. MinQségi élet nem létezik kapcsolatok 
nélkül, mégpedig jól m_ködQ, kölcsönösen gyümöl-
csözQ kapcsolatok nélkül. A kapcsolódás minQségét 
pedig az önismeret mértéke határozza meg. Az ön-
magunkról alkotott elképzelés mennyire fedi a valósá-
got? Mit szeretnék mutatni magamról és mit gondolok 
közben? Hogy mennyire fogadom el magam, az 
meghatározza azt is, hogy a másik embert mennyire 
tudom elfogadni. Merev vagy rugalmas az értékítéle-
tem, nyitott vagy zárt habitussal közelítek a másikhoz, 
milyen tudatos vagy tudattalan félelmek tartanak visz-
sza az Qszinte és minQségi kapcsolatoktól – ezek 
mind olyan kérdések, melyek megválaszolása nagyot 
lendít a társas érintkezés minQségén és az önértéke-
lésen is.  

A könyvben található pszichológiai tesztek egyfajta 
tükröt tartanak a személyiség elé. Bár a szerzQk fi ata-
loknak ajánlják, minden korosztály élvezettel forgat-
hatja, szakembereknek és laikusoknak egyaránt 
ajánlott, a fejezetek végén irodalomjegyzék található. 
Hat szerzQ írásait szerkesztette egybe a szerzQpáros, 
Sélley Beatrix és Takács Ildikó. A kötet külön elQnye, 
hogy nem szerepelnek benne „megoldások”, a ma-
gazinok népszer_ „ha többségben van az A válaszod, 
akkor te ilyen és ilyen vagy” stílusú, sokszor általáno-
sító önismereti tesztjeinek sémáját semmilyen formá-
ban nem követi. Ezúttal az olvasó saját maga vonhat-
ja le a következtetéseket a tesztek kitöltése után, mint-
egy nagyobb rálátást kapva saját belsQ tájaira. 

Az egyes fejezetek jól áttekinthetQ módon különbö-
zQ témák köré csoportosulnak. Önismeret, kapcsola-
tok, kommunikáció és konfl iktuskezelés, majd a moti-
váció és a stressz kezelése kerül sorra. Az egyes gya-
korlatokat rövid és lényegre törQ információközlés vá-
lasztja el, mely stílusa kit_nQ arányérzékkel ötvözi a 
közérthetQséget a magas szakmai színvonallal. (Pszi-
chológia a gyakorlatban – kézikönyv a kapcsolatépí-
téshez; Typotex Kiadó, 2490 forint)

KOVÁCS GABRIELLA 



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/29  915

A magyar lakosság egészségi ál-
lapota nemzetközi összeha-
sonlításban is rendkívül ked-

vezőtlen, és elmarad attól, amit tár-
sadalmi-gazdasági fejlettségünk ál-
talános szintje lehetővé tenne. A 
halálokokat tekintve a szív- és ér-
rendszeri betegségek és ezen belül a 
stroke vezető szerepet töltenek be.

Az elmúlt években útjára indított Ne 
késlekedj! elnevezésű kampány elsősor-
ban a stroke tüneteire, a hezitációs idő 
csökkentésére és az azonnali mentőhí-
vás jelentőségére hívta fel a lakosság fi-
gyelmét, míg az idei emellett a 
pitvarfibrilláció felismerésére, kezelé-
sére helyezi a hangsúlyt. Aki ebben a 
betegségben szenved, ötször nagyobb 
az esélye, hogy megüsse a guta. 

A stroke a harmadik leggyakrabban 
halált okozó betegség. Európában 
éves viszonylatban 1,4 millió halálese-
tet regisztráltak, míg hazánkban 
200–250 ezren élnek a betegség ár-
nyékában. Évente mintegy 40–50 
ezer ember kerül a stroke-közpon-
tokba, ebből 15 ezren halnak meg 
szélütés következtében. A stroke 
nemcsak az idősek betegsége, egyre 
inkább sújtja a fiatalokat is, ugyanak-
kor a férfiakat 5 évvel hamarabb üti 
meg a guta, mint a nőket. A statiszti-
kai adatok szerint a szélütést túlélők 
48 százaléka féloldali bénulásban, 12–
18 százaléka beszédzavarban szenved, 
22 százaléka járásképtelen, 24–53 szá-
zaléka részben vagy teljesen mások 
segítségére szorul, 32 százaléka pedig 
depresszióval küzd – ismertette az ag-
gasztó számokat Bereczki Dániel, a 
Magyar Stroke Társaság (MST) elnö-
ke. A stroke-nak – hangsúlyozta – 
három fő tünete van: a száj 
félrehúzódása, beszédzavar, féloldali 
végtaggyengeség.

Bereczki Dániel szerint tisztában kell 
lenni azzal, hogy az agyérkatasztrófa 
nem fáj, ezért hajlamosak vagyunk 
várni, hogy a tünetek maguktól elmúl-
janak. A páciens  túlélési, valamint a 
mihamarabbi és a legkevesebb vissza-
maradó tünettel való gyógyulási esé-
lyeit nagyban befolyásolja, hogy mi-
lyen gyorsan kerül az illető a kórház-
ba. Míg a szívinfarktus igen erős fáj-
dalommal jár, addig „sajnos” az agyi 
érkatasztrófa általában nem okoz 
fájdalmat. Így az emberek nem ve-
szik komolyan a szélütés jeleit, halo-
gatják, hogy mihamarabbi orvosi se-
gítséget kérjenek, így gyakran csak 
napok múlva kerülnek kórházba. 
Pedig az agyi érkatasztrófában szen-
vedők azonnali, sürgős kórházi ke-
zelésre szorulnak.  

A megelőzés érdekében nagyon fon-
tos a rizikófaktorok karbantartása. A  
stroke kockázati tényezői között említ-
hetjük a magas vérnyomást, a cukor-
betegséget, az extrém túlsúlyt, a do-
hányzást, a túlzott alkoholfogyasztást, 
de köztük van még a már említett 
pitvarfibrilláció is, amely az egyik leg-
gyakoribb szívritmuszavar. A betegség 
nagyban megnöveli a szélütés kockáza-
tát, amely jelentős fizikai károsodást, 
bénulást, az életminőség számottevő 
romlását vagy akár halált is okozhat.

Ahogy azt Kiss Róbert Gábor, a Ma-
gyar Kardiológusok Társaságának 
(MKT) elnöke elmondta, ma Ma-
gyarországon 150–200 ezer embert 
érint a betegség, azonban feltehetően 
ennek kétszerese is lehet a betegek szá-
ma azokkal együtt, akiket eddig még 
nem diagnosztizáltak. Ez úgy fordul-
hat elő, hogy a pitvarfibrilláció jellem-
zően az a betegség, amely nem okoz 
látványos tüneteket, így nehezen felis-
merhető. Kialakulhat gyors, lassú, de 

akár normális szívműködés mellett, te-
hát szinte bárki veszélyeztetett lehet. 
Pitvarfibrilláció esetében a szívmű-
ködést szabályzó elektromos jelek ki-
alszanak, ami a pitvar fibrillációjához, 
remegéséhez vezethet. Ennek követ-
keztében a pitvar nem képes ellátni 
pumpafunkcióját és az artériákból a 
szívkamrába továbbítani a vért. 

A pitvarfibrilláló betegek általában 
légszomjról, erős szívdobogásról szá-
molnak be, sokszor a terhelésnek nem 
tudnak megfelelni, s nagyon gyakran 
a normális frekvencia többszörösére is 
felszaladhat a pulzusuk. Magunk is 
meg tudjuk állapítani, hogy pit var fib-
ril lálunk-e. Észlelésére alkalmas lehet 
például, ha a nyaki ütőerünkön vagy a 
csuklónkon kitapintjuk a saját pulzu-
sunkat. Egy másik lehetőség pedig, ha 
elektronikus vérnyomásmérőt haszná-
lunk, amely méréskor pityegve jelzi a 
szívverést. Amennyiben a szívritmust 
rendszertelennek találjuk, forduljunk 
háziorvosunkhoz, aki EKG-val na-
gyon egyszerűen diagnosztizálhatja a 
betegséget – hívja fel a figyelmet az 
MKT elnöke. 

Nem szabad elfelejteni, hogy azok-
nak, akik agyi érkatasztrófán estek át, 
jóval nagyobb az esélyük, hogy újabb 
stroke-betegséget szenvedjenek el. Ez 
különösen érvényes azokra a betegekre, 
akiknél továbbra is fennállnak az agyi 
érkatasztrófát kiváltó kockázati ténye-
zők. Ezért nagy jelentőségű a másodla-
gos megelőzés (szekunder prevenció), 
különös tekintettel a pitvarfibrilláció-
nak al va dás gát ló val történő optimális 
kezelésére. Mivel a kockázati tényezők 
olyan betegségek, amelyek az idő múl-
tával „nem gyógyulnak meg”, így 
ezeknek a kezelése hosszútávon, jósze-
rivel életfogytiglan szükséges.

Összeállította: G. Á.

2015 	 A 	 S TROKE 	MEGELVZÉSÉNEK 	 ÉVE

MINDEN HATODIK EMBER 
SZENVED EL GUTAÜTÉST
Hazánkban	évente	több	mint	40		ezer	új	stroke	esetét	regisztrálják,	amely	elsWsorban	azzal	magyaráz-
ható, hogy  a magyar lakosság egészségi állapota messze a nemzetközi átlag alatt van. Még mindig 

sokan nem ismerik a szélütés tüneteit, nincsenek tisztában azzal sem, hogy ha valaki pitvarfibrillációban 

szenved, ötször nagyobb az esélye, hogy megüsse a guta. Ezért a Magyar Kardiológusok Társasága és 

a	Magyar	Stroke	Társaság		2015-öt		a	stroke	megelWzés	évének	tekinti.
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Az 1553-ban született Henrik 
navarrai herceg csak távoli 
rokona volt a francia király-

nak, ezért aligha számíthatott arra, 
hogy egy napon neki kell majd el-
foglalnia a francia trónt. Annál is 
inkább, mert kálvinista szellemben 
nevelték, így a vallásháborúban a 
hugenottákat támogatta a katolikus 
udvar ellenében. Végül 1572-ben ép-
pen a megbékélés jegyében adták 
hozzá feleségül 1589-ben a francia 
király húgát, Valois Margitot. 

Szent Bertalan-éj
Ám még az esküvő napján óriási 
mészárlást rendeztek Párizsban az 
ünnepségre összegyűlt hugenották 
közt. Az úgynevezett Szent 
Bertalan éjszakáján maga az ifjú 
férj is csak úgy maradhatott 
életben, hogy megtagadta hitét, és 
színleg elfogadta a katolikus hitet. 
Ám csupán arra várt, hogy meg-
szökhessen, és újra felvehesse a 
küzdelmet. 1589-ben éppen Párizst 
ostromolta, amikor sógorát, III. 
Henrik királyt meggyilkolták. 
Miután vele kihalt a Valois-di-
nasztia, a trón a navarrai királyra, 
Henrikre szállt. 

Egy protestáns uralkodót azon-
ban a franciák többsége és főként a 
főváros nem tudott elfogadni, 
ezért ő a meggyőződésével szembe 
helyezkedve, végül mégis áttért a 
katolikus hitre. Így 1594. február 
27-én végre megkoronázhatták. 
Négy évvel később aláírta a 
nantes-i ediktumot, amely ugyan a 

I V.  H E N R I K  M E G G Y I L KO L Á S A

PÁRIZS MEGÉR  
EGY MISÉT?

Amikor a navarrai herceg megszületett, a XVI. századi Európában 

mindent egyetlen dolognak rendeltek alá: ki melyik vallási feleke-

zethez tartozik. Katolikusok és protestánsok vívtak egymás ellen 

ádáz csatákat Isten nevében. Éppen ez, a Mindenhatóba vetett hit 

adott	 erWt	 a	 legalacsonyabb	 származású	 embereknek	 is,	 hogy	
kezet	emeljenek	uralkodójukra,	ha	lelkiismeretük	úgy	parancsolta.	

katolicizmust tette meg 
államvallássá, de lelki-
ismereti szabadságot szavatolt a 
protestánsoknak is. Ha azt gondol-
ta, hogy ezzel elérte a megbékélést az 
országban, akkor nagyot tévedett. 

A fanatikus katolikusok sosem fo-
gadták el Henriket, és Spanyolor-
szág pénzén újabb és újabb merény-
lőket küldtek a nyakára. Pierre 
Barrière szajnai hajóst elhagyta a 
szerelme, ezért meg akart halni. Ám 
attól félt, hogy elkárhozik, ha kezet 
emel önmagára, ezért meggyónta 
bűnös gondolatait. A jezsuita szerze-
tesek erre azzal bátorították, hogy a 
bűnös király meggyilkolásával talán 
elnyerheti a bűnbocsánatot. 

Barriére 1593 augusztusában érke-ában érke- érke-
zett Párizsba, és meg volt róla győ-
ződve, hogy amint elköveti tettét, 
Isten láthatatlanná teszi őt. Már csak 
a gyilkos fegyvert kellett megtalál-

nia. Először egy dupla-
csövű pisztolyra gon-

dolt, ami azonban túl költséges lett 
volna, így végül a kés mellett dön-
tött. Egy fanatikus prédikátor segí-ött. Egy fanatikus prédikátor segí-segí-
tett neki becserkészni a királyt. Elő-
ször a Saint Denis-székesegyházban, 
a miséről kijövet akarta meggyilkol-
ni Henriket, de a nagy tolongásban 
a harisnyája szárába rejtett tőrével 
csak önmagát sebesítette meg. Ettől 
kezdve mindenhová követte az ural-
kodót, és éppen ez lett a veszte. A 
király testőrei ugyanis hamarosan 
felfigyeltek rá, és végül augusztus 
26-án Melunben letartóztatták. 
Amikor megmotozták, megtalálták 
nála a méretes pengéjű kést is. 

Miután a gyanúsítottat kínpadra 
vonták, rövid idő alatt bevallotta 
szándékát, és cinkosai nevét is el-s cinkosai nevét is el-
árulta. Az ítélet nem lehetett kétsé-
ges. Öt nappal elfogása után csontig 

IV. Henrik koponyarekonstrukciója

A halott király
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kül sikerült bejutnia a palotába. A 
nyakán akarta megszúrni áldozatát, 
mert azt gondolta, hogy páncélinget 
hord. Ám a kés a gallérján megcsú-
szott, és csak kisebb sebet ejtett. A 
merényletkísérlet után két nappal le-
vágták a fegyvert markoló öklét, tü-
zes fogókkal szaggatták a bőrét, 
majd lovakkal szaggatták négyfelé a 
testét. 

Már a Barriére-féle merénylet is ar-
ra ösztönözte a parlamentet, hogy 
pert kezdeményezzen a jezsuiták el-
len. Henrik azonban készen állt 
megbocsátani, és azt kérte, lassítsa-

nak az igazságszolgáltatási eljáráson. 
Chastel támadása után azonban ő is 
úgy vélte, meg kell büntetni az 
engesztelhetetlen rendet. A jezsuitá-A jezsuitá-
kat törvényen kívül helyezték, és 
tagjait kiutasították a királyság terü-
letéről. Ezzel azonban még nem 
múlt el a veszély. 

1605. december 19-én késő dél-én késő dél-késő dél-
után IV. Henrik kíséretével együtt 
Párizsban a Pont-Neuf hídon lova- hídon lova-lova-
golt keresztül, hogy felavasson egy 
róla mintázott bronzszobrot. Ekkor 
valaki hirtelen megragadta a köpe-
nyét, és majdnem lerántotta a lová-
ról. Miközben támadója egy tőrrel 

hadonászott, azt kiabálta, hogy 
Henrik adja vissza neki ellopott ki-
rályságát. 

A testőrök azonnal rávetették magu-
kat az eszelősen kacagó férfira, de a 
király rájuk szólt, hogy ne bántsák. 
Később kiderült, hogy Jacques des Isles 
valójában egy szerencsétlen bolond, 
aki azt hitte magáról, hogy a mitikus 
Pharamund király leszármazottja, akit 
joggal illet Franciaország trónja. Ami-
kor megkérdezték tőle, hogy mi volt a 
célja a támadással, azt válaszolta, meg 
akarta büntetni a trónbitorlót. Nyil-
vánvaló volt, hogy nincs tudatában 

cselekedeteinek, ezért 
nem ítélték halálra, de 
egész hátralévő életét a 
Bastille egyik cellájá-
ban töltötte. Ám ezzel 
az ítélettel csak felbáto-
rítottak egy másik fa-
natikust. 

Türelem rózsát 
terem

A 31 éves François 
Ravaillac iskolames-
ter tisztában volt az-
zal, hogy egy jól elő-
készített merénylet el-
len még a testőrökkel 
körülvett király is te-
hetetlen. Már 1609 
karácsonyán Párizsba 
ment, hogy végezzen 
Henrikkel, de nem 
tudott a közelébe fér-
kőzni. A következő év 
májusában már egy 
kérelemmel a zsebé-
ben indult a főváros-

ba, és ezúttal be is jutott a Louvre-
ba, ahol csak a fegyveresek termé-
ben tartóztatták fel. Amikor az őrök 
rákérdeztek, mi járatban van, azt fe-
lelte, hogy beszélni akar őfelségével. 
Azt hitték, hogy bolond, ezért miu-
tán megmotozták, és elvettek tőle 
egy bicskát, szabadon engedték. Mi-
előtt Ravaillac visszatért a szállásá-
ra, a piacon ellopott egy díszes tőrt. 
A szarvasagancs markolatú fegyver, 
melynek pengéjét bőrtok védte, a 
legmegfelelőbb eszköz volt egy ki-
rálygyilkosságra. 

Másnap, 1610. május 14-én reggel 
Ravaillac a Notre Dame-székesegy-
ház padsoraiban imádkozott. Tudta 
jól, ha végrehajtja gyilkos tervét, a 

leégették a kezét, kerékbe törték, 
majd megfojtották. De ez a mártír-De ez a mártír-
sors csak még elszántabbá tette kö-
vetőit. 

Nagyobb a füstje, mint a lángja
Henrik koronázásának napján egyik 
testőre észrevett egy férfit az egyik 
ablakban, aki szemébe húzott kalap-kalap-
pal a királyt figyelte. Felajánlotta, 
hogy lehozza a férfit, de az uralkodó 
megtiltotta, hogy intézkedjen. Talán 
hiba volt. 

December 27-én Henrik a szerető-
jét látogatta meg az Hôtel Le 
Bouchage palotában. 
Ezt az alkalmat hasz-
nálta ki egyik kísérője, 
de Montigny, aki ko-
rábban ellene fogott 
fegyvert. Ahogy be-
léptek az épületbe, a 
bűnbánó nemes letér-
depelt eléje, hogy 
csókkal illesse a kézfe-ézfe-
jét. A király lehajolt, 
hogy felsegítse őt, ám 
hirtelen egy nagy erejű 
ütés érte az állán, ami-, ami-
től rögtön felszakadt 
a felső ajka, és egy fo-és egy fo-egy fo-
ga is kitört. A király 
testőrei azonnal a tá-
madó nyomába ered-
tek, aki megpróbált 
kereket oldani, de hi-
ába. Amikor kifor-
gatták a zsebeit, fel-
fedeztek nála egy cet-
lit, amelyen a követ-
kező szöveg állt: 
„Uram, adj erőt, hogy 
meg tudjam ölni Henri de Bour-
bont!”. Később elejtett tőrét is 
megtalálták. 

Először tagadni próbált, de a 
módszeres vallatás hatására beismer- vallatás hatására beismer-
te, hogy Jean Chastelnek hívják, és 
egy posztókereskedő fia. A 19 éves 
joghallgató hetekkel korábban egy 
gyónás alkalmával elárulta, hogy sa-
ját neméhez vonzódik, amelyben a 
jezsuiták egy újabb lehetőséget láttak 
az érzelmi zsarolásra. Azt mondták 
neki, hogy csak az eretnek király 
meggyilkolásával oldozzák fel bűnei 
alól. Chastel ezek után otthonról el-. Chastel ezek után otthonról el-
lopott egy hússzeletelő kést, melyet a 
zekéje ujjába rejtett. Az adott napon 
a tömegben elvegyülve, feltűnés nél- tömegben elvegyülve, feltűnés nél-n elvegyülve, feltűnés nél-

A merénylQ elfogása
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ta az uralkodót, aki azt 
kiabálta, hogy megsérült. Ám ahogy 
védekezésül feltartotta a karját, a kö-
vetkező szúrás a hónalja alatt érte. A tőr 
mélyen behatolt a bordák közé, és át-
vágta a szív körüli ereket. Az áldozat 
ugyan azt suttogta, hogy semmiség, de 
száján vér buggyant elő. Néhány perc-
cel később halott volt. 

A tettes meg sem próbált elmenekül-
ni, csak állt, és hagyta, hogy leteper-
jék. A kíséret tagjai majdnem meglin-
cselték, végül csak Épernon herceg ha-Épernon herceg ha- herceg ha-
tározott parancsára hagyták életben. 
Ravaillac később a szörnyű kínzások 
ellenére egy szót sem szólt lehetséges 
cinkosairól. Amikor egy puskatussal 
csontig szétroncsolták az ujjait, azt 
azért elárulta, hogy égi hang paran-
csolta neki Henrik meggyilkolását, 
mert nem akadályozta meg a refor-
máció elterjedését. Pedig sokan vala-
miféle összeesküvést sejtettek a hát-
térben, amelynek a szálai éppen 
Épernonhoz vezetnének, de erre nem 
született egyértelmű bizonyíték. 

Május 27-én a merénylő mellbim-
bóit, combját, karjait, lábszárát fo-
gókkal szaggatták, kezét kénes tűz-ák, kezét kénes tűz-kezét kénes tűz-
zel égették, a megszaggatott 
helyeket ólommal, forró olajjal és 
égő szurokkal kenték be. Végül az 
elkínzott testet lovakkal akarták 
széttépetni, de az állatok csak azután 
tudták leszaggatni a végtagokat a 
törzsről, miután a hóhér egy késsel 
megvágta az ízületeket. 

HEGEDÜS PÉTER

felségárulóknak kijá-
ró legszörnyűbb halál vár rá. De elszánt 
volt, hiszen hónapok óta készült rá, 
hogy bosszút álljon a jezsuiták elkerge-
téséért. Miután végzett, zsebében a tőr-
rel az utcákon kódorgott. 

Aznap délelőtt a király is szentmisén 
vett részt egy kolostorban, majd kora 
délután beteg miniszterét, Sully her-
cegét készült meglátogatni az 
Arsenalban, ahol lakott. Kivételesen 
nem akarta, hogy gárdistái elkísérjék, 
ezért csak néhány nemes tartott vele a 
zárt hintóban. A kocsi mögött négy 
katona lovagolt. Amerre csak elha-
ladtak, az emberek lelkesen kiabáltak 
utána, ezért Henrik széthúzta a bőr-
függönyt, és mosolyogva integetett 
nekik. Amikor azonban a koldusok-
tól hemzsegő, rendkívül szűk Rue de 
la Ferronnerie-re értek, hirtelen egy 
boroshordókat szállító szekér tartotta 
fel a forgalmat. A kíséret néhány tag-
ja előre szaladt, hogy utat nyisson, 
miközben Éper non hercege egy leve-Éper non hercege egy leve- hercege egy leve-
let nyújtott át a királynak. 

Ezt az alkalmat használta ki 
Ravaillac, aki éppen akkor ért a 
helyszínre. Amikor megpillantotta a 
lépésben haladó királyi hintót, rög-
tön megindult felé, miközben azt ki-
abálta, hogy beszélnie kell a király-
lyal. Aztán felugrott a hátsó kerék 
küllőjére, baljával pedig az ajtóba 
kapaszkodva behajolt a hintóba. Mi-
előtt bárki reagálhatott volna, egy-
más után kétszer lesújtott Henrikre 
a tőrével. Az első döfés csak horzsol-

 François Ravaillac kivégzése

ÉT-ETOLÓGIA

Bizarr szaporodási 
stratégia

Komoly fejfájást okoz egy laposfé-
regnek (Macrostomum hystrix), ha 
nem talál szaporodási partnert. 
Kénytelen a fejébe injektálni a saját 
spermáját ahhoz, hogy utódai lehes-
senek.

Ez a laposféreg szimultán her-
mafrodita, vagyis hím és női sza-
porítószervekkel is rendelkezik 
egyszerre. Adott számára a lehető-
ség, hogy társ híján önmagát ter-
mékenyítse meg. Igaz, hogy ez ge-
netikai leromláshoz, beltenyésztés-
hez vezethet, de 
még mindig jobb 
megoldás, mint 
egyáltalán nem 
szaporodni. 

Mivel az állat 
teljesen átlátszó, 
szaporító szervei 
könnyen látha-
tók mikroszkóp 
alatt. Ha cso-
portban él, a test 
hátsó részében 
fe l h a l m o z ó d ó 
h ím ivarsejteket 
egy tűszerű pár-
zó szervvel jut-
tatja át a szapo-
rodási partnerbe. 
Ha viszont nem 
talál partnert, 
akkor a pár zó szerv vel a saját fejé-
be juttatja a hímivarsejteket, 
ahonnan azok a testfolyadékon 
keresztü l eljutnak a petesejtek-
hez. Ezt a megtermékenyítési 
módszert, amikor a h ímivarsej-
tek nem közvetlenü l a női ivar-
szervbe jutnak, hanem a test va-
lamelyik más részébe, egy trau-
matikus sérü lésen keresztü l, h i-
po der mi kus in sze minációnak 
nevezzük. A laposféreg vizsgá-
lata alapján úgy tűnik, hogy ez 
a módszer az önmegterméke-
nyítést i s elősegíti akkor, ha 
alacsony az elérhető szaporodási 
partnerek száma.

Kubinyi EniKő
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Jut eszembe...
TÖBB DOLGOK VANNAK FÖLDÖN ÉS ÉGEN

Több dolgok vannak földön és égen – mondta Ham-
let Horatiónak Arany János fordításában – mint-
sem, bölcselmetek álmodni képes. 

Erről a nagy igazságról már sok tapasztalatom volt, a 
legutóbbi interneten érkezett. „Különösen szerencsés 
esztendő volt 2013 az ukrán néprajzkutatók számára: két 
régi hímes tojást is találtak. Előbb augusztusban a nyu-
gat-ukrajnai Lvov egyik 
vízgyűjtő rendszerében, 
5,5 méter mélyen buk-
kantak egy valódi, kö-
rülbelül 500 éves hímes 
tojásra. Alig egy hónap-
pal később az észak-nyu-
gati Rivne (magyar át-
írással Rovnó) megyében 
találtak egy díszített 
agyagtojást, amit 950 
évesre becsülnek.”

Csuhaj! Jöjjön a magyar 
virtus! Nálunk ennél ré-
gebbi tojás is van, úgy 
1300 éves. Az elsőt még 
Móra Ferenc találta, ma 
is megvan a szegedi mú-
zeumban, és azóta is na-
gyon ritkán találnak, fes-
tettet is, karcoltat is. 
Avar kori temetőkben 
lelik a nagyon vékony 
tojáshéjakat. Koncepció 
van bőven az új jászüle-
téstől a tavasz beköszön-
téig, valódi néprajzi pár-
huzamot azonban én 
nem ismerek.

Amikor aztán Kőhegyi Misi barátom is lelt egy ilyen 
tojást, közelebbi kapcsolatba kerültem egy számomra 
akkor ismeretlen tudománnyal, az oológiával. Fogadok, 
hogy csak ezrelékekben lehetne kifejezni, hányan tud-
ják, mit fed ez a latin-görög keverék szó. Párja van bő-
ven: herpetológia, antropológia, ornitológia, sőt archeo-
lógia, melyek művelésével sokan foglalkoznak, de az 
oológusok száma nagyon kevés.

Nem titkolódzom tovább, az oológia magyarul tojás-
tan, melynek szegedi művelője Jakab Béla tanár úr volt, 
ki biológusként a szegedi Somogyi könyvtárban tevé-
kenykedett. Megismerkedésünk Miskának köszönhető, 
akinek leletét megvizsgálta, később aztán többször vit-
tem neki tojáshéjtöredékeket meghatározásra.

Föltalált ugyanis egy különleges készüléket, mely meg-
mérte a tojáshéjtöredékek ívét, és ebből meg tudta hatá-
rozni, melyik madár „terméke” volt egykor a vizsgált 

darabka. Ez már eleve meghökkentő dolog, de az igazi 
hökkenet most következik. 

Képzeljék el, hogy egy közel másfélezer éves tojásból 
mi marad meg a föld alatt. Mindnyájan azt hittük, hogy 
azért találunk törött tojásokat, mert a föld nyomása, a 
különböző kis rezgések tették tönkre a „madárbölcső-
ket”. Jakab Béla mikroszkóp alá tette a vizsgálandó töre-

dékeket és azt tapasztalta, hogy a tojáshéj belsején nor-
mális esetben jól látható mamillák hiányosak. A mamilla 
egy kis dudor, mely olyan meszet tartalmaz, amelyből a 
madárfióka csontváza épül. Ha tehát a mamillákból el-
tűnt az építőanyag, akkor a kibúvó kismadár törte össze 
burkát, melyet aztán a halotti szertartáson az elhunyt 
mellé tettek. 

Szabad a gazda! Szívesen fogadok mindenféle ötletet, 
mely valamilyen magyarázatot ad e különös, ritka szo-
kásra. A díszt ugyanis technikailag csak a csirke kikelése 
előtt lehetett a héjra felvinni. Ki hallott már arról, hogy 
kikelt a hímes tojás?

Javaslom, próbálják ki, a locsolkodás után a begyűjtött 
tojásokat tegyék egy kotlós alá, és türelemmel lessék, 
mikor kelnek ki.

TROGMAYER OTTÓ

A nyugat-ukrajnai Lvov vízgy_jtQ rendszerében elQkerült 500 éves hímes tojás
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA
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INDÍTÁS: 

ELV  NYELV és ELVÁR

ERPSÍTÉS: Y
Az aránypár bal oldali tagjának 
a jobb fele illeszkedik a jobb 
oldali tag bal feléhez;
Valamint az aránypár bal oldali 
tagjának a bal fele illeszkedik a 
jobb oldali tag jobb feléhez.

KLASSZIKUS: 

A biztonságos alátámasztás 
érdekében felkerekíthetQ 
9,5-re.

A 27. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:

g: gerenda hossza

a+b nagyobb kell, hogy 
legyen, mint 10 méter

Egy szót keresünk, mely mindkét zárójelen kívüli szónak szinonímája.



Elindult a 4-es metró

A budapesti metróhálózat 4. vonalának ötlete egészen 
1972-ig nyúlik vissza, megépítésének forrásául a nyolcva-
nas évek második felében a Szovjetunióval szemben ki-
alakult külkereskedelmi aktívum, a kilencvenes években 
pedig az orosz adósságállomány terhére történő megvaló-
sítás is felmerült. Az építkezés végül 2006 januárjában 
kezdődött, s az első, 7,3 kilométer hosszúságú szakaszt 
2014. március 28-án adták át a forgalomnak. A 10 darab, 
akadálymenetesített, középperonos állomásból 5 Budán 
található, így mérséklődött a metróhálózat Pest közpon-
túsága. A vonal legmélyebb állomása – a Fővám téri állo-
mással egyetemben művészeti díjat kapott – Szent Gellért 
téri megállóhely, amely 31 méterrel 
fekszik a felszín alatt. (A legmélyebb 
budapesti metróállomás azonban to-
vábbra is a Széll Kálmán téri maradt, 
amely 7 méterrel található mélyebben 
a Gellért térinél.) A metró összköltség-
vetése 453 milliárd forint volt, amely-
nek 43%-át a magyar állam, 40%-át 
az Európai Unió Kohéziós Alapja, 
17%-át pedig Budapest Főváros Ön-
kormányzata állta – utóbbinak mint-
egy ötöde, 15 milliárd forint az Euró-
pai Beruházási Bank hiteléből lett fi-
nanszírozva. Az átadott első szakaszra 
napi 300–360 ezer utassal számoltak a 
tervezők. A második szakasz négy to-
vábbi állomást foglalna magában a 
Bosnyák térig, a harmadik szakasz pe-
dig kettőt Gazdagrétig, amelyekkel a 
vonal hossza 12,7 kilométer hosszúsá-
gú lenne. További bővítési lehetőséget 
rejt magában az Újbuda-központ 
metróállomás kialakítása, amely egy 
szárnyvonal kiépítését teszi lehetővé 
Budafok irányában. Budapest 2030-ig 
szóló közlekedésfejlesztési stratégiája, 
a Balázs Mór-terv ugyanakkor nem 
tervezi, hogy további szakaszai épülnének meg a 4-es 
metrónak, a második – és a korábbi tervek szerinti negye-
dik – szakasz helyett villamosvonal fog megépülni a Ke-
leti pályaudvar és Újpalota között, amelynek építését az 
EU 26 milliárd forinttal támogatja a 2014–2020-as 
költségvetési ciklusban.

Ahogy az a táblázatból látszik, a kelet-közép-európai, 
uniós fővárosokkal történő összehasonlításban Budapest 

a 4-es metró átadását követően sem tartozik a sűrű met-
róhálózattal rendelkező városok közé. Az 1970 és 1990 
között 27,2 kilométerrel bővülő budapesti hálózatnak a 
részét képezi a kontinentális Európa első földalatti vas-
útját jelentő, 11 állomásos, 4,2 kilométer hosszúságú M1-
es vonal, ami több tekintetben (utasforgalom, állomások 
távolsága, sebesség) csak villamosszerű forgalmat bo-
nyolít le. A budapesti, a prágai, a szófiai és a varsói 
metróhálózatok között egyébiránt közösséget teremt, 
hogy a még ma is futó szerelvények egy részét ugyanott, 
a Moszkva melletti Mitiscs-ben gyártották. A varsói és 
szófiai szerelvényeket 1990-ben szállította le a gyár, az 
adott városban történő metróközlekedés megindulásá-
hoz képest 5, illetve 8 évvel korábban.

A táblázat a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alap-
ján került összeállításra, legnagyobb részük 2013. évi 
adat, kisebb részük pedig a 2012. vagy a 2014. évre vo-
natkozik.

A bécsi metróhálózatba integrálták a korábbi S-Bahn 
(Városi vasút) vonalakat, amelyek közül az elsőt 1898-
ban helyezték üzembe.

HERZOG TAMÁS

ADATOK ÉS TÉNYEK
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MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft

JellemzR Bécs Buda-
pest

Buka-
rest Prága Szófi a Varsó

A város

területe 
(km2)

415 525 238 496 1349 517

népessége 
(millió fR) 1,77 1,75 1,91 1,24 1,22 1,72

A metróvonalak
száma 5 4 4 3 2 2

hosszúsága 
(km)

78,5a 38,7 69,3 59,4 31 29,5

Az állomások száma 104 52 51 57 27 28

Az 1990 után átadott szaka-
szok hossza (km) 46,5 7,3 12,4 26 31 29,5

A jelenleg építés alatt álló 
szakaszok hossza (km) 4,5 – 7,2 6,1 8,9 6

A metróközlekedés kezdete 1976a 1896 1979 1974 1998 1995

A metró által szállított utasok 
éves száma (millió fR) 428,8 388,0 169,8 583,9 .. 113,0

A metró részesedése 
a helyi közösségi közlekedésbRl 

(utasszám alapján, %)
47,6 25,5 18,6 47,4 .. 10,7

A metróhálózat jellemzQi a közép-kelet-európai, uniós fQvárosokban
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A	nWi	agy	összeköttetései

Az ELTE Matematikai Intézeté-
nek PIT Bioinformatikai Cso-

portja mintegy száz alanynak vizs-
gálta meg az agyi kapcsolatait leíró 
agygráfját: a kutatások szerint a nők 
agyának összeköttetetései sok szem-
pontból „gazdagabbak”, illetve 
„jobbak”, mint a férfiak esetében. 
Az úttörő eredményeket a PLOS 
One folyóirat közölte. 

Az régóta ismert statisztikai tény, 
hogy a férfiak agyának átlagos mé-
rete és súlya nagyobb, mint a nőké, 
valamint a kutatók eddig is tudták, 
hogy az agy szürkeállományának a 
fehérállományhoz való térfogatará-
nya a férfiaknál átlagosan nagyobb, 
mint a nőknél. 

Az ELTE kutatói az Amerikai 
Egyesült Államok egy óriási kutatási 
programja, a Human Connectome 
Project adataival dolgoztak; a nagy 
mennyiségű és kiváló minőségű dif-
fúziós MRI-felvételből korábban 96 
teljes agyi felvétel konszenzus-gráf-
ját mutatták be. Az elkészült gráfo-
kat most a gráfelmélet eszközeivel 

tovább is örökítheti: erre nem 
terjed ki a kötelező vizsgálat, 
a privát szűrés pedig drága. 
A betegség recesszív módon 
öröklődik, két egészséges 
hordozó kapcsolatából 25 szá-
zalékos eséllyel születik beteg 
gyermek, hazánkban min-
den 10–15 ezredik újszülött-
nél diagnosztizálják a kórt. 
Az érintettek szervezetében 
a hibás gén miatt a legtöbb hétközna-
pi ételben is megtalálható fenilalanin 
lebontatlanul marad vagy a normális-
tól eltérő úton alakul át. Ha a rendel-
lenességet időben felismerik, megfe-
lelő gondozással jó eredmény érhető 
el, de ha a szükséges diétát csak 3 éves 
kor után kezdik, az értelmi fogyaté-
kosság kialakulása elkerülhetetlen.

A kezelés lényege egy életen át tar-
tó, szigorúan fehérjeszegény diéta – a 
sertészsírt leszámítva csak növényi 
eredetű anyagok használhatók, de a 
nagy fehérjetartalmú hüvelyesek és 
gabonafélék (például zöldborsó, szá-
razbab), valamint az aszpartámmal 

Amikor	a	rágógumi	
életveszélyes

Minden ötvenedik ember hordoz-
za azt a hibás gént, amely a gyó-

gyíthatatlan aminosav-anyagcsere-
zavar betegségének, a fe nil ke to nú-
riá nak (PKU) a kialakulásáért fele-
lős. A betegségben szenvedők 
szer vezetében felhalmozódik a le-
bontatlan fenilalanin, amely gyors 
lefolyású idegrendszeri és agyi káro-
sodást okoz – kezelés nélkül már az 
első évben jelentősen csökken az in-
telligenciaszint, az ötödik év végére 
pedig az értelmi fogyatékosságot 
okozó agykárosodás is kialakul. Ha 
idejében felfedezik a betegséget, ak-
kor komoly lemondásokkal járó, szi-
gorú diétával, valamint rendszeres 
kontrollvizsgálatok segítségével tel-
jes életet élhetnek a betegek. 

Magyarországon 1975 óta kötelező 
minden újszülöttön elvégezni az egy-
szerű vérvételből álló PKU-szűrést. 
A betegség kialakulásáért felelős hi-
bás gént viszont bárki hordozhatja és 

édesített termékek, például rágógu-
mik sem fogyaszthatók. Tilosak az 
olajos magvak is, így a mogyoró, dió, 
mák, napraforgómag, mandula, tök-
mag és a pisztácia is. A nélkülözhetet-
len aminosavak pótlása miatt a diétát 
speciális tápszerrel, valamint külön-
böző nyomelemekkel, kalciummal 
és B12-vitaminnal kell kiegészíteni, 
a bevitt tápanyagokról pedig minden 
nap grammpontosságú tápérték-táb-
lázatot kell vezetni. Ehhez szükséges 
a testmagasság, a testtömeg és a vér-
szint precíz diagnózisa is.

Ha egy baba PKU-sként születik, 
fokozottan kell ügyelni az anyate-

elemezték: kiderült, hogy a nők 
agygráfjai átlagosan több gráf-élet, 
azaz összeköttetést tartalmaznak, 
mint a férfiak esetében. 

A képeken az agyi MRI-felvételek 
feldolgozásának egy köztes lépése, az 
idegpályák fehérállománybeli lefutá-
sa látható. Észrevehető, hogy az ideg-
rostok az agy külső részein az agyból 
„kifelé” állnak. Ez azért van, mert a 
képeken a fehérállománybeli rostok 
láthatók, és az agy külső részein az 
agykéreg található, az agykéregben 
kezdődnek és itt érnek véget az áb-
rázolt idegrostok. Ebből készült az 
agygráf úgy, hogy két agykérgi szür-
ke állománybeli területet összekötöt-
tek egy gráf-éllel, ha van köztük a 
képen is látható idegrost.

Az ELTE PIT Bioinformatikai Cso-
portjának munkatársai, Szalkai Ba-
lázs és Varga Bálint – Grolmusz Vince 
professzor vezetésével – azt is meg-
mutatták, hogy mind a jobb-, mind 
pedig a bal agyféltekén belül, akár-
hogyan is osztjuk ketté az agyfélte-
két két egyforma részre, a két rész 
között futó kapcsolatok minimális 
száma – amelyet minimális kiegyensú-

A  fenilketonúria vizsgálata vérvétellel
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jes táplálásra is, mert, bár nem tilos, 
(sőt, ajánlott), az anyatej nagyon ma-
gas fehérje- és fenilalanin-tartalmú, 
ezért maximum 300 milliliter juthat 
belőle a kicsi szervezetébe.

Bár felnőttként a tiltólista kevésbé 
szigorú (a kávé és az alkohol például 
nincs rajta), a diéta teljes felhagyása 
görcsökkel, remegéssel, mozgásza-
varokkal, 2-es típusú cukorbeteg-
ség és csontritkulás kialakulásával, 
valamint kóros elhízással járhat. A 
hosszabb távú következményekről 
pontos adatok még nincsenek, mivel 
a fenilketonúriát csak 1956 óta keze-
lik, de az orvosok a rendszeres kont-
rollvizsgálatok és a diéta egész életen 
keresztüli betartását javasolják. 

Az érintettség országonként válto-
zó, hazánkban 10–15 ezer újszülött-
ből egy, de Skóciában például 5300, 
Írországban pedig 4500 csecsemőből 
egy születik PKU-val – derült ki a 
Magyarországi PKU Egyesületnek a 
betegség világnapján, június végén 
kiadott publikációjából.

(Magyarországi PKU Egyesület)

Kavicsgyere	 
egy	fiatal	csillag	körül

Brit csillagászok egy nagyon fiatal 
csillag körül olyan „kavicsgyű-

rűt” fedeztek fel, amelyről úgy vé-
lik, a legjobb úton halad afelé, hogy 
belőle bolygó keletkezzen. Ha ez be-
igazolódik, úgy most először sikerült 
ezt a csillagászati értelemben csupán 
szemvillanásnyi ideig tartó, ám a 
bolygók létrejöttében kulcsfontossá-
gú időszakot „elkapni”.

A bolygókeletkezési modellek sze 
-rint a bolygók a fiatal csillag körüli  
por- és gázkorongban (pro to pla-
ne tá ris korongban) születnek, úgy, 
hogy az idő előrehaladtával egyes 
övezetekben az egymással ütköző 
porszemcsék egyre nagyobb kőzet-
csomókká („kavicsokká”) tapadnak 
össze, majd bizonyos méret elérése 
után a legnagyobbak már gravitáci-
ós vonzásukkal is mind több anya-
got szívnak maguk köré, s eközben 
egyre nagyobbra nőnek: mindössze 
néhány millió év alatt kialakulnak 
az első bolygók és holdak. Naprend-
szerünkben ez a folyamat mintegy 
4,5 milliárd éve kezdődött, és el-
sőként a Jupiter óriásbolygót hozta 
létre.

Az 1990-es évek közepe óta a 
különféle korú csillagok körül a 
csillagászok közel 2000, már kifej-
lett exobolygó-jelöltet, továbbá na-
gyon fiatal csillagok körül számos 
protoplanetáris korongot találtak. 
Ezt a nagyon rövid ideig (mindössze 
néhány millió évig) tartó sorsdöntő 
időszakot azonban eddig nem sike-
rült „elkapni”.  

Most a Jane Greaves (St Andrews-i 
Egyetem) és Anita Richards (Man-
chesteri Egyetem) vezette csilla-
gászcsoport az interferometrikus 
üzemmódban egyetlen nagyon nagy 
felbontású rádiótávcsőként működő  
brit e-MERLIN rádiótávcsőrendszer 
utóbbi évek alatt felhalmozott ha-
talmas adatbázisának rendszerezé-
se közben figyelt fel a DG Taurira, 
amely egy nagyon fiatal, csupán 2,5 
millió éves csillag, tőlünk 450 fény-
évre, a Bika (Taurus) csillagképben. 
A rádióhullámok tartományában 
olyan halvány derengést észleltek 
körülötte, amilyen jellemzően a fia-
tal csillagok körül összeállt nagyobb 
kőzetszemcséktől érkezik.

Az e-MERLIN megfigyeléseivel 
(amelyek 4,6 centiméteres hullám-

hosszon készültek), a Jupiter pályá-
jának méretével összemérhető fel-
bontóképességet sikerült elérni, és az 
adatok egyértelműen arra utaltak, 
hogy az észlelt sugárzás legalább  
1 centiméteres méretű kőzetszem-
cséket tartalmazó, gyűrű alakú tar-
tományból érkezik.

Greaves egy olyan nemzetközi 
kutatóprogram vezetője, amelynek 
célja a bolygókeletkezés legkoraibb 
szakaszának felderítése: ebből a 
célból főként olyan fiatal csillagok 
környezetében keresnek nagyobb 
porszemcséket tartalmazó övezete-
ket, amelyek körül még nem ész-
leltek már létező bolygókat. Azt 
remélik, hogy az e-MERLIN há-
lózat továbbfejlesztésével, illetve 
az új, négyzetkilométeres – Square 
Kilometre Array: SKA – rádiótáv-
cső-rendszer üzembeállásával ha-
marosan több ígéretes jelöltre is rá-
bukkannak. 

(ScienceDaily)

lyozott vágásnak is neveznek – a nők 
esetében nagyobb. Ezt a mutatót 
régóta használják – egyebek mellett 
– számítógépes hálózatok minőségé-
nek leírására: annál jobb egy hálózat, 
minél nagyobb ez az érték.  A kuta-
tásokból az is kiderült, hogy a nők 
agygráfja jobb nagyítógráf, mint a 
férfiaké. Mind a minimális kiegyen-
súlyozott vágás mérete, mind pedig a 
jobb nagyítógráf tulajdonság az agy 
belső, mély, „gazdagabb” kapcsolata-
ira jellemző. 

További érdekesség, hogy eddig 
számos publikációban jelent meg, 
hogy a férfiak esetében – átlagosan 
– a szürkeállománynak a fehérál-
lományhoz való aránya magasabb, 
mint a nőknél. Ez a kijelentés ek-
vivalens azzal, hogy a nők esetében 
a fehérállománynak a szürkeállo-
mányhoz való aránya – átlagosan 
– nagyobb, mint a férfiaknál. „Ha 
figyelembe vesszük azt, hogy – erős le-
egyszerűsítéssel – az agy fehérállomá-
nyát az agyi kapcsolatokat fenntartó 
idegrostok alkotják, azt kaphatjuk, amit 
a csoportunk bizonyított: a nők esetében 
a relatíve nagyobb fehérállományban 
több kapcsolat köti össze a szürkeállo-
mány területeit, mint a férfiak eseté-
ben” – tette hozzá Grolmusz Vince 
professzor. (ELTE PIT)

Fantáziakép a DG Tauri körül felfedezett 

kavicsgy_r_rQl (a kis betétképen a gy_r_ egy 
felnagyított részlete)

(KÉP: ESO/L. CALÇADA/M. KORNMESSER, ALMA)

Az e-MERLIN hamis színezés_ rádiótérképe 
a DG Tauri körüli tartományról. A sárga 
és a vörös színezés_ régiók mutatják a 

kavicsgy_r_ elhelyezkedését.
(KÉP: J. GREAVES/A. RICHARDS/JCBA) 

780 millió km

a Jupiter 
pályája
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Vitorlával	és	horgonnyal	
hajóznak	a	pókok

Bizonyos szárazföldi pókok akkor sem 
esnek kétségbe, ha történetesen vízbe 

pottyannak: lábaikat vitorlaként, selymü-
ket horgonyként használva ügyes hajós-
ként manővereznek a víz felszínén – erről 
számolnak be brit kutatók a BMC 
Evolutionary Biology szakfolyóiratban 
megjelent cikkükben. A leírt megfigye-
lések segítenek megérteni, hogyan képe-
sek a pókok rövid idő alatt szinte elképesz-
tő távolságokra eljutni, s ezáltal sokszor új 

területeket nagyon gyorsan benépesíteni. 
Ezt megerősíti az a tapasztalat is, hogy ter-
mészeti csapások vagy emberi tevékeny-
ség következtében elnéptelenedett terüle-
teken általában pókok az első „telepesek”, 
amelyek újra megjelennek.

Számos pókfajnál megfigyelték, 
ahogy (főként) fiatalabb egyedeik fel-
kapaszkodnak egy-egy bokor vagy 
oszlop csúcsára, ahol a mirigyeikből 
hosszú fonalat választanak ki, majd 
mikor a szél belekap, mintegy sárkány-
repülőként használva rácsimpaszkod-
nak és tovarepülnek vele: így sokszor 
jelentékeny távolságokra is eljutnak. 
Becslések szerint kedvező szélviszo-
nyok között átlagosan 30 kilométert is 
megtehetnek naponta, miközben akár 
1-2 kilométeres magasságokba is feljut-
nak. (A repüléshez használt, a levegő-
ben szállongó, majd talajra, növények-
re visszahulló selymes fényű, tapadós 
pókfonalak alkotják az ökörnyálat.) 

Ez az utazási mód azonban kétségkí-
vül kockázatos: a pókszálon kapaszko-
dó utazó ki van téve a széljárások ké-
nye-kedvének, nem tudja szabályozni 
hová jut, és az is megeshet, hogy éppen 
vízbe pottyan. Eddig úgy vélték, ez 
esetben sorsa végleg megpecsételődött.

Most egy brit kutatócsoport Morito 
Hayashi, a londoni Természettörténeti 
Múzeum és Sara Goodacre, a Nottingha-
mi Egyetem munkatársa vezetésével jár-
tak a dolog végére. 

A kísérletekhez begyűjtöttek 325 (ösz-
szesen 21 fajhoz sorolható) felnőtt pókot, 
majd megfigyelték, hogyan viselkednek 
egy tálkányi vízfelületen, mesterségesen 
létrehozott légáramlatok közepette, majd 
ezt összevetették egy száraz referenciafe-
lületen tanúsított viselkedésükkel. Megál-
lapították, hogy a pókok lába víztaszító, 
és többségük fajától függően meglehető-
sen változatos bonyolult pózokat vesz fel a 
vízfelületen, amelyen a lábukat és testüket 
olyan helyzetekbe hozzák, hogy vitorla-
ként kihasználhassák a légáramlást. Más 
esetekben pedig fonalukat úgy vetették 
ki a vízfelületre, mint amikor a tengeré-
szek kidobják a horgonyt, hogy rögzítsék 
a hajó helyzetét. Ezek a bonyolult manő-
verek végül is hozzásegítik a pókokat, 
hogy túléljék a vízi kalandot, és valahogy 
partra jussanak. 

Azt is megfigyelték, hogy azok a pók-
fajok, amelyek különösen jeleskednek a 
sárkányrepülésben, tengerésznek is ügye-
sebbek. Cseppet sem meglepő, hogy ép-
pen ide tartoznak a leggyorsabban terje-
dő, kolonizáló fajok. (EurekAlert!)

23	ezer	faj	a	kihalás	szélén

A kihalás fenyegette állat- és növény-
fajok száma egy év alatt több száz-

zal emelkedett, most csaknem 23 ezret 
tartanak számon – közölte a Termé-
szetvédelmi Világszövetség (IUCN) a 
veszélyeztetett állatok legújabb vörös 
listájának bemutatásakor.

A gyógynövények intenzív, orvosi 
célú begyűjtésének is jelentős szerepe 
van a növényfajok kihalásában. Eh-
hez az életterek lerombolása mellett a 
gyógyászati céllal szedett növények túl 
intenzív gyűjtése is hozzájárult. Indiában  
44 gyógynövény került a veszélyeztetett 
kategóriába. Ezeknek a növényeknek a 
gyökereit és gumóit nagy mennyiségben 
használják az ájurvédikus és a homeopá-
tiás orvoslásban.

Az ibériai hiúz esetében sikertörté-
netről számolt be Inger Andersen, az 
IUCN igazgatója. A macskaféle ál-
lományát tíz év alatt sikerült meghá-
romszorozni, vagyis összesen mintegy 

150 felnőtt állatra növelni. Összességé-
ben nézve azonban nem ilyen jó a hely-
zet. Egyes növény- és állatfajok kriti-
kus helyzetének hátterében négyből öt 

esetben életterük elvesztése és romlása, 
az illegális kereskedelem és a más fajok 
térnyerése áll. Az aktuális jelentés elké-
szítéséhez a világszervezet több mint 
77 ezer faj veszélyeztetettségét vizsgál-
ta. „A lista egyfajta ébresztő felhívás, ami 
a természet egyre fokozódó sebezhetőségére 
figyelmeztet” – vélte Andersen.

Még mindig veszélyeztetett az afri-
kai aranymacska, az új-zélandi orosz-

lánfóka és az oroszlán is. Az oroszlá-
nok állományának megőrzése érde-
kében tett lépések Afrika déli részén 
sikert értek el, a kontinens nyugati és 
keleti részén azonban jelentősen csök-
kent az egyedszám az IUCN szerint. 
Ennek oka főként az állatok és telepe-
sek, földművesek közti konfliktusok, 
a túlvadászat miatt a zsákmányállatok 
számának visszaesése, valamint az „ál-
latok királyának” csontjaival és testré-
szeivel való illegális kereskedelem.

A növények közül sok kosborfélét fe-
nyeget a kihalás az ázsiai trópusokon. 
Bár ezek az orchideafélék a veszélyez-
tetett állat- és növényfajok kereskedel-
mét szabályozó washingtoni egyez-
mény, a CITES védelme alatt állnak, 
illegális kereskedelmük virágzik. A 
növények mesterséges környezetben 
fennmaradnak, azzal viszont, hogy a 
vadon élő példányok eltűnnek, jelentős 
mértékben veszítenek genetikai sok-
színűségükből.

(www.greenfo.hu)

Lábait vitorlaként használó pók vízfelületen

Fonalát horgonyként kivetQ pók a vizen
KÉPEK: ALEX HYDE
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egykori szállásterületével kapcsolatos. 18. Bágyadt, konyuló. 20. ErQ-
dítmény. 23. Ilyen írás az ogam. 27. Ujjával jelez. 28. Ilyen nyelv a cseh 
is. 29. Ponthatárok! 30. Olasz táncdalénekes (Bobby). 31. Katonai, röv. 
33. ...könig (Goethe). 34. Négyzetkilométer, röv. 37. Az ón (stannum) 
vegyjele.

A 26. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: FELSZÍNEK, 
CSOMÓPONTOK ÉS SZINTEK; A PARTON; A BIOSZFÉRA. Peter 
Haggett Geográfia cím_ kötetét (Typotex) nyerte: Borosné Szlávik 
Mária (Szolnok), dr. Hadarics Tibor (Sopron), Kiss Róbert (FelsQ-
göd), Mihályfi László (Ajka) és Szabóné Palkó Mária (Budakeszi). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Egy magyar úr a XX. században címmel jelentette meg a Corvina 
Kiadó Ney Ákos tartalékos tüzér fQhadnagy elsQ világháborús emlé-
kezéseit és családi levelezéseit. EbbQl kérünk 5 helyszínt a galíciai 
frontról. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk 
ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2015. július 28-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve született Nobel-díjas 
kémikus nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik helyszín. 6. Ilyen humor a karikatúra. 10. 
Italt aprólékosan, fukaran méricskél, bizalmas szóhasználattal. 11. 
Nyolckarú tengeri állat. 12. Vonat vége! 13. Ropogós péksüteményt 
kínáló árus. 15. Só, latinul (SAL). 17. Keleti uralkodói cím. 19. Ab ovo. 
21. Ady ...; jeles költQ. 22. EgybQl válaszoló. 24. Az irídium vegyjele. 
25. Kivív. 26. Lám, költQiesen. 29. A másik helyszín. 32. Zenekart 
elhallgattat. 35. Farol. 36. Bagdad a fQvárosa. 37. Fejes ...; konyhakerti 
növény. 38. A harmadik helyszín.

FÜGGQLEGES: 1. Arra a látványosságra gy_lik a tömeg. 2. Megleli a 
völgybe vezetQ utat. 3. Kanóc végei! 4. Union Interparlementaire (az 
Interparlamentáris Unió francia neve), röv. 5. Hüppög. 6. A negye-
dik helyszín. 7. Város Nagyváradtól keletre, a közelében találhatók 
SólyomkQ várának romjai. 8. Az ötödik helyszín. 9. Ipari, röv. 11. 
Stante ...; tüstént, latinul. 14. A rádium vegyjele. 16. A magyarság 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. augusztus 14.

Pótjelentkezés határideje: 2015. július 31. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Csatlakozzon az Élet és Tudomány közösségéhez – 

a FACEBOOKON is! 
www.facebook.com/pages/Élet-és-Tudomány/320983581275744



926   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/29

Az egykori keleti blokk 
országainak a polgári 
szabadságjogok vissza-
szerzéséért vívott harcait 
és lényegében a kommu-

nizmus bukásához vezető hosszú utat mutatja be az a ki-
állítás, amely augusztus 8-ig a Magyar Nemzeti Mú-
zeum kertjében látható 1989 – A változások éve. Ke-
let-Közép-Európa útjain 1939-1989 címmel.

A XX. századi Európa történelmét kutató Emléke-
zet és Szolidaritás Európai Hálózatának (ENRS) tör-
ténészei által létrehozott vándortárlat Berlin, Brüsszel 
és Varsó után érkezett Budapestre. A Freedom Exp-
ress elnevezésű társadalmi-oktatási kampány részét 
képező szabadtéri kiállítás a szabadság különböző for-
máit (szólás-, hit- és vallásszabadság, valamint gazda-
sági szabadság) járja körül, illetve azt az összetett fo-
lyamatot igyekszik feltárni a látogatók előtt, hogy 
miként szabadult fel Európa keleti fele a kommunista 
diktatúra alól. A tárlat sötétedés után is megtekinthe-
tő, köszönhetően annak, hogy a lényegi részét képező 
archív felvételeket és szövegeket megvilágított koc-
kákon helyezték el.

A kiállítás virtuális formában is elérhető a következő 
oldalon: http://1989.enrs.eu/exhibition.

A tudomány és a művé-
szet természethez fűző-
dő viszonyát mutatja be 
herendi porcelánok és 
természeti tárgyak se-
gítségével a Magyar 

Természettudományi Múzeum legújabb kiállítása.
A Törékeny Természet – Herend kincsei című, 

szeptember 14-ig látogatható tárlaton a párhuzamo-
san kiállított porcelánok és természeti tárgyak, vala-
mint tudományos ábrázolások révén a növényvilággal, 
a hazai madarak és rovarok birodalmával, az egzotikus 
tájak élővilágával és kitalált élőlényekkel ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők. A kiállításon látható egyebek 
mellett egy porceláncsiga és egy porcelán csiga: az első-
től, a kauritól származik a második anyagának neve, a 
porcelán.

A kiállításba belépve a porcelánművesség két kivéte-
les alkotása fogadja a látogatót, melyek méreteikkel és 
témájukkal, egy tavaszi tópart eseményeinek aprólé-
kos kidolgozottságával is lenyűgözik a látogatót. A 
háttérben a természet, egy vizes élőhely élettel teli 
madárvilága idéződik fel egy rövid filmetűdben.

A tárlat bemutatja a Herendi Porcelánmanufaktúra 
történetét, legjellemzőbb mintáit és a porcelángyár-
tás folyamatát, az utolsó egységben pedig a Viktória-
minta kialakulását követhetik nyomon a porcelánok 
iránt érdeklődők.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Balaton vagy épp a 
tengerpart vidám, sok-
színű forgataga, a víztü-
kör végtelen horizontja 
mindannyiunkat magá-
val ragad. Ez az érzés 
azonban nem újkeletű, 

hisz az itáliai, adriai vakációk vagy éppen a balatoni nya-
ralások felszabadult pillanatai már az 1920-as években 
állandó részét képezték európai kultúránknak. Vaszary 
János korai munkásságán erős nyomot hagytak a XIX. 
és XX. század főbb stílusáramlatainak hatásai, a sokszí-
nű életművet a folytonos újrakezdés és az állandó kísér-
letezés jellemezte. Tanulóéveinek naturalista igazodása 
után a szecesszió és szim-
bolizmus hatása alá ke-
rült, majd 1905-ös olasz-
országi utazása során 
mély benyomást tett fes-
tészetére a mediterrán 
tengerpart jellegzetes at-
moszférájának és vibráló 
színeinek kavalkádja. Amikor Vaszarynak később feltet-
ték a kérdést, hogy mi volt élete legnagyobb élménye, 
azt felelte: a szín. 

A tihanyi KOGART-ban látható Fürdőélet című kiállí-
tás Vaszary János balatoni és a riviérai strandéletet ábrázoló 
műveiből válogat, a kiállított 30 alkotás túlnyomó többsége 
a nagyközönség számára ritkán látható magángyűjtemé-
nyekből érkezett. Olaszország fürdővárosainak élményén 
túl a Balaton is kitüntetett helyet foglalt el Vaszary tájfesté-
szetében; az 1910-es években többször is megfestette a tavat 
és környékét, de a magyar tengeren strandolók, vitorlázók 
sokasága az 1920-as, majd a 30-as években is felbukkan ké-
pein. A képek november 1-ig láthatók.

„Te egyszer s mindenkorra fe-
lelős lettél azért, amit megszelí-
dítettél” – mindannyian ismer-

jük ezeket a klasszikussá vált sorokat Antoine de Saint-Exu-
péry A kis herceg című regényéből. A pénteken nyíló szegedi 
kisherceg-kiállítás egy ilyen rókaszelídítéssel indul majd a 
Móra Ferenc Múzeumban: a hasonmásverseny győztese, a 
8 éves Andor kisherceg-ruhába bújva fog találkozni a jelké-
pes rókával, majd a közönség előtt megszelídíti őt.

A látogatók bejárhatják majd a kultikus regény minden 
fontosabb helyszínét. Vulkánt pucolhatnak, naplemen-
téket nézegethetnek, megismerhetik a rózsát, a rókát, a 
lámpagyújtogatót és az összes legendás szereplőt. A kü-
lönleges látványvilág és egyedi installációs megoldások 
főként a kicsiknek, a falakon látható örökérvényű idéze-
tek pedig leginkább a felnőtteknek szólnak majd. A 
Bolygón innen - Földön túl című kiállítás december 
20-ig várja az érdeklődőket.

Freedom Express

Regény-túra

Porcelánmadarak

Strandélet
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

A császár solyma
Franz Conrad von Hötzendorf gróf az 
első világháború előtt többször javasol-
ta az Olaszország és Szerbia elleni pre-
ventív háborút, s meghatározó szerepe 
volt az első világháború kirobbanásá-
hoz vezető júliusi válságban. Sokan a 
világháború legjobb stratégájának tar-
tották, az utókor azonban jóval kriti-
kusabban ítéli meg tevékenységét.

Az ezerarcú A-vitamin
A drága gyógyszerek korát éljük. Ho-
lott akár egy megfelelően adagolt vita-
min-, akár egy hatékony, de olcsón 
gyártható és így bárki számára hozzá-
férhető vitaminhelyettesítő kiegészítő 
terápia alternatívát jelenthet az olyan 
súlyos betegségek gyógyításában is, 
mint az agyhártyagyulladás, a stroke 
vagy a szklerózis multiplex, legalább is 
ezzel kecsegtetnek az A-vitamin-szár-
mazékokon alapuló terápiás kutatások.

Csányi Vilmos Kutyaakadémiája
Az iskolateremtő élete nehéz. Csányi Vil-
mos nemcsak a hazai etológia megalapo-
zásának érdekében tett sokat, hanem ott 
bábáskodott a kutyaetológia megszületé-
sénél is, ami igazi hungarikum. A múlt 
század ’90-es éveiben egyáltalán nem volt 
magától értetődő a kutyák viselkedésé-
nek tanulmányozása, első, közlésre szánt 
eredményeik előtt teljesen értetlenül álltak 
a kritikusok.
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A hátlapon
A bakcsó

A gémfélékhez tartozó bakcsó 
(Nycticorax nycticorax) nagy elterje-
désű kozmopolita faj, mely úgyszól-
ván minden kontinensen előfordul. 
Európának csak a melegebb éghajla-
tú, déli felében költ.

Magyarországon, illetve a Kárpát-
medencében ma is szép számban 
megtalálható. Április elején tér vissza 
afrikai telelő területeiről, s foglalja el 
költőhelyeit. Legtöbb fészektelepe a 
Tisza árterén és az Alföld mocsarai-
nak, halastavainak nádasokkal öve-
zett fűzligeteiben található. A hazai 
populáció nagyobb része fakoroná-
ba rakja fészkét, s csak kisebbik há-
nyada költ nádasokban. Egy-egy 
terebélyes fűzfa lombozatában oly-
kor negyven pár bakcsó is fészket 
rakhat. Fészekalja 4-5 egyszínű, 
halványkék tojásból áll. A fiókák 
háromheti kotlás után kelnek ki. 
Gondozásukban mindkét szülő 
részt vesz. 

A régi pákász világ „vakvarjúnak” 
nevezte, mivel főként alkonyatban 
jön elő nappali pihenőhelyeiről, hogy 
táplálkozáshoz fogjon. Nagyrészt 
gerinctelen vízi szervezetekkel: szi-
takötőlárvákkal, vízi bogarakkal, 
valamint ebihalakkal, kifejlett bé-
kákkal és kisebb halakkal táplálko-
zik. Ősszel az utolsó bakcsóegyedek 
szeptember végéig, október közepé-
ig is kitartanak vizeink mentén, 
majd ezek is elindulnak téli szállá-
sukra Afrika felé. 

Kép és szöveg: 
BANKOVICS ATTILA
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