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A TIT Budapesti Planetárium programjai 2015. szep-
tember 14-től november 30-ig:

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

9:30 A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok

11:00 Választható Az élet bolygója: 
a Föld Választható A FöldrRl a 

csillagokig Választható A Nap családja

13:00 IdRvándor Választható Az élet bolygója: 
a Föld Választható Utazzunk a Marsra! Csodálatos 

Univerzum 3D

14:30 A FöldrRl a 
csillagokig Leszállás a Marsra Üstököslátogatóban ^rkalandozások Bolygóközi társas-

utazás

16:00 Földönkívüliek Csodálatos 
Univerzum 3D

Fénysugár az And-
romédáról

Égiekkel játszó földi 
lelemény Az égbolt csodái

17:00 Világegyetem 3D Az égbolt csodái Csodálatos 
Univerzum 3D Világegyetem 3D

( 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk, 
 a csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m_sort)

Kedves Olvasónk!
A háromdimenziós filmvetítéseinkre előzetes bejelent-

kezés szükséges!

További információkért látogassa meg honlapunkat: 
www.planetarium.hu.

TIT BUDAPESTI PLANETÁRIUM
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	 Innovatív	meszaki	
textíliák		
a	gyógyászatban

A svájci EMPA cég kifejlesztette 
egy olyan – a mozgó beteg hosz-
szabb idejű, folyamatos megfigye-
lésére alkalmas – mellkasi öv proto-
típusát, amely a szívműködést és a 
keringést folyamatosan monitoroz-
za, az EKG-diagram felvételéhez 
és a további kardiológiai adatgyűj-
téshez jeleket szolgáltat. Újdonság, 
hogy a rugalmas elektródák állan-
dóan nedves állapotáról – ami az 
optimális vezetőképesség feltétele 
- külön vízellátó rendszer gondos-
kodik. A rendszerbe beépített és 
utántölthető hajlékony víztartály 30 
milliliter vizet tárol, amellyel közel 
5 napos működőképességet biztosít. 
Az elektróda emberi testtel érint-
kező felületén olyan textilanyagú 

párna található, amelyet plazmakezeléssel 
implantált felületű poliészter szálakból/
fonalakból hímzéses technológiával ala-
kítottak ki. A párnák készítéséhez fel-
használt szálakat két rendkívül vékony 
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réteggel vonták be. A belső réteg ezüst az 
elektromos jelek átvétele és az antibakte-
riális körülmények biztosítása érdekében. 
A külső bevonat néhány nanométer vas-
tagságú titán köpeny. Utóbbi a jel stabi-
litás elérésére és a bőrirritáció megaka-
dályozására szolgál, az ezüst részecskék 
kiszabadulását akadályozva. Az egyéb 
textilidomok illesztését speciális lézeres 
hegesztéssel végezték, ezzel gátolva a 
víz és vízgőz nemkívánatos áthatolá-
sát. Az így kialakított mellkasi öv – az 
elektromos csatlakozás megszünteté-
se után - az igényeknek megfelelően 
mosással tisztítható.
A fejlesztők további kísérleteket ter-
veznek, hogy a speciális textilbevonatú 
és nedves felületű elektródák újabb fel-
használási területeit feltárják. Felmerült a 
fájdalomenyhítő izomstimuláció, ill. és az 
interferencia hullám terápia (például vas-
tagbél problémák kezelésére.)

Egy német kutató-fejlesztő cég, a 
BOSANA Medizintechnik pedig stroke-
ot és agysérülést szenvedett betegek szá-
mára fejlesztett ki egy speciális kesztyűt. 
A vezetőképes fonalak segítségével kiala-
kított textil elektródák lehetővé teszik 
adott izmok és/vagy izomcsoportok 
szelektív stimulálását. A hagyományos 
szálasanyagok közismerten általában 
kiváló szigetelők, így a szálak felületére 
felvitt fémbevonat, vagy a belsejükbe 
beágyazott elektromosan vezető elemek 
(például szén, nikkel, réz, arany, ezüst, 
vagy titán) alkalmazásával érnek el veze-
tőképes textilanyagokat. Főleg  stroke 
betegség és agyzúzódás miatt mozgás-
zavarral küzdő személyek kezelésére 
ajánlott. Az érzékeny stimuláció az ujj-
végeken, illetve a kézen fejti ki hatását, 
a szenzomotoros probléma gyógyítására. 
Az elveszett agyi kapacitások működő-
képességének visszaállítására, a beteg a 
kényelmes neuro-rehabilitációs kezelést 
otthon, maga is végrehajthatja.

Zokniba, harisnyába integrált, három-
dimenziós nyomásmérésre alkalmas 
textíliát fejlesztettek ki cukorbetegek 
számára a németországi Würzburgban 
működő Fraunhofer Intézet szilikát-
kutatással foglalkozó szakemberei. Az 
új típusú, vékony szilikonelasztomer 
(kémiailag és fizikailag stabil, hidrofób 
tulajdonságú rugalmas polimer) érzé-
kelők textíliába történő telepítése azért 
jelent nagy előrelépést, mert az eddigi 
rendszereknél a cipőkben elhelyezett 
speciális talpbetétekkel tudtak csak 
használat közbeni nyomásadatokhoz 
jutni. Emiatt a talpon kívüli lábrészek-
nél kialakult nyomási igénybevételek 
követésére nem volt mód. Az elekt-
ronikai egység által továbbított jelek 
segítségével, a háromdimenziós mérési 
eredmények - vezeték nélküli kapcso-
lattal - megjeleníthetők az okos-tele-
fon, tablet kijelzőjén. A cukorbetegek 
nyomon tudják követni, hogy járás 
közben milyen mértékű és eloszlású 
nyomás terheli a lábukat, figyelmeztető 
jelleggel követhető, ha túl nagy nyomás 
lép fel, akár egy helyen. A fejlesztők 
tervezik, hogy könnyen rögzíthető és 
eltávolítható szalagra kerüljön a „visel-
hető elektronika”. 

KUTASI CSABA

 A	sötét	energia	
nyomában:	kaméleon-
vadászat

A sötét energiához kapcsolódó hi-
potetikus részecskék kimutatásá-

ra tettek kísérletet a Kaliforniai Egye-
tem (Berkeley) kutatói Holger Müller 
fizikus professzor vezetésével. A kísér-
let, amelyről a Science-ben számoltak 
be, végül ugyan nem vezetett pozitív 
eredményre, de a korábbi hasonló pró-
bálkozásoknál három nagyságrend-
del szűkebb korlátok közé szorította 
a lehetséges paramétereket. Müller és 
munkatársai most azt remélik, hogy 
következő kísérletsorozatukban vagy 
sikerül elcsípniük a feltételezett ré-
szecskéket, vagy be tudják bizonyítani, 
hogy egyáltalán nem léteznek.

A sötét energia létezésére utaló első 
jelekre 1998-ban bukkantak rá, ami-
kor felfedezték a Világegyetem gyor-
suló tágulását. A jelenség ellentmon-
dott a korábbi ismereteinken alapuló 
modelleknek, amelyek szerint a tágu-
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A mellkasi öv felépítése

Zokniba épített nyomásmérQ

A mellkasi öv hosszú ideig nedves elektródája
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lás üteme az Univerzum tágulása so-
rán egyre csökken. Mivel ezt az üte-
met alapvetően a Világegyetem teljes 
energiamérlege határozza meg, ez azt 
jelenti, hogy abban léteznie kell egy 
olyan anyag/energia jellegű összete-
vőnek, amely a gravitációval szemben 
taszító hatásként, egyfajta negatív nyo-
másként lép fel, és összességében a teljes 
energia mintegy 70 százalékát teszi ki. 
Ezt nevezték el sötét energiának. Hogy 
még cifrább legyen a helyzet, később, a 
mérések pontosításával kiderült, hogy 
a sötét energia hatása a Világegyetem 
méretének növekedtével válik egyre 
erősebbé. A Nagy Bummot követően 
évmilliárdokon át az Univer-
zum eleinte lassulva tágult, 
majd mintegy 7 milliárd évvel 
ezelőtt a sötét energia domi-
nánssá vált, és a tágulás gyor-
sulásba fordult. 

A sötét energia mibenléte 
egyelőre rejtély. Felfedezése 
óta persze számos elméleti fel-
tételezés született. Ezek egy 
része szerint ez egyszerűen a 
téridő szövedékébe beleszőtt 
állandó energiasűrűség, amely 
egyenletesen tölti ki a teret. 
Formálisan ez megfelel az általános 
relativitáselmélet téregyenleteibe Ein-
stein által, a stacionárius világmodell 
biztosítására bevezetett kozmológiai ál-
landónak, amelyet maga a tudós élete 
legnagyobb baklövésének nevezett 
és elvetett, amikor bebizonyosodott  
Világegyetem tágulása. Ez a formá-

lis megoldás persze mit sem mond e 
tényező mibenlétéről. (Kézenfekvő 
lenne ide a vákuumenergiát behe-
lyettesíteni, az azonban sok nagyság-
renddel nagyobb a megfigyelt gyor-
suláshoz szükségesnél.) Más kutatók 
egy eddig ismeretlen ötödik köl-
csönhatásban és az ahhoz kapcsolódó 
hipotetikus részecskékben keresik a 
választ. Ezzel viszont az a bökkenő, 
hogy az erőhatás csak nagy távol-
ságokon lehet számottevő, és nem 
okozhat észlelhető változásokat pél-
dául a bolygók Naprendszeren belüli 
vagy a csillagok galaxisokon belüli 
mozgásában.

2003-ban két elméleti fizikus, Justin 
Khoury és Amanda Weltman vetette fel 
a kaméleon részecskék ideáját, amelyek 
elképzelésük szerint a remek álcázási 
képességükről nevezetes gyíkokhoz 
hasonlóan – képesek alkalmazkodni 
környezetükhöz, s ennek révén elrej-
tőzni előlünk. Olyan helyeken, ahol 
az anyag sűrűsége viszonylag nagy, 
a kaméleon részecskék csak nagyon 
gyengén és nagyon kis hatótávolsá-
gon belül hatnak kölcsön más anya-
gi részecskékkel, ami magyarázza, 
hogy miért nem észlelhetjük őket itt 
a Földön vagy közelebbi kozmikus 
környezetünkben. Ezzel szemben az 
intergalaktikus térben, ahol a hagyo-
mányos anyag sűrűsége rendkívül 
kicsi, a kaméleon részecskék kölcsön-
hatása felerősödik és a hatótávolságuk 
is megnő. Ez megmagyarázná, miért 
annyira nehéz lefülelni az így rejtőz-
ködő részecskét.

Müller laboratóriumában már 
korábban több olyan 
rendkívül érzékeny 
atominterferométert épí-
tettek, amelyek segítségével 
nagyon kis gravitációs ano-
máliákat, az általános relati-
vitáselmélettől való parányi 
eltéréseket szándékoztak 
kimutatni. Ezek egyikével 
próbálták most a feltétele-
zett kaméleon részecskék 
jelenlétét kimutatni egy-
egy atom és egy nagyobb 
tömeg közti kölcsönhatás 

révén. (Ez ígéretesebb próbálkozásnak 
tűnt, mint két nagyobb tömeg közti köl-
csönhatásban észlelni, ott ugyanis a két 
nagyobb tömeg a kölcsönhatás erősségét 
és hatótávolságát is észrevehetetlenné 
csökkenti.) Vákuumkamrában egy 2,5 
centiméter átmérőjű alumíniumgömböt 
helyeztek el, majd ultrahideg cézium- 

A sötét energiának tulajdonítható, hogy a Világegyetem kezdetben lassuló tágulása egy idQ után 
gyorsulásba váltott át

A kísérleti berendezés

Az atom-interferométer vákuum-kamrájába 

egy 2,5 centiméter átmérQj_ alumínium
gömböt helyeztek. Ha a kaméleon

 részecskék léteznek, hatásuk némileg 

megváltoztatja a tisztán a gravitációból 

számítható erQhatást, s ennek következtében 
a cézium-atomok valamivel nagyobb 

gyorsulással zuhannak a gömb felé.

(KÉPEK: HOLGER MULLER/UC BERKELEY)
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(Cs-)atomokat ejtettek felé, és a 10–20 
ezeredmásodpercig szabadon eső ato-
mok gyorsulását szuperérzékeny lézeres 
interferometriával mérték meg. A mé-
réssel a földi gravitációs erőtér létrehozta 
gyorsulástól 1 milliomod résznyi eltérést 
is képesek lettek volna kimutatni – ám 
nem tapasztaltak semmit.

„A kísérlet alapján az olyan kaméleon ré-
szecskéket, amelyeknek a normál anyaggal 
való kölcsönhatása erősebb a gravitációnál, 
a továbbiakban kizárhatjuk a modellekből 
– nyilatkozta  Khoury. – A következő 
kísérletsorozatokban ezt a határt még lejjebb 
szoríthatjuk. Legrosszabb esetben odáig is 
eljuthatunk, hogy ez a fajta álcázási mecha-
nizmus téves feltételezés, és akkor legalább 
annyit tudunk, hogy a magyarázatot más 
úton kell keresnünk.”  
(Forrás: news.berkeley.edu/2015/08/20/experiment-
attempts-to-snare-a-dark-energy-chameleon/ )

Az  Európai	Madarak	
VörösListája

A hatékony európai madárvéde-
lemhez ad segítséget a Nemzetközi 
Madárvédelmi szervezet, a Birdlife 
International közelmúltban közzé-
tett összeállítása, az Európai Mada-
rak Vörös Listája. 

Bolygónk mintegy tízezer ismert 
madárfajából nagyjából 530 fajt nevez-
hetünk európai madárnak, amelyek 
kontinensünkön fészkelnek vagy telel-
nek. Több madárfaj képes alkalmazkod-
ni az emberek közelségé-
hez, sőt, a madarak egy 
csoportja közvetve vagy 
közvetlenül még előnyt 
is élvez az emberi tevé-
kenységből, míg más fa-
jok szó szerint a túlélésért 
küzdenek ebben a foly-
ton változó világban.  

Az Európai Madarak 
Vörös Listája kutatók, 
természetvédők és 
politikai döntéshozók 
többéves munkájának gyümölcse, de 
azoké az embereké is, akik szeretik 
és védik a madarakat, aggódnak ér-
tük, és aktívan cselekszenek a védel-
mükért. A lista arra szolgáló eszköz, 
hogy tisztában legyünk a körülöt-
tünk vagy a távolabbi, európai ter-
mészetben élő madarak szükségeivel 
és a megfelelő életkörülményeivel. A 
lista a legfrissebb és a legjobban el-
érhető információkat szolgáltatja a 
különféle madárpopulációk méreté-
ről, a népesség alakulásának trendjéről 
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és eloszlásáról, az Európában rendsze-
resen megjelenő, vadon élő madár fa-
jokról.   

Az Európai Madarak Vörös listája 
nemcsak az európai madarak körül-
ményeit mutatja be, hanem külön az 
Unió 27 tagállamában (a felmérések 
elkészülésekor az Európai Uniónak 
még 27 tagja volt) a különböző ma-
dárfajok természetvédelmi helyzetét, 
a törvénykezést is. Az uniós országok-
ban a madarak, valamint az élőhelyek 
védelméről szóló irányelvek alapján 
készült nemzeti törvények védték az 
európai természetet és vadvilágot az 
elmúlt évtizedben, ezért ott jobbak az 
elért eredmények. Ilyen siker a Magyar 
Madártani Egyesület ragadozómadár 
védelmi programja is, amelynek segít-
ségével például a kerecsenállományt 
sikerült stabilizálni. 

Néhány számadat az Európai Ma-
darak Vörös Listájáról: az 533 Euró-
pában élő madárfaj 13 százaléka eu-
rópai szinten veszélyeztetett, ebből a 
67 fajból tíz a súlyosan veszélyeztetett 
kategóriába sorolható (ez a legma-
gasabb fenyegetettségi szint), köztük 
van a baleári vészmadár, a vékony-
csőrű póling és az aranyos sármány, 
18 faj veszélyeztetett és 39 sérülékeny. 
Ha csak az Unió akkori, 27 tagálla-
mának madarait nézzük, akkor a 451 
faj 18 százaléka veszélyeztetett, ebből 
a 82 fajból 11 súlyosan veszélyezte-
tett, köztük a kis lilik és a pusztai 

sas, 16 madárfaj veszélyeztetett és 
55 sérülékeny. Rá kell döbbennünk, 
hogy ezért a szomorú helyzetért mi 
vagyunk a fő bűnösök. Ennek két fő 
oka van, az illegális vadászat és a me-
zőgazdasági területeken a földhasz-
nálat megváltoztatása. Ugyancsak 
súlyosan veszélyeztető tényező az 
éghajlatváltozás, a környezetszennye-
zés és az idegenhonos fajok terjedése, 
de a legsúlyosabb, ha több veszélyté-
nyező összeadódik. Az egyes fajokról 

szóló részletes információt a Birdlife 
International adatbázisában lehet 
megtalálni.  

Az előző regionális felmérés 
2004-ben történt, a természetvé-
delmi erőfeszítéseknek és a törvényi 
védelemnek köszönhetően, azóta né-
hány faj helyzete jobbra fordult, ilyen 
a gödény, a sarki búvár.  Kikerült a 
veszélyeztetett kategóriából a cigány-
réce, a parlagi sas és a túzok. Sőt, a 
legfrissebb információk alapján 25 
madárfajnál a kihalás kockázata is 
annyival csökkent az évtizedekkel 
korábbi állapothoz képest, hogy a lis-
tán a veszélyeztetettségi besorolásuk 
és így a természetvédelmi státuszuk is 
javult. Ezek közé tartozik a madeirai 
viharmadár és az azori süvöltő, amik 
még bajban vannak, de jó jel, hogy a 
súlyosan veszélyeztetett kategóriából 
a veszélyeztetettbe kerültek. 

2004 óta viszont más madárfajok 
életkörülményei nehezebbé váltak, 
így 29 madárfaj felkerült a listára. 
Ezek között olyan, korábban közön-
ségesnek számító madár is van, mint 
a vadgerle és a mezei pacsirta vagy az 
eurázsiai csigaforgató, a lunda, a hó-
fajd és a jégmadár. 

Egyáltalán nem javultak a dögke-
selyű, a bíbic és a reznek életkörül-
ményei sem. Ez a helyzet egyértel-
műen rávilágít arra, hogy ezeknek 
a madaraknak akkor van esélyük 
a túlélésre, ha a madárvédelmi és 

élőhelyvédelmi irányelv kí-
nálta lehetőséggel élve, erős 
szabályozás és szigorú véde-
lem lép életbe.  

Az európai természetvé-
dők időről-időre ismét be-
bizonyították, hogy a leg-
sürgősebb természetvédelmi 
komplex kihívásokat is ké-
pesek kezelni. Az Európai 
Madarak Vörös Listájának 
segítségével hatékony ter-
mészetvédelmi akciókra le-

het összpontosítani. A madárvédelmi 
szakemberek egy veszélyre is felhív-
ják a figyelmet, miszerint az Euró-
pai Bizottság a madár és az élőhely-
védelmi irányelv felülvizsgálatát, és 
esetleges szétválasztását tervezi. Ezt 
a madárvédők nem támogatják, mert 
egy környezeti katasztrófa esetén lét-
fontosságú természetvédelmi eszközt 
veszítenének el, és arra kérik a Bi-
zottságot, hogy hagyja a természet-
védelmi törvényeinket érintetlenül. 
(Forrás: Birdlife International)

A bíbic a veszélyeztetett fajok listáján
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V illegaignon, aki korának 
rendkívül színes egyénisége 
volt, 1510-ben született a fran-

ciaországi Villegaignonban. Családja 
1513-ban kapott nemesi rangot, egye-
temi tanulmányait a párizsi Montaigu-
kollégiumban végezte, majd Orléans-
ban szerzett jogi diplomát. Életrajzírói 
magas, jó megjelenésű, jó beszédkész-
ségű, művelt, fegyverek kezelésében 
jártas, mindig jól öltözött, tisztelet-
tudó, határozott és mélyen katoli-
kus fiatalembernek írják le. Francia 
anyanyelvén kívül olaszul, spanyolul 
és görögül beszélt. Miután meghiúsult 
az ügyvédi terve, 1531-ben belépett a 
jeruzsálemi Szent János-lovagrendbe, 
nagybátyja, Philippe Villiers de L’Isle-
Adam nagymester ajánlására. 

1540-ben velencei küldetése során 
összebarátkozott François Rabelais 
neves francia költővel, majd a francia 
követ megbízta, hogy vigye el I. Ferenc 
király levelét Szulejmán török szultán-
nak. 1541-ben részt vett az V. Károly 
császár elleni algíri expedícióban, 
melynek történetét 24 oldalas füzet-
ben írta meg: V. Károly császár afrikai 
és algíri expedíciója (Caroli V Imperatoris 
expeditio in Africam ad Argieram) címmel. 
Ez később Velencében, Antwerpenben, 
Nürnbergben, majd Lyonban francia 
fordításban is megjelent. 

1542-ben, néhány hét leforgása alatt 
megtekintette a császári erőket Buda 
ostrománál, felmérte a katonai helyze-
tet, az erődítmények, a csapatok és a 
fegyverek minőségét. 1548. augusztus 
13-án átvette a francia flotta parancs-
nokságát, utána diplomáciai szolgála-
tot teljesített: az ötéves skóciai Stuart 
Máriát eljegyezte Ferenc francia trón-
örökössel, a későbbi II. Ferenc király-
lyal. 1551-ben nem sikerült megvédenie 

V I L L E G A I G N O N  D É L - A M E R I K A I  E X P E D Í C I Ó J A

A FRANCIÁK BRAZÍLIAI ÁLMA

Tripolit a törökök ost-
roma elöl. 1552-ben 
kinevezték Bretagne 
kormányzójának, 
ahol megerősítette 
Brest kikötőjét. 1553-
ban Magyarországon 
harcolt a törökök 
ellen. 

A következő évben, 
titokban Brazíliába 
utazott, a brazil part-
vidéket jól ismerő 
Jean Ango társasá-
gában. Cabo Frio 
környékén, ahol 
egyébként francia 
hugenotta menekül-
tek is éltek, adatokat 
gyűjtött egy jövendő 
francia gyarmat szá-
mára, majd hazatérve 
pártfogókat keresett. 
Elsősorban királyi 
támogatást igényelt, 
ezért felkereste – a 
korabeli udvari élet-
ben meghatározó szerepet betöltő – 
Diane de Poitiers-t, a király szeretőjét, 
akitől négy órás beszélgetés és tárgyalás 
után segítséget kapott: a királyi kincs-
tár 10 ezer frankot utalt ki. Mivel az 
expedícióra kevés önkéntest talált, 
Franciaország északi részén – a sza-
badság ígéretével – a börtönökből ver-
buvált legénységet, a saját testi épsége 
és biztonsága érdekében azonban skót 
gárdistákat fogadott fel. Az indulás 
előtt talált néhány tiszteletre méltó 
protestáns személyt, akiket meg tudott 
nyerni az expedíció eszméjének, mivel 
azt mondta, hogy talált egy tiszta, az 
Isten szolgálatára alkalmas helyet, ahol 
nyugodtan letelepedhetnek. Több hajós 

ember és kézműves is csatlakozott, 
akik elvágytak a vallási ellentétek által 
meglehetősen háborgó Európából. 
Tolmácsnak sikerült megnyernie egy 
helyi születésű tabajara indiánt, aki 
folyékonyan beszélte az őslakosok tupi 
nyelvét. Az expedíció célját titokban 
tartották, a portugál kémeket félre-
vezették azzal a hamis információval, 
hogy Guineába készülnek.

Letelepedés a Guanabara-
öbölben

A hajók 1555. augusztus 4-én indultak 
Le Havre-ból. A Kanári-szigeteknél, 
Tenerifén harcba keveredtek a spa-
nyol őrséggel, de 1555. november 

Az indián falvak elleni rendszeres véres támadások, gyilkosságok és emberek elhurcolása miatt, a 

mai São Paulo, Espiritu Santo és Rio de Janeiro államok területén az indiánok fellázadtak a portugál 

gyarmatosítók ellen. A tamajo indiánok szövetkeztek az 1555-ben a Guanabara-öbölben letelepedett 

francia hugenotta telepesekkel, ahol Nicolas Durand de Villegaignon ellentengernagy vezetésével 

megalapították „Délsarki Franciaország”-ot. Az öböl Serigipe szigetén egy települést alapítottak, a 

mai Rio de Janeiro városával szemben.

Dél-Amerika térképe a XVI. század közepén, 

keretben a Guanabara-öböl
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Comte vezetésével. A háromszáz sváj-
ci telepest, köztük öt férjhez menni 
készülő fiatal lányt, két lelkipásztor: az 
ötvenéves Pierre Richer, a fiatal teoló-
gus Guillaume Chartier és tizennégy 
teológiai hallgató kísérte el. A hajók 
1556. november 19-én indultak, és hogy 

elkerüljék a spanyolokkal és a portu-
gálokkal az összetűzéseket, sehol sem 
kötöttek ki, a vizet és az élelmiszert 
szigorúan beosztották, jegyre adták. 
Mivel néhány utas fegyelmezetlenül 
viselkedett, ezért csak 1557. február 
26-án értek Cabo Frióba, majd március 
7-én érkeztek meg a Guanabara-öbölbe. 
Az utazásról az egyik résztvevő, Jean 
de Léry, a vargamesterséget kitanult, 
teológiai hallgató tollából jelent meg 
egy részletes beszámoló:  Egy Brazília 
földjére tett utazás története (Histoire d’un 
voyage fait en la terre du Brésil) címmel 
1578-ban. Egyébként Jean de Léry írta 
az első (és talán egyetlen) tupi társalgási 
könyvet, amelyben teljes párbeszédeket 
közölt.

Ellentét és összeesküvés a 
szigeten

Az ellentengernagy szövetségre lépett 
a tamojo és a tupinambá indiánokkal, 
hogy közösen védelmezzék érdekeiket 
a portugálok ellen. Az ellentengernagy 
megkövetelte, hogy a telepesek legali-
zálják a közjegyző előtt a bennszülött 
nőkkel való kapcsolatukat, vagyis kös-
senek hivatalosan házasságot; ez sok 
elégedetlenséget szült. Ezért 1556. feb-

ruár 14-én, két nappal Bois le Comte 
és André Thevet távozása után, egy 
szintén házasságra kényszerítet tolmács 
vezetésével, harmincan összeesküdtek, 
a mindössze nyolc skót gárdista által 
védett Villegaignon ellen. A terv-
be bevonták az egyik elégedetlennek 

gondolt gárdistát is, aki azonban 
felfedte az összeesküvést Nicolas 
Barrénak. A meghiúsult összees-
küvés vezetője a leleplezés után 
megszökött, két összeesküvőt 
felakasztottak, a többiek kisebb 
büntetésben részesültek. Azonban 
a kényszerházasságok miatt egyre 
többen elégedetlenkedtek, az 
erőszakkal összeházasítottak fel-
lázadtak, a várható büntetések 
és a halálos fenyegetések miatt 
sok francia kimenekült az indi-
án telepekre vagy a kereskedel-
mi hajókon sokan visszatértek 
Franciaországba. A kormányzó 
nagyon sok külső és belső problé-
mával szembesült, közben erősen 
ellenezte a szövetséges indiánok 
kannibalizmusát is. A királynak 
küldött leveleiben segítséget kért 
a saját helyzetének bizonytalansá-
ga miatt, 3-4000 katona és több 

száz, férjhez menni szándékozó francia 
nő küldését szorgalmazta. A gyarmat 
vallási helyzete a katolikusok beván-
dorlásával megváltozott; már az első 
hajókkal két, a botanikában jártas ben-
cés is érkezett, akik megalapították az 
első francia iskolát Dél-Amerikában. 

Később a vallási ellentétek és küzdel-
mek kiéleződtek, ezért Villegaignon 
kormányzó 1558-ban megcsömör-
lött a vallási ellentétektől, és visszatért 
Franciaországba 80 skót és francia 
férfi társaságában; a kolónia vezetését 
Bois le Compte vette át. Villegaignon 
hazatérve bekapcsolódott a vallási vil-
longásokba, 1562-ben megsebesült 
Rouen ostromakor, majd 1567-ben 
kinevezték Sens kormányzójának. 
Szinte teljesen elfeledve 1571. janu-
ár 9-én hunyt el, a Nemours mel-
letti Beauvais en Gatinais-ben. Egy 
emléktábla őrzi az emlékét a szülőhá-
zán, valamint 2001-ben egy emlékosz-
lopot állítottak fel tiszteletére a főtéren.

Az utazásokon részt vett André 
Thevet ferences szerzetes és neves 
francia tudós, aki az élménye-
it a Délsarki Franciaország sajátos-
ságai (Les singularitez de la France 
Antarctique, 1557) kötetben adta 

10-én Búzios mellett megérkeztek 
a brazil partra, öt nap múlva pedig 
elérték a gyarmat számára kiszemelt 
Guanabara-öblöt.

Egy történelmi álmot kergetett 
Brazíliában, amikor két hajóval, 
valamint 600 katonával és hugenot-
ta telepessel birtokba vették a 
Guanabara-öböl egy kis szige-
tét, és azon megépítették Fort 
Coligny erődjét. Mellette pedig 
felépült egy Henriville nevű 
falu, amelyet II. Henrik francia 
királyról neveztek el, aki az egész 
expedíció tervét jóváhagyta, bár 
az újvilági gyarmatosítás során 
a francia korona a dél-amerikai 
gyarmatosítást korántsem támo-
gatta olyan mértékben, mint az 
észak-amerikai megtelepedést 
Québecben. Ehhez természete-
sen nagyban hozzájárult az a tény, 
hogy a franciák dél-amerikai 
gyarmatosítása megsértette az 
1493-ban kiadott pápai bullát, – 
amelyet később VI. Sándor pápa  
a tordesillasi szerződésben ponto-
sított – melyben Spanyolország és 
Portugália között osztotta fel az 
Európán kívüli újonnan felfede-
zett területeket.

A tordesillasi szerződés értelmében a 
Zöld-foki szigetektől 170 tengeri mér-
földre, nyugatra húzódott a spanyol 
és a portugál felségterületet elválasztó 
vonal. Ennek ellenére akadtak kivéte-
lek, például Amazónia egy része a spa-
nyolokat illette volna, de az egész terület 
Portugália birtokába került, a portugál 
felségterületen fekvő Fülöp-szigeteket 
viszont a spanyolok birtokolták.

Az addig lakatlan szigetet, ahol letele-
pedtek, széles és éles sziklák vették körül 
a felszínen, így nagyobb hajókkal nem 
lehetett megközelíteni lőtávolságon 
belül. A sziget két dombján, az 50-60 
méter magas sziklákon két házat építet-
tek, gerendákból és bélelt fallal, az egyik 
Villegaignon rezidenciája lett, a másik a 
közösség céljaira szolgált, ahová mint-
egy 80 ember fért el; itt istentisztele-
teket, tanácskozásokat és ünnepségeket 
tartottak. A falu házait fából ácsolták, 
és tetejüket szalmával fedték. Az erő-
döt a szövetséges indiánok segítségével 
három hónap alatt sikerült felépíteni. 

A francia telep 1557-ben kibő-
vült, mert három hajóval svájci kál-
vinista telepesek érkeztek Genfből 
Villegaignon unokaöccse, Bois le 

André Thevet  (1584)
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várossal együtt, így még aznap délután 
megkezdődött a küzdelem. A portugá-
lok három nap alatt foglalták el – márci-
us 17-én, a reggeli órákban vették be  és 
rombolták le – a francia erődöt, azon-
ban a telepesek a közeli szárazföldre 
menekültek, az indián szövetségese-
ikhez, és a portugálok távozása után 
visszafoglalták az öblöt. Ezután az indi-
án-francia konföderáció rendszeresen 
támadta São Paulót,1562 és 1564 között, 
de a város ellenállt. 

Anchieta és Nóbrega jezsuita atyák, 
akik hevesen ellenezték a portugál 
gyarmatosító módszereket, és emi-
att komoly összeütközésbe kerültek 
a kormányzóval, béketárgyalásokat 
kezdeményeztek a tamajo indiánok-
kal Iperoig faluban. A megbeszélése-
ket nagyban segítette Anchieta kivá-

közre. A könyv híressé tette a 
szerzőjét, angol és olasz nyelvre 
is lefordították. Elsőként írta 
le az újvilági termények közül 
a maniókát, az ananászt, a 
mogyorót, a kesudiót és a 
dohányt, az állatvilágból a nagy 
arapapagájt, a tukánt, a tapírt. 
Valamint újból felelevenítette 
Francisco de Orellana történetét 
az amazonokról, a harcias, 
meztelenül harcoló nőkről. A 
kötet minőségét nagyban emelte 
a 41 gyönyörű, növényeket és 
állatokat ábrázoló fametszet 
illusztráció. Az 1560. évi 
portugál támadásról pedig egy 
levélben számolt be, amely Az 
általános csillagászat (La cosmographie 
universelle) kötetben jelent meg 1571-
ben. Az expedícióról egy másik köny-
vet Boissy, Villegiagnon unokaöcs-
cse írt, amely egy régi kormányossal, 
Nicolas Barréval folytatott beszélgeté-
sen alapult: Beszélgetés Nicolas Barréval 
Villegaignon lovag amerikai hajózá-
sáról (Discours de Nicolas Barré sur la 
navigation du Chevalier de Villegaignon 
en Amérique, 1558).

Egy ábránd szertefoszlik…
III. János portugál király halála után a 
felesége, Kasztíliai Katalin, az akkor 
még csecsemő trónörökös, a későbbi I. 
Sebestyén király nevében a brazil kor-
mányzónak parancsot adott a franci-
ák kiűzésére.

1560-ban, a Mem de Sá főkormány-
zó vezette portugál flotta 
26 hajóval és 2000 katonával 
megsemmisítő vereséget mért 
a franciákra.  A támadás előtt 
két szökevény, Jean de Cointa 
és Jacques Le Balleur részle-
tes tájékoztatást adott a hely-
zetről, majd Bartolomeu de 
Vasconcelos Cunha, az előző 
év novemberében megérkezett 
tengeri flotta parancsnokával 
együtt február 21-től blokád 
alá vették a Guanabara-öblöt. 
Több francia hajót feltartóztat-
tak, és a rakományukat elko-
bozták, majd visszaküldték 
őket Franciaországba. Mem 
de Sá március 15-én 14 óra-
kor ultimátumot intézett az 
erőd parancsnokához, de Bois 
le Compte bejelentette, hogy 
megvédi a francia erődöt a 

ló tupi nyelvtudása, ezért a 
számos fegyveres incidens és 
mészárlás után végül sikerült 
elnyerni az indiánok bizal-
mát, így létrejött a béke, az 
„iperoigi fegyverszünet” a 
tamajo, a tupiniquim indián 
nemzetek és a portugálok 
között. A tárgyalások alatt 
Anchieta saját magát túszul 
ajánlotta fel, kényszerű tartóz-
kodási helyén írta meg híres 
költeményét Szűz Máriáról. A 
„De Beata Virgine Dei Matre 
Maria” címet viselő, 4900 
sorból álló poémát állítólag 
úgy készítette el, hogy 
minden reggel az iperoigi 

tengerparton, először a homokba 
írta le az új sorokat, majd ezeket 
memorizálta, az egész költeményt 
pedig később, az öt hónapig tartó 
tárgyalások sikeres befejezése után, 
São Vicentében vetette papírra. Ma 
erre az irodalmi epizódra emlékeztet 
Anchieta szobra az iperoigi strandon.

A béke azonban hamarosan súlyos 
törést szenvedett, amikor Estácio 
de Sá, az új brazíliai főkormányzó, 
Mem de Sá unokaöccse, elrendelte a 
francia telepesek végleges kiűzését. 
1565 márciusában a portugál gyar-
mati hadsereg, a Cristóvao de Barros 
által vezetett flotta támogatásával és 
a jezsuiták áldásával, São Vicentéből 
kiindulva, partra szállt a Guanabara-
öbölben, és a Cukorsüveg lábánál 
megalapították São Sebastião do Rio 

de Janeiro városát. Két évvel 
később, 1567. január 20-án, a 
város védőszentjének a nap-
ján, Estácio de Sá, a gyarmati 
hadsereggel,

 Belchior Azevedo, Esperitu 
Santo-i kapitány csapataival, 
valamint az Araribóia törzsfő-
nök által vezetett szövetséges 
keresztény temiminó indiánok 
segítségével az urucumirimi 
csatában legyőzte a franciákat 
és a velük szövetséges tamojo 
indiánokat. Estácio de Sá a 
csatában egy mérgezett nyíl-
vesszőtől szerzett sérülésébe 
rövidesen meghalt. A fran-
cia haderőket határozottan 
kiutasították Brazíliából, így 
Coligny és Villegaignon álma 
mindössze 12 évig tartott. 

                BIKFALVI GÉZA

Az elsQ mise Brazíliában

Fort Coligny ostroma 1560. március 15-én
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A periódusos rendszerben az alká-
liföldfémek között megtalálha-
tó kalcium a földkéreg ötödik 

leggyakoribb eleme. Koncentrációja 
az óceánban 3–10 millimól (mM) körül 
van (0,4 gramm/kilogramm tenger-
víz). Bár a természetben elemi formá-
ban rendkívül erős reakcióképessége 
miatt nem fordul elő, bizonyos vegyü-
letei, elsősorban a kalcium-karbonát 
(CaCO3), ami a mészkő fő alkotóele-
me, igen gyakoriak. A kalcium az élő 
szervezetek szempontjából létfontos-
ságú és igen sokrétű szerepet tölt be: 
hidroxiapatit-kristályok formájában a 
csontok és a fogak, kalcium-karbo-
nát formájában pedig egyes puhates-
tűek héjának fő szervetlen alkotóele-
mét adja. Ezen túlmenően azonban 
az egyedi sejtek életfolyamataiban is 
elengedhetetlenül fontos funkcióval 
rendelkezik. Sokrétű szerepkörének 
fényében érthető, hogy a kalcium az 
élőlények szervezetében megtalálha-
tó összes fém közül a leggyakoribb. 
Egy átlagos, 70 kilogrammos felnőtt 
szervezete körülbelül 1,7 kilogramm 
kalciumot tartalmaz. 

Vázrendszerünk	fW	alkotója
Csontjaink élő sejtekből, valamint 
a csontok rugalmasságáért felelős 
szerves, illetve a csontok megfele-
lő szilárdsága szempontjából fontos 
szervetlen összetevőket egyaránt 
tartalmazó sejtközötti állományból 
épülnek fel. A sejtközötti állomány 
szerves alkotói között elsősorban a 
kollagéneket és a proteoglikánokat 
érdemes megemlíteni, míg a szervet-
len alkotók között túlnyomó részben 
kalcium- és foszfátsók találhatóak 
meg, amelyek közül a legfontosabb 
a hidroxiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2). 

A hidroxiapatit-kristályok a cson-
tokon kívül a fogzománcban és a 
dentinállományban is megtalálható-
ak. A csontállomány szintézise során 
a csontépítősejtek (az oszteoblasztok) 
először a csont szerves állományát  hoz-
zák létre, a szervetlen sók pedig ezen 
molekulák mentén kristályosodnak 
ki és rakódnak le. A folyamatban az 
egyik kulcsenzim az úgynevezett alka-
likus foszfatáz, amelynek működése 
révén kalciumban és foszfátban gaz-
dag vezikulák (hólyagok) jönnek létre, 
és ezek felszakadásával megindulhat a 
hidroxiapatit-kristályok kialakulása.

Nem	csak	a	csontokban	van	
szerepe

A kalciumot egészen a XIX. szá-
zad végéig kizárólag a vázrendszer 
strukturális alkotójaként tartották 

számon. Sydney Ringer brit klini-
kus és élettanász azonban 1883-ban 
véletlenül egészen meghökkentő fel-
fedezést tett. Ringer izolált békaszív-
vel kísérletezett: megfigyelései szerint 
a 0,75 százalékos konyhasóoldatban 
tartott szív egy darabig működőképes 
maradt. Mivel azt hitte, hogy az oldat-
ban csupán ez a két ion volt jelen, nem 
is feltételezte, hogy a szívműködéshez 
további ionok is szükségesek. Amikor 
azonban észrevette, hogy asszisztense 
desztillált víz helyett csapvizet használt 
az oldatok elkészítéséhez, amelynek 
kalciumkoncentrációja – legalábbis az 
akkori Londonban – majdnem olyan 
magas volt, mint a vér kalciumszintje, 
rájött, hogy a szív működéséhez a kal-
ciumionok jelenléte is elengedhetetlen. 
Ez a véletlenszerű felfedezés azonban 
hosszú évtizedekre a feledés homályá-
ba veszett. Csak az 1940-es években 
jöttek rá, hogy Ringer megfigyelése 
valójában milyen korszakalkotó jelen-
tőséggel bír: a kalcium strukturális sze-
repén kívül a sejtélettani folyamatok-
ban is fontos szerepet játszik.

Miért	pont	a	kalcium?
Jelenlegi tudásunk alapján az első pri-
mitív sejt az ősóceánban alakulhatott 
ki. Az ősi sejtek életfolyamatainak 
alapját szerves molekulák (fehérjék, 
nukleinsavak) által katalizált reakciók 
adták. Ahhoz, hogy ezek a szerves 
molekulák vízben oldhatóak legye-
nek, negatív töltésű csoportjaiknak 
(példul foszfát- és karboxilcsoportok) 
köszönhetően anionos formában ala-
kultak ki, és léteznek ma is sejtjeink 
belsejében. A megfelelő ozmotikus 
nyomás és töltésegyensúly fenntar-
tása érdekében a primitív sejteknek 
aktív mechanizmusok segítségével 

A KALCIUM SZEREPE A SEJTFOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSÁBAN

EGY LÉTFONTOSSÁGÚ ION
Ha	a	kalciumra	gondolunk,	elsWként	vázrendszerünk	és	annak	megbetegedései,	például	a	csont-
ritkulás	 vagy	 éppen	 az	 érelmeszesedés	 jutnak	 eszünkbe.	 Bár	 ezek	 a	 kórképek	 természetesen	
szorosan	 kapcsolódnak	 szervezetünk	 kalciumháztartásához	 –	 hiszen	 részben	 annak	 felborult	
egyensúlyára	vezethetWk	vissza	–,	a	sejtek	életében	a	sejtosztódástól	kezdve	a	sejthalállal	bezá-

rólag	gyakorlatilag	nincs	olyan	folyamat,	amelyben	a	kalcium	ne	töltene	be	valamilyen	létfontos-

ságú	szerepet:	a	kalcium	egy	valóban	univerzális	jelátvivW.

 Sydney Ringer 

(A KÉP FORRÁSA: ORCHARD ÉS MTSAI, 

CARDIOVASCULAR RESEARCH, 1994)
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szük a lehetséges ionokat, egyedül a 
kalcium felel meg valamennyi köve-
telménynek. Így lett az eredetileg 
„nemkívánt” kalciumból elengedhe-
tetlenül fontos hírvivő.

Szabályozó	molekulák
Ahhoz, hogy a kalcium betölthesse 
hírvivő szerepét, számos, a kalcium 
transzportjában szerepet játszó mole-
kulának kellett kialakulnia a törzsfej-
lődés során. Szükség volt például egy 
olyan ioncsatornára, ami képes volt 
szabályozott formában beengedni a kal-

távol kellett tartaniuk bel-
világukból a tengervíz két 
domináns ionját (a nátrium- 
és a kloridionokat), ugyan-
akkor a töltéssemlegesség 
miatt szükség volt egy olyan 
pozitív töltésű kationra, ami 
nem kötődik a szerves mole-
kulákhoz, és ezáltal nem 
csapja ki azokat – így vált a 
fő intracelluláris kationná a 
kálium. A kalcium erős reak-
ciókészsége miatt a szerves 
anionokkal nagyrészt oldha-
tatlan sókat képez, ezért a sej-
teknek a nátriumhoz hason-
lóan a kalcium intracelluláris 
koncentrációját is alacsony 
szinten kellett tartaniuk, míg 
a foszfátokkal oldható sókat 
képező magnéziumot a sejtek 
beengedték a citoplazmájuk-
ba. A nemkívánt ionok (Na+, 
Cl–, Ca2+) koncentrációjának szabályo-
zása és az ionok eltávolítása érdekében 
specifikus, csak az adott iont felismerő 
ionpumpák alakultak ki. Valószínűleg 
így jöhetett létre a ma élő sejtekre is 
jellemző egyenlőtlen ioneloszlás, misze-
rint a sejtekben a K+, a Mg2+, a fosz-
fátok és a karboxilátok koncentrációja 
magas, a Na+, a Ca2+ és a Cl–-ionok 
koncentrációja pedig alacsony a sejten 
kívüli közeghez képest.

Amint a primitív sejtek a törzsfejlő-
dés során mind összetettebbé váltak, 
egyre nagyobb szükség volt az életfo-
lyamatok térben és időben 
történő precíz összehan-
golására, ami a leghatéko-
nyabban specializált hírvi-
vők segítségével volt meg-
valósítható. A hírvivők 
számos kritériumnak kell 
hogy megfeleljenek: nem 
metabolizálódhatnak a sej-
tekben, gyors kinetikával 
kell rendelkezniük, köny-
nyen és egyértelműen azo-
nosíthatóak kell legyenek 
a molekulák számára, szá-
mos fehérjéhez kell rever-
zibilis módon kötődniük, 
egy befelé mutató elektro-
kémiai gradiens kell hogy 
legyen a sejt belső és külső 
közege között, és precízen 
szabályozott, szelektív 
transzporttal kell rendel-
kezzen. Ha számba vesz-

ciumot a sejtek belsejébe, 
amennyiben erre szükség 
volt. A csatorna működését 
külső és belső tényezők egy-
aránt képesek voltak befo-
lyásolni. A korábbiakban 
említett, a kalcium sejtekből 
történő eltávolítását végző 
aktív pumpamechanizmus 
természetesen ekkorra már 
rendelkezésre állt: ez volt 
hivatott leállítani a kalci-
umjelet azáltal, hogy a jel 
közvetítését és feldolgozását 
követően „feleslegessé” vált 
kalciumionokat eltávolította 
a sejtek citoplazmájából.

A kalciumcsatornán és 
-pumpán kívül további, új 
működésű fehérjék kiala-
kulására is szükség volt. A 
sejtek citoplazmájában a 
kalcium speciális kalciumkö-

tő fehérjékhez kapcsolódik (ezek közül 
a legismertebb a kalmodulin), amelyek 
túl azon, hogy pufferként működve 
alacsony értéken tartják a citoplazmába 
hirtelen beáramló szabad kalciumionok 
koncentrációját, részt vesznek a kalci-
umjel dekódolásában is, ezáltal kalcium-
szenzor funkciót is betöltenek. Ezalatt 
azt értjük, hogy a kalciumkötő fehérjék 
– aktiválódásukat követően – további 
célfehérjék működését képesek befolyá-
solni, azaz a kalciumjelet továbbadják a 
sejt különböző életfolyamatait szabályozó 
további molekulák számára. A kalcium 

által szabályozott folya-
matok közé tartoznak az 
anyagcsere-folyamatok, 
egyes hormonok hatásai, 
mirigyszekréció, az idegi 
átvivőanyag-felszabadulás, 
az izomösszehúzódás, csil-
lóműködés, az amőboid 
mozgás, a sejtváz, a sejtcik-
lus, a megtermékenyítés, 
a fehérjefoszforilációs vál-
tozások, a látás, sejtdiffe-
renciálódás, génexpresszió, 
memória és az aktív sejtha-
lál (apoptózis) is.

A	jel	kialakítása	
és	leállítása

Mivel a sejtmembrán és 
a belső membránok nem 
átjárhatóak a kalcium-
ionok számára, további 
speciális molekulák vesz-

A mai sejtekre jellemzQ egyenlQtlen ioneloszlás. A sejtmembránban 
elhelyezkedQ ioncsatornákon keresztül passzív módon lezajló 

ionáramok irányát fekete, az aktív mozgásokat vörös nyilak jelzik. Az 
ionok köré rajzolt körök mérete azok relatív koncentrációjára utal

A kalciumjel kialakításában és leállításában részt vevQ legfontosabb 
molekulák (receptorok, ioncsatornák, pumpák és kalciumkötQ fehérjék) 

vázlatos elhelyezkedése és m_ködése egy sejtben
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nek részt a kalcium transzportjában. 
Ezen molekulák, bár szerepük hasonló, 
mégis sejtspecifikus megjelenési min-
tázatot mutatnak, vagyis a sejtek saját 
igényeik alapján egy ún. globális kalci-
um-eszköztárból „válogatják ki” azokat 
a molekulákat, amelyek működésükhöz 
és életfolyamataikhoz a leginkább meg-
felelőek. Gondoljunk csak bele: az olyan 
aktív (ingerlékeny) sej-
teknek, mint például az 
ideg- vagy izomsejtek-
nek sokkal gyorsabban és 
hatékonyabban működő 
molekulákra van szük-
ségük, mint egy lassú 
működésű (nem inger-
lékeny) sejtnek, például 
egy porcsejtnek. Fontos 
megemlíteni, hogy az 
eukarióta sejtekben a 
kalciumnak csak egy 
kisebb hányada szárma-
zik a sejten kívüli tér-
ségből; a kalcium nagy 
része a sejtszervecskék, 
elsősorban az úgyneve-
zett endoplazmatikus 
retikulum belsejéből sza-
badul fel, és a jel leál-
lítását követően ott is raktározódik.

A kalciumot a sejt belsejébe beenge-
dő sejtfelszíni kalciumcsatornák közül 
a legfontosabbak a feszültségérzékeny 
kalciumcsatornák, valamint a különbö-
ző ligand-vezérelt kalciumcsatornák. 
Ez utóbbiak rendkívül sokfélék lehet-
nek, és számos molekula, illetve környe-
zeti hatás (például hőmérséklet, ozmo-
tikus viszonyok, mechanikai hatások) 
képesek befolyásolni működésüket. 
A belső kalciumraktárakból speciális 
ligandvezérelt ioncsatornákon keresz-
tül képes ürülni a kalcium; ezek közül 
a két legfontosabb típus az úgyne-
vezett inozitol-triszfoszfát-receptor 
(IP3) és a rianodinreceptor. Az IP3-
receptor elsősorban a nem ingerlé-
keny sejteken, a rianodinreceptor 
pedig főként az ingerlékeny sejteken 
található meg.

A kalciumjel leállításáért felelős pum-
pamechanizmusok működésük és elhe-
lyezkedésük alapján is több csoportba 
sorolhatóak. Az ATP-ben tárolt energi-
át közvetlenül hasznosító kalciumpum-
pák vagy a sejtközötti térbe, vagy pedig 
a belső kalciumraktárakba pumpálják 
az ideiglenesen „feleslegessé” vált kal-
ciumionokat; a kalciumot a nátrium-

gradiens terhére transzportáló, másod-
lagosan aktív molekulák pedig elsősor-
ban a sejtközötti térségbe választják ki 
azokat. A belső kalciumraktárak töl-
töttségét, illetve feltöltését külön útvo-
nal, az ún. raktárvezérelt kalciumbelé-
pés felügyeli és tartja finom szabályozás 
alatt. Az endoplazmatikus hálózaton 
kívül további sejtszervecskék, pl. a 

mitokondrium, a Golgi-készülék, illet-
ve maga a sejtmag is saját, jól szabályo-
zott kalcium-háztartással rendelkezik.

Térben	és	idWben
Ha valamilyen külső hatásra akár a 
feszültségfüggő, akár a ligandvezérelt 
kalciumcsatornák megnyílnak, a kiala-
kuló kalciumjel a sejten belül a kalci-
umkötő fehérjéknek köszönhetően 
általában jól lokalizált, azonban a jel 
erősségétől függően – a szomszédos 
csatornák aktiválásán keresztül – gyak-
ran globális, a sejt egészére kiterjedő 
eseménnyé válik. Különösen a nagy-
méretű sejteknél (például vázizomrost) 
a kalciumjel terjedése „kalciumhullá-
mok” formájában követhető nyomon. 
Vannak olyan esetek is, amikor a kal-
ciumjel időben periodikusan ismétlőd-
ve úgynevezett kalcium-oszcillációkat 
alakít ki; ezek a periodikus kalcium-
jelek például a sejtdifferenciálódás ese-
tén lehetnek fontosak: az oszcillációk 
amplitúdó- és frekvencia-dependens 
módon különböző génexpressziós vál-
tozásokat idézhetnek elő. 

Említettük, hogy a kalcium magas 
koncentráció esetén képes keresztbe 
kötni és ezáltal kicsapni a szervetlen 

és a szerves savakat. Pontosan ebben 
rejlik a kalcium egyedülálló kettőssége: 
miközben a kalcium jelenléte létfon-
tosságú a sejtek megfelelő működése 
szempontjából, ha koncentrációja túl-
lép egy adott határértéket, a kicsapó-
dó kalciumsók jelenléte sejthalálhoz 
vezet. Ez a tulajdonsága azonban nem 
minden esetben hátrányos, sőt a törzs-

fejlődés során voltakép-
pen egy új, ugyancsak 
nagyon fontos szerepkört 
kapott: a sejten kívüli tér-
ben éppen ennek követ-
keztében jelentek meg az 
első szilárd vázak – pél-
dául a puhatestűek héja. 
Miközben a többsejtű élő-
lények elhagyták az óce-
ánt, az élet kialakulásának 
színhelyét, létre kellett 
hozniuk saját sejtközötti 
állományukat, amelyben 
a kalcium koncentráci-
ója magas volt. A sejtek 
belvilágából kiválasztott 
kalcium tehát a sejtközötti 
állományban szaporodott 
fel. A későbbiekben ez a 
kalcium lokálisan kalcium-

karbonát (például csigák, kagylók héja) 
vagy kalcium-foszfátok (például csont) 
formájában kicsapódott, ami egyrészt 
szilárd vázat és ezáltal támaszt, valamint 
védelmet nyújtott, másrészt fontos kal-
ciumraktárként is funkcionált, amelynek 
köszönhetően a kalcium koncentrációja 
precízen szabályozhatóvá vált.

Talán nincs még egy elem a sejtek 
életfolyamatainak szabályozásában, ami 
olyan létfontosságú, ugyanakkor olyan 
ellentmondásos volna, mint a kalcium. 
A sejtek nem maradhatnak életben, ha 
nem tudnak olyan kalciumjeleket gene-
rálni, amelyek minden jelentős életfolya-
matban részt vesznek. Ugyanakkor ha a 
kalciumfelvétel szabályozásába hiba csú-
szik, a túlságosan magas intracelluláris 
kalciumkoncentráció könnyen kataszt-
rófához vezethet. Az ezen a területen 
folyó rendkívül intenzív kutatások 
ellenére még ma sem ismerjük teljesen, 
hogy a kalcium pontosan hogyan vesz 
részt olyan komplex folyamatok szabá-
lyozásában, mint a génexpresszió vagy a 
sejtek differenciálódása – és csak remélni 
tudjuk, hogy idővel még teljesebb képet 
kaphatunk ezen rendkívül fontos hírvi-
vő további izgalmas szerepeiről.

MATTA CSABA

IsmétlQdQ kalciumjelek (oszcilláció) detektálása laboratóriumi körülmények 
között kalciumérzékeny fluoreszcens festék segítségével differenciálódó 
porcsejteken. A. A kalciumjel idQbeli lefutása egy sejtben egyetlen vonal 

mentén pásztázva B. Porcsejt-tenyészetrQl készült mikroszkópos felvétel 4 
különbözQ idQpillanatban. A fehér nyilak olyan sejtekre mutatnak, amelyekben a 

kalciumkoncentráció periodikusan változik.
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Japán, Kína és Nagy Britannia po-
litikai döntéshozóinak a támogatása, 
amit a „Human Genome Project” és 
kapcsolódó posztgenomikai prog-
ramjai működtetéséhez nyújtott. A 
program az eredetileg tervezettnél 
sokkal gyorsabban teljesítette első 
szakaszának fő célkitűzését, neve-
zetesen az emberi génállomány – 
genom – molekuláris szintű leírását. 
Ez tudományos és tudománypoliti-
kai tényezőknek egyaránt köszönhe-
tő volt.

A gyorsulás okai
Hatalmas mértékben felgyorsult a 
nanobiotechnológián alapuló nagy át-
eresztőképességű, úgynevezett „high-
throughput” metodikák fejleszése 
(nukleotid szekvencia-meghatározás, 
microarray technológia, teljes genom 
vizsgálatok), hiszen  egyre nagyobb 
kutatási teljesítményt egyre olcsóbban 
lehetett elérni. Külön kiemelendők az 
újgenerációs szekvenálási eljárások be-
kerülésének hatása.

Egyre több és egyre teljesebb, in-
terneten elérhető adatbá-
zis vált hozzáférhetővé a 
kutatók számára. Létre-
jött a térbeli és időbeli 
korlátokat virtuálissá 
tevő „in silico” (kompu-
ter előtti) kutatás lehető-
sége. Ez egyben a tudo-
mány rendkívül széleskö-
rű demokratizálódását 
eredményezte és eredmé-
nyezi ma is.

Kiteljesednek a bioin-
formatikai elemzések a 
nagy elemszámú biológiai 
rendszerek adattengeré-

BIOETIKA
A	genetikai	kutatások	az	elmúlt	évtizedekben	alapvetW	átalakuláson	mentek	keresztül.	Ez	az	
átalakulás	maga	után	vonja	valamennyi	vele	összefüggW	alkalmazási	terület	alapvetW	módosu-
lását	is.	A	genetikai	kutatás	nem	pusztán	megismerW,	kognitív	vagy	meghatározott	szektorokat	
érintW	tudományos-technológiai	aktivitás,	hanem	társadalmat,	szemléleti	paradigmákat	formáló	
„kulturális”	tevékenység	is.	Kétrészes	cikkünkben	a	genetikai	és	epigenetikai	kutatások	bioeti-

kai	vonatkozásait	boncolgatjuk.

A genetikai kutatások 
eredményessége, hatékony-
sága, kockázatai és pers-

pektívái összefüggnek a társadalmi 
környezet értékeivel, normáival, to-
lerancia- és kommunikációs képes-
ségeivel, műveltségével. Pragmati-
kus megközelítéssel ez szükségessé 
teszi azt, hogy tervszerűen foglal-
kozzunk a genetikai-genomikai-
epigenetikai kutatáshoz és az ered-
mények gyakorlati alkalmazásához 
szükséges támogató és befogadó tár-
sadalmi és politikai környezet 
kialakításával és fenntartásá-
val. Az átfogó, sokrétű, hosszú 
távú és előre nem látott hatá-
sok miatt azonban a pragmati-
kus megközelítést lényegesen 
meghaladó elemzésekre, társa-
dalmi párbeszédre és a tanulsá-
gok levonására is szükség van.

Az elmúlt évtizedekben ro-
hamosan bővültek genetikai 
ismereteink. Ezt elsődlege-
sen a korszerű orvosbiológia 
fejlődése hozta magával, 
amit azonban jelentősen fel-
gyorsított az USA, az EU, 

1.
rész
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nek elemzésére is, útvonal- és génhá-
lózat-analízisek és az ennek meg-
felelő szoftverek sokasága jelent 
és jelenik meg napjainkban. A 
hagyományosabb, úgynevezett 
„frekventista” analízisek mellé be-
léptek a nagy halmazokat kezelő 
matematikai-statisztikai eljárások 
(például a Bayes-háló eljárás).

A program vezetőinek sikerült 
folyamatosan fenntartani a prog-
ram közpolitikai és közigazgatási 
támogatását, és a média segítségé-
vel a társadalmi támogatását is. A 
fel-fellángoló viták ellenére a 
többség nem vonta kétségbe, hogy 
helyes elsőbbséget adni ennek a 
programnak, mert hosszú távon 
ebből származhat a legtöbb előny a 
legtöbb ember számára, s mindez 
elfogadható, kezelhető kockázatok-
kal jár.

A támogatással a program veze-
tőinek sikerült az érintett vala-
mennyi szakterület kiváló, és mo-
tivált művelőit, kutatócsoportokat 
és fejlesztő teameket, megfelelő in-
tézményi háttérrel, jól szervezet-
ten, fokozatosan kibővülő nem-
zetközi együttműködés kialakítá-
sával hatékonyan működtetni.

A program előre nem látott hasa-
dása és az üzleti nyereséget ered-
ményező hasznosítást előtérbe he-
lyező „kihívó” fellépése végső so-
ron nemhogy veszélyeztette volna 
az eredetileg kitűzött célok eléré-
sét, hanem a kiváltott versengéssel 
egyértelműen felgyorsította a 
programot. Ez a közérdekű mellé 
beillesztette a magánérdekű meg-

közelítéssel járó sajátosságokat, ami 
jelentős magánforrások bevonásával 
és további szereplők, célok, távlatok 
megjelenésével járt. Lejobb példa er-
re a Craig Venter nevével fémjelzett 
magánvállalkozás, a Celera, mint 
konkurrens megjelenése az állami-
lag finanszírozott HUGO (HUman 
Genome Organisation) mellé, me-
lyet James Watson után Francis Col-
lins irányított.

Az emberi civilizáció jelen álla-
pota, a nagy népbetegségek terje-
dése, mint kihívás, különösen ked-
vez az orvosbiológiai és a techno-
lógiai megközelítések összekapcsoló-
dásának. A biotechnológia, az infor-
mációs technológia és más új technoló-
giák (pl. nanotechnológia) szinergikus 
működése az orvosbiológiai kutatási 
módszertan és eszköztár óriási fejlő-
dését indította el és tartja fenn.A ge-

netikai kutatásokra épülő 
alkalmazások elterjesztése 
mára minden olyan ország 
számára kiemelt jelentősé-
gű, amely lakosságának el-
fogadható életminőséget 
törekszik biztosítani és sa-
ját gazdaságot, kulturális 
szférát fenntarthatóan kí-
ván működtetni. Nagy fel-
adat azonban a gyakorlati 
alkalmazások nemkívána-
tos velejáróinak kiküsz-
öbölése, amit mindenek-
előtt az etikai elfogadha-
tóság biztosítását jelenti. 

Ennek eszközei lehetnek például az 
általános és a szakmai oktatás, kép-
zés, a szakmai, etikai és jogi szabályo-
zás és betartásuk ösztönzése, az etikai 
bizottságok, a hatósági tevékenység 
(engedélyezés, ellenőrzés), a szakmai 
szervezetek autonóm szerepvállalása, 
és a társadalmi párbeszéd.

A jelenleg jellemző helyzet vár-
hatóan még jó ideig érvényes ma-
rad. Ezt a tudományfejlődés mel-
lett a társadalmi szükségletek és el-
várások, a meghatározó geopoliti-
kai folyamatok, gazdasági, politi-
kai és kulturális trendek is előre 
vetítik. Mindezt különféle – poli-
tikai, gazdasági, társadalmi – vál-
ságok átmenetileg megzavarhat-
ják, de meg nem hiúsítják.

A genetikai kutatás eredményei-
nek egyik elsődleges alkalmazási 
területe az emberi diagnosztika és 
gyógyítás. A bekövetkezett fejlődés 

hatására megváltozik a klinikai or-
vosi szemlélet és gyakorlat. Ennek 
súlypontja a tünetekkel jelentkező 
beteg kezeléséről fokozatosan áthe-
lyeződik a tünetmentes állapot idején 
folytatott diagnosztikai tevékenység-
re alapozott megelőzésre és a sze-
mélyre szabottan tervezett és végre-
hajtott orvosi beavatkozásokra.

A mai orvoslás az úgynevezett 4P 
medicina egységét jelenti, ahol a 
prevenció, a prediktív kutatás, a 
perszonalizált (személyre szabott) 
medicinális gyakorlat kiegészül az 
orvos-beteg kétoldalú, aktív, ne-
velésre alapuló kommunikációjával 
(participatory).

A	határok	kérdése
A tudományban nagyon fontos a 
határok ismerete. Sőt egy tudo-
mányt az tesz tudománnyá, hogy is-
meri a határait. Nem akar olyan kö-
vetkeztetéseket levonni, amire nincs 
feljogosítva. A lét és a nemlét kérdé-
sére másként válaszol a filozófia, a 
teológia és másként a biológia. Az 
élet keletkezésének csodájára mai is-
mereteink szerint nincsen kielégítő 
tudományos válasz. Vannak hipoté-
zisek, feltételezések, de nincsenek 
mindent eldöntő bizonyítékok. A 
matériával foglalkozó tudós, legyen 
az agy, az elme, a DNS szakértője, 
nem adhat választ az élet „miért”-jé-

Francis Collins

Craig Venter
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nek a kérdésére. Akár-
milyen elmélyült a saját 
szakmájában, senki 
nem állíthatja, hogy a DNS a vi-
lág ura, és mindent a DNS vak 
véletlene dönt el. Ezt a sorok írója 
mint vulgármaterialista „határ-
sértést” értelmezi. (A másik „ha-
társértés” a „vulgárteológia”, 
amely fundamentalista mó-
don értelmezve a hitvallá-
sok iratait-például a Bibliát- 
annak szavait kéri számon, 
az amúgy teljesen más kér-
désre válaszoló kinyilatkoz-
tatás állításain és modelljein.)

A genomikai, proteomikai, 
meta-bolomikai és bioinformatikai 
megközelítést is integráló rendszerbio-
lógiai szemléletű humángenetikai ku-
tatás kezdve hagyományos terepén, a 
mendeli öröklésmenetű betegségek 
kutatásán, kiteljesedve a teljes ge-
nomszintű analízisek (GWAS= ge-
nom-szintű- asszociációs vizsgálat) 
magában foglalja a gyakori nem 
fertőző betegségek kockázati té-
nyezőinek kutatását, a személyre 
szabott diagnosztikát és terápiát 
célzó farmakogenomikát, s vállal-
kozik a nagy populációkban kimu-
tatható normál és kóros genetikai 
variációk vizsgálatára és feltérké-
pezésére is.

Az ismeretterjesztés szerepe
A genetikai kutatás, a biotechno-
lógia és a (bio)informatika párhu-
zamos fejlődése óriási mennyiségű 
adat gyűjtését, rögzítését, raktáro-
zását, feldolgozását, elemzését te-
szi, tette lehetővé. Nagy értéket je-
lentenek a különféle forrásokból 
származó genetikai információk, 
amelyek elérhetősége, minősége, 
hozzáférési és felhasználási lehető-
sége nélkülözhetetlen a továbblé-
péshez. Nagyon sokféle genetikai 
adatbank, biobank jött létre az el-
múlt évtizedekben. Mind a kuta-
tásnak, mind a társadalomnak az 
az érdeke, hogy ezt a hatalmas in-
formációs potenciált optimálisan 
ki lehessen használni a kutatásra és 
az alkalmazások kifejlesztésére, 
egészségfejlesztési, klinikai és gaz-
dasági hasznosítására.

Máris óriási fejlődés tapasztalható az 
öröklődő, némi leegyszerűsítéssel 
monogénes eredetűnek tekinthető 
megbetegedések kimutatására szol-
gáló, könnyen alkalmazható, vi-
szonylag olcsó tesztek kifejlesztésében 
a kapcsolódó morbiditás és mortalitás 
valószínűségének előrejelzésében. 
Ugyanakkor nem következett be lé-
nyeges áttörés e betegségek kezelésé-
ben, amit a génterápiás eljárások fej-
lődésétől vártunk. Ez a helyzet na-
gyon komoly etikai problémákat vet 
fel, amit tovább bonyolít az, hogy az 
internetes kereskedelmi forgalomban 
bárki számára, személyes döntése 
függvényében, könnyen elérhetőek a 
géndiagnosztikai tesztek. Sajnálatos 
módon azonban a vizsgált személy 
megfelelő orvosi-, genetikai tanács-
adás nélkül maga marad saját kocká-
zati tényezőivel szembesülve. Ennek 
kapcsán fontos feladat a társadalom 
legszélesebb rétegei – egészségügyi és 
ezen belül a genetikai ismereteinek a 
növelése és a genetikai tanácsadás 
elérhetőségének a biztosítása a legfia-
talabb korosztálytól kezdve a neve-
lést. Hatalmas jelentősége van a tudo-
mányos ismeretterjesztésnek, amelyet 
átgondolt rendszerben (és nem kam-
pányszerűen) kellene működtetni.

Egyes genetikai adottságok öröklő-
dése nem csak a családi, hanem etni-
kai, raciális összefüggéssel is rendel-
kezik, amit a halmozódásuk jelez a 
meghatározott társadalmi csoportok-
ban. Ez együtt járhat a társadalmi 
stigmatizáció, a diszkrimináció, a ki-
rekesztés jelenségeivel.

Fontos genetikai kutatási 
irány a gyakori, nem fertőző 
krónikus betegségek – ma-
gas vérnyomás, rák, diabé-
tesz, krónikus gyulladásos, 
neuropszichiátriai megbete-
gedések stb. – vizsgálata. Ez 
nagyon komplex feladat, mi-
vel többségükben a genetikai 
tényező mellett környezeti, 
társadalmi, gazdasági, kultu-
rális és egyéb más tényezők 
(azaz epigenetikai faktorok) 
kölcsönhatása eredményezi a 
kórképet. Kutatásuk komoly 
kutatásetikai problémát je-
lent, hiszen az előrelépéshez 

interdiszciplináris együttműködésre 
van szükség, amiben meg kell haladni 
a hagyományos orvosbiológiai kuta-
tási paradigma kereteit, tiszteletben 
tartva az emberen végzett kutatás 
etikai elveit és normáit.

A farmakogenomikai kutatások 
célja a genetikai változatok (polimor-
fizmusok) szerepének tisztázása a 
gyógyszerszeres kezelésekre adott 
válaszok (pl. toxicitás, hatásosság, 
adagolás) egyéni eltéréseiben és a ge-
netikai változatosság feltárásával kü-
lönböző nagyságú populációk jel-
lemzése epidemiológiai vizsgálatok 
segítségével.

A sokat ígérő populációgenetikai 
kutatások is számos etikai kihívást 
hordoznak. Számos populáción be-
lüli genetikai variációkat feltérké-
pező vizsgálat van, ami nem irá-
nyul meghatározott orvosbiológiai 
adat, információ megszerzésére, 
hanem fő célja kódolt, kétszeresen 
kódolt vagy anonimizált DNS-
minták és a hozzá kapcsolható ada-
tok felhasználása. 

A korszerű molekuláris biológia, a 
genetikai illetve genomikai (az egész 
genomra, genetikai állományra) tu-
domány három alapvetően kapcsolt, 
de megkülönböztetendő területen je-
lentett áttörést a biológiában (így az 
orvosi biológiában is): ezek a biotech-
nológia, a géndiagnosztika illetve a 
génterápia. Mindhárom aspektusa a 
molekuláris biológiának jelentős eti-
kai kérdéseket vet fel.

FALUS ANDRÁS
OBERFRANK FERENC

James Watson



A paprika nagy bizonyosság-
gal Közép-, illetve Dél-
Amerikából származik és 

Kolumbusz hajóorvosa, Chanca hozta 
be Európába. Mivel sokáig azt híresz-
telték róla, hogy mérgező, Európában 
először csak dísznövényként termesz-
tették. Magyarországra valószínűleg 
a törökök közvetítésével jutott el, 
ahogy erre egykori neve – törökbors 
– is utal. Első hazai leírása 1570-körül 
született meg. Fűszerként való felhasz-
nálása is török közvetítéssel terjedt el a 
XVIII. században, elsőként a Balkán-
félszigeten. Eleinte nálunk is csak 

dísznövényként termesztették, majd 
olcsósága miatt kezdték el borspótló-
ként használni a paraszti konyhákban. 

A kedvező éghajlati és talajadottsá-
gok miatt hazánkban gyorsan teret 
hódított, s már nagyon korán kiala-
kultak a ma is ismert legnagyobb 
paprikatermesztő területek Szeged, 
Kalocsa, Szentes és Cece környékén. 
Népszerűségét tovább növelte, hogy 
sok helyen, hatékony gyógyszerek 
hiányában, kolera elleni csodaszernek 
tartották. Az 1831-es járvány idején 
megelőzésre használták, és nemcsak 
termését, hanem az abból készült 

igen erős paprikapálinkát is. Akkor 
még nem tudták, hogy a paprika 
sok C-vitamint tartalmaz, és ezzel 
önmagában is segít a betegségek elle-
ni védekezésben, az emberi szervezet 
ellenálló képességének javításában.

Az	elsW	ellenségek
A termesztésbe vonásával párhuza-
mosan, mintegy annak következmé-
nyeként, sorra megjelentek a papri-
kát károsító kórokozók és kártevők 
is. Ma már többségük ellen hatékony 
védelmet nyújtanak a széles kör-
ben használatos növényvédő szerek. 

É V E K E N  Á T  TA R T Ó  V I S S Z A K E R E S Z T E Z É S E K  N É L K Ü L

HOMOZIGÓTA PAPRIKA 
– PORTOKBÓL

Napjainkban	 a	 paprika	 az	 egyik	 legfontosabb	 –	 Hungarikumként	 is	 számontartott	 –	 gazdasági	
növényünk,	 noha	messzi	 tájakon	 Wshonos.	 Köszönheti	 ezt	 a	 speciális	 hazai	 klímaviszonyokból	
adódó,	 kimagaslóan	 jó	 beltartalmi	 értékmutatóinak,	 kedvezW	 táplálkozás-élettani	 hatásának,	
magas	 C-vitamin-tartalmának	 és	 szélesköre	 felhasználhatóságának	 az	 élelmiszeriparban.	 Egy	
olyan	biotechnológiai	módszert	mutatunk	be,	amely	hatékony	kiegészítWje	a	klasszikus	növényne-
mesítési,	köztük	a	paprikanemesítési	módszereknek.
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fajták, illetve hib-
ridek létrehozásá-
ra. Hogy miként? 
Egy-egy kedvező 
tulajdonság átvitele 
az egyik fajtából a 
másikba kereszte-
zéssel történik. Az 
így kialakított új 
tulajdonságokat 
ezután genetikai-
lag rögzíteni kell, 
hogy az utódokban 
stabilan öröklődje-
nek. Ehhez azonban 

további, éveken át tartó visszakereszte-
zésekre van szükség, ami a paprika ese-
tében akár 5–10 évet is jelenthet. 

Nemzedékgyorsítás
A nemesítés klasszikus módszerei – 
láthattuk – meglehetősen időigénye-
sek. Ráadásul a kórokozók egy része 
– legfőképpen a vírusok – egy idő 
után egyszerűen fittyet hány a több 
évig tartó munkára, és áttöri a már 
kialakított rezisztenciákat. 
Felgyorsult világunkban a 
biotechnológia tudománya 
azonban újabb lehetőségeket 
kínál a nemesítőknek, kihasz-
nálva az in vitro (steril) kul-
túrák előnyeit. Számos nagy 
külföldi vetőmagcég saját 
biotechnológiai laboratóriu-
mot állított fel, ahol maguk 
kísérleteznek ki genetikailag 
stabil nemesítési vonalakat steril szö-
vettenyésztési eljárással. Közülük a 
portokkultúra egy olyan szövettenyész-
tési módszer, amely kiválóan alkal-
mas erre a célra a zöldségnövények 
körében, különösen a termesztett 
paprika tekintetében. Ennek köszön-
hetően Franciaországban már a 80-as 
évek elején sikeresen 
kidolgozták a haploid 
indukción alapuló, 
dihaploid növény 
létrehozását célzó 
laboratóriumi eljá-
rást. Ezeket a több 
szempontból is igen 
értékes növényeket 
– angol elnevezésük 
(doubled haploid) 
rövidítését használva 
– egyszerűen csak 
DH-növényekként 

Néhány kórokozóval, elsősorban a 
vírusokkal szemben azonban csak és 
kizárólag a rezisztens fajták, hibridek 
kialakítása jelent megoldást. A pap-
rikában a legnagyobb, vírus okozta 
kártételek mind a mai napig a TMV 
(Dohány Mozaik Vírus), a CMV 
(Uborka Mozaik Vírus) és a TSWV 
(Paradicsom Bronzfoltosság Vírus) 
számlájára írhatók. 

Ráadásul a kemikáliákon alapuló 
növényvédelem sem egészen prob-
lémamentes. A növényvédő szerek 
felhasználását szabályozó uniós ren-
delkezések 2004 óta hazánkban is 
megszigorították a korábbi vegyszeres 
védekezést. Az antibiotikumok fel-
használásának kizárása a növényvé-
delemből – a humánkockázat csök-
kentése céljából – rendkívüli módon 
megnehezítette például a baktériu-
mok elleni védekezést, miután más, 
felszívódó hatású készítmények e 
kórokozók ellen nem léteznek. Így 
évről évre jelentős terméskiesést okoz 
a Xanthomonas vesicatoria nevű bak-
térium, amely a paprika baktériumos 
levélfoltosságát és varasodását előidé-
ző kórokozó vagy például – a metil-
bromid 2005-ös betiltását követően 
– a gyökérgubacs-fonálférgek néhány 
ismert faja (Meloidogyne ssp.). 

A termesztők részéről ezért mind 
nyíltabban és sürgetőbben fogalmazó-
dott meg az igény a rezisztens hibrid 
vetőmagok iránt, a környezettudatos 
gazdálkodás jegyében. Ezt felismerve 
a nemesítők – a paprika beltartalmi 
és morfológiai tulajdonságainak folya-
matos javítása mellett – már évek óta 
nagy hangsúlyt fektetnek a rezisztens 

emlegetik a szakemberek, és a köztu-
datban is egyre inkább így terjedt el.  

Magyarországon elsőként intéze-
tünkben, a gödöllői Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpontban 
(MBK) kezdtünk el foglalkozni ezzel 
a technikával a 90-es évek elején, és a 
számos technológiai fejlesztés eredmé-
nyeképpen jelentős mértékben javult 
a növényregenerációs gyakoriság. A 
hatékonyság mellett a módszer legna-
gyobb előnye – ami leginkább vonzó-
vá teszi a nemesítők körében –, hogy 
meglehetősen időtakarékos. Steril 
körülmények között ugyanis egyetlen 
nemzedék (1 év!) is elegendő a gene-
tikailag stabil, örökítőanyagában egy-
öntetű homozigóta szint eléréséhez. 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központhoz csatlakozott MBK Növényi 
Szövettenyésztési Csoport mind a mai 
napig egyedülállóan és eredményesen 
integrálja ez irányú kutatási eredménye-
it a magyar mezőgazdaságban, a hazai 
paprikanemesítőkkel és vetőmagter-
mesztő cégekkel való sikeres, szolgálta-

tás jellegű együttműködések keretében. 
Szövettenyésztési csoportunk külföl-
di partnerekkel is kapcsolatban áll: a 
dihaploid paprika-vonalak folyamatos 
létrehozása mellett, szakmai tapasz-

Kislexikon

HAPLOID: olyan sejt, szövet vagy szervezet, 
amelynek a kromoszómakészletében minden 
kromoszómából egy van jelen. Jele: n. A 
diploid sejtben kétszeres számban van jelen 
minden kromoszóma, jele: 2n.

A mikrogametogenezis folyamata in vivo 

(FORRÁS: DUDITS DÉNES, HESZKY LÁSZLÓ, 2014)

Portokból regenerálódó paprikanövények 

Petri-csészében 



talatával korábban már két külföldön 
működő, piacorientált szövettenyésztési 
laboratóriumban is segítette e módszer 
bevezetését.

Vándorúton
A portokkultúra eredményessége – a 
genetikai háttér mellett – több apró és 
elsőre talán lényegtelennek tűnő kör-
nyezeti feltétel függvénye. A látszó-
lag egyszerű technika lépésről-lépésre, 
nagyon sok buktatót rejt magában. 
Mindjárt az első maga a paprika típu-
sa, annak genetikai meghatározott-
sága, amit összefoglaló néven geno-
típusnak nevezünk. Általánosságban 
elmondható, hogy az étkezési típusú 
paprikák (Cecei fehér, blocky, Kápia, 
paradicsom alakú stb.) nagyságrendek-
kel jobb alanyok, mint a fűszerpapri-
kák. Az egyes étkezési típusokon belül 
további, jól körülírható különbségek 
vannak. A nemesítés sikerének első 
kulcsa tehát a jó alapanyag megválasz-
tása. Szolgáltatás szinten ezért csak és 
kizárólag étkezési fajtákkal dolgozunk, 
mert ebben a körben tudjuk ígérni a 
további szelekciós munkához szüksé-
ges, kellő számú DH-vonalat.

A haploid növények létrehozása 
„magtól-magig” rendszerben tör-
ténik, vagyis magot veszünk át és 
DH-vetőmagot adunk vissza a vető-
magtermesztőknek. Ennek elsődle-
ges oka a növényházak kártevő- és 
kórokozómentességének megőrzé-
se. Amíg egy csávázott vetőmag 
viszonylag biztonságosan kezelhető, 
addig egy kívülről jövő, nem kellő oda-
figyeléssel kezelt palánta többféle fer-
tőzés forrása lehet. A vetőmagból tehát 
saját növényházainkban történik a 
donor növények felnevelése, melyekről 
az első bimbók megjelenésétől körül-
belül 1–1,5 hónapon át folyamatosan, 
naponta gyűjtjük be, izoláljuk a porto-
kokat. Nagyon fontos tényező, hogy 
ebben az időszakban tápoldatozással 
biztosítsuk a paprikanövények intenzív 
fejlődését, azok kiváló fiziológiai állapo-
tát, valamint,  hogy folyamatosan fenn 
tudjuk tartani a vegyszermentességet, 
vagyis a munka során ne kelljen perme-
tezni a donor növényeket.

A leszedett, zárt bimbók kalcium-
hypoklorit oldattal történő felületi 
fertőtlenítését követően, már steril 
körülmények között folytatódik a 
munka a laboratóriumban. A porto-

kokat sztereómikroszkóp segítségével 
preparáljuk ki. Az optimális fejlődési 
állapotban lévő portokokat a hátolda-
lukkal helyezzük az agarral szilárdított, 
kocsonyás állagú táptalajra. Ezt köve-

ti a már említett hősokk-kezelés (35 
Celsius-fokon, 8 napon át) egy sötét 
termosztátban. 8 nap elteltével a 
Petri-csészében lévő portoktenyésze-
tek átkerülnek egy 16/8 órás (nappal/

FELE KROMOSZÓMÁVAL
Maga a portokkultúra a meghatározott fejlQdési állapotban lévQ portokok steril körülmények között tör-
ténQ kipreparálását és mesterséges táptalajon való tenyésztését jelenti. A portokokban elhelyezkedQ, 
a pollenmitózis I. sejtosztódási fázisban lévQ, mikrospóráknak nevezett hímivarsejtek fejlQdési útja eb-
ben a korai szakaszban még nem meghatározott. Ezért lehetséges az eredeti, ivaros nemzedéket 
létrehozó gametofiton fejlQdési irány átállítása a megtermékenyülés nélküli, sporofiton irányba. Ehhez 
az androgenezis indukciónak nevezett változáshoz a steril és klimatizált körülmények folyamatos 
fenntartása, valamint megfelelQ (hormonkiegészítésekkel ellátott stb.) táptalajok alkalmazása mellett 
a paprika esetében néhány napos, intenzív hQsokkra is szükség van. Valójában ez utóbbi váltja ki a 
mikrospórákban magát az androgenezist, melynek eredménye a megtermékenyítés nélkül kialakuló, 
redukált ploidszint_, haploid növény. A redukált ploidszint jelen esetben azt jelenti, hogy a normál 
diploid paprika (2n=24) kromoszómaszámának csak a fele (n=12) van jelen a növényben. 

Most nézzük meg ezt a folyamatot egy kicsit részletesebben! A növények sporofita fejlQdési szaka-
sza a mikrospóra anyasejtekben végbemenQ számfelezQ sejtosztódással (meiózissal) lezárul. Ennek 
eredménye a 4 darab haploid, egymagvú mikrospórát tartalmazó tetrád. A mikrospóra normál fejlQdé-
si útján – a mikrogametogenezis során – ezekbQl alakulnak ki az érett, tömlQhajtásra és termékenyí-
tésre képes pollenszemek. Androgenezis indukció esetén azonban a tetrádból kiszabaduló, 
egymagvú mikrospórák csak a pollenmitózis I. fázisáig követik ezt a gametofiton fejlQdési útvonalat. 
Ez az a rövid szakasz, az egysejtes vakuólumostól a korai kétsejtes pollen állapotáig, amikor a tovább-
fejlQdés útja még nem dQlt el, viszont a fejlQdési útvonal a sporofiton irányba befolyásolható a geneti-
kai program megváltoztatása nélkül. Ám nem minden pollenszem alkalmas erre a fordított viselkedés-
re. Sporofiton fejlQdésre, azaz ontogenezisre csakis az a viszonylag kisszámú „hibás” pollen képes, 
amelyben genetikailag nem elkötelezett az ivaros fejlQdési útvonal. Ezek a pollenszemek az átlagos-
nál kisebb méret_ek, kevés és nehezen festQdQ citoplazmát tartalmaznak, keményítQ pedig nem vagy 
csak alig halmozódik fel bennük. 

A sporofiton osztódások eredményeképpen elQször soksejtes pollenszemek jönnek létre, majd 
ezekbQl alakulnak ki késQbb az egyszeres kromoszómakészlet_ embriók, amelyek néhány hét alatt 
szikleveles, gyökeres növénykékké fejlQdnek. A direkt embrióindukciónak köszönhetQen a portokok-
ból regenerálódó növények minden esetben mikrospóra, azaz haploid eredet_ek.

A haploid növények felnevelhetQk ugyan, de az esetek többségében nem hoznak termést. Ha még-
is, akkor minden bizonnyal megtermékenyítés és magképzQdés nélküli termés kialakulásáról van szó. 
A portokkultúra gyakorlati jelentQsége tehát nem magában a haploid növényben rejlik, hanem az ab-
ból kialakítható, valamint a spontán képzQdQ dihaploidokban. A DH-növények egy része – ahogy em-
lítettük – spontán rediploidizációval jön létre. Ilyenkor a természet maga végzi el a haploid kromoszó-
maszám (n) sejten belüli megkettQzését (2n).

A folyamat egyik lehetséges, legáltalánosabb útja az egymagvas, vakuólumos mikrospóra sejtmag-
jának aszimmetrikus mitózisával indul, majd összeolvad a pollenmitózis I. szakasza után kialakuló két 
– generatív és vegetatív – sejtmag. A fúzió eredménye a kettQs haploid kromoszómaszámú dihaploid 
(DH-) sejt, amelybQl a már leírt módon kifejlQdnek a dihaploid embriók és növények. Az így kialakult 
dihaploidok homozigótáknak tekinthetQk, mivel ugyanazt a mikrospóra eredet_, apai genomot tartal-
mazzák megkettQzve. Noha a hagyományos módon, magról nevelt paprikanövényeknek is 2n=24 
kromoszómájuk van, azok mégsem tekinthetQk homozigótáknak. Az esetükben ugyanis az apai ge-
nom mellett jelen van az anyai genom is, ezért genetikailag hasadnak, azaz heterozigóták.  Amennyi-
ben ez a folyamat nem játszódik le spontán, azt laboratóriumi körülmények között mi magunk is bein-
díthatjuk a haploid sejtek, tenyészetek vagy akár a már 4–6 leveles növénykék kolhicinnel való keze-
lésével. A kolhicin az Qszi kikericsbQl és más kikericsfajokból izolálható alkaloida, mely a sejtosztódás 
során bénítja a magorsófonalakat. Hatására a kromoszómák a metafázisban nem képesek szétválni 
és a sejt ellentétes pólusaira vándorolni. Középen maradva ezáltal megnQ a mikrospórasejtekben a 
szimmetrikus osztódások gyakorisága. Az ilyen osztódások pedig – vizsgálatokkal bizonyítottan – jel-
lemzQen sporofiton fejlQdést indítanak be, szemben az aszimmetrikus osztódásokkal, melyek inkább 
az eredeti, a gametofiton fejlQdési útvonal kialakításáért felelnek.

M. J.
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ÉT-ETOLÓGIA

Hogyan	öregedik	a	kutya?

Egyre több az idős kutya a javuló 
életkörülmények és állatorvosi ellátás miatt. 
De akárcsak az embereket, a kutyákat is 
utolérik az öregedéssel sokszor együtt járó 
kellemetlenségek: memória- és tájékozódási 
zavarok, a társas kapcsolatok megváltozása, 
szobatisztasági problémák, az alvás-ébrenlét 
ciklusegyensúlyának megborulása. Az 
embereknél általában a „Mini Mental Teszt”-
tel diagnosztizálják, ki hol tart az öregedési 
folyamatban, de kutyáknál csak most jelent 
meg az első megbízható kérdőív. Ennek 
használatával szlovák kutatók úgy találták, 
hogy a 8-16,5 éves, orvosi szempontból 
egészséges ebek körülbelül negyede 
problémamentesen öregedik, se az állatorvos, 
se a gazda nem vett észre aggasztó jeleket. 
37 százaléknál enyhe mentális romlást találtak 
a kutatók, amit a gazda gyakorlatilag alig 
észlelt. Kicsit megváltozott a kapcsolatuk 

a gazdával, háziállatokkal, nappal csökkent 
az aktivitásuk, éjszaka viszont nőtt, és néha 
gondjuk akadt a szobatisztasággal. 

A többi idős kutya viszont komoly 
gondozásra szorult. A helyzet ráadásul 
rendszerint igen hamar, az embereknél 
jellemző értéknél ötször gyorsabban romlik. 
Fél év alatt a korábban problémamentes 
kutyák 42 százaléka már mutatta az 
enyhe zavarok jeleit, újabb fél év elteltével 
pedig a 71 százalékuk. Elsősorban a társas 
kapcsolatok (előfordul, hogy a kutya nem 
ismeri fel a családtagokat) és az alvás-
ébrenlét ciklusa sínylette meg az öregedést.
Egy tapasztalt állatorvos mindössze húsz 
perc alatt megállapíthatja a kérdőív 
segítségével, hogy a vizsgálatra behozott 
kutya melyik öregedési típusba sorolható, 
és ennek megfelelően milyen kezelést 
érdemes alkalmazni.

Kubinyi EniKő

éjszaka) megvilágítású, 20–22oC 
hőmérsékletű fényszobába, ahol 
további 4 napig maradnak ugyan-
ezen a táptalajon. Az izolálást köve-
tő 12. naptól regenerációs táptalajon 
folytatják tovább fejlődésüket, még 
mindig Petri-csészékben. A táptalaj 
frissességének megőrzése érdeké-
ben innentől havonta új táptalajra 
kell áthelyezni őket. A portokok-
ból fejlődő embriók az első átrakást 
követően, mintegy 1–1,5 hónapos 
korban jelennek meg. Amikor elérik 
a 2–3 leveles, gyökeres fejlődési álla-
potot, átkerülnek a hormonmentes, 
gyökereztető táptalajt tartalmazó 
üvegfiolákba. 

A növénykezdemények kromo-
szómaszintjének a meghatározása 
4–6 leveles korban történik. Ehhez 
egy-egy levélkéből propidium-
jodid hozzáadásával sejtmag-
szuszpenzió készül. A szuszpen-
zióból egy, a kromoszómaszám 
elemzésére alkalmas műszer, a 
flow-cytometer segítségével a sejt-

maghoz kötődő festék jelenlétének 
köszönhetően mérhető a sejtmag 
fluoreszcenciája. Ennek intenzitá-
sa alapján egyértelműen elkülönít-
hetők a gyengébben fluoreszkáló 
haploid, illetve a kétszeres intenzi-
tású dihaploid egyedek.

A haploid (n) növények ezt 
követően kolhicinnel kiegészített 
gyökereztető táptalajra kerülnek. 
A néhány napos kezelés során 
megtörténik a genom redupliká-
ció. Ily módon a haploid egye-
deknek körülbelül a 80 százaléka 
rediploidizálódik (2n). A spontán 
és indukált DH-növényeket tőzeg-
ből álló tápkorongokba ültetjük ki. 
Ezek egyhetes akklimatizáció után 
kikerülnek a növényházba, ahol cse-
repekbe ültetjük át a paprikatöve-

ket. Időben ekkor mint-
egy 4–5 hónappal járunk 
a portokok izolálása 
után. A DH-növények 
rendszeres tápoldato-
zása mellett az ezt köve-
tő 5–7 hónap elegendő 
ahhoz, hogy a kiültetett 
növények elvirágoz-
zanak, termést érlelje-
nek és begyűjthessük a 
DH-paprikabogyókat. 
Ezzel zárul az egy gene-
ráció/egy év ciklus. E 
rutinszerűen alkalma-

zott módszer segítségével, a ste-
ril körülmények között tenyész-
tett paprikaportokokból évente 
akár két-három ezer DH-vonal 
létrehozására van lehetőség a 
Szövettenyésztési Laboratóriumban, 
amelyhez mintegy 240 négyzet-
méter növényházi felület tartozik. 

MITYKÓ JUDIT

Haploid paprikák gyökereztetQ táptalajon 
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 Spontán és indukált DH-vonalak 

akklimatizációja tQzegkorongban
(A SZERZP FELVÉTELEI)
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támogatásnak megfelelően elegendő legkésőbb a határidő 
napjának délelőttjén intézkednünk, mert általában 4 órán 
belül teljesül megbízásunk, postai csekk esetében viszont 
legalább 2 napos előtartás kell.    
 A késedelmes fizetésre a Polgári Törvénykönyv előírása az 

irányadó: ha a felek a közöttük lévő szerződésben másként 
nem rendelkeznek, akkor a késedelmi kamat mértéke ma-
gánszemélyeknél a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján (tehát január 1. és július 1.) érvényes jegybanki alapka-
mat, gazdálkodó szervezeteknél pedig az ugyanígy számí-
tott jegybanki alapkamat 8 százalékkal emelt mértéke. A fe-
lek persze a jogszabály által meghatározott általános mérték-
től eltérhetnek, ezért egy új szolgáltatóval kötendő szerző-
désnél nem árt megnézni, milyen késedelmi kamat mérté-
ket kíván alkalmazni új ügyfelének. Van egy érdekes, a ma-
gánszemélyekre nem vonatkozó folyománya is a késedelmes 
fizetés rendezésének: ugyancsak a Polgári Törvénykönyv 
szerint, a jogosult a késedelmi kamaton felül felszámolhat 
még 40 euro mindenkori forintellenértékének megfelelő 
összegű behajtási költségátalányt is, mivel a későktől történő 
pénzbeszedés adminisztrációval, levelezéssel, azaz költséggel 
jár. Magánszemélyek esetében a legtöbb szolgáltatásnyújtó 
az általános szerződési feltételek között szerepelteti a fizetési 
emlékeztetőt, a fizetési felszólítás díját és bizony még azt is, 
hogy ha ez sem vezet eredményre, akkor jön a kikapcsolási 
értesítő. Az ügyfeleire jobban figyelő szolgáltatóknál lehető-
ség van részletfizetési kedvezményre vagy fizetési haladék-
ra, amennyiben az ügyfél vállalja, hogy az egyeztetett határ-
időre megfizeti tartozását.  

Még jobban kell figyelnünk, ha adóbevallást készítünk, 
és személyi jövedelemadót fizetünk. Ha nem az előírt ha-
táridőre adjuk be az adóbevallásunkat, akkor mulasztási 
bírság a büntetésünk. Ha meg az adót késve fizetjük meg, 
akkor késedelmi pótlékot rónak ránk, mértéke a jegyban-
ki alapkamat kétszerese, időarányosan számolva. Ha 
ugyan fizetünk adót, de a hivatal mégis adóhiányt állapít 
meg, jön az adóbírság, ami az adóhiány 50 százaléka. A 
helyi adók (gépjármű, telek, építmény) esetében is fontos a 
határidőket és a teendőket betartani, mert ezeknél is ha-
sonló következményei vannak a késedelmes fizetésnek. 
Ugyancsak kivételes körültekintésre van szükség akkor, 
ha lefoglalóztunk egy ingatlant és banki hitelből történik 
a hátralék megfizetése. Előfordulhat ugyanis, hogy admi-
nisztrációs vagy más ok miatt a banki hitel folyósítása az 
adásvételi szerződésben meghatározott határidőhöz ké-
pest csúszik. Az ilyen eshetőséget célszerű a szerződésbe 
belefoglalni, elkerülvén az esetleges késve történő pénz-
ügyi teljesítésből eredő bonyodalmakat. A biztosításokkal 
kapcsolatos pontos díjfizetés ugyancsak érzékeny: ha ké-
sünk, kifuthatunk a fedezettségből és kár esetén ott ál-
lunk biztosítás nélkül.       

PALLA GÁBOR

PÉNZÜGYEINK

A KÉSEDELEM SOKBA KERÜL 

A VILÁG PÉNZEI

Új-zélandi dollár

A boldog békeidők egyik-másik kiskocsmájában a 
vendégek még hitelre is kortyolhatták a kis-
fröccsöt, némelyikük viszont ezt írta ki jelmon-

datként: „Kinek nincsen pénze, igyon vizet, nálunk a jó ven-
dég az, aki fizet”. Ma már más a helyzet: aki vásárol vagy 
szolgáltatást vesz igénybe, köteles az ellenértéket haladék-
talanul megfizetni. A pénztartozás kiegyenlítésének szi-
gorú szabályai vannak, a Polgári Törvénykönyv legutóbbi 
módosítása uniós szabályokkal harmonizálva ad iránymu-
tatást magánszemélyeknek és gazdálkodó szervezeteknek 
egyaránt arról, hogyan kell rendezni a tartozás kifizetését 
és mi a teendő akkor, ha késedelembe esik az ügyfél. 

Az áru- és szolgáltatásforgalom legnagyobb része úgy zaj-
lik le, hogy azonnal fizetünk, ilyen a bolti, a piaci vásárlás, 
de a szolgáltatások közül is jó néhány (fodrász, parkolás, le-
vélfeladás). Ha nem készpénzzel fizetünk, hanem kártyával, 
akkor a vásárlás időpontjához képest az áru tulajdonosa 
vagy a szolgáltatás nyújtója, ha nem is azonnal, de nagyon 
rövid időn (általában egy napon) belül megkapja az ellenér-
téket, miközben a kártyarendszer a mi számlánkat azonnal 
megterheli. A szolgáltatások közül van azonban jó néhány, 
amit rendszeresen igénybe veszünk és életünk szinte elen-
gedhetetlen részeivé váltak (áram, gáz, víz, csatorna, hulla-
dékszállítás), így ezekre feltétlenül nagyobb figyelmet kell 
szentelnünk. E szolgáltatások használatát a szolgáltató és az 
ügyfél közötti szerződés és a szolgáltató üzletszabályzata (ál-
talános szerződési feltételek) szabályozzák. Ezek sajátossága, 
hogy a folyamatosan igénybe vett szolgáltatások ellenértékét 
később egyenlíti ki a fogyasztó. Szinte általános, hogy e szol-
gáltatók úgy küldik ki a fizetési határidőt is tartalmazó 
számlát vagy fizetési felszólítást, hogy a kézhezvételtől szá-
mítva (elektronikus számla esetében is!) legalább 8 nap álljon 
rendelkezésre a tartozás rendezésére (a törvény egyébként 
legfeljebb 30 napot ír elő a fizetésre). Néhány szolgáltató 
egyszerre akár három részszámlát is postázhat, de ilyenkor 
ezek fizetési határideje nem eshet azonos időpontra. Pénz-
tartozásunk rendezését a szolgáltató javára úgy kell intéz-
nünk, hogy a számlán vagy a felszólításon előírt időpontra a 
szolgáltatónál legyen a pénz. Átutalás esetében a technikai 
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másik lehetőség is adódik: egy ha-
tóanyag célba juttatását elő lehet se-
gíteni azáltal, hogy nem kettő, ha-
nem három molekulából hozunk 
létre kovalens biokonjugátumot. Ez 
esetben ugyanaz a biokonjugátum 
akár két különböző receptoron is 
képes hatást kifejteni, például 
„többlépcsős rakétaként” átjutni 
sejtmembránon és bejutni a sejt-
magba.
– Kutatásainak egyik vonala abból 
áll, hogy a Leishmania donovani 
parazita fertőzése ellen próbálnak 
védekezni biokonjugátumokkal. 
Hol fordul elő ez a betegség?
–A Leishmania okozta betegség el-
sősorban a trópusokon, szubtrópu-
si területeken fordul elő, kiterjedt 
problémát jelent Dél-Amerikában, 
Indiában, Afrika egyes területein 
és egyre inkább a mediterrán régi-
óban. Ezért az Egészségügyi Vi-
lágszervezet az eddigi kutatások 
felgyorsítására újabb forrásokat 
biztosított, hogy segítse ennek a 
betegségnek a gyógyítását. Érde-
mes felhívni a figyelmet arra, 
hogy egy 2011 végén megjelent 
közlemény tudósított arról, hogy 
Magyarországon egy fertőzött ku-
tya májából izolálták ezt a parazi-
tát. Kapcsolatban állunk spanyol 

kutatókkal, akik egy konzorcium 
tagjaként a Leishmania-ellenes ha-
tóanyagok kutatásával foglalkoz-
nak. Egyik munkatársam nemré-
giben járt Madridban, ahol elkez-
dődtek a közös kísérletek az álta-
lunk kialakított új vegyületekkel, 
biokonjugátumokkal. 
– Ha már a kutyánál, az állatok-
nál tartunk, úgy tudom, hogy en-
nek a betegségnek vannak hordozói, 
szakszóval vektorai. Mik ezek a 
hordozók?
– A legfőbb hordozói a különféle 
lepkeszúnyog fajok, amelynek csí-
pése nyomán ez a parazita behatol a 
vérkeringésbe.
– A lepkeszúnyog előfordul Ma-
gyarországon?
– A fajt már megtalálták hazánk-
ban is. Különböző honlapok és saj-
tóban megjelent cikkek tudósíta-
nak erről, például ilyen címmel:  
„A lepkeszúnyog az új, veszélyes vér-
szívó Magyarországon”. A bulvársajtó 
ezt a hírt többször is közölte. Ittho-
ni, emberben történt fertőzésről 
nincs tudomásom.
– Akkor térjünk át a téma kémiai 
részére. Milyen hatóanyagok van-
nak ezen parazita ellen és milyen 
problémák vannak ezekkel a mo-
lekulákkal?

– Ha jól tudom, a biokonjugátumokra 
épülnek a kutatásai. Mit jelent ez a 
kémiai szakkifejezés?
– A biokonjugátum kifejezés a 
’90-es évektől kapott teret és ak-
koriban definiálták jelentését is. 
Minimum két különböző moleku-
lát kapcsolunk össze kémiai úton, 
kovalens kötéssel úgy, hogy a kö-
tés kialakulását követően mind a 
két molekula megőrzi azokat a bi-
ológiai tulajdonságait, amelyekkel 
korábban rendelkezett. Ez azt je-
lenti, hogy úgy kell kiválasztani a 
kémiai kötés kialakításának stra-
tégiáját és körülményeit, hogy a 
kovalens kötés csak a kívánt he-
lyeken, a kívánt funkciós csopor-
tok között jöhessen létre. Ehhez 
meg kell ismernünk azt is, hogy 
melyik az a szerkezeti részlet az 
egyik, illetve másik partneren, 
amelyet szabad változtatni.
– Hogyan lehet a biokonjugátumokat 
a gyógyszerkutatásban, az orvoslás-
ban alkalmazni?
– Fel lehet használni arra, hogy ha-
tóanyag-molekulákat juttassunk 
célba azáltal, hogy a hatóanyagot 
egy célt felismerő molekulával kap-
csoljuk össze, így például célzottan 
juttathatunk el hatóanyagot abba a 
sejtbe, amelybe szeretnénk. Egy 
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– Utána, gondolom, ezt kísérlete-
ken keresztül is ellenőrizték. Mi-
lyen in vivo illetve in vitro kísér-
leteik voltak, milyen eredményei 
lettek ezeknek?
– Az első szakaszban in vitro 
kisérleteket végeztünk. Fertőzött 
májsejteket kezeltünk metotrexáttal, 
polipeptiddel konjugált metotrexáttal, 
illetve polipeptid és metotrexát nem 
kovalens keverékével. Azt vettük 
észre, hogy a szabad metotrexát 
40 százalékos csökkenést idézett 
elő a sejten belüli parazitaszám-
ban. Amikor ezt a kezelést kova-
lens kötéssel peptidet tartalmazó 
konjugátummal végeztük, akkor a 
csökkenés mértéke lényegesen na-
gyobb volt, a hatás fokozódását ta-
pasztaltuk. Megállapítottuk azt is, 
hogy nem mindegy, hogy milyen 
polipeptidhez kapcsoljuk a 
metotrexátot, mert kiderült, hogy 
nagy különbség van a 
konjugátumok között. Egy új 
polipeptid vegyületcsaládot fej-
lesztettünk ki, amelynél az ami-
nosav-összetétel és az oldallánc 
szerkezet szerepet játszott a haté-
konyságban. Az in vitro körülmé-
nyek között leghatékonyabbnak 
mutatkozó vegyülettel in vivo kí-

sérleteket hajtottunk végre 
az indiai Bose Intézetben, 
Kalkuttában. Ezek a kísér-
letek azt mutatták, hogy 
ha Leishmania donovani 
parazitával fertőzzük az 
egeret, akkor egy meghatá-
rozott protokollal történő 
kezelés után, gyakorlatilag 
95 százalékkal lehetett 
csökkenteni a parazitaszá-
mot az állatokban. Kutatá-
sunk jelenlegi, második 
szakaszában új polipeptid-
metotrexát konjugátum va-
riánsokkal szeretnék kide-
ríteni, hogy milyen mecha-
nizmus az, ami miatt ez a 
hatás ilyen jelentős mértékű 
lehet. Ezekről a legfrissebb 
eredményekről doktoran-
dusz kollégám, Sebestyén 
Mónika augusztus végén 
számolt be a Magyar Kémi-
kusok Egyesületének II. Nem-
zeti vegyészkonferenciáján.

BAJOMI BÁLINT

mokat, például Amfotericin B-t 
vagy nehézfémet, antimont tartal-
mazó vegyületet (nátrium-
stiboglükonát). A leginkább elter-
jedt és orálisan szedhető gyógy-
szer a Miltefosine, csakhogy ezzel  
szemben nagyon könnyen kiala-
kulhat rezisztencia. Tehát azt le-
het mondani, hogy nagy igény 
van olyan új kémiai szerre, amely-
lyel hatékonyan és kevés veszéllyel 
lehet kezelni ezt a betegséget.
– Mit vettek észre és hogyan in-
dult el a mostani kutatásuk?
– Szakirodalmi kutatást végeztünk, 
és ennek során találtunk egy közle-
ményt, amely arról tudósít, hogy a 
tumorellenes szerként, gyerekkori 
leukémia kezelésére használt 
metotrexát hatékony lehet a 
Leishmania donovani fertőzéssel szem-
ben. Kóczán György doktorandusz 
hallgatóval e vegyületet célbajuttató 
peptidhez kapcsoltuk kémiailag, és 
ezt a konjugátumcsaládot – egy indi-
ai kutatócsoporttal együttműködve – 
vizsgáltuk arra nézve, hogy vajon 
rejt-e előnyt célbajuttató molekulá-
hoz való kapcsolása a szabad 
metotrexáttal szemben. Ez azért is 
fontos, mert a szabad vegyületnek 
vannak mellékhatásai.

– A Leishmania kezelésének alapve-
tően két útja van, az egyik az im-
munrendszernek a felerősítése és 
olyan vakcina irányában történő 
kutatások, amelyek célja, hogy 
profilaktikus vagy terápiás oltó-
anyaggal kezelni tudják a beteg-
séget. A másik a kemoterápiás 
irányzat, amelynek keretében pa-
razitaellenes hatású vegyületeket, 
gyógyszerjelölteket kutatnak.
– A profilaktikus azt jelenti, 
hogy a fertőzés előtt oltanak, és a 
szervezet felkészül a védekezésre?
– Igen. Például gyerekkorban im-
munizálnak a poliovírus fertőzés 
ellenes vakcinával, és ezzel felké-
szítik a szervezetet a vírusfertőzés 
„kivédésére”, ha az bekövetkezne. 
Ez tehát az egyik irány: az a lénye-
ge, hogy olyan fehérjéket keres-
nek, amelyek a Leishmania parazi-
ta jelenlétére utalnak. Ezt azért 
fontos hangsúlyozni, mert a 
Leishmania életciklusában különfé-
le fázisok, különféle állapotok 
vannak. Olyan fehérjét keresünk 
tehát, amivel szemben hatékony 
immunválasz keletkezik. A másik 
kutatási irány a kemoterápiás meg-
közelítés. Jelenleg többféle szert is 
használnak: különféle antibiotiku-

 (KÓCZÁN GYÖRGY ÉS HUDECZ FERENC ÁBRÁJA)
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S orolom a panaszom: „Az elmúlt fél 
évben háromszor voltam felfázva. 
A háziorvosom végzett laborvizsgá-

latot, tenyésztést, és ezeket a gyógyszereket 
javasolta…”. A mondatom közepén fél-
beszakít az urológus: „Minek ment ezzel 
háziorvoshoz?! Ennyi erő-
vel asztaloshoz is mehetett 
volna!” A dorgálás tovább 
folytatódik: „Nő létére 
tudnia kellene, hogy ezzel 
a problémával nem szabad 
játszani, és azonnal szak-
orvoshoz kell fordulni!” A 
leszidást követően az orvos 
kicsit megenyhülve felém fordul: „Na jó, 
Cicuska, akkor a függöny mögött egy 
pisi kellene a pohárba.” Két recepttel a 
kezemben, megsemmisülve távoztam...  – 
meséli történetét 20 éves, egyetemista 
családtagom.

Ezekben az esetekben a gyógyító 
megfeledkezik arról, hogy szaktudá-
sán túl a kimondott szavai éppúgy a 
gyógyítói gyakorlat elengedhetetlen 
kellékei. Sajnos a személyes történe-
teken túl általános elégedetlenséget 
sugall a Tracking Global Healthcare 
Attitudes felmérése is. A 2013 júniu-
sában, 15 országban készült vizsgálat 
a betegek szubjektív véleményére, 
elégedettségére kérdezett rá az orvosi 
ellátással kapcsolatban. Magyarország 
a 14. helyen végzett az elégedettsé-
gi sorban, amely egyrészt nagymér-
tékben köszönhető a hosszú várólis-
táknak, másrészt viszont a gyógyító 
kapcsolat során tapasztalt bánásmód és 
kommunikáció eredménye.

Negatív példák, rosszul megélt 
orvos-beteg találkozások mindig vol-
tak, vannak és lesznek. Szerencsére 
azonban nem tekinthetők természe-
tesnek és általánosnak. A gyógyítók 
általában törekszenek arra, hogy leg-
jobb tudásuk szerint kezeljék betegü-
ket, melynek részét képezik az orvosi 

KO M M U N I K Á C I Ó  É S  G Y Ó G Y Í T Á S
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kérdések, a vizsgálat során elhangzó 
magyarázatok, a tennivalók érthető 
összefoglalása, sőt a betegük félelmeire 
adott válaszok is. A jó orvos megnyug-
tatja, megerősíti páciensét, vagy, ha arra 
van szükség, egészséges félelmet kelt 

benne. Mindezen ténye-
zők alapvetően hozzá-
járulnak az orvos és a 
beteg közötti együttmű-
ködés létrejöttéhez, vala-
mint fenntartásához. Az 
együttműködés és a jó 
gyógyító kapcsolat alap-
ja, hogy a felek értik és 

megértik egymást, figyelnek és reagál-
nak egymásra. A kapcsolat alakításá-
nak mindkét fél aktív részese, mind-
ketten hozzájárulnak annak minőségé-
hez. Nem szabad azonban elfelejteni, 
hogy az orvos a professzionális vezető, 
ő az, aki alapvetően meghatározhat-
ja a kapcsolat fejlődési irányát. Ennek 
kialakításában és alakításában alapve-
tő szerepe van a kommunikációnak, 
beleértve annak verbális és nem-verbá-
lis részét is. A betegére nem tekintő 
orvos mellett a páciens úgy érezheti, 
hogy zavarja őt, és biztos, hogy nem fog 
„megnyílni”, illetve együttműködni. A 
bonyolult megfogalmazás, a szakszavak 
túlburjánzása vagy akár a halk beszéd 
mind gátolhatja a terápiára vonatkozó 
tanácsok megértését és követését. Ha az 
orvos a vizsgálat során elmondja, hogy 
éppen mi történik, ezzel oldja a beteg szo-
rongását, míg a hümmögések és hom-
lokráncolások teljesen elbizonytalanít-
hatják a pácienst. A doktor megjelenése, 
tulajdonságai és hitelessége szintén fontos 
tényezőként hatnak arra nézve, hogy 
milyennek találják őt a betegek. A külső 
megjelenésen és a rendelés környezetén 
túl (öltözködés, műszerek stb.) nagy sze-
repet kap a szemkontaktus, a barátságos 
arckifejezés, az egyenes testtartás, a hatá-
rozott mozdulatok, a vizsgálatot köve-

tő kézmosás stb. Továbbá hitelesebben 
fogadhatók például életmódbeli tanácsok 
olyan orvostól, aki maga sem dohányzik.

Az orvos-beteg találkozó két ember 
találkozása. Nem egy „betegség” 
jelenik meg a vizsgálaton, és fordít-
va nézve, nem egy okos „szakkönyv” 
gyógyítja a beteget. Az eredményes 
együttműködés érdekében az orvosnak 
tehát nem a betegséget, hanem a bete-
gét, az embert kell kezelnie, vezetnie, 
meggyőznie. Ebben központi szerepet 
kap a kommunikáció, és elsősorban a 
pozitív kommunikáció. 

Az általánosnak nem tekinthető nega-
tív történetek mellett, szerencsére a min-
dennapok gyakorlatában megfigyelhető 
a gyógyítók pozitív hozzáállása. Ezt iga-
zolják a háziorvosi praxisokban végzett 
megfigyeléseink. A rendeléseken eltöltött 
idő rávilágított arra, hogy az orvosok a 
meggyőző és a pozitív kommunikáci-
ónak gazdag  repertoárját alkalmazzák 
gyógyító gyakorlatukban. Általánosan 
megfigyelhető volt, hogy az orvosok 
udvariasan köszöntötték betegeiket, 
figyeltek rájuk, elmagyarázták a ten-
nivalókat, a terápia következő lépéseit. 
Gyakoriak voltak a „Mi újság?” „Hogy 
van?”, „Rég találkoztunk.”, „Jobbulást!” 
kapcsolatfelvevő és -tartó kifejezések.  A 
számítógépes dokumentáció során fel-
tűnő volt a saját cselekvésre vonatkozó 
megjegyzések száma: „Akkor ezt lemá-
solom magamnak.”, „Mindjárt beírom.”, 
„Keresem a múltkori bejegyzésem, mert fejből 
nem megy.” Mindez biztosíthatja a beteget 
arról, hogy orvosa nem éppen személyes 
levelezését böngészi, hanem az ő ügyével 
foglalkozik. Nagy számban fordult elő a 
visszakérdezés, az ismétlés és az informá-
ciók összefoglalása, valamint ha szüksé-
ges, írásos feljegyzése. Különösen feltűnő 
volt az orvosok nyelvhasználatában az 
általános pozitív szavak használata, így 
a jó, rendben, tökéletes, nagyszerű, príma, 
szuper. Ezek a szavak vonatkozhattak 

Számos	rémtörténetet	hallhatunk	a	beteg	jogait	figyelmen	kívül	hagyó,	nyitott	ajtós	rendelésrWl,	a	
modortalan,	személytelen	vagy	fölényes	orvosi	viselkedésrWl	vagy	a	betegét	meg	nem	érintW	doktor-
ról.	A	rémtörténetek	nagy	százalékban	az	orvos	és	a	beteg	közötti	kommunikációs	zavarokra	vezet-

hetWk	vissza.	Szerencsére	mindez	nem	általánosítható.

K 81315
PUB – I 114496
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hívjon fel, és nyugodtan kérdezze meg.” 
Ezen túl bevonták például a helyzetet: 
„Hát, de most rohanvást jött. Hívott is, 
hogy késni fog, mert dugóban van. Nem 
csoda, hogy most magas a vérnyomása. Ha 
ezzel együtt csak ennyire ment föl, az jó.” 
Előfordult a beteg kifejezett dicsérete is: 
„Teljesen helyesen kezeli magát.”, „Jól tette, 
hogy abbahagyta.”, „Ugyanúgy kell folytat-
ni, mert most nagyon jó az eredmény!”

Ha a probléma nem komoly, illetve 
a határérték épphogy eltér a normál-
értéktől, az orvosok szívesen élnek 
a kicsinyítés lehetőségével: „Nagyon 
enyhe kis vashiány van itt, de ez épp-
hogy csak az alsó határértéken.”, „Ez 
egy pici, kis tályog.”, „Zajlik egy pici, 
kis gyulladás.”, „Egy enyhe savlekötő 
bőven elegendő”. A túlzások, a pozi-
tív jövőorientáció is megjelenik. Majd 
minden orvosnál elhangzott az „Ezzel 
a laborral 100 évig is lehet élni.” szlo-

gen. Megfigyelhető volt, hogy az 
orvosok alapvető beállítódása bete-
geikhez türelmes és empatikus volt: 
„Igen, tudom, sok teher volt mostaná-
ban magán.”, „Reméljük, hogy utána 
gyorsan túllesz rajta.”, „Ha ne adj Isten 
belázasodna, erősödne a köhögése, akkor 
jöjjön vissza.”. Az orvosok általában 
nem hagyták figyelmen kívül páci-
enseik érzelmeit sem: „Ne ijedjen 
meg!.” „Nem kell aggódni, nyugodjon 
meg.” Ugyanakkor, ha szükségesnek 
vélték olykor kifejezetten félelmet 
keltettek betegeikben az életmódvál-
tás vagy egy sürgős műtéti beavat-
kozás érdekében: „Azonnali műtéti 
megoldásra kell készülni. Minél előbb el 
kell távolítani, mert Ön is tudja, hogy 
a halogatásnak hosszú távon semmilyen 
jó következménye nincsen.”,  „Az a 
baj, hogy 50 éves tüdős hangokat hal-
lok. Tudja, ha az ember kifújja a füstöt, 
egy szál cigaretta után mondjuk a fele 
korom és egyéb alkatrészek lerakódnak a 
tüdőben. Mindez napi 20-szor, egy évben 
pedig 365-ször 20. Az mondjuk 7000 
valahányszáz. Képzelje el, micsoda füst 
van a tüdejében. Gondolja végig, a dohá-
nyos tüdő nem játék!” Ennél azonban 
sokkal jellemzőbb volt a pozitív beál-
lítódás és a humor bevetése. Csak két 
példát kiemelve: a labor megbeszélé-
se során a doktor két értéket emel 
ki, amelyek kis mértékben térnek 
el a határértéktől: „Van itt két csillag. 
Mindkét vállra jut egy. Ez azt jelenti 
százados.” Egy másik esetben pedig 
a beteg nevetve megjegyzi, hogy „A 
Doktor Úr mindig felviszi a vérnyomá-
som.” Mire az orvos szintén nevetve: 
„Tudok én ilyet?!”.  

Megfigyelt orvosaink rendeléseiken 
és a velük készített interjúkban is arra 
hívták fel a figyelmünket, hogy mun-
kájuk során számos kommunikatív 
stratégiát alkalmaznak annak érdeké-
ben, hogy betegeikkel jó, együttmű-
ködő gyógyító kapcsolatot alakítsa-
nak ki. A fenti példák csak ízelítőül 
szolgáltak ebből a gazdag repertoár-
ból. Ahogyan az egyik orvos fogal-
mazott: „Rendkívül sokféle ember jár 
hozzánk. Gondolok itt életkorra, nemre, 
bőrszínre, iskolázottságra. Mindenkivel 
valahogyan meg kell találnunk a közös 
hangot. A kommunikáció rendkívül fon-
tos dolog.” Bízzunk benne, hogy orvo-
saink többsége a fenti hitvallást érzi 
magáénak!

KUNA ÁGNES

a beteg értékeire, cselekedetire, és erős 
fokozatiság, olykor túlzás érvényesült 
bennük: „Ez határértéken belül van.”, „Ez 
a vérnyomás most nagyon jó.”, „Elhozta 
nekem a másolatot, nagyszerű!”, Ez most 
jó tartományban van, tökéletes!”, „Ez kife-
jezetten jó eredmény.”. Az orvosi kommu-
nikációban nagy számban jelent meg a 
beteggel való közös tevékenység hangsú-
lyozása: „A labort meglátjuk, és eldöntjük”, 
„Mindjárt alaposabban végigmegyünk rajta 
és megbeszéljük”,  „Azt fogjuk csinálni”.

A beteg pozitív megerősítése, 
megnyugtatása céljából az orvosok 
gyakran éltek a nyugalom és a las-
súság fogalmaival: „Nyugodtan vegye 
föl.”,”Ezek biztonságosan szedhetők.”, 
„Lassan, óvatosan álljon fel.”, „Ezt 
lehet szépen követni, egyelőre semmi-
lyen gyógyszeres kezelés nem jön szóba.” 
„Megnyugtatásként mondanám el.” „Ha 
bármi új panasza van, vagy bizonytalan, 

Norman Rockwell  festménye a „jó orvosról”
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.
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A 33. és a 37. számunk
feladványainak a megfejtéseit 
két hét múlva közöljük. 

Melyik illik legkevésbé a többihez? 



Az állattartás alakulása a
rendszerváltás után

A természetszerű mezőgazdaság az 1960-as 
évek közepén szorult vissza végérvényesen 
Magyarországon: megszűnt az élőmunka túlsú-
lya, az állati erővel vont eszközök használata, és 
a talajerő szerves trágyával való pótlása. A ter-
melőszövetkezetek és állami gazdaságok létre-
jötte mellett kialakult a háztáji gazdálkodás 
rendszere is. A két gazdálkodási forma együttese in-
tegrálta a termelést, szaktanácsadást adott, tenyész-
állatokat helyezett ki, vetőmagot biztosított, önkölt-
ségi áron végezte a földmunkákat és szervezte az 
értékesítést is. A mezőgazdaság termelési értékének 
nagyobb része származott az állattartásból, a háztáji 
gazdaságokban ez az arány 60 százalék körüli volt. 
A magyar társadalomban rendkívüli munkacentrikusság 
volt jelen, és a 8 órás munka melletti melléktevékenységek 
színtere vidéken a háztáji volt: a magyar parasztok jelentős 
többletmunka árán többletjövedelemhez jutottak.

A rendszerváltást megelőzően a kistermelő gazdaságok 
száma jelentősen meghaladta az 1 milliót (1988-ban 1,4 mil-
lió). A kistermelők gazdaságaiban 1988-ban 3,8 millió sertés, 
a teljes állomány közel fele nevelkedett. Az 1990-es évek ele-
jétől felszámolták az állami gazdaságokat, megszűntek a 
termelőszövetkezetek, és a mezőgazdasághoz köthető fel-
dolgozó ipar (hús-, tej-, sör-, konzerv-, dohány-, cukoripar) 
is fokozatosan elsorvadt. A munkahelyek milliós nagyság-
rendű megszűnése főleg a vidéki lakosságot sújtotta. Új 
vállalkozási formák jelentek meg a mezőgazdaságban is: 

egyéni termelő, őstermelő, családi gazdálkodó, Bt, Kft, 
Rt, melyeknek az érdekeltsége a háztáji rendszer fenn-
tartásában megszűnt.

Az ezredfordulót követően a növénytermesztés túlsúlya az 
állattartással szemben egyre határozottabbá vált, bizonyta-
lanná téve az időjárásnak ezzel jobban kitett mezőgazdasági 
termelést. Az állatállomány fogyatkozására az 1980-as évek-
ben a szűkülő felvevőpiac, az 1990-es évektől pedig a társa-
dalmi átalakulás jelentős terhét (támogatás elvonás, piaci za-
varok, nagyüzemek tudatos felszámolása, kárpótlás stb.) vi-
selő ágazat rendezetlensége adott magyarázatot. 

Az 1980-as években még 1,5-2 milliós szarvasmarha 
állomány harminc év múltán kevesebb mint felére, a kö-
zel 10 milliós sertésállomány és a több mint 3 milliós juh-

állomány harmadára apadt.  A tyúkállomány az 
1980-90-es évek fordulóján esett a felére, azóta 
30-40 milliós. Az állattenyésztés visszaszorulásában 
alapvető szerepe volt a kistermelés megszűnésének, 
és annak, hogy a kialakuló egyéni gazdaságok állat-
tartási kapacitása egyre szűkült. 2014 végén az egyé-
ni gazdaságokban tartott sertések száma 60, a tyú-
koké 41 százalékkal volt kevesebb, mint az 1990-es 
évek közepén, a szarvasmarhák száma pedig 18 szá-
zalékkal emelkedett. Mára – 2015 féléves adatok 
alapján – a sertést és a szarvasmarhát jellemzően 
gazdasági szervezetek tartják, az egyéni gazdaságok 
részesedése mindössze 26 illetve 38 százalékkal. A 
tyúkállomány 41 százalékkal nevelkedik egyéni 
gazdaságokban. Az egyéni gazdaságok jellemző 
állatává vált viszont a juh, 87 százalékos 
részesedéssel.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Az állatállomány változása
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Harmadik helyen a Zselici 
Csillagoségbolt-park

Augusztusban egy angol turisz-
tikai portál, a „Wanderlust 

travel magazine” (http://www.
wanderlust.co.uk/) összeállítást 
közölt Európa, USA és Kanada 
13 legjobbnak tartott csil lagos-
égbolt-parkjáról. Ezen a Zselic az 
előkelő harmadik helyen szerepel, 
és a Hortobágyi Csillagoségbolt-
park is ott van a tizediken. 

Éppen tíz éve annak, hogy elin-
dították a nemzetközi csillagoség-
bolt-park programot, mivel egyre 
jobban csökken az a terület, ahol a 
csillagos égboltot és a Tejutat zava-
ró fényektől mentesen lehet meg-
csodálni. Az első védett területet 
2007-ben nyitották meg a Natural 
Bridges National Monument te-
rületén az USA Utah államában. 
Európában elsőként a Zselici Táj-
védelmi Körzetet terjesztették fel 
nemzetközi csil lagoségbolt-park 
címre, melyet 2009-ben meg is 
kapott. Hortobágy 2011-ben kap-
ta meg ugyanezt a minősítést. 

több és több épül belőlük, és ezzel 
hozzájárulnak a földhasználat olyan 
változásaihoz, mint például a faki-
termelés, a tűzvész, a vadászat, va-
lamint fokozzák a városok és a me-
zőgazdasági területek növekedését, 
intenzívebbé válását. Az utak hatása 
különösen erős, ha olyan természeti 
és érintetlen területekre terjednek 

Útmentes területek 
megWrzése

A franciaországi Montpellier-ben 
augusztus elején megrendezett 

Nemzetközi és Európai Természet-
védelmi Biológiai Kongresszuson 
(ICCB–ECCB) összegyűlt termé-
szetvédelmi szakemberek azt sürget-
ték, hogy a világon mindenhol kap-
janak azonnali védelmet az útmentes 
területek. Ezeknek a területeknek az 
útmentes állapotban való megtartása 
létfontosságú a klímaváltozás által 
fenyegetett biodiverzitás és ökoszisz-
téma megsegítése érdekében.

Több mint 65 millió kilométer 
hosszúságú út szeli át keresztül-
kasul a bolygót, és a jóslatok szerint 
a számuk csak növekedni fog a kö-
vetkező évtizedekben. Ez különö-
sen igaz a fejlődő országokra. Az 
utaknak sok negatív hatásuk van 
mind a környezetre, mind a helyi 
társadalmakra, s e hatások többsége 
visszafordíthatatlan. Az utak egyik 
legfőbb negatív hatása, hogy egyre 

ki, amelyeket korábban még nem 
zavart meg az emberi tevékenység.

Az érem másik oldala pedig az, hogy 
az útmentes területek menedéket 
nyújtanak az ott született állatoknak, 
gátolják a betegségek terjedését, to-
vábbá tiszta levegőt és vizet adnak az 
embereknek. Ezek az útmentes terüle-
tek a természeti katasztrófákkal szem-

Kolláth Zoltán, a hazai csil lag-
parkok atyja lapunk 2015/23-as 
számában volt a hét kutatója rovat 
vendége, most az említett helye-
zésekről kértük véleményét. „A 
csillagos égbolt az emberiség kulturá-
lis örökségének része, így az éjszakai 
ég látványát is meg kell óvnunk a jövő 
nemzedékek számára. Nagyon sok faj 
él a természetben, rovarok, madarak, 
denevérek, melyeket zavar a mester-
séges fényforrások által túlzottan és 
indokolatlanul kibocsátott fény. Van 
olyan tapasztalatunk is, hogy teljes 
osztálynyi középiskolás diák úgy érte 
el az érettség küszöbét, hogy még nem 
találkozott az igazi csillagos égbolt-
tal, a Tejút látványával. Kulturális 
örökségünk egy része tehát elveszik... 
Talán éppen a parkok segítenek ab-
ban, hogy ez a folyamat a visszájára 
forduljon.

A remény megvan, hiszen itthon 
óriási az érdeklődés a csillagoségbolt-
parkok programjai iránt. A csillagné-
ző túrák sokszor már hetekkel előre 
betelnek. A háborítatlan éjszakai 
környezetnek a saját szemmel meg-
tapasztalható csillagászati élményen 

Földút az alföldi Turjánvidéken

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/37   1179

ben is ellenállóbbak. Továbbá lehetővé 
teszik az állatok számára, hogy utakon 
való átkelés nélkül mozogjanak, és 
biztosítják, hogy a természeti terüle-
tek egybefüggők maradjanak. Ezek 
a területek az időjárás stabilizálása 
és a szélsőséges események (például 
aszályok és viharok) csillapítása mi-
att is fontosak.

Az embereknek nyújtott hasznuk 
ellenére ezek a területek veszélyben 
vannak a piacok és a természeti erő-
források elérésére irányuló növek-
vő nyomás miatt. Augusztus elején 
a Nemzetközi Természetvédelmi 
Biológiai Kongresszust egy, az út-
mentes területek megvédéséről szóló 
szimpóziummal nyitották meg. A 
rendezvényen a kutatók sürgették 
az útmentesen maradó területek 
kijelölését és védelmét a törvényke-
zés és a szakszerű úttervezés által. 
A kongresszuson több mint 2000 
természetvédelmi szakember vitat-
ta meg a természetvédelem jövőjét 
érintő témákat.

(ICCB-ECCB)

forró olvadékban oldódik, és a két 
fémelektróda (az egyik nikkel, a 
másik acél) között elektromos áram 
indul meg. A szén nanoszálak az acél-
elektródán válnak ki, ahonnan köny-
nyen be lehet gyűjteni őket. 

A folyamat működtetéséhez szük-
séges energiát rendkívül hatékony, a 
napenergiát koncentráló hibrid rend-
szer biztosítja, amelyben napelemek 
fókuszált napfényből elektromos ára-
mot termelnek, miközben a szilikát 
megolvasztásához szükséges hőt szin-
tén a napfény koncentrálásával nyerik.

A kutatók számításai szerint így 1 
tonna szén nanoszál megtermelésé-
hez szükséges energia előállítása összessé-
gében 1000 dollárba kerül, ami mindösz-
sze századrésze a megtermelt nanoszálak 
értékének. 

A rendszer jelenleg laboratóriumi 
körülmények között, kísérleti jel-
leggel működik, ám a kutatók nem 
látják akadályát a méretek tetsző-
leges felnagyításának, s ezzel pár-
huzamosan a termelés növelésének. 
Sőt még olyan grandiózus számítá-
sokat is végeztek, amelyek szerint 
akár az üvegházhatást okozó légköri 
szén-dioxid szintjének csökkentése 
is elképzelhető. „Kiszámítottuk, hogy 
a Szahara területének kevesebb mint 
10 százalékán kiépítve, eljárásunkkal 
10 év alatt az ipari forradalom előt-

ti szintre csökkenthetnénk a légkör 
szén-dioxid-tartalmát. Ez persze ma 
csupán egy utópisztikus elképzelés” – 
mondta Licht. 

(Sci-News) 

kívül nagy a turisztikai vonzereje is. 
Az elmúlt években több olyan intéz-
mény is létrejött, ami bővíti is a lehe-
tőségeket Magyarországon. A Pannon 
Csillagda Bakonybélben és a Zselici 
Csillagpark a helyszíni sétákon kívül 
távcsöves bemutatókat és planetári-
umi műsorokat is kínál. A Hortobá-
gyi Csillagoségbolt-park is bemutató 
csillagvizsgálóval bővült a Fecskeház 
Erdei Iskola területén. A Bükki Nem-
zeti Park pedig jó eséllyel készül a te-
rület hivatalos felterjesztésére. 

Persze a turisztikai listák elég szub-
jektívek, de mindenképpen elismerés 
a hazai programnak. Különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy nem ez az 
első, ahol a Hortobágy és a Zselic is 
szerepel. 2014-ben a CNN.com kö-
zölt egy 22-es listát (http://edition.
cnn.com/2014/03/12/travel/dark-sky-
parks-and-reserves/) 2013-ban a brit 
„Sky at Night” magazin, egy európai 
tízes listát közölt, benne a Zseliccel. 
azért is jelentős, mert a BBC műsorá-
hoz kapcsolódó rangos, amatőrcsillagá-
szoknak szóló folyóiratról van szó. E 
híreknél sokkal fontosabbnak tartom, 
hogy gyerekek jutnak el a csillagoség-
bolt-parkokra is rácsodálkozhatnak a 
háborítatlan éjszakai tájképre, ami fö-
lött a Tejút ível át.”

TRUPKA ZOLTÁN

Szénnanoszálak	a	légköri	
szén-dioxidból

Amerikai kutatók olyan technoló-
giai eljárást fejlesztettek ki, melynek 

révén a légkör szén-dioxidjából gazda-
ságosan lehet sokkal értékesebb gyártá-

si alapanyagokat, nevezetesen a 
számos területen felhasználható 
szénnanoszálakat előállítani.

„A szénszálas erősítésű kompozitokat 
ma egyre szélesebb körben alkalmazzák a 
repülőgépgyártástól az autógyártáson át a 
szélturbinalapátokig” – nyilatkozta a kuta-
tócsoportot vezető Stuart Licht, a George 
Washington Egyetem professzora.

Az eljárásban a szénnanoszálakat 
eletrolitikus úton szintetizálják. Az 
elektrolitoldatba, amely 750 Celsius-
fokos szilikátolvadék, légköri levegőt 
vezetnek. A benne lévő szén-dioxid a 

Hamis színezés_ kép a keletkezett nano-

szálakról

A szén nanoszálak növekedése az elektródán
(KÉPEK: STUART LICHT)
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Úszó	robot	a	reaktorban

Stinger, az úszó robot az Edwin Irby 
Hatch erőmű nukleáris reaktorát kö-

rülvevő konténment tartály kristálytiszta 
kék vizében dolgozik. Ez a forgatható, 
számítógép-vezérelt hajtóművekkel és 
nagyfelbontású színes videokamerával 
felszerelt, irányítható, személyzet nélkü-
li, víz alatti jármű lehetővé teszi, hogy az 
atomerőművek dolgozói olyan helyekre 
is eljussanak, melyek eddig elérhetetle-
nek voltak az emberek számára. „Egy 
ember nem tudna életben maradni ott, ahol 
a robot kamerája és eszközei működnek” – 
mondta Brandon Smith, a GE Hitachi 
Nuclear Energy gépészmérnöke, aki a 
készülék fejlesztését irányította. „Itt kap 
fontos szerepet a robotika, hiszen az ilyen 
jellegű feladatok elvégzéséhez robotok szük-
ségesek. Egyszerűen nincs erre más módszer. 
Stingert, az úszó robotot kifejezetten az ilyen 
környezetben való működésre terveztük.”

A maga nemében az első ilyen táv-
irányítású járművet az Egyesült Álla-
mokban már sikerrel alkalmazzák a 
nukleáris szektorban a karbantartási 
munkák végzéséhez. A robot a dol-
gozók körében rendkívül kedvező 
fogadtatásra lelt, annak köszönhető-, annak köszönhető-
en, hogy használatával csökkenthetők 

a költségek és a sugárveszély kocká-
zata, valamint az üzemszüneti idő. A 
nagyjából embermagasságú Stinger 
akár három hetet is képes eltölteni a 
reaktormedencében, miközben kame-
ráival részletes képet ad az anyagok 
elhasználódásának mértékéről. A 
kamerák mellett a robot nagynyomású 
szórófejjel, úgynevezett hidrolézerrel is 
fel van szerelve a fémfelületek tisztítá-
sához, így biztosítva, hogy mindig jól 
látható legyen a hegesztések állapota.

Stinger szerencsére nincs egyedül: a 
GE munkakörnyezetében más olyan 
újgenerációs robotok is vannak, ame-
lyek az emberek munkáját segítik. A 
két együttműködő robot, Baxter és 
Sawyer például teljes biztonsággal dol-
gozik az emberek mellett, mentesítve 
őket az egysíkú, ismétlődő jellegű fel-
adatok végzése alól (az együttműködő 
robotokról ld. ÉT 2015/6 184. oldal).
                                          (GE)

LégszennyezW	hajózás

A hajózás az egyik legtöbb légszeny-
nyezéssel járó tevékenység, és 2020-

ra Európa legfontosabb légszennyező 
forrásává válhat, megelőzve minden 
más ilyen típusú tevékenységet.

Európát számos olyan tenger veszi kö-
rül, ahol nagyon komoly hajóforgalom 
zajlik. Ilyen a Balti-tenger, az Északi-ten-
ger, az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger, 
de még a Jeges-tenger is. 2020-ra az itt 
közlekedő hajók több nitrogén-oxidot 
és kén-dioxidot juttatnak majd a 
levegőbe, mint a közúti közlekedés 
vagy a hőerőművek.  Miközben az 
Európai Unió komoly erőfeszíté-
seket tesz számos ágazat kibocsá-
tás-csökkentésére, addig a hajózás 
kibocsátása folyamatosan nő, és 
nincsenek érdemi korlátozó intéz-
kedések. 2000 és 2020 között a 
becslések szerint az ágazat légszeny-
nyezőanyag-kibocsátása 40–50 
százalékkal növekedhet.

A számítások szerint az euró-
pai nemzetközi hajóforgalom éven-
te 2,3 millió tonna kén-dioxidot és 
3,3 millió tonna nitrogén-oxidot juttat a 
légkörbe. Ezek a számok azonban nem 
tartalmazzák az országokon belül zajló 
forgalmat, ami szintén jelentős több ál-
lamban, mint például Nagy-Britanniá-
ban. A nemzetközi hajózásnak nemcsak 
a savasodást okozó vegyületek kibocsá-
tásában van meghatározó szerepe, ha-

nem az üvegházhatású gázok légkörbe 
juttatásában is. A számítások szerint a 
hajózás felelős a szén-dioxid-kibocsátás 
3,3 százalékáért, de ez az arány akár meg 
is háromszorozódhat 2050-re.

Egyes európai államokban a hajózás 
szennyező hatása igen nagy mértékű. 
Dániában például az összes kén-dioxid 
kibocsátás 40 százalékáért a hajózás a fe-
lelős, de rossz a helyzet Hollandiában és a 
Skandináv államokban is. Még az olyan 
nagy államokban is, mint Franciaország 
és Nagy-Britannia, a kén-dioxid-kibo-

csátás 18 százalékát adja a hajóforgalom-
ból származó emisszió.  Az egészségügyi 
becslések szerint a kibocsátott szennye-
zőanyagok évente 50 ezer európai pol-
gár idő előtti haláláért felelősek. Az apró 
részecskék nem csupán a tenger menti 
államokban jelentenek kockázatot. A 
szálló por és a rendkívül apró, másodla-
gos részecskék a kontinens belsejébe is el-
jutnak, emelve a háttérszennyezettséget.

A hajózás terén a fő gondot az áruszál-
lítás jelenti. Bár az Európai Unió terüle-
tén évente 400 millió utas utazik hajóval, 
ez a szám és az általa generált forgalom 
lényegesen elmarad az áruszállítás mö-
gött. A statisztikákból az is kiolvasha-
tó, hogy a különböző turisztikai célú 
és luxus hajóutak (Karib-tenger stb.) 
forgalma elenyésző az unión belül zajló 
személyszállítási célú hajózáshoz képest. 
Mindösszesen a teljes személyforgalom 
6 százaléka zajlik EU-n kívüli országok-
ba. A hajóforgalom legnagyobb részét 

ugyanis az áruszállítás adja. 2013-
ban 3,7 billió tonna áru haladt át 
Európa tengerein, amelynek 
40 százaléka folyékony áru volt (kő-
olaj, cseppfolyósított gáz).

Az ENSZ hajózással foglalkozó 
szervezete 2015-re komoly szigorí-
tásokat léptetett életbe, így az üzem-
anyagok kéntartalmát 0,5 százalék-
ra kell csökkenteni. Bár ez soknak 
tűnik, a valóság messze áll tőle, és 
sajnos összehasonlítva a közúti köz-
lekedés nulla kéntartalmú üzem-

anyagaival, még mindig jelentős lema-
radást jelent. A nitrogén-oxid kibocsátá-
sának csökkentése lényegesen nehezebb 
feladat, nem véletlen, hogy a szigorúbb 
szabályozás csak az új hajókra érvé-
nyes. Hatékony kibocsátáscsökkentés 
pedig csak akkor várható, ha a teljes 
tengeri flottára nézve kötelező lenne 
a NO-kibocsátás mérséklése. 

(www.greenfo.hu) 
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A 34. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: A FRÍZ MARGARETHA; 
KELETI TÁNCOK; A PER.  Marijke Huisman: Mata Hari cím_ kötetét (Typotex Kiadó) 
nyerte: Lengyel Lajos (Szombathely), Horváth Pál Béla (Budapest), Pokornyik 
Krisztina (Szentendre), Székely Balázs (Taktaharkány) és dr. Wellinger Károly 
(Szeged). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

A 33. heti számunkban véget érQ 12 hetes rejtvénysorozatunk bekeretezett bet_i HE-
VESY GYÖRGY nevét adták ki. A megfejtQk közül az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfi zetését nyerte: Dr. Alföldi István (Nyíregyháza), Antal Mária (Kám), Baloghné 
Bori Györgyi (Cegléd), Buday Laura (Zalaegerszeg), Czakó György (BesenyQte-
lek), Gede Vencel (Kaposvár), Kocsis Zita (Debrecen), Lieli György (Budapest), 
Pratzné Burkon Erika (Esztergom) és Timári Szabolcs (Gyula). Az elQfi zetések 
2015. október 1-tQl érvényesek. Akinek nem jó ez az idQpont, kérjük, mielQbb jelezze. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó jelentette meg születésének 100. évfordulójára Lénárd Sándor ha-
gyatékát „Családtörténeteim – Levelek fi aimhoz” címmel. EbbQl kérjük, hogyan vá-
lasztott újabb hazát. A megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
2015. szeptember 25-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 34. számunkban 
elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 120 éve szüle-
tett, Kossuth-díjas fi zikatanár nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tu-
domány negyedéves elQfi zetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Lénárd Sándor szavainak elsR része. 11. Akivel a beszélgetést 
készítik. 12. IdegvégzQdés! 13. NQsténye a kanca. 14. Amint, amikor, költQi szóval. 
15. Ravaszdi. 18. Középen tágító! 19. Tóth Árpád verse egy lombos növényrQl. 20. 
Az összeadás rövidebbik szava. 22. Cserépkályhát épít. 24. Tamáskodás. 27. Lé-
nárd szavainak második része. 29. Póráz végei! 30. Például, röv. 31. ... May; brit 
rockgitáros, énekes, zeneszerzQ. 32. Színültig. 34. Bútoripari alapanyag. 35. Lira 
italiana (egykori pénznem), röv. 36. Ákoska. 37. ... Lala; Szabó Magda meseregénye. 
39. Lénárd Sándor szavainak harmadik része.

FÜGGQLEGES: 1. Gazdag milánói „festménylelQhely”. 2. Énekesmadár lakja. 3. 
Associated Press, röv. 4. A Hölgyek Öröme írója (Émile). 5. Regény szerzQje. 6. Fél-
holt! 7. Már, latinul. 8. Épphogy. 9. Csillagászati talppont. 10. Augusto Genina ren-
dezte olasz fi lm. 16. Hašek-hQs tábori pap (Otto). 17. A hétfQt követi. 20. Gyurta Dá-
niel fQ úszásneme. 21. GénmegQrzésre szolgáló intézmény. 23. Ginger Rogers le-
gendás táncpartnere (Fred). 25. A Felelet cím_ Déry Tibor-regény hQse (Bálint). 26. 
Habzó szeszes ital, régiesen. 28. Pártot elhagy. 33. Amália egyik beceneve. 34. 
Jászai Mari-díjas színésznQ, érdemes m_vész (Anikó). 37. Végtelen tér! 38. Vége a 
parádénak!

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015 október 17.

A jelentkezés határideje: 2015. szeptember 14. 

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
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Előkerülése után negyedszá-
zaddal látható először a nagy-
közönség számára a Bodrogola-
sziban talált, a XVI. század gaz-

daságtörténetét reprezentáló aranypénzlelet. A sátoralja-
újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum új, időszaki kiállítása 
október 15-ig látogatható A bodrogolaszi arany-
kincs. Egy kincslelet és ami mögötte van címmel.

Késő középkori, kora újkori színarany dukátokat forgat-
tak ki traktorral a tavaszi szántás közben huszonöt éve, 
1990 májusában, Bodrogolasziban. Szinte azonnal kitört 
az aranyláz az ország északkeleti csücskében: beindult a 
feketekereskedelem, még mielőtt a 
régészek tudomást szereztek a 
szenzációs leletről. Így a hozzáve-
tőlegesen kétszáz darab pénzből 
mindössze 72 került a Kazinczy 
Múzeum gyűjteményébe, később 
pedig – jelenlegi helyére – a Her-
man Ottó Múzeum éremtárába. 
Az aranypénzeket 1438 és 1556 kö-
zött verték; legrégebbi darabja 
Habsburg Albert (1438–1439) ural-
kodása alatt készült. A kincslelet 
összességében jól reprezentálja a 
118 év alatt regnáló uralkodók pénzkibocsátását.

A 30 négyzetméteres kamarakiállítás fekete szövetfa-
laival egy bélelt kincsesláda asszociációját kelti. A fősze-
replő dukátok a terem közepén piramis alakú tartón 
kaptak helyet. A tárlat kiegészül olyan tárgyakkal és in-
formációs táblákkal, amelyek közvetlenül, vagy közvet-
ve kapcsolódnak a leletegyütteshez: betekintést nyújta-
nak az aranybányászatba, pénzverésbe és a korszak mo-
netáris politikájába. Korabeli pénzváltó mérleg, hamis 
pénz, bányászcsákány színesíti a látványt.

A Terror Háza Múzeum a Szov-
jetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékév 
keretében nyitotta meg Rab-

szolgasorsra ítélve című kiállítását, amely október 30-
ig még látható a Múzeum előtti közterületen.

A tárlattal annak a 700 ezer magyar deportáltnak kí-
vánnak emléket állítani, akiket a Szovjetunióba hurcol-
tak a második világháború 
során, vagy azt követően. 
Közülük 300 ezren soha 
nem tértek haza: sokan már  
a táborokba tartó úton életü-
ket vesztették az embertelen 
bánásmód, és a szélsőséges 
körülmények, az éhezés, járványok, betegségek miatt.

A háborúban vereséget szenvedett Magyarország polgárai-
nak elhurcolása – munkaerejük jóvátételként való kizsákmá-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

nyolása mellett – azt a célt is szolgálta, hogy a szovjet meg-
szállók világossá tegyék, „ki az új úr a házban”. A Szovjet-
unió meghódított területnek tekintette Magyarországot: a 
kommunista ideológiának megfelelően igyekeztek megtörni 
a társadalmi ellenállást és leszámolni vélt ellenségeikkel.

A kiállítás két nyelven, angolul és magyarul mutatja be a 
deportáltak sorsát. A tárlat nem szorítkozik az egyszerű ese-
ménytörténetre vagy a szikár tények ismertetésére: korabeli 
fotókkal, visszaemlékezésekkel, dokumentumokkal, leve-
lekkel, térképekkel eleveníti fel a kényszermunkára hur-
coltak életét.

József Attila múzsája, Illyés 
Gyula felesége, kéziratainak 
és hagyatékának gondozója, a 
világhírű tesztet kidolgozó 
Szondi Lipót asszisztense, il-
letve a magyar gyógypedagó-
giai pszichológia megalapozó-

ja – ő Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra.
Az 1995-ben elhunyt Flóra 110 évvel ezelőtt született. 

A kerek évforduló alkalmából az Országos Széchényi 
Könyvtár a személyiségét, életét és irodalmi, illetve tu-
dományos munkásságát bemutató, Mert szemben 
ülsz velem című kiállítással tiszteleg Kozmutza Flóra 
emléke előtt. Kéziratok, versek, fotók, könyvek és egyéb 
dokumentumok mozaikjaiból kísérelhetjük meg össze-
rakni a kivételes asszony portréját, amely próbálkozás 
sok új ismerettel és felfedezéssel is kecsegtet. A tárlat 
november 28-ig várja az érdeklődőket.

Szerencsés bölcs címmel nyílt 
kiállítás Gáspár Zoltán fotográfus 
képeiből a budapesti Bálint Ház-
ban. 

Gáspár Zoltán fotóin a világ da-
rabkái láthatók. Így, kis betűvel és 
többes számban: apró megfigyelé-
sek, különleges látványok, benső-
séges pillanatok, finoman megfi-
gyelt állati és emberi portrék. 

Alapvetően közös bennük a ráhangolódás a minket kö-
rülvevőkre: rászorulókra, járókelőkre, gyermekekre, ál-
latokra, növényekre, tájakra. Konkrét valóságunkra ke-
vés kép utal, a címadó azonban mindenképp. A haza 
bölcsét „tisztelték” meg madarak, ami a hétköznapi hie-
delmeink szerint szerencsét is hozhat. Ám Deák komoly 
arca inkább azt sugallja, hogy éppen mindaz van „így 
kezelve”, amit ( józanságot, haza iránti aggódást és elkö-
telezettséget) ő képviselt.

De pozitív felhangot is kaphat a cím: a képeket 
végignézve felmerülhet bennünk, hogy végső soron 
talán az a szerencsés bölcs, aki ilyen szépnek tudja láttatni 
a világot. És az, aki ebben a látványban gyönyörködni 
tud. A tárlat szeptember 29-ig várja az érdeklődőket.

Kiszántott kincs

Elhurcolva

Egy asszony portréja

A világ darabkái
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A hátlapon
Vetővirág

Az amariliszfélék családjába 
(Amaryllidaceae) mintegy 850, java-
részt trópusi faj tartozik. Nagyrészt 
hagymás, tőlevélrózsás, lágyszárú nö-
vények, alsó állású magházzal. Ide 
tartoznak a hazai flórában a nárci-
szok, a tőzikék és a hóvirág is. A 
megjelenésében sokkal inkább kike-
ricsekre emlékeztető, öt fajt számláló, 
őszi virágzású vetővirág nemzetséget 
(Sternbergia) már a régi görögök és a 
középkori füvészek is ismerték, és hol 
a nárciszokhoz, hol pedig a kikeri-
csekhez sorolták. Az ezek után egy 
időre feledésbe merült növényt egy 
gyűjtögető füvesasszony vitte a pest-
budai egyetem botanikus kertjébe. 
Az egyetem botanika-kémia profesz-
szora, az osztrák származású Joseph 
Jacob Winterl (1739–1809) több esz-
tendőn át figyelte és leírta, hogy néha 
évekre eltűnni látszik a területről, 
majd újra megjelenik. 

A nemzetség típusfaja a hazánkban 
is előforduló vetővirág vagy kikerics-
virágú sárika (Sternbergia colchiciflora). 
A Dunántúli-középhegység füves lej-
tőin és a Tiszántúl déli részének lösz-
gyepjeiben az őszi esők után, rendsze-
rint szeptemberben nyílik. Csak csa-
padékos őszökön tapasztalható, hogy 
tulajdonképpen elég gyakori, de rit-
kán és rövid ideig virágzó aprócska 
növény. Jellegzetes, de kevéssé feltű-
nő, kissé a hóvirágéra emlékeztető, 
lapos, tompa csúcsú, gyakran meg-
csavarodó leveleit március–áprilisban 
láthatjuk. A természetes állapotú, 
érintetlen gyepekben leginkább szá-
lanként fordul elő, legnagyobb 
egyedszámban olyan helyeken (lege-
lőkön, bányákban, turistautak men-
tén, sőt városok rendszeresen nyírt 
gyepjeiben, focipályán!) szaporodik 
el, ahol a gyep felszakadozik.

Szöveg és kép:
MOLNÁR V. ATTILA
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Az Elveszett Paradicsom
„Milton föléledt tetszhalálából. Ma ő a 
jövő költője!”– az Újhold folyóirat köré-
hez tartozó költő-műfordító, Jánosy 
István ezekkel az ünnepélyes monda-
tokkal fejezte be Elveszett Paradicsom-
fordításának utószavát. A Magyar He-
likonnál 1969-ben megjelent sorszá-
mokkal és jegyzetekkel is ellátott kötet 
korszerű nyelvezetű, új műfordítási el-
vek alapján készült szöveget közölt.

Nyelvében él a feröeri nemzet 
Amikor véget ér egyes ritka nyelvet 
beszélők utolsó tagjainak földi 
pályafutása, velük együtt anyanyelvük 
is kihal. Ellenkező folyamatra, egy 
régóta létező nyelv államnyelvvé 
válására alig van példa – különösen 
úgy, hogy e nép nem alkot szuverén 
államot. E kevés kivétel közé tartozik a 
feröeri közösség, amely a XX. század 
derekán államnyelvvé tette ősei nyelvét.

Katolikus	nagygyelések	
Magyarországon a XIX. század végé-
től kezdődő és a kommunista fordula-
tig tartó időszakot katolikus reneszánsz-
ként is szokták emlegetni. A korábban 
szinte kizárólag az állami támogatásra 
és saját kiváltságos helyzetére hagyatko-
zó egyházi vezetés egyre jobban a világi 
hívekre támaszkodott. Ekkor vált a 
magyar katolicizmus legfontosabb köz-
életi fórumává a katolikus nagygyűlés.



VetQvirág
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