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Kedves Olvasónk!
A 2015/2016-os tanévben 39. alkalommal kerül megrendezésre a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi
Tanulmányi Verseny.
A megmérettetésben hazánk, valamint a szomszédos országok magyar tannyelvű középiskoláinak kilencedik és tizedik, illetve nyelvi előkészítő
(nulladik) osztályos tanulói vehetnek részt.
Amennyiben a tanuló nyelvi előkészítősként
nem indult a versenyben, akkor 11. évfolyamos
tanulóként is jelentkezhet. Egy tanuló legfeljebb
két alkalommal (korcsoportban) vehet részt.
A versenyre a tanulók az iskolában a szaktanáruknál vagy az igazgatónál jelentkezhetnek
2015. november 16-ig. Az iskolai fordulók 2016.
január 18-22. között zajlanak országszerte. Eddig kell a jelentkezőknek szaktanáruk számára bemutatniuk egy vázlatot a tervezett vizsgálódásukról a lakóhelyük, iskolájuk vagy
annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek
bemutatásáról, illetve környezetvédelmi gondjairól, megoldási lehetőségeiről. A megyei (fővárosi, külföldi) fordulóra
2016. március 9-én kerül sor a megyei (területi) szervező által
kijelölt helyen. A harmadik forduló, azaz az országos döntő
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időpontja 2016. április 22–24., helyszíne: Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara (Mosonmagyaróvár).
A verseny ismeretanyagát az Élet és Tudomány hetilapban,
valamint a TermészetBÚVÁR folyóiratban a tanév során
április közepéig megjelenő, jelzett cikkek adják. Az Élet és
Tudományban kijelölt cikkek címei a lap hátsó borítójának
belső oldalán találhatók meg, illetve a verseny
honlapján: http://www.kitaibelverseny.hu. A verseny minden fordulójában szerepelhetnek Kitaibel Pál életével és munkásságával, valamint
hazánk környezet- és természetvédelmével
kapcsolatos kérdések.
A felkészülésben a szaktanárokon és a kijelölt
cikkeken kívül segítséget adhatnak a környezet- és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (például múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei.
A témaválasztásban jól hasznosíthatók az Élet és Tudomány
és a TermészetBÚVÁR korábbi írásai is.
Az előző tanévek versenyfeladatai és a részletes versenykiírás, a szaktanárok számára a szervezési feladatok szintén
a verseny honlapján találhatók meg.
Minden jelentkezőnek jó felkészülést és versenyzést kívánunk!
SZERKESZTőSÉG

alkalmazkodjon az emberi környezethez. Harkályfélékről tudjuk, hogy
szeretnek fákon kopácsolni táplálék
után kutatva vagy odút vájva, amibe
télire elrejthetik a gyűjtött makkokat. Szerelmi jelzésnek is használják
a kopácsolást, és ez esetben nem ragaszkodnak a fához. Rájöttek, hogy
üreges vagy fém tárgyak jobban
szólnak, ezért gyakorta átnyergelnek házak környékén talált hordókra, szigetelésekre, amelyeken jelentős károkat okozhatnak. Így járt
a Discovery űrsikló is, mely külső
üzemanyagtartájának szigetelésébe
egy aranyküllő nagyjából kétszáz
lukat kopácsolt. Emiatt a kilövést el
kellett halasztani. Hogy miért nem
fájt jobban a madárnak a találkozás, mint az űrsiklónak? A madarak
koponyájának anatómiájában kell
keresni a magyarázatot. Ez egyfajta
beépített lengéscsillapítót tartalmaz,
így nem kap agyrázkódást az állat.
Harmadikként egy utódgondozással kapcsolatos viselkedést érdemes
megemlíteni, aminek összefüggéseire a kiállítás mutatott rá. Az utódok
létrehozásához mindkét szülő génjeire
szükség van és mindkét szülő érdeke,
hogy az utódok életben maradjanak.
Ugyanakkor az is érdekük, hogy
minél több utódot hozzanak létre. A
korábbiakban már említett trade-off
jelenség itt is tetten érhető, amenynyiben a szülők vagy nagy energiákat
fordítanak néhány utód felnevelésére
(elefánt, ember) vagy sok utódot hoznak létre, akiket magukra hagynak
(sáska, teknős). Természetesen itt is
van középút, például abban az esetben, ha nincs szükség mindkét szülőre
az utód felneveléséhez, ami gyakran
előfordul. Ilyenkor az egyikük gyorsabban távozhat és neki lehetősége lesz
újabb utódok létrehozására, a másik
pedig foglalkozik a közös leszármazottakkal. Belső megtermékenyítésű
állatoknál rendszerint a nőstényre háÉLET

Hogyan formálódott
a Rosetta üstököse?

Két üstökös kis
relatív sebességű, lágy ütközése a korai
Naprendszerben hozta létre a
67P/Csurjumov-Geraszimenko (becenevén Csuri) üstökös fura, gumikacsára emlékeztető alakját – állapította meg az ESA Rosetta missziójának egyik értékelőcsoportja a Natureben közzétett tanulmányában.
Az üstökös különös formájának eredete már felfedezése (2014 júliusa)
óta izgatta a szakembereket. Ekkor ért a Rosette űrszonda olyan
közel hozzá, hogy a korábban
csak szabálytalan krumpliformából kibontakozott a két nagyobb,
egymással rövid, szűk nyakon keresztül kapcsolódó lebeny (a gumikacsa feje és teste). Ennek magyarázatára kezdettől fogva két
lehetőség kínálkozott: az üstökös
vagy két korábban független égitest ütközésével vagy egyetlen
égitest intenzív, erősen aszimmetrikus eróziójával jöhetett létre. A
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Fuisz Tibor István hiánypótló
kiállítása látható a Természettudományi Múzeumban, amelyben az állatokról készült természetfotók csupán illusztrációi az
evolúciónak és az állati viselkedésnek. Legtöbbet az állatok
tollazatát, bundájának mintázatát, vadászó, táplálékszerző vagy
fészeképítő viselkedésüket csodáljuk, anélkül, hogy elgondolkodnánk: miért visel látványos
tollruhát és énekel harsányan a
macska elől rejtőzködő állat?
Az 50 képet tartalmazó kiállítás
mellett található magyarázó szövegek
egészen újszerű kontextusba helyezik a látottakat. A sorban először egy
hosszabb-rövidebb leírást olvashatunk
az adott állatról, legyen az seregély,
vörös vércse, mezei nyúl, hóbagoly
vagy afrikai elefánt, majd a képeken
megfigyelhetjük az olvasottakat. Következzen néhány érdekesség!
A gyurgyalag példáján megérthetjük,
hogy mi az a biológiai rendszerekre oly
jellemző, evolúciót alapjaiban mozgató
jelenség, amit trade-off-nak nevezünk.
Röviden megfogalmazva: valamit valamiért. A gyurgyalag löszfalakba vájja
járatait, amihez a csőrét használja. Egy
löszfalban több száz egyed is lakhat
egyidejűleg, amivel a paraziták terjedésének biztosítanak remek lehetőséget.
Mivel a madárnak a csőre a legfőbb
eszköze, a paraziták eltávolításához is
ezt használja. Azonban más csőrforma
alkalmas a paraziták eltávolításához és
más a vájatok kialakításához. Ez utóbbi
révén a csőr egyenetlenül kopik, tehát
ha hosszabb, ragadozóktól védettebb
járatokat váj a madár, akkor kevésbé
tudja kicsipegetni a tollazatából a parazitákat. Két veszély közt néhány egyed
inkább hosszabb járatokat váj, néhány
inkább rövidebbet, néhány egyenlő
hosszút, így se a paraziták se a ragadozók nem fogják mindet elpusztítani;
egy nagyobb támadás esetén a megfelelő módon védekező fogja biztosítani
a populáció fennmaradását.
Emberként szívesen feledkezünk
meg a természet valós erejéről, akciófilmekben és thrillerekben hitetjük el
magunkkal, hogy képesek vagyunk
legyőzni árvizet, meteoritot vagy
elsivatagosodást, de olykor okozhat
kellemetlen meglepetést egy-egy állat
évezredek alatt kifejlesztett viselkedése, amely volt annyira rugalmas, hogy

rul a feladat, halaknál ezzel szemben
az ikrákat megtermékenyítő hímé a
nemes szerep.
A pettyes liléknél ennél árnyaltabb
a kép. Esetükben a hímek nevelik a
tojásokat, de egy hím több nősténytől
kapott tojását is nevelgeti, és a nőstények is több fészekaljba helyeznek el
utódokat. Először az erősebb, jobb hímek kelnek el, az ő fészkük telik meg
tojásokkal, majd a párzási időszak vége
felé jut sor a gyengébb hímekre. A legújabb eredmények szerint a történetbe
a nőstények belevisznek egy csavart. A
végére maradt, tapasztalatlan, kevésbé
kelendő hímek fészkeibe nem kizárólag a fészek tulajdonosának hímivarsejtjeivel megtermékenyített tojásokat
teszik, hanem még az erősebb, jobb
hímtől kapott és azóta raktározott
hímivarsejtekkel is megtermékenyítenek egy-két petesejtet és így adnak
újabb esélyt a jobb géneknek.
A természetjáró fotós minden állathoz mellékelt QR kódot is, amelynek
segítségével további képeket és érdekességeket tartalmazó honlapra látogathat el az érdeklődő. A múzeum külön wifit is rendelt a kiállításhoz, amely
november 2-ig látogatható.
FERENC K ATA
ÜSTÖKÖSKUTATÁS

BIOLÓGIA – MUZEOLÓGIA

Evolúciós képregény
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Rosetta szonda OSIRIS kamerájának 2014. augusztus
6. és 2015. március 17. között
készített nagy felbontású felvételeinek segítségével a kutatók mostanra meggyőző
bizonyítékokat találtak arra,
hogy a Csuri két, eredetileg
külön-külön létrejött üstökös
puha ütközésének eredményeként alakult ki.
„A felvételek alapján egyértelmű, hogy mindkét lebenyt
egy jól megkülönböztethető rétegekből álló külső burok veszi
körül, amely a felszín alatt több
száz méteres mélységig nyúlik –
mondta Matteo Massironi, a
Padovai Egyetem geológus
professzora, az OSIRIS eredményeit feldolgozó kutatócsoport tagja. – A rétegzettség
a hagyma héjszerkezetéhez hasonlítható, bár ez esetben a képet
bonyolítja, hogy itt valójában két
különböző méretű, eleinte önmagában növekvő, majd egy idő után egybenőtt hagymáról van szó.”
Massironi és munkatársai a nagyfelbontású felvételeken az üstökös felszí-

A 67/P üstökös hamis színezés , a Rosetta
Navcam fedélzeti kamerájával 2015. február 3-án,
az üstökös középpontjától 28,7 kilométeres
távolságból készült felvételeib l összeállított
mozaikképe (mérete: 4,2×4,6 km)
(KÉP: ESA/ROSETTA/NAVCAM)

nén több mint 100 célterületet választottak ki; sima teraszokat, illetve olyan
meredek sziklafalakat és mélyedéseket,
ahol előbukkantak a párhuzamosan
egymásra rakódott rétegek. Ezeket az
üstökösfelszín háromdimenziós (3D)
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A 67P/CsurjumovGeraszimenko
üstökös két lebenye
Lent: az OSIRIS
nagy felbontású
felvételein
kiválasztott
teraszok (zöld) vagy
mélyedésekben
és sziklafalakon
kibukkanó
párhuzamos
anyagrétegek
(vörös szaggatott
vonalak) határai.
A fölötte lev
betétképen: a
kisebbik lebeny
Hathor régiója,
alatta a nagyobb
lebeny Seth régiója
és környezetük az
OSIRIS felvételein.

modelljével összevetve meghatározták, hogy a teraszok és a kibukkanó rétegek milyen irányba és
mennyire lejtenek, ahol pedig a felszín alá buknak, ott milyen mélységig hatolhatnak.
Hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy a teraszok, illetve a kibukkanó rétegek síkjainak hajlásszögei
egymással koherens rendeződést
mutatnak, és néhol 650 méteres
mélységig is lenyúlhatnak. „Ebből már kezdett kirajzolódni, hogy a
két lebeny eredetileg önálló, egymástól
független egységet alkotott, amit az is

A lokális gravitációs mez vektorának
eloszlása az üstökösfelszín modelljére
illesztve szintén látványosan tanúskodik a két
lebeny önálló eredetér l.

megerősített, hogy a nyakhoz a két lebeny
felől közelítve a lejtések iránya egymással ellentétes volt -- mondta Massironi.
– Hogy erről még inkább megbizonyosodjunk, megvizsgáltuk a lokális gravitációs
mezők iránya és a felszíni alakzatok lejtése közti kapcsolatot is.”
Egy önmagában álló égitest esetében a felszíni rétegek a gravitációs
mező irányára merőlegesen rakódnak egymásra. Ebből
A teraszok/rétegek, illetve felszín alá nyúló folytatásuk
kiindulva a kutatók két
lejtésének a rájuk illeszked érint síkokkal való szemléltetése. modellt
készítettek.
A rétegsíkok baloldalt a felszín modelljére illesztve, jobboldalt Az egyikben az üstöönmagukban állva láthatók. Mindkét ábrázoláson jól látható,
köst egyetlen testnek
hogy a rétegsíkok két különálló küls burkot alkotnak a két
tekintették, amelynek
lebeny körül, amelyek a nyak vonalában metszik át egymást
a tömegközéppontja a
(A rétegsíkok színezése a síkok és a lokális gravitációs mez
nyak közelében van. A
iránya közti szögeltérésnek felel meg a mellékelt skála szerint.) másikban két különálló testből indultak ki,
amelyeknek egy-egy
saját tömegközéppontja van.
Mindkét
esetben
megvizsgálták, hogy
a felszínen kiválasztott célterületek lejtése
és a lokális mágneses
mező iránya között
milyen kapcsolat van,
és azt találták, hogy az
az eredetileg két füg-

2015/43

RKUTATÁS

Forrás: www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/How_Rosetta_s_comet_got_its_
shape

Generációk találkozása
az rkutatás Napján

Jól időzítette az október 2-i Űrkutatás Napját a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT)
az Óbudai Egyetemen. Magyarország azzal lett teljes jogú
tagja az Európai Űrügynökségnek (ESA), hogy október 12-én az
Országgyűlés elfogadta az ESAcsatlakozásunkat kimondó törvényjavaslatokat.
Nem is kezdődhetett mással a
program, mint az ESA pályázataiban és egyéb kezdeményezéseiben
való részvételi lehetőségek ismertetésével. Tari Fruzsina a Magyar

ÉLET

év sebességű, nyugat-keleti irányú
összenyomódását is, ami persze
nem a világ. Az viszont világviszonylatban is egyedülálló, hogy a
2011-ben, Japánban bekövetkezett
9 magnitúdós földrengés keltette
földkéreg-deformációkat az itthoni GPS-hálózat segítségével mérni
tudták. Farkas Péter (FÖMI KGO)
a műholdradar-interferometria alkalmazási területeit ismertette. A
másfél éve működő Sentinel-1A
műhold adatait felhasználva ki lehetett mutatni olyan jelenségeket,
mint a nepáli földrengés hatására bekövetkezett elmozdulások.
Bacsárdi László a társaság főtitká-

raként a MANT-ot, mint az űrkutatás népszerűsítésével foglalkozó
civil szervezetet és annak rendezvényeit mutatta be. Milánkovich Dorottya előadása a Space Generation
Advisory Council-ról (SGAC) szólt.
Az „űrgeneráció” egyik hazai képviselője elmondta, hogy ez egy
olyan non-profit szervezet, amely a
18-35 év közötti fiatalokat képviseli a nemzetközi űrpolitikában. 100
ország több mint 4 000 tagból álló
önkéntes hálózatáról van szó. Az
első Európai Űrgenerációs Műhelyt
2016. február 26-27-én tartják Budapesten.
Az űrgeneráció itthoni fellendülését mutatja az is, hogy zárásként
a nemrég megrendezett MANT
Űrakadémia résztvevői nek két képviselője, Arnócz István és Berényi
Kitti kapott szót. A két fiatal szakember az ESA önkéntes programjait
ismertetve azokra hívta fel a figyelmet, amelyekben érdemes lenne hazánknak részt vennie.
TRUPKA ZOLTÁN
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Űrkutatási Iroda (MŰI) vezetője
elmondta, hogy már megjelent az a
pályázati felhívás, amelynek elsődleges célja a magyar űripar felzárkóztatása. Hallgatói kérdésre azt is kifejtette, hogy bár az ESA elsősorban
az űripari tevékenységre helyezi a
hangsúlyt, de az önkéntes programokban a tudományos kutatásokban való részvételre is lehetőség lesz.
Éppen ezért fontos a magyar űrstratégia kidolgozása.
A MANT két évtizedes múltra
visszatekintő rendezvénye kapcsolódott az ENSZ Nemzetközi
Világűrhét sorozatához is, mely
az űrkutatás eredményeit szeretné
megismertetni a
nagyközönséggel. Both Előd,
a MANT alelnöke a New
Horizons szonda Plútó melletti repüléséről és az első
eredményeiről
beszélt. A törpebolygóról készült képeknek,
adatoknak még
csak a töredéke
érkezett meg,
de már most
minden várakozást felülmúlva nagy fejtörést
okoznak a kutatóknak. Érdemes
megemlíteni, hogy néhány évtizeddel ezelőtt – amikor a hallgatóság
egy része még nem is élt – sci-fi kategóriába tartozott az, hogy megközelítsük a Plútót vagy leszálljunk
egy üstökösmag felszínére.
A következő két előadásban az űralkalmazásokról esett szó. Grenerczy
Gyula (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium) előadásában a
hazai űrgeodéziai mozgásvizsgálatokról beszélt. A téma egyik aktualitását az jelenti, hogy nálunk 25
évvel ezelőtt kezdték bevezetni a
GPS-technikát. Elhangzott, hogy
több mint két évtizedes méréssorozat eredményeként elkészült a Pannon-medence
kéregmozgásának
háromdimenziós térképe. Ennek
segítségével erőművek, radioaktív
hulladéktárolók, gátak veszélyeztetettsége is pontosabban megbecsülhető. Nagy pontosságú, hosszú
időn keresztül végzett mérésekkel
sikerült kimutatni hazánk 1,5 mm/

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

getlen testet feltételező modellben
áll közelebb a merőlegeshez. „Ez
arra utal, hogy az üstökös fejét, illetve
testét burkoló réteges szerkezetek egymástól függetlenül, még a két objektum egybekapcsolódása előtt jöttek létre -- összegezte Massironi. – Egyúttal azonban azt is mutatja, hogy az
ütközés nagyon kis relatív sebességgel,
olyan puhán ment végbe, hogy a korábban kialakult rétegek szinte érintetlenek maradtak.”
Emellett a két lebeny anyagának
és szerkezeti felépítésének szembeötlő hasonlósága arra mutat, hogy
az eredetileg különálló két üstökös
térben és időben is egymáshoz nagyon közel jöhetett létre.
Végezetül a kutatók megjegyzik,
hogy bár a Csuri különös gumikacsa formájának létrejötte nem az
eróziónak tulajdonítható, a felszín
későbbi alakításában azonban az
is fontos szerepet játszhatott. Ennek jelei ma is láthatók, például
az egyes rétegekbe fagyott gázok
szublimációjának lokálisan eltérő
üteme jelenleg is észlelhető felszíni
változásokat okoz.
Az üstökös idén augusztus 13-án
elérte napközelpontját, és azóta
újra távolodik a Naptól. A körülötte keringő Rosetta szonda
– melynek küldetését 9 hónappal
meghosszabbították – berendezései megfelelően működnek, s jelenleg is folytatják a megfigyeléseket. Küldetését a tervek szerint az
üstökösön landolva fejezi be 2016
szeptemberében.

REJT ZKÖD

ÉRTÉKEK A TUDOMÁNYTÖRTÉNET M HELYEIB L

VILÁGJÁRÓ
GEOGRÁFUSOK
Az utazás, világjárás […] nem lehet öncél, mindannyiunk javát kell, hogy szolgálja. Így írt Balázs
Dénes karsztkutató-földrajztudós 1995-ben megjelent önéletrajzi írásában. A Magyar Földrajzi
Múzeum alapítója és els igazgatója tudományos pályája során eljutott a Föld legnehezebben megközelíthet vidékeire is. Fontosnak érezte, hogy a nagy er feszítések árán szerzett élményeit és ismereteit másokkal is megoszthassa: így hívta életre 1985-ben, els alkalommal, a mára hagyománnyá
váló tanácskozást, mely megalakulása óta a rejt zköd tudománytörténeti értékek felkutatását,
meg rzését és továbbadását szolgálja.

I

dén harmincadik alkalommal
rendezte meg az érdi székhelyű
múzeum tudománytörténeti konferenciáját az Érdi Napok keretében.
A múzeumalapító születésének 91.
évfordulójára szervezett tanácskozáson a földrajztudományhoz kapcsolódó szakterületek képviselői –
többek között geográfusok, geológusok, történészek, néprajzkutatók
– a XIX–XX. században jelentős
természettudományos munkássággal rendelkező magyar kutatókat,
valamint az időszak történeti változásait állították előadásaik középpontjába.

át az ELTE Földrajzi Intézetét, milyen változásokat hozott számára az
1956-os év, és mi lett a sorsa az Intézet munkatársainak, arra az előadó
az ELTE levéltára, az Állambizton-

A Földrajzi Intézet
az 1956-os Magyarországon

Forradalom és megtorlás – 1956 és a
forradalom utóélete az ELTE Földrajzi Intézetében címmel tartotta előadását Győri Róbert tanszékvezető
egyetemi docens, melyben a magyar tudományos élet szovjet típusú – 1945-től kezdődő és az 1956os „események” következtében
eszkalálódó – átalakítását mutatta
be. Az átalakítás egyrészt ideológiai,
másrészt intézeti változásokat jelentett, mely időszakot a földrajz (emberföldrajz) tudományterülete különösen megszenvedte. Az elbocsátások, a személyi meghurcolások,
valamint a tudósok kizárása az
Akadémiáról és a káderek beépítése a
rendszerbe a magyar földrajztudomány gyarmatosítását eredményezte. Hogy mindez hogyan alakította
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Balázs Dénes

sági Szolgálatok Történeti Levéltára,
valamint más, kisebb gyűjtemények
iratanyagait, jegyzőkönyveit, személyes hagyatékait (például Fodor Ferenc hagyatékát) felhasználva kereste
a választ.
Az 1870-ben alakult Földrajzi Intézet 1940-től két tanszékre – az Emberföldrajzi és a Természeti Földrajzi
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Tanszékre – tagolódott. A tanszékvezetői pozíciót Bulla Béla és Mendöl
Tibor földrajztudósok kapták meg.
Számos kritika érte őket az idők folyamán, valamint az Akadémiáról is
kizárták őket, intézeti státuszukat
azonban mindvégi megtarthatták.
1952-től a már meglévő tanszékek
mellett létrejött a Regionális Földrajzi Tanszék, melynek vezetője
Koch Ferenc lett, aki előbb csatlakozott a Szociáldemokrata Párthoz, majd később a Magyar Dolgozók Pártjának tagja lett.
Az Intézetben egyre növekedett
a feszültség a kommunista ideológiákat valló és a nem kommunista
geográfusok között: egyes oktatók névtábláit letépték, a káderlapokat az oktatók megszerezték és
hazavitték, valamint 1956 őszén
többször elhalasztották a tervezett
intézeti értekezlet összehívását. Az
1956-os forradalmat követően a
Művelődési Minisztérium titkos
rendeletében felszólította az egyetemeket, hogy indítsanak fegyelmi eljárást a forradalomban hangadó szerepet vivő oktatók és hallgatók ellen. A Kari Fegyelmi Bizottság
1957-től indított eljárásai nyomán
1960-ig összesen nyolc oktató hagyta el az Intézetet. Végül a Természeti Földrajzi, illetve az Általános Gazdaságföldrajzi Tanszéken csak Bulla
és Mendöl „élték túl” a tisztogatást,
a professzorokon kívül a teljes oktatói kar lecserélődött. Enyhülést csak
az 1963-as amnesztia jelentett a sok

meghurcolt tudós számára. Összefoglalásában az előadó rávilágított
arra, hogy a politikai ellentéteket
személyes, szakmai és anyagi érdekek szőtték át, így a Földrajzi Intézet esetében is ki lehet mutatni a tudományos közösségek szokásos belső harcait. Sok esetben a politikai
elkötelezettség csak a karrierépítést
szolgálta. Ez a „gyarmatosítás” tehát nem egy „rugóra járó”, mechanikus folyamat volt: a politikai
megbízhatóság alapvető szempont volt, de sok döntés valószínűleg nem volt előre megtervezett.

Számos külföldi tanulmányútja
után 1928-ban kapott hivatalos meghívást az indiai Kalkuttába, hogy a
santiniketáni egyetemen szervezze
meg az Iszlámtörténeti Tanszéket és
legyen annak első professzora. Feleségével, Hajnóczy Rózsával három évet
töltött a mai Bangladesben, ahol sokszor a szabad ég alatt oktatta sokasodó tanítványait. Germanus a kiutazása előtt kérelmet intézett Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatásügyi mi-

Ázsiai kalandok

Udvarvölgyi Zsolt történész, szociológus az orientalista, író és
nyelvész Germanus Gyula (arab
nevén Abdul Karim Germanus)
két kiemelt külföldi expedíciójáról tartott előadást, valamint
fókuszpontba állította Teleki Pál
közbenjárását a tudós támogatása érdekében.
Az 1884-es születésű Germanus
Kelet iránti érdeklődése már fiatalkorában elkezdődött a német nyelvű
Gartenlaube című folyóiratban megjelenő arab országbeli életképet ábrázoló fametszet mély benyomásának
köszönhetően. Mentora a híres
Ázsia-kutató Vámbéry Ármin volt;
ösztönzésére Germanus beiratkozott
a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-latin szakára, ahol 1907-ben
bölcsészdoktori címet szerzett.

Germanus Gyula

niszterhez, hogy az indiai évekre fizetéssel együtt járó szabadságra mehessen, melyre ígéretet is kapott. Az
első évet követően azonban a Minisztertanács a támogatást megszüntette,
így a tudós segítségkérő levelek írásába kezdett. Először Magyari Zoltán
miniszteri tanácsosnak küldött értesítést fizetése megszűnéséről, majd
gróf Teleki Páltól kért segítséget. Teleki két alkalommal is közbenjárt
Germanus érdekében Klebelsbergnél,

erőfeszítései azonban nem jártak sikerrel. Egy évvel később az orientalista újabb levélben kereste fel Telekit,
melyben muszlim vallásfelvételének
körülményeiről írt a grófnak. 1932
márciusában visszatért Budapestre,
majd nem sokkal később elkezdett
szervezni egy egyiptomi és arábiai expedíciót, valamint egy mekkai zarándoklat terve is a fejében volt. Pénzügyi
forrásként több mint 4 000 pengőt kapott a Közoktatásügyi Minisztériumtól, az egyetemtől és a főváros polgármesterétől, mellyel
1934-ben hosszabb utazást tett a
Közép-Keleten, illetve 1935-ben
eljutott a muszlimok szent városába, Mekkába is, ahol elvégezte a
zarándoklatot.
Utazásairól számos könyv jelent meg (például 1936-ban az
Allah Akhbar!, 1957-ben a A félhold fakó fényében, 1975-ben a
Kelet varázsa), melyben az útleírások mellett fontos információk és adalékok tudhatók meg
első kézből a keleti világ kultúrájáról, tradícióiról, vallási attitűdjéről
és mindennapi életéről. Élete során
találkozott Gandhival, Nehruval,
Nasszerrel és Arábiai Lawrence-szel
is. A török, perzsa és arab nyelvek
magas szintű ismerete mellett azeriül, angolul, németül, olaszul, franciául és spanyolul is beszélt. 1979-es
halála után mohamedán szertartás
szerint helyezték végső nyugalomra
a Farkasréti temetőben.
Az elveszett oázis nyomában

A konferenciának otthont adó múzeum igazgatója, Kubassek János
geográfus, tudománytörténész az
1933-as Almásy-Frobenius-expedíció eredményeiről számolt be korabeli fényképek és dokumentumok
tükrében. Az angol beteg című kilenc
Oscar-díjat elnyert film címszereplőjeként is ismert Almásy László Ede
Afrika-kutató és felfedező pilóta
1924-től próbálkozott az „elveszett
oázis”, Zarzura felkutatásával, de
akkor még sem ő, sem a britek, franciák és olaszok tökéletesen felszerelt
expedíciói nem találták meg azt.
1931-ben indult el egy repülős expedícióra Zichy Nándorral, ám Szíria felett repülve balesetet szenvedtek: hatalmas vihar támadt és a Haviland
Moth típusú sportrepülőjük törzse

Az ELTE TTK épületei 1953-ban

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /43



1351

A völgyben, ahol egykor vízfolyás dübörgött, ma szárazság van (Vádi Szúra)

kettétört, majd a földbe fúródott. Egy
évvel később Almásy mégis megtalálta
a Zarzura oázist, felfedezőtársai Sir
Robert Clayton, Penderel repülő-alezredes és Patrick Clayton voltak. A csapat
felfedezte a Gilf Kebír fennsík északi
fővölgyét, a Vádi Abd el Malikot.
A felfedezés híre világszerte elterjedt, és 1933-ban, az Universal filmtársaság pénzügyi támogatásának
köszönhetően, ismét visszatért

Egyiptomba, a Gilf Kebír térségébe.
Ekkor expedíciója az Uweinathegyen egy barlangban csodálatos
gazdagságú, „történelem előtti”
sziklafestményekre bukkant. A környéken találtak még kőszerszámokat, néhány kézi malmot és egy kőpengét. Másnap újabb képeket fedeztek fel az egyik barlangban, egy
hatalmas gránittömbön. A gránit alsó fele tele volt vörös, barna és fehér

Sziklafestmények az uweinati Penderel-barlang mennyezetén
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ember- és állatképekkel. Rövid időn
belül még hat, festményekkel borított barlangot fedeztek fel. Az emberi alakok sötétbarna színnel voltak
festve, hajuk vörösessárga volt. Kezükben rövid íj, a vállukon fehér
szíjon nyíltartó tegez. Fehér öv,
kar- és lábkötő díszítette az alakokat, hajukban fehér toll volt. Az állatok majdnem mind tehenek voltak, négy különböző szarvformával. Csak az egyik barlangban volt
egy zebra és két különös szarvasmarha képe, abból az ősi fajtából,
amely már az ókori Egyiptom idejében is kihalófélben volt. Még
ugyanabban az évben, szeptember
végén Leo Frobenius egyetemi tanár,
kultúrmorfológus vezetésével újabb
felfedezőcsapat indult a sziklarajzokhoz, melynek vezetőségébe
Almásy – mint navigátor – is meghívást kapott. Az expedíció sikere
minden képzeletet felülmúlt: több
mint 1 200 másolatot és sok száz
fényképet készítettek a Szahara őskori sziklaképeiről, és több láda kőszerszámot, égetett cserepet gyűjtöttek össze az út során.
Almásyt azonban később keserű
csalódás érte, amikor kiderült, hogy
útitársa ki akarta sajátítani eredményeit. 1934 márciusában ugyanis
Frobenius a budapesti Iparművészeti Múzeumban kiállítást rendezett a
kőkorszaki emberek sok ezer éves
rajzaiból, használati tárgyaiból, és
előadásain arról számolt be, hogy ő
fedezte fel ezeket a leleteket. Arra
azonban nem számított, hogy a
Magyarországon tartózkodó Richard Bermann újságíró, Almásy barátja is végighallgatja ezeket az előadásokat, aki ezután ironikus hangvételű újságcikkben leplezte le a hazugságot.
Almásy később részt vett további
expedíciókban is, de álma, hogy
megtalálja – a Hérodotosz által feljegyzett – Kambüszész perzsa uralkodó nevéhez kapcsolódó ötvenezer
fős hadsereg maradványait a Szaharában, soha nem vált valóra.
Frobenius örökségét, benne az
1933-as expedíció fennmaradt
képanyagát a frankfurti Johann
Wolfgang
Goethe
Egyetem
Frobenius Intézete őrzi. A második
világháború során az archívum
megmentője az intézet munkatársa,

észak-amerikai
útja,
amikor a XVI. Nemzetközi Geológiai Kongreszszuson tartott előadást a
Niagara-vízesésről. Férjével, Papp Károly geológussal jelentős szerepet
játszott az észak-amerikai
és magyarországi földtudományok közötti kapcsolat fenntartásában és
ápolásában. Tanulmányai
mellett fontos megemlíteni
fordítói munkáját is: 1919ben jelent meg Schaffer Xavér Ferenc: Általános geológia
című 621 oldalas német
nyelvű munkájának általa
fordított magyar kiadása, mely a földtani tanulmányok egyik alapművének is tekinthető.
Úszó emberek a sivatagban (Almássy László akvarellje)
1934-ben a Magyar
Földrajzi Társaságban –
Karin Hahn-Hissink volt, aki 1944- melynek 1929-től az első női tagja –
ben a negatívokat hazavitte és elrej- tartott előadást a férjével amerikai
tette, ezzel megőrizve azokat az utó- utazásainak élményeiről és eredmékor számára.
nyeiről. Emellett Utazásom Amerikában és az Azori-szigeteken című tudoMagyar-amerikai kapcsolatok
mányos cikke is napvilágot látott.
Balogh Margitról, az első magyar geoA geológusként, geográfusként,
lógusnő munkásságáról tartotta elő- történészként, illetve nyelvészként is
adását Tóth Álmos nyugalmazott fő- számon tartott Balogh Margit a mágeológus. A XIX. század végén, sodik világháború után, férje nyug1881-ben született tudósnő 1905-ben díjazását követően, visszavonult a
kapta meg földrajz-természetrajz tudományos élettől. Budapestről
szakos tanári oklevelét, valamint a Papp Károly szülőhelyére, TápióságBudapesti Tudományegyetemen – ra költöztek, ahol ezt követően a tuaz első női hallgatók között – böl- dósházaspár élete végéig lakott.
csészdoktori oklevelet is szerzett:
A konferencia mellett, melynek
disszertációja Oláh Miklós Hungariá- előadásai kötetbe foglalva, írásos
ja mint művelődéstörténeti kútfő cím- formában is minden évben megjemel jelent meg. Ezt követően az lennek, a múzeum 3276 expedíciós
egyetemen Lóczy Lajos gyakornoka nap, Balázs Dénes a múzeumalapító
volt 1908-ig, majd a Belvárosi Le- geográfus újraolvasva című állandó kiánygimnázium tanára lett.
állítással is emléket állít az alapító
A világ számos országát bejárta, az életművének és az általa készített fo1910-es évektől tanulmányútjairól tók, ábrák, valamint mozgóképek
előadásokat tartott és tudományos segítségével egy virtuális utazásra
cikkeket publikált. 1910-ben a Föld- invitálják a látogatókat. Így Balázs
rajzi Közleményekben jelentette Dénes kezdeményezése – hogy külmeg Capri szigete és a Napoli öböl cí- földi expedíciói, feltáró kutatásai,
mű írását, 1911-ben pedig Észak-Af- tanulmányútjai során gyűjtött anyarika partvidékén járt, melynek ered- gait és azok feldolgozásait közzéteményeiről a Földtani Közlönyben hesse a földrajz iránt érdeklődök szászámolt be. 1915-ben a kanadai mára – ebben a formában is továbbél
Alberta tartományban levő földgáz és jelentős mértékben gyarapítja a
kutakat mutatta be egy tanulmány- földrajz és a társtudományok ismereban, amely német nyelven is megje- teit.
PAPP CSILLA
lent. Kiemelendő még 1933-as
ÉLET

ÉT-ETOLÓGIA
Virtuális kerítés bölényeknek

Az európai bölények csordáját
nem egyetlen egyed vezeti, hanem több felnőtt nőstény.
Európa ma élő, legnagyobb testű
szárazföldi emlősének testhossza
elérheti a 3,5 métert, tömege az
egy tonnát. Vadászata Mátyás király korában gyakori esemény
volt, de mára a vadon élő állomány teljesen kipusztult. Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában és még néhány országban visszatelepített állományai

élnek, de sokan aggódnak, hogy a
nagytestű növényevők tönkreteszik
az élőhelyüket. Ezért is fontos megismerni, mikor és merre mozognak.
Kutatók egy francia csorda 43 egyedére GPS készülékeket erősítettek,
amivel naponta négy órán át követték az állatok mozgását. Az eredmények szerint a csapatot több példány
is mozgásra bírhatja, elegendő, ha 20
lépést megtesz megállás, legelés nélkül. Nem meglepő módon akkor a
legnagyobb az esélye arra, hogy a
többiek követik, ha épp felé néznek.
Leggyakrabban a felnőtt tehenek indultak útnak, valószínűleg azért,
mert a vemhesség és szoptatás miatt
nekik van szükségük a legjobb minőségű táplálékra. A kutatók ezért
azt javasolják a természetvédelmi
szakembereknek, hogy ha szeretnék
kontrollálni az állatok mozgását, akkor tegyenek a legelfogadottabb vezetőkre GPS nyakörvet, és ha rossz
irányba mennek, térítsék el őket
enyhe elektromos áramütésekkel.
Kubinyi EniKő
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H Ú Z Z A Ö S S Z E A G Ö R C S ! VA G Y A P I C K W I C K - S Z I N D R Ó M A ?

RÉGI ÉS MODERN
BETEGSÉGNEVEINK
Betegségeink elnevezéseiben az egyes korokban igen nagy különbségek figyelhet k meg. Egyrészt
jellemz az egyes kifejezések továbbörökl dése, másrészt a folyamatos megújulás. Ez a szaknyelvekben és a köznyelvben egyaránt természetes folyamat. A betegségnevek alakulásában és használatában nagy szerepet játszik a gyógyításhoz kapcsolódó hitvilág, az orvoslás fejl dése és a társadalom, a
gondolkodás, valamint a nyelv változása.

A

korai betegségneveket nagy- szemléletbeli változások az orvosi galom”, amely szintén az anyanyelv
ban meghatározta az a felfo- nyelv alakulására is hatással voltak.
szerepét hangsúlyozta, és ez a reA korai betegségek egy része így a formkorban még nagyobb szerepet
gás, hogy a betegségeket sok
esetben a testbe búvó állatok, beteg- sámánizmus világképét tükrözik: hi- kapott. Fontos állomásnak tekintheségdémonok vagy haragvó istenek deglelés lel ’beteggé tesz’, hagymáz (hagy tő Bugát Pál tevékenysége, aki 1825okozzák. Az is nyomon követhető to- ’alvilági szellem’ + máz ’betegség’), íz től (elsőként) magyarul tanította az
vábbá, hogy a népi környezet, a min- ’szájrák’ stb. Gyakoriak továbbá a tü- egyetemen az orvostudományt.
dennapi tapasztalatokon alapuló nettani észrevételen, tapasztalaton ala- 1831-ben elindította Toldy Ferenccel
megfigyelések is nagy hatást gyako- puló orvoslással kapcsolatos szavak az első magyar nyelvű orvosi folyóroltak a megbetegedések, nyavalyák (árt, csomó, fáj, kerge, süly, száraz) és a jö- iratot, az Orvosi Tárat, amely hatott
elnevezéseire. A későbbi korokban a vevényszavak (boka, kanyaró, csömör, az orvosi nyelv alakulására is. Bugát
golyva, orbánc, kólika, pestis, sok új szót alkotott, amelyből a mai
szakszavak egy jelentős
kolera). Ezeket kiegészítve köz- és szaknyelv is használ néhárésze továbböröklődik
már korán megjelennek a nyat (például agy, dudor, dögvész, ferészben a köznyelv, részbelső szóalkotással keletke- hérje, gyógyszer, hajlam, kórisme, légben pedig a szakmai komző kifejezések is (csípés, jár- cső, műtét, csipesz, sérv, szülész, tüdőmunikáció elemeként.
81315
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vány, fájdalom, dagadás, vész, közérzet). A nyelvújítás az orvoUgyanakkor számos új
tüzesülés stb.). Hangután- si szaknyelv jelentős átalakulásához
betegség-elnevezés keletkezással és hangulatfestéssel vezetett. Az orvosi nyelv dinamikuzik, amelyekben a modern
kor társadalmi és nyelvi változásai mu- jöttek létre például a duzzad, gége, pofa, san változott és változik a mai napig
tatkoznak meg. E rövid írás a korai puha szavaink, és a szóösszetételek sem a tudomány rohamos fejlődésével és
(XV–XVII. századi), valamint a mai voltak ismeretlenek ( főfájás, zápfog). a nyelvben történő változásokkal lébetegségnevek néhány jellegzetességét Megfigyelhetők továbbá az olyan tü- pést tartva. Ebben a folyamatban
nettani észrevételen alapuló körülírá- egyaránt megfigyelhetők a hagyomutatja be a teljesség igénye nélkül.
sos formák is, mint az álomhozó orvos- mányok és az újítások.
Pogány gyökerek
ság, szájnak és orcának félre menése.
Az orvoslás és a betegségek elneveMetaforák és metonímiák
A népi gyógyítás a fent említett
zései szorosan összefüggnek az egyes módokon teremtette meg a maga Ahogy láthatjuk, az orvosi nyelv szíkorok kulturális hagyományaival. A magyar szakszókészletét; a „hiva- nes, terminológiában gazdag szakmagyar gyógyítás a sámánizmusban talos”, „tudományos”
A budai Aranysas Patikamúzeum
gyökerezik. A kereszténység felvéte- orvoslás nyelve pedig
lét követően a pogány hagyomá- hosszú időn keresztül a
nyok a keresztény szokásokba épülve latin maradt. A nyelélnek tovább. A kevés számú tanult vünkkel való tudatos töorvos mellett még a XVIII. század- rődés a XVII. század első
ban is központi szerepet kaptak a né- felében Szenczi Molnár
pi gyógyítók (kirurgusok, köpölyö- Albert munkásságával inzők, oljekárok, borbélyok, bábák, dult. Ő az, aki nyelvtanaifüves asszonyok) és a régi füves-, or- ban és szótáraiban megvosló és receptes könyvek, amelyek kezdte a tudományok
számos orvosi szakszót és betegség- nyelvének magyarosítását.
nevet megőriztek az utókor számá- Ezután Erdélyben indult
ra. Az említett társadalmi, hitbéli és egy „nyelvművelő moz1354
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nyelvnek tekinthető már igen korai
szakaszától kezdve. A betegségek
neveiben is megfigyelhető, hogy a
nyelvhasználat, így a szaknyelvhasználat alakulása, fejlődése is szorosan
összefügg azzal, hogyan látjuk, tapasztaljuk és dolgozzuk fel a körülöttünk lévő világot. Tudásunk fogalmak köré csoportosul: betegségneveink
esetében például a testrész,
a tünet, a tulajdonság, a
származási hely, a jellegzetes alak fogalmai köré.
Ezek közül egy elnevezésben akár több fogalom is
megjelenhet (vakondok-dagadás, füge-fekély, torokgyík,
nyúlajak), de sokszor egyetegyet emelünk ki, amelyek
gyakran a betegséghez legszorosabban kötődő, látványos tulajdonságok (a betegséget érintő testrészek
vagy külső elváltozások).
Ugyanakkor a tünettani
megfigyelésen túl nagyon
gyakoriak a mindennapi
élet tapasztalatain alapuló
betegségnevek is, ilyenek
például az állatok, növények, használati tárgyak
mint a szervezet részei, az
egyes nemzeteknél tipikusan felbukkanó betegségek.
Ezek az elnevezések gyakran metaforikusak vagy
metonimikusak.
A testrész + betegség (nyavalya, fájás, kórság, bántalom
stb.) a régi és az új elnevezésekben egyaránt gyakorinak tekinthetők. Ennek az
oka, hogy a testrész a betegség helyét
emeli ki, és általa a betegség lokalizálhatóvá válik, így ezek a legkonkrétabb elnevezések például csecshideglelés, csípőfájás, főben-kelés, körömrothadás, szívnyilamlás, torokereszkedés,
agydaganat, ágyékfájdalom, csontvelőbántalom. A különféle állatok szintén
nagyon gyakran fordulnak elő a betegségek neveiben, amelynek több
oka is lehet. Az egyik lehetséges ok,
hogy sokáig hitték azt az emberek,
hogy a könnyen csúszó-mászó állatok a test természetes nyílásain keresztül bejutnak a szervezetbe, ahová befészkelik magukat, és folyamatosan rágják, pusztítják az emberek

testét, tehát ők okozzák a betegséget. Az állatok egyike lehet a béka,
amely az ember száján keresztül jut
be a szervezetbe, és a gyomrát háborgatja. A néphit például úgy tartja, hogy azok az emberek szereznek
könnyen békát, akik sokat fürdenek,

mindennapi életből jól ismert állatok
külső és belső tulajdonságai a betegségek tulajdonságaiként jelennek
meg. Külső hasonlóságra utalnak
például a szőrféreg ’mitesszer’, a tyúkszem ’bőrkeményedés, amelynek jellegzetes szemre hasonlító közepe
van’ elnevezések. Az állatok belső tulajdonságai és a
betegség belső tulajdonságai között megfelelések figyelhetők meg a következő
betegségnevekben: farkasseb
’rosszindulatú fekélyes bőrbetegség’, fene ’fekélyes,
gennyes seb’, rák ’a sejtek
kóros burjánzásával járó betegség’ stb. Ezeknél a betegségneveknél az állatok
egyfajta
betegségdémonokként is szerepelhetnek.
A másik, kézzelfoghatóbb
magyarázat viszont talán
az, hogy az emberek az
őket körülvevő és az általuk
jól ismert világ révén próbálják megérteni a testükben zajló ismeretlen folyamatokat. Így az állatok belső tulajdonságait és a betegségek tulajdonságait hozzák
kapcsolatba. Ezt a megismerési folyamatot látszanak
igazolni azok az elnevezések is, amelyek a növény
(árpa, bodza, borsó, termés) és
a tárgy (tekenő, csónakmell,
kalapácsujj) fogalmak köré
szerveződnek.
Gépezet és szerz

vagy sokat isznak. Ebben a felfogásban gyökerezik a máig élő mondás:
„Ne igyál olyan sokat, mert béka nő a
hasadban!”. A béka leírására más példákat is találunk: a béka próbál kijutni, fölmászik a szájba, itt megakad, és daganat formájában megreked a nyelv alatt. Ez a fölfogás a mai
napig él több kultúrában is, de elsősorban népi, nyelvjárási szinten; az
orvosi szaknyelvből viszont teljesen
kiveszett. További példák még könynyen mászó, fürge állatokra betegségnévként a gyík, a pók, a féreg.
Az állatnévi eredetű elnevezések
másik csoportjára a metaforikus betegségnév-képzés jellemző, ahol a
ÉLET

A betegségeken kívül a test
maga gyakran gépezetként,
funkcionáló eszközként jelenik meg.
Ilyenkor sok esetben az eszközök
alakja kerül előtérbe: (nyelv)csap, kalapács, üllő, kengyel, billentyű stb. Az
elnevezésben a funkció is szerepet
kaphat például: tubákoló gödröcske, az
a bemélyedés a kézháton, ahonnan
régen a tubákot szippantották föl. A
modern kórmegnevezésekben új fogalmak is megjelennek, például foglalkozásokat (bányásztüdő) magukba
foglaló elnevezések.
Külön és elég gyakori típust alkotnak az úgynevezett szerzői nevek.
Ebben az esetben a névadáskor a betegség első leírója, az első beteg vagy
esetenként egyéb tudománytörténeti
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tényezők is szerepet kaphatnak, pélKULTURÁLIS ISMERETEK – KÓR-NEVEKBEN
dául Kimmelstiel–Wilson-szindróma
(KWS), Grunner–Bertolotti-szindróma,
IRODALOM
Joe
Schwarz–Bartter-szindróma.
Pickwick-tünettegyüttes: „elhízottak kóros aluszékonysáHa tehát összehasonlítjuk a korai és a
ga” (Charles Dickens Pickwick Klub cím regényének Joe
modern orvosi nyelv betegségneveit,
h sér l)
azt tapasztalhatjuk, hogy sok fogalmi
Aliz Csodaországban-szindróma: „pszichés állapot leírása:
kör „öröklődött” a régi szaknyelvből a
tér- és az id félreismerést, megkisebbedési, megnagyobmaiba. Megfigyelhető ugyanakkor,
bodási érzéseket, alakváltozások illúzióit élik át az embehogy míg a korai szaknyelv elsősorban
rek epilepszia, migrén, kábítószer-fogyasztás esetén”
a mindennapi élethez tartozó tevéMünchhausen-szindróma:
„a
kenységekbe, tapasztalatokba
betegek hihet történeteket találépül szervesen, a modern ornak ki betegségekr l, tünetekr l,
voslás egyre több szállal kapcsak hogy az orvosi figyelem
csolódik a civilizációhoz, a kulChaplin
középpontjába kerülhessenek”
túrához és az orvostudomány(ahogy Münchausen báró is olyan
hoz. A két történeti kor szakéleth en tudott bármir l mesét
nyelvbeli eltérése megfigyelhető
sz ni, hazudni, mindenkit megtétovábbá a szinonimák terén is.
vesztve maga körül).
Amíg a modern orvoslás nyelve
FILM
erősen törekszik arra, hogy egy
Chaplin-járás: „jellegzetes kifelé
szóalakhoz egyetlen jelentés
álló lábbal való, csoszogó járás”
társuljon, a korai orvosi nyelvMünchausen báró
MITOLÓGIA
ben nem ritka a szinonímia és a
Odine-átka-szindróma: „alvás
poliszémia jelensége sem. Enközbeni légzésleállás” (Odine vízi nimfa azzal átkozta
nek több lehetséges oka van: egyrészt a
meg h tlen kedvesét, hogy álmában minden élettevéXVI–XVIII. századi orvosi nyelv még
kenységét akaratlagosan kellett fenntartania)
nem esett át sztenderdizációs folyamaton, így több nyelvjárási (alakbeli és kiejtésbeli) változat élt egymás mellett az
ország területén. Gyakoriak voltak to- ható, és ilyen módon tovább gazda- annak, hogy az átok tartalma lassan
vábbá az egyszerű tünettani észrevéte- gítja a köznyelvet, amíg ez a mo- elhomályosult, és a betegségnevek
len alapuló megnevezések (leszáll az dern betegségnevek esetében egyál- már csak szitkozódó beszédformuöve ’sérv’, kemény has ’székrekedés’), il- talán nem jellemző. A szitokszóvá lák nyomatékosító elemeként jelenletve a hithez, babonához kötődő be- vált betegségneveink csoportjánál nek meg. A Menj a francba!, Egye meg
tegségnevek is (Szent Antal tüze ’or- megfigyelhető, hogy majdnem min- a fene!, Üsse meg a guta!, Húzza össze
bánc’). Az okok közé lehet sorolni den tagja elvesztette eredeti (beteg- a görcs! típusú „káromkodások” csak
még, hogy a hasonló tünetekkel járó ség-)jelentését, és mára már csak korai betegségnevekből keletkezhetbetegségeket a korabeli emberek hajla- szitkozódásokban használatosak. A tek, a Pickwick-szindróma szálljon rád!
mosak voltak ugyanúgy nevezni, pél- jelentésváltozás többlépéses folyamat és hasonló átkokat nem használunk.
dául a népi elnevezésben gyakran a volt, és több tényező befolyásolta. A modernnek számító elnevezések
kanyarónak is himlő a neve, mert ki- Kezdetben ezek a szófordulatok át- tehát (például szindrómák, szerzői,
ütéses betegség. Ez a későbbi diag- kok voltak, és a kimondott szó tény- bibliai vagy mitológiai nevek stb.)
nosztika kifinomultabbá válásával leges varázserején alapultak. A már nem jelennek meg ilyen szerepben,
egyre inkább háttérbe szorult. A korai említett néphit, miszerint a betegsé- hiszen nincs meg mögöttük az a
orvosi nyelvben például a sérvre az geket titokzatos erők, vándorló be- néphitbeli folyamat, ami a korai bealábbi kifejezések éltek: sérés, sérhés, tegségdémonok, a gonosz földi szö- tegségneveink egy jelentős részénél
sérvés, sérülés, szakadás, leszáll az öve; a vetségesei, testbe búvó állatok, ide- megtalálható.
A magyar orvosi nyelv már kezdebetegnek orbánca volt, ha Szent Antal gen tárgyak, szellemek, haragvó istüze, pokolvar, folyosó, habarnica, orbann, tenek okozzák, nagy szerepet tektől fogva igen gazdag és dinamiorbán, veres folyás, veres futás, vértályog játszott az átokformulaként alkal- kusan változó szaknyelv, amelyre a
mazott betegségneveink létrejötté- hagyományőrzés és az újítás egyaránt
kínozta.
ben. A hitvilág megváltozása, a szel- jellemző. A betegségnevek alakulása
Hagyomány rzés és újítókedv
lemek, ördögök létezésének kétség- egyrészt rávilágít arra, hogy a nyelv
A korai és a modern betegségnevek be vonása, a kereszténység fölvétele, és a szaknyelvek alakulása alapvetően
különbségei nemcsak a különböző fo- a környező világ egyre alaposabb kultúrába ágyazott folyamat, másgalmi körökben, valamint a szinoni- megismerése, az orvoslás fejlődése részt felhívja a figyelmet, hogy az ormák terén mutatkoznak meg, hanem azonban átalakította ezt a szemléle- vosi nyelv jelene nem értelmezhető
abban is, hogy a régi elnevezések egy tet. A gyakori használat, valamint a teljes egészében a múltja nélkül.
jelentős része szitokszóként is használ- társadalmi-kulturális háttér az oka
KUNA ÁGNES
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Z S I G M O N D G Y U L A R OVATA

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

INDÍTÁS

A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.

Melyik kerül a kérd jel helyére?
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Melyik az öt közül az a szó, amelyik e három szóhoz

kapcsolható egy közös taggal?
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I N T E R J Ú FA R K A S E S Z T E R R E L

a hét kutatója

KÚSZÓ DEPOLARIZÁCIÓ
AZ AGYKÉREGBEN
Az agyvérzés világszerte a leggyakoribb egészségügyi problémák
közé tartozik. Nem olyan régen fedezték fel, hogy ilyenkor az
agykéregben nemcsak pillanatnyi változások történnek, hanem
folytatódnak, s t kiterjednek, még nagyobb bajokat okozva.
Farkas Eszter agykutató, az SZTE Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet munkatársa egy
világviszonylatban is egyedülálló képalkotó rendszert dolgozott
ki a változások felmérésére. Kutatásai reményt kelthetnek a
stroke-osok számára, így méltán kapta meg nemrégiben a L’Oréal
– UNESCO A n kért és a tudományért ösztöndíját.

– Az ön területén van jelentősége
annak, hogy nő vagy férfi végzi a
kutatást?
– Talán különbséget kell tenni nő és
anya között. Nőként én soha nem
tapasztaltam, hogy a férfi és a női
kutató különbözne, hasonlóak a feltételrendszerek. Ha az ember bead
egy pályázatot vagy kéziratot bírálatra, a tartalmát nézik, nem azt,
hogy a szerzője nő-e vagy férfi. A
kísérletek eredményei is függetlenek
attól, hogy ki végezte. Kezdettől
fogva egyetemi laboratóriumokban dolgoztam; ez a közeg a
társadalmi átlagnál talán liberálisabb, elfoK 111923
gadóbb is. Anyaként,
PUB-I 117209
kicsi gyermekkel a
munkahelyen eltölthető idő hossza behatárolt, amire akár
hátráltató tényezőként is lehet gondolni. De ha jó csapatban dolgozik
az ember (és ezt bátran mondhatom
a mi kutatócsoportunkról), akkor
ennek a kutatás nem szenvedi kárát.
A kollégák megértőek, és az is nagy
segítség, hogy a gyermeknevelés feladatain osztozunk a férjemmel.
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– Kezdettől fogva agykutató szeretett volna lenni vagy később jött az
elhatározás?
– A minket körülvevő természet
mindig nagyon érdekelt, legyen az
akár az állatvilág, a földrajzi képződmények vagy a csillagos égbolt.
– Ez azért is érdekes, mert a másik
díjazott, Kóspál Ágnes éppen csillagász.
– Igen, általános iskolásként nekem is
megfordult a fejemben, hogy csillagász leszek. Az üstökösök érdekeltek
leginkább. Emlékszem, ahogy lestem
az eget, és egy hullócsillagot látva szaladtam be Apának elújságolni, hogy
végre láttam üstököst, csóvája is volt!
Apa persze helyre tette a dolgot: hullócsillag lehetett az. Ez nem kopott ki
teljesen, felnőtt fejjel évekig figyeltem
az üstökösöket binokulárral. Voltak
nagyon izgalmas jelenségek az égen.
Például a Holmes-üstökösnek 2007ben volt egy olyan nagy kitörése, hogy
egy ideig még szabad szemmel is láthatóvá vált.
– Aztán inkább gyakorlatiasabb pályát választott?
– Ezt így nem mondanám. Inkább
úgy fogalmaznék, hogy az ember fi-

2015/43

atalon nagyon formálható; a középiskola választásánál még a szobrászat
és a biológia vetélkedett egymással.
Végül a szegedi Radnóti Miklós
Gimnázium biofizika tagozatára
vettek fel, ahol kiváló képzést kaptunk biológiából. Az egyetemen már
biológiatanárnak készültem. Aztán
negyedévesen a tudományos diákköri témavezetőm, Fekete Éva javaslatára és támogatásával megpályáztam egy TEMPUS diákcsere ösztöndíjat a hollandiai Groningeni
Egyetemre. Mi akkoriban itthon
előadásokra és gyakorlatokra jártunk, kint viszont a hallgatókat teljes időben éles kutatási projektekbe
vonták be. Ott kóstolhattam bele az
izgalmas gyakorlati dolgokba, nagyon megtetszett ez a világ. Ez a fél
év nagyon fontos tapasztalatokkal
szolgált, és ez idő alatt fogalmazódott meg bennem, hogy idegrendszeri kutatással szeretnék foglalkozni. A kapcsolat a későbbiekben is
meghatározó maradt, hiszen az ő
ajánlásukkal kezdtem el friss diplomásként az Egyesült Államokban
dolgozni, majd két évvel később
visszatértem a groningeni laborató-

és ez a kiegyenlítődés az egymással
szomszédos idegsejt-csoportokon
továbbítódik, mint a hullám a víz
felszínén, ha követ dobnak bele. A
jelenség káros hatását az adja, hogy a
depolarizációt egy helyi (azaz a szövet kis területét érintő) vérátáramlási változás is követi, amely a strokeos agyban akár vérátáramlás-csökkenés is lehet. Ha ez bekövetkezik,
akkor az érelzáródás révén amúgy is
kevés vért kapó szövet vérellátása,
tehát az idegsejtek tápanyag- és oxigénellátása tovább romlik. Stroke
után vannak olyan területek az agyban, ahol az idegsejtek még nem
pusztultak el, de feladatukat tápanyaghiány miatt nem tudják ellátni. Az agykérgi kúszó depolarizáció-

riumba, és ott szereztem
meg a PhD fokozatot az
agyi keringés kutatásának
témakörében, Paul Luiten
professzor témavezetésével.
Azt vizsgáltuk, hogy az
öregedő agyban és Alzheimer-kór esetén miként
sérül az agyi hajszálerek
falának szerkezete, hogyan hat ez az idegsejtek
működésének és a memóriának a romlására. Ezt a
munkát folytattam évekig
a fokozat megszerzése
után is, míg mentorom, Bari Ferenc
professzor indítványozására egy
posztdoktori ösztöndíj révén az angliai Bradfordban meg nem ismerkedtem a stroke utáni elhúzódó sérülések okozójának egyik mechanizmusával, az agykérgi kúszó depolarizáció jelenségével.
– Milyen jelenség az agykérgi kúszó
depolarizáció?
– Alapvetően az idegsejtek egy csoportját érintő agyi elektromos jelenség. Az idegsejtekben és környezetükben (melyeket sejthártya választ
el egymástól) az ionok eloszlása nem
egyenletes. Ez létrehoz egy töltéskülönbséget a sejthártya két oldalán.
Ezt hívjuk nyugalmi membránpotenciálnak. Kúszó depolarizációkor
ez a töltéskülönbség kiegyenlítődik,

val járó vérátáramlási változások miatt ezek a sejtek elpusztulhatnak, a
szöveti sérülés kiterjedése növekszik.
Ezt a jelenségcsoportot vizsgáljuk.
– Ebben segít az az agyi képalkotó
rendszer, amit Ön fejlesztett ki?
– A laborunkban üzemelő egyedülálló agyi képalkotó rendszert az
angliai
tanulmányút
során
bradfordi professzorommal, Tiho
Obrenovitch-csal fejlesztettük ki. A
rendszer lényege, hogy nagyon jó
időbeli és térbeli felbontással szinkronban tudjuk követni az agykéregben bekövetkező elektromos jelenségeket (potenciál-változásokat),
szöveti pH-változásokat, és a hozzájuk csatolt vérátáram lásbeli változásokat. Az elektromos jelenségek
nyomonkövetésére, és a pH változáÉLET

sok megfigyelésére olyan festékekkel töltjük fel a szövetet, amelyek
fluoreszcencia-intenzitásuk növekedésével jelzik a potenciálváltozást,
vagy a szövet savasodását. Amikor
hazatértem Angliából, ezt az infrastruktúrát is hozhattam magammal.
A világon a rendszer működési
elvét máshol is alkalmazzák, de
olyan formában, ahogy mi használjuk, csak nálunk üzemel. Ezzel
a kutatási területünkön egyedülálló, nemzetközi szinten is elismert
eredményeket tudunk produkálni. Egy klinikusokból és kutatókból álló nemzetközi csoport (CoOperative Studies on Brain Injury
Depolarizations, COSBID) tagjaiként dolgozunk, számon tartják az
eredményeinket.
– Azt mesélte a díjátadón, hogy a
kutatásoknak még az elején tartanak. Meg lehet-e jósolni az eljárás
jövőjét?
– A jövő megjósolhatatlan… Az,
hogy az elején tartunk, talán kicsit
félrevezető, hiszen az agykérgi kúszó depolarizációt 1944-ben írták le
először. Olyan értelemben viszont
nagyon friss a téma, hogy az első bizonyíték, hogy a jelenség a sérült
emberi agyban is lejátszódik, 2002ben került napvilágra. Innentől
kezdve vált nagyon izgalmassá a kutatási terület. A jövő feladatai nyilván a terápiás beavatkozás kidolgozását jelentik. Ez még legalább tízhúsz évet jelent…
– Nem veszi el ez a kedvét?
– Az ilyen jellegű kutatások mindig
hosszú távon hoznak eredményt.
Aki csinálja, az tisztában van vele. A
munkám nagyon sokrétű, a labormunkától kezdve az oktatáson át a
pályázatok és közlemények megírásáig, a kutatócsoport irányításáig.
Egy héten van körülbelül 2 nap,
amikor magam is kísérletezek – a
kísérleti munka zömét a PhD hallgatóim végzik –, ezen kívül orvosi
fizika gyakorlatokat tartok heti
rendszerességgel I. éves orvostanhallgatóknak. Szeretem ezt a munkát csinálni, nagyon jó a fiatalokkal
dolgozni, együtt gondolkodni, lelkesítenek a kihívások, és mindig jó
érzés, amikor egy tudományos problémára választ tudunk adni.
TRUPKA ZOLTÁN
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L A KO M A E G Y M E G B Í Z H AT Ó T Á P N ÖV É N Y E N

ROVARDRÁMÁK
A KOCSÁNYOS TÖLGYÖN
Az evolúciós ökológia tanai szerint a széles elterjedés , nagytermet , hosszú élet növényeken találhatók a legváltozatosabb fogyasztóegyüttesek. Az ilyen „megbízható” tápnövényen jellemz en még
a speciálisan alkalmazkodott fajok aránya is magas. Az Európában honos növényfajok közül aligha
lehetne bármelyikkel jobban példázni ezeket a szabályokat, mint a kocsányos tölggyel.

A

kocsányos tölgy (Quercus robur)
az utolsó jégkorszakot követően a menedékterületekről (refúgiumokból) kiindulva Európa nagy
részét meghódította. A kontinensünkön honos kéttucatnyi tölgyfaj közül
neki legnagyobb az elterjedési területe.
Több száz éves kort megér, de Dániában ismert 1 500 évesnél idősebb egyede
is. Koros példányai hatalmas, ágas-bogas koronát fejlesztenek: egy ilyen tölgy
a potenciális élőhelyek gazdag választékát kínálja az emlősök, madarak mellett a herbivor, azaz élő növényi szövetet
fogyasztó rovarok számára is.
Az idei esztendőben „Az év fája” címmel is kiemelt kocsányos tölgyhöz minden európai fafaj közül a legtöbb, 600-at
meghaladó számú rovarfaj kötődik.
Egyetlen méretes egyedén akár 200-nál
is több faj találhat egyidejű megélhetést,
azaz egy tölgymatuzsálem a környezetéből kiemelkedő sziget módjára növeli
meg a rovardiverzitást. Herbivor rovarainak körülbelül a 45 százaléka Quercusspecialista, azaz csak tölgyeken fordul elő.
Rovarfaunája a közeli rokon fajokkal,

különösen a kocsánytalan tölggyel mutat nagy hasonlóságot, a távolabbi rokon csertölgyétől azonban már nagyobb mértékben különbözik.
alán még a kiemelkedő fajgazdagságnál is csodálatra méltóbb a tölgy
és rovarai között fennálló szövevényes
interakciók végtelen tárháza. A fajok
majdnem 2/3-a (mintegy 400 körüli faj)
a levelekhez kötődik, azokat rágja, aknázza, vázasítja, hámozza, szívogatja,
gubacsozza. Ezek fajszáma sajátos szezonalitást mutat, tavasszal, a vegetációs
időszak elején, a friss leveleken tetőzik,
később lecsökken a sokféleségük. A puhább, fiatal lombozat ugyanis kedvezőbb, mint később a megkeményedett és
kémiai jellemzőiben is kedvezőtlenebb,
idősebb levelek. A tengernyi lombrágó
(bogarak és lárváik, levéldarázslárvák,
lepkehernyók) között bőven vannak
egyedi, mondhatni „extravagáns” megjelenésűek is. A meghökkentő kinézet
mögött gyakran önvédelmi célú „egyedi
fejlesztés” fedezhető fel. A Stauropus fagi
nevű púposszövő hernyója magát nagy
és agresszív hangyának láttatva (1. kép)
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kívánja elkerülni a természetes ellenségeivel való végzetes találkozást.
Ugyanezért a Coleophora kuehnella
zsákhordómoly hernyója leginkább
madárürülékre emlékeztető zsákjában
rejtőzve rágja a tölgyleveleket (2. kép).
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Ha a kocsányos tölgyre leginkább jellemző rovarokat kellene megnevezni,
akkor nagy valószínűséggel a Cynipidae
családba tartozó gubacsdarazsak lennének azok. Ezek, illetve az általuk „kiprovokált” gubacsok a tölgy bármely
részén, a gyökértől a rügyekig megjelenhetnek. A jelző arra utal, hogy az
adott fajra jellemző gubacsokat nem
maguk a gubacsdarazsak készítik, hanem a növénnyel készíttetik saját maguk hasznára (táplálékforrás és egyben
óvóhely is). Közülük kerülnek ki a kocsányos tölgy szigorú specialistái. Ilyen
például a suska gubacsdarázs (Andricus
quercuscalicis), amelynek ragadós felületű,
3
szabálytalan alakú
gubacsait csak a kocsányos tölgy makkján láthatjuk. Kevésbé közismert, hogy a
faj másik, kétivarú
nemzedéke a csertölgy hímvirágjain
található, körülbelül
3 milliméteres gubacsokban fejlődik. Az

4
ezekből kikelő aprócska nősténydarazsak párosodás után
a makk-kezdeménybe rakják
petéiket (3. kép), amelyek ha
kikelnek, lárvaként makkgubacs növesztésére késztetik
a tölgyet.
kocsányos tölgyön fejlődő gubacsdarazsak mintegy 80 százalékát kitevő Andricus-fajok többsége hasonló tápnövény váltást folytat. Az
ivarosan és ivartalanul szaporodó
nemzedékek váltakozása (ciklikus
parthenogenezis) egyébként is ritka a rovarvilágban, különösen, ha az az

A

Andricus gubacsdarazsakra jellemző tápnövény váltásával is együtt jár. Szintén
csak a kocsányos tölgyről ismert Európa
legnagyobb tölgygubacsa, amely a nagy
magyar
gubacsdarázs
(Andricus
hungaricus) bölcsője. Ez lehet talán a család egyik legismertebb faja, mert gubacsa a cserkész- és az úttörőnyakkendők
hagyományos dísze. A kocsányos tölgyön előforduló mintegy 70 gubacsdarázsfaj egyébként nemcsak a változatos
színű, méretű, alakú, sokszor meghökkentő megjelenésű gubacsok miatt, hanem az azokhoz kötődő rendkívül
fajgazdag, specialista rovarközösségek
okán is csodálatot vált ki.
Az osztrák gubacsdarázs (Andricus
kollari) ivartalan nemzedéke által okozott
kisebb cseresznye méretű gubacsban
társbérlő (inkvilin) rovarok is nagy számban kifejlődhetnek. Ezek közeli rokonságban vannak a gubacsdarazsakkal,
amelyek gubacsainak szöveteiben élnek, mivel ők maguk nem serkentik
gubacsképzésre a növényt. Egyes fajok,
mint például a Synergus umbraculus lárvái (4. kép) a gubacs külső falában fejlődnek, s általában nem okoznak gondot a
házigazdának, sőt akár hasznára is válhatnak azzal, hogy szinte elszigetelik a
központi kamrában fejlődő gubacsdarázslárvát az olyan külső betolakodóktól,
mint amilyen az Ormyrus nitidulus nevű
parazitoid fémfürkész is. Mások (például
a Synergus reinhardii – 5. kép) a központi
kamrában fejlődnek, és ott a gubacsokozó lárváját el is pusztítják. Ebben hasonlítanak hozzájuk a gubacsmolyok lárvái is.
Ezek az apró sodrómolyok a fejlődő gu-

5
bacsra petéznek, hernyóik annak szöveteit fogyasztják, egészen addig, amíg a
gubacsokozó vagy éppen az inkvilinek
lárvái nem kerülnek útjukba. Ekkor viszont „farkassá” vedlenek át és megeszik
ÉLET

őket. Ez a fakultatív ragadozó életmód
kifejezetten előnyös lehet nekik, mert a
magas fehérjetartalmú lárvák sokkal
jobb táplálékot jelentenek számukra,
mint a gubacs szövetei. Talán meglepő,
de a békés lombrágónak tartott lepkehernyók körében sem olyan ritka a „húsevés”, mint gondolnánk. A kocsányos
tölgyön gyakori Biorhiza pallida időnként tömegesen szivacsos gubacsot okoz,
amelyből a lombfogyasztók, mint a
tollascsápú araszoló (Colotois pennaria) és
a gyapjaslepke (Lymantria dispar) hernyói
gyakran kicsemegézik a tápláló gubacsdarázslárvákat és azok társbérlőit.
A hosszú élettartamú fásszárúak (így a
kocsányos tölgy is) fajon, illetve populáción belüli genetikai változatossága igen
nagy, jellemzően több nagyságrenddel
meghaladja a rövid életű lágyszárúakét.
A szélbeporzású tölgyek esetében ennek
egyik oka a pánmixia jelensége, amelyet
lírai módon akár „szabad szerelemnek”
is fordíthatunk. Egy populáción belül
ugyanis elviekben bármelyik faegyed
hím virágai beporozhatják bármely faegyed nővirágait. Mivel a tölgyek virágporát 60–70 kilométerre is elviszi a szél,
szinte végtelen számú szülői kombináció
jöhet létre. Ebből fakadóan az egyetlen
fán fejlődő makkok is nagyon különböző genetikai örökséget hordozhatnak.
z a sokféleség számtalan szembetűnő, illetve valószínűleg még
több, nem látható tulajdonságban
nyilvánulhat meg. Eltérő lehet a törzsek alakja, a növekedés üteme vagy
éppen a levelek kémiai összetétele,
hogy csak néhány szempontot említsünk. Utóbbi jelentős hatással lehet például a levélgombák iránti fogékonyságra vagy a lombfogyasztó rovarok
elleni rezisztenciára. Ezzel is magyarázható, hogy míg egyes fákat ellepnek
bizonyos rovarok vagy éppen a tölgylisztharmat, másokon alig észlelni jelenlétüket. A nagyfokú változatosság
egyébként éppen a populáció túlélését
hivatott szolgálni. Bármely, előre nem
látható kedvezőtlen környezeti helyzetben (szárazság, fagyok, fogyasztók tömeges fellépése stb.) mindig lesznek
ugyanis olyan egyedek, amelyek megfelelnek az új kihívásoknak.
Az egyik szembetűnő és viszonylag sokat tanulmányozott tulajdonság az
egyedspecifikus rügyfakadási idő. Azonos termőhelyen, egymástól néhány méterre álló kocsányos tölgyek esetében a
rügyfakadás kezdete, illetve a levelek
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teljes kifejlődése akár 3–4 hetes különbséget is mutathat. Ezt az egyedi tulajdonságot az adott fa egész élete során
megtartja. A kocsányos tölgynek az említett jellemzők alapján két változatát
tartják nyilván, mégpedig a korán fakadó Quercus robur var. praecox-ot és a későn fakadó Quercus robur var. tardiflora-t.
A rügyfakadás ideje a herbivor rovarok
szempontjából is fontos lehet. A kis
téliaraszoló (Operophtera brumata), a
gyapjaslepke vagy éppen a tölgy-földibolha (Haltica quercetorum) lárvái a korán
fakadó egyedeket kedvelik, mivel kikelésükkor ezeken vannak már táplálékforrást biztosító friss levelek. A Neuroterus
quercusbaccarum lencsegubacsai vagy bizonyos levélaknázók viszont a későn
fakadókon gyakoribbak. Az ilyen, a
tápnövényhez fizikailag kötődő, lárvaként helyváltoztatásra nem képes
(szesszilis) fajoknak egyébként valószínűleg ajánlatos is elkerülni a szabadon
rágó hernyók által preferált faegyedeket, hiszen azok alkalomadtán „kiehetnék alóluk a leveleket”, sőt akár
magukat a lárvákat is felfalhatják, mivel menekülésre nincs módjuk.
A klímaváltozással járó egyre gyakoribb időjárási anomáliák zavart okozhatnak ebben a hosszú idő alatt kimunkált
időbeli forrásfelosztásban.
Ha ugyanis hosszú tél
után robbanásszerűen, hirtelen nyárias hőmérsékletek
következnek,
akkor a növények egyes fenofázisának eléréséhez szükséges hőösszegek rövidebb idő 6
alatt kumulálódnak, a
tölgyek lombfakadása sokkal gyorsabban zajlik, a korai és késői lombfakadás
közötti időkülönbség lerövidül, bizonyos
esetekben szinte el is tűnik. Az így „kimaradt tavasz” egyébként nemcsak a rovarokra, hanem közvetve a rovarevő
énekesmadarakra is jelentős hatással lehet. Hirtelen, nagymértékű felmelegedés esetén ugyanis a gyorsan lezajló
rügyfakadással és „levéléréssel” párhuzamosan a tavaszi lombfogyasztó lárvák fejlődése is rövidebb idő alatt megy
végbe, azaz sokkal rövidebb ideig kínálnak táplálékbázist például a fiókáikat nevelő széncinkéknek. Ez különösen a második fészekalj felnevelésében
okozhat nehézségeket.
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7
Az eddigiek alapján talán már nem is
meglepő, de a kocsányos tölgy változatossága nem áll meg a populáció szintjén.
Egyetlen faegyed levelei sem egyforma
kémiai összetételűek az egymást követő
években, de még egy adott időpillanatban sem. A fénynek kitett, illetve az árnyékban fejlődő levelek nagyban különböznek egymástól, de az egy időben jelenlevő, különböző korú levelek tulajdonságai is eltérők lehetnek. Ezeket a
különbségeket egyébként maguk a
herbivor rovarok is generálhatják. A
már említett kis téliaraszoló a kocsányos tölgy egyik közismert, gyakran tömeges tavaszi lombfogyasztója. Erős
rágása esetén
a tölgy kompenzációs hajtásokkal pótolja az elveszett
leveleket. Ezek a
levelek azonban magasabb tannin- és alacsonyabb nitrogéntartalmúak, ezáltal kedvezőtlenebbek a vegetációs időszak második felében fejlődő herbivor rovarok
szempontjából. Az ilyen leveleken táplálkozó levélaknázók vagy éppen a Diurnea
fagella nevű lepkefaj hernyói nagyobb
veszteséggel fejlődnek ki, és a lepkék is
kisebbek lesznek. Ez utóbbi fajjal kapcsolatos érdekesség, hogy módosult hátsó pár lábaival – a lepkehernyók körében
ritka módon – a levélen kaparászva hangokat kelt, amivel a természetes ellenségeit igyekszik távol tartani.
gy kocsányos tölgyön egyszerre
több ezer hangya is folytathat őrjáratot. Ez egyaránt lehet pozitív és negatív hatású a tölgy szempontjából. A han-

E
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gyák megtámadnak, elűznek, elhurcolnak minden olyan herbivor lárvát,
amellyel ezt meg tudják tenni. Ez nyilván jó a tölgynek. Néhány lepkefaj hernyója azonban evolúciós távlatokban felkészült a hangyák zaklatására. Az ellenük való önvédelmet szolgálja például az
Apoda limacodes nevű csigalepke hernyójának egyéni „fejlesztése”. Az alulnézeti
képen (6. kép) jól látszik, hogy a hernyó
szinte tapadókorongként, erősen rögzül
az aljzathoz (a levélhez vagy esetünkben
a fényképezéshez használt üveglaphoz): a
hangyák nemigen találnak rajta fogást,
így nem tudják elhurcolni sem. Nem túl
jó viszont a tölgynek, hogy vehemensen
védelmezik azokat a szívó rovarokat (levéltetvek, pajzstetvek), amelyek váladéka vagy éppen ürüléke cukortartalmú,
és így kiváló energiaforrást biztosít ellentételezésként a testőröknek (7. kép). Kísérletileg is igazolt, hogy a hangyák védelmi szolgáltatása jelentősen javítja a levéltetű-kolóniák túlélését. Ugyanakkor
az is igaz, hogy néhány, hangyák által
őrzött pajzstetű nem sok kárt okoz a fának, sőt akár hasznos is lehet, mivel a
hangyák egyidejűleg csökkenthetik a
lombfogyasztó rovarok negatív hatásait
is. Szóval a kocsányos tölgyön sem minden az, aminek elsőre látszik…
Az izgalmas történeteket hosszan sorolhatnám, további szereplőkkel, újabb
ármányokkal, cselszövésekkel. A kocsányos tölgy rovarvilágáról azonban terjedelmi korlátok nélkül sem igen lehetne
teljességre törekvő ismertetést adni. Remélhetőleg azonban ez a néhány kiragadott „tanmese” is érzékelteti azt a végtelenül sok és izgalmas drámát, amely a
tölgy és a rajta élő herbivor rovarok főszereplésével nap mint nap zajlik.
CSÓKA GYÖRGY

G L O B Á L I S K ATA S Z T R Ó F Á T O KO Z H AT N A K

A FLEREK VESZÉLYEI
Az rid járás megismerése, megértése és el rejelezhet ségének pontosítása mára már ugyanolyan
fontossá vált, mint a földi id járásunk esetében. Mindkét folyamat f szerepl je az életet adó csillagunk, a Nap. Míg Földünk id járásának alakulásáért sokszor a Nap elektromágneses sugárzása a
felel s, addig az elektromos eszközeink m ködési zavarainak a hirtelen megnövekedett részecskesugárzás lehet okozója. A szoláris részecskesugárzás vagy ismertebb nevén a napszél, igen er sen
meg tud növekedni a nagyobb napkitörések, azaz a flerek és a Nap légkörét alkotó korona anyagának
kidobódásai (Coronal Mass Ejection, CME-k) által, amely a mai technikailag fejlett civilizációnkra
igen veszélyes is tud lenni. Gondoljunk például a GPS-rendszerekre, a telekomunikációs eszközeinkre
és a magasfeszültség távvezetékekre.

A

nagyenergiájú szoláris jelenségek, flerek és CME-k, leginkább a bonyolult és igen
erős mágnesestér-szerkezettel rendelkező napfoltcsoportokban alakulnak
ki, melyeket aktív vidékeknek hívunk. Ezen foltcsoportokon belül a
nagy energiájú fler-események bekövetkezésének leggyakoribb helye az
úgynevezett mágneses neutrális határvonal, amely a közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő pozitív és
negatív mágneses polaritású területeket választja el. A fler-jelenség kialakulását megelőzően
elöszőr az ellentétes
(pozitív és negatív)
polaritású mágneses
erővonalak között
K 83133
kialakul egy elektroPUB-I 117209
mos
áramréteg,
amely mentén a pozitív és negatív polaritású mágneses erővonalak szorosan összenyomódnak és
végül átkötődnek. Ez az átkötődés
valójában egy igen gyors, szinte néhány perces folyamat, melynek során
hatalmas energia (1021–1026 Joule)
szabadul fel és ez az energia az adott
térrészben lévő töltött részecskék
mozgási energiájává alakul át. A felszabadult töltött részecskék egy része
ezután a Nap légköréből a Nap felszíne felé záporozik és felfűtve az alsóbb
naplégkört, a kromoszférát, látványos felfénylést eredményez, amely
maga a fler. A felszabadult nagyenergiájú részecskék fennmaradó része
pedig hatalmas sebességgel a légköré-

ből kifelé haladva elhagyják központi
csillagunkat és megkezdik utazásukat a Naprendszerben.
Osztályozás

A flereket régebben a hidrogén
atom H-alfa spektrumvonalában
végzett észlelések során mért terü-

mányban 1 csillagászati egység távolságban mért intenzitás értékük
alapján sorolják be A, B, C, M és X
típusú osztályokba. Az egyes osztályokon belül a flereket még további,
1-től 10-ig terjedő számozással altípusokba soroljuk. Az A, B és C osztálybeli flerek nem képesek jelenle-

A Nap-Föld rendszer pillanatképe egy nagyobb koronaanyag-kidobódáskor. A Föld
magnetoszférája véd meg bennünket a nagyenergiájú részecskesugárzástól. (FORRÁS: NASA)

letük alapján sorolták csoportokba, de
ma már a Geostationary Operational
Environmental Satellite (GOES) műhold röntgen-észleléseinek köszönhetően az 1-8 Ångström tartoÉLET

gi tudásunk szerint mérhetően befolyásolni a földi életet, hiszen ezek
csak meglehetősen kis sugárzási viharokat tudnak kelteni. Viszont az
M intenzitású, közepesnek számító,
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események már okozhatnak kommunikációs rádiózavarokat; a sarkvidék felett repülővel közlekedőknek megnövekedhet a sugárterhelés veszélye, továbbá a sarkokon
sokkal színpompásabb aurórajelen ségeket hozhatnak létre. Az X
nagy ságú flerek pedig már a legenergikusabb események közé tartoznak a Naprendszerben, amelyek hosszú sugárzási viharokat
globális méretekben okozhatnak
problémákat, mint például az
1989-es quebeci áram ki maradá si
esemény.

átrendeződések során a
mágnesesen aktív vidék felett lévő fluxuskötegek el is
szakadnak, majd óriásivá
felfúvódva (sokszor a napátmérő többszörösére) nagy,
akár több százezer km/s-os
sebességgel elhagyják csillagunkat. Ha például egy Földünk felé tartó CME
mágnesestér elrendeződése
ellentétes a földi mágnesestér irányával, akkor az be
tud jutni a földi mag netoszfé rába szintén a mágne-

A 2014. 02. 21-én történt X4.9 er sség fler esemény
CME-vel. A képen a NASA Solar Dynamics Observatory
(SDO) m holdja által készített kép látható a rögzített flereseményr l különböz hullámhossztartományokban.

A fler-jelenség kialakulását megel z en elösz r az ellentétes (pozitív és negatív)
polaritású mágneses er vonalak között kialakul egy elektromos áramréteg, amely
mentén a pozitív és negatív polaritású mágneses er vonalak szorosan összenyomódnak
és végül átköt dnek (FORRÁS: ESA/ATG MEDIALAB)

Bolygónk mágneses burka, azaz
magnetoszférája, a Napból áramló
nagyenergiájú részecskék jelentős
részét el tudja téríteni. Azonban,
valamennyi részecske mégis be tud
hatolni a pólusok mentén bolygónk
alsóbb légköreibe. Ha már a fentebb
említett M vagy X erősségű napkitörés történik, akkor annak hatására a felsőbb földi légkör ionizációs
rétegeinek állapotai hirtelen megváltoznak és emiatt a műholdas
kommunikációban és navigációban
jelentős fennakadások és kimaradások történhetnek.
A nagyobb intenzitású szoláris
flerekhez gyakran látványos kísérőként koronaanyag kidobódás is
társul, mikor a mágneses erővonal1364
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ses átkötődés folyamat révén. Ezután pedig, hosszabb-rövidebb
időre a földi légkörben elektromágneses viharok alakulhatnak
ki. Ezen viharok következtében az
elektromos magasfeszültségű távvezetékeinkben túlfeszültségek is
felléphetnek, melyek lokálisan egy
időre megszakíthatják a folyamatos áramellátást. Míg a flerekből
származó igen nagy energiájú részecskék néhány óra alatt elérik
bolygónk környezetét, addig a
CME-k többnyire csak 1-2 nappal
később. Igaz, a CME-k lassabban
érnek el bennünket, mint a flerek
de annál nagyobb kárt képesek
okozni a műholdakban, ha nekik
ütköznek.

2015/43

(FORRÁS: NASA / SDO)

Számtalanszor felvetődik az a kérdés, hogy miért félünk ennyire
ezektől a napkitörésektől, hiszen
ezek a szoláris jelenségek eddig is
voltak. Mi, emberek, ezek ellenére
is még ma is itt vagyunk ezen a
bolygón! A válasz elég kézenfekvő
ha jobban belegondolunk. A XX.
század vége óta rengeteg olyan
technológiát fejlesztettünk ki, amelyek különösen érzékenyek az űridőjárás változékonyságára. Ezeknek a technológiáknak egy része
pedigmár észrevétlenül olyan szinten beépült a mindennapi életünkbe, hogy ha elromlik akkor már
kétségbe esünk. Gondoljunk itt például a háztartási eszközeinkre (hűtő, mosógép, mikró stb.), mobiltelefonokra, GPS-rendszerekre vagy
netán épp az internetre.
Civilizációs aggodalmak

Az élénk naptevékenység káros hatásai ellen bizonyos mértékig fel tudunk készülni, de egy hirtelen történő fler-eseménnyel együtt járó nagyenergiájú sugárzás ellen már kevésbé,
hiszen ez a sugárzás perceken belül
képes elérni bolygónkat és megzavarni a GPS-t és a rádiós kommunikációt. Gazdasági szempontból ezek a sugárzások nagyon veszélyesek tudnak
lenni, hiszen műholdrendszerek
komunikációs hálózatára épülnek a
banki és tőzsdei tranzakciók. Gondoljunk bele csak egy percig:: ha esetleg egy nagyobb meghibásodás történne a gazdasági műholdrendszerben, akkor a tőzsdei piacon olyan káosz alakulhatna ki, hogy az akár
gazdasági válsághoz is vezethetne.
Példaként érdemes megnézni egykét korábban megtörtént és jól dokumentált űridőjárási eseményt. Ilyennek

számít a híres Carrington fler esemény is. Richard Carrington angol
csillagász 1859. szeptember 1-jén egy
hatalmas fehér fényű flert észlelt a
Napon, miközben a napfoltokat
vizsgálta. A megfigyelt eseményt
követően a flerrel együtt járt CME
pár nappal később zavarokat okozott
a telegráfos kommunikációban és
színpompás sarkifényre csodálkozhattak rá még az alacsonyabb földrajzi szélességeken élők is.
Egy másik igen híres, az 1989.
március 13-i esemény, mikor a három nappal korábban megfigyelt
napkitöréssel járó CME elérte a
Földet és bejutott a földi
magnetoszférába. Az elektromos
hálózatokban indukálódott áramés feszültségkülönbségek hatására
az észak-amerikai, Quebec térségében 6 millió ember maradt

egy olyan tanulmány, amely szerint ha a 2012. júliusi koronaanyag kidobódás plazmafelhője
nem 30 fokkal haladt volna el
bolygónk mellett, akkor az nagy
területre kiterjedő áramkimaradásokat okozott volna, azonnal
tönkretéve minden hálózati elektromos árammal működő eszközünket, illetve olyan elektronikus
eszközöket is, amelyek csipet használnak és bekapcsolt állapotban vannak
(mobiltelefon, TV, mikrohullámú sütő, hűtő stb).
Kutatások Debrecenben

A fent leírtak alapján is már világosan látható, hogy mért van nagy
szükség arra, hogy az eddigi előrejelző módszereket még pontosabbá
tegyük, vagy találjunk egy újabb,
jobban működő módszert a várható
napkitörések erősAz 1989. március 13-án történt mágneses vihar miatt megolvadt
ségének és idejétranszformátor
nek pontos előrejelzésére. Ma már
több űrszonda és
földi megfigyelő
állomás is folyamatosan vizsgálja, fényképezi az
életet adó csillagunkat, és ezekkel az igen részletes észlelési adatokkal pedig lehetőségünk
van
arra, hogy egyre pontosabb és
megbízhatóbb űr-

áram nélkül 9 órán keresztül, néhol pedig akár egy egész napig is.
Az Egyesült Királyságban két, a
nagyfeszülségű hálózatért felelős
központi transzformátort tett
tönkre ugyanez a mágneses vihar
és emelett néhány műholddal több
órára elvesztették a kapcsolatot.
Becslések szerint, ha a Carrington
fler 1859 helyett 1989-ben történt
volna, akkor 6 millió ember helyett megközelítőleg 350 millió
ember maradt volna azonnal áram
nélkül, akár hónapokig is. Újra
kellett volna építeni a magasabb
földrajzi szélességen található teljes áramellátó rendszert. De nem
kell ennyire visszamenni az időben! Néhány hónapja megjelent

tói keresik a napfoltcsoportok azon
fler és CME előtti dinamikai jellemzőit, amelyek időbeli követése
segíti egy, az eddigieknél is sokkal
pontosabb előrejelző módszer kidolgozását. Az előrejelző módszer
alapját a SOHO/MDI-Debrecen
Data (Solar and Heliospheric
Observatory/Michelson
Doppler
Imager-Debrecen Data) és a SDO/
HMI-Debrecen Data (Solar Dynamics Observatory/Helioseismic and
Magnetic Imager-Debrecen Data) katalógusok biztosítják. A világon eddig
ezek a legrészletesebb és az egyik
legjobb időbeli felbontású napfolt
adatbázisok, amelyek tartalmazzák
a napfoltcsoportok és a csoportokon
belüli foltok összes mérhető adatát:
területadatokat, pozíciós adatokat és
mágnesestér értékeket 1-1,5 óránkénti bontásban.
A jelenleg kidolgozás alatt álló új,
közös fizikai alapokra épülő flerCME előrejelző módszerükben,
már eddig is jelentős előrelépések
történtek a fler-előrejelző részében. Ennek egyik fontos eredményéről részletesebben az Élet és Tudomány 2015/33-as számában számoltunk be.
A DNO kutatóinak az eddig elért eredményeik elég biztatóak a jövőre nézve, hiszen már képesek
megbecsülni a közelgő esemény
erősségét és a várható idejét. Természetesen ezt a módszert szeretnék tovább fejleszteni a bekövetkezendő események idejének még
pontosabb meghatározására, illetve, a

A képek a NOAA 8771-es foltcsoport 1999. november 26-i állapotát tükrözik fehér fényben (bal
oldal), a hozzá tartozó magnetogrammal (jobb oldal) és az SDD-katalógus adataiból rekonstruált sematikus rajz segítségével (középs )

módszereket
időjárás-előrejelző
dolgozzunk ki. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Debreceni Napfizikai Obszervatóriuma (DNO) a fő kutatási
projektjében pontosan azt tűzi ki
célul, hogy egy hatékonyan működő fler és CME előrejelző módszert dolgozzon ki. A DNO kutaÉLET

koronaanyag kidobódások (CME-k)
előrejelzésére. A fő cél egy jól működő, naprakész online automatikus rendszer, amely időben előrejelzi, hogy milyen időjárás várható az űrben.
KORSÓS M ARIANNA
GYENGE NORBERT
ERDÉLYI RÓBERT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

SSEJTEK
ÉS MINISZERVEK
Általánosan elfogadott nézet, hogy az egyik legnagyobb népegészségügyi probléma, a vastagbéltumor
kialakulásában, áttétképzésében, orvosi beavatkozások utáni ismételt kiújulásában egy kis sejtpopuláció, a tumor- ssejtek központi szerepet játszanak. A normál bél ssejtjeinek, valamint a tumor
ssejtjeinek kutatásában új lehet ségek nyíltak meg a háromdimenziós organoid (mesterségesen
növesztett miniszerv) technológia kifejlesztésével.
normál szöveti környezetben a sejtek nem egyformák sem megjelenésüket, sem pedig funkciójukat tekintve; a sejtek hierarchiájában különleges helyet foglalnak el az őssejtek, melyek önmaguk
megújításán kívül más, bizonyos funkciók ellátására
specializálódott (úgynevezett differenciálódott) sejtek
előállítására is képesek. A sejtek ilyen hierarchiájának
egyik legjobban és legkönnyebben tanulmányozható
szerve a bélrendszer. A bél rengeteg apró bemélyedésében, a kripták alján védett környezetben találhatók a bél
legkülső, epithél rétegének folyamatos fenntartásáért felelős őssejtek. A kripták alján keletkező új sejtek folyamatosan felfelé tolják a már specializálódott sejteket,
melyek –az őssejtek „táplálásáért” felelős egyik sejttípus
kivételével – körülbelül egy hét után elpusztulnak, és a
bél üregébe kerülnek. A bél-őssejteket Hans Clevers és
hollandiai munkacsoportjának sikerült néhány éve a
sejtfelszíni Lgr5-molekula megjelenése alapján egyértelműen azonosítania. Azóta kiderült, hogy az Lgr5, illetve
közeli rokona, az Lgr6 a bél mellett számtalan egyéb
szervben és szövetben is a normál őssejtek azonosítására
alkalmas molekula.
Az őssejtek behatóbb tanulmányozását nagyban hátráltatta, hogy nem álltak rendelkezésre megfelelő sejttenyésztési technikák, melyek a bél őssejtek fennmaradását
biztosították volna. A tudományos problémát 2009-ben
sikerült megoldani a három dimenziós „organoid”
(miniszerv) technológiával, melynek során akár egyetlen
bél őssejtből teljes „minibelek” állíthatók elő szövettenyésztő edényekben mindössze néhány külső faktor hozzáadásával. Ezek a mesterséges szövetek – organoidok –
korlátlan ideig fenntarthatók, és valamennyi olyan sejttípust tartalmazzák, melyek a normál bél epithélrétegében
is jelen vannak. Kiderült, hogy a kutatók egyik kedvenc
modellállata, az egér esetében mindösszesen néhány külső faktorra van szükség ahhoz, hogy egy-egy őssejtből
teljes beleket növesszünk. Érdekes módon az emberi belek előállítása sokkal nehezebb, és az egérhez képest még
néhány más jelátviteli útvonal gátlása is szükséges a sikerhez. További fontos megfigyelés volt, hogy a vé-
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Hans Clevers
(FORRÁS: KNAW KONINKLIJKE
NEDERLANDSE AKADEMIE VAN

konybél és a gyomor őssejtWETENSCHAPPEN)
jei közötti különbségért lényegében egyetlen molekula
a felelős, melynek ki- és bekapcsolásával az egyik sejtcsoport a másikká átalakítható. Minthogy a mesterségesen növesztett „minibelek” genetikailag és sejtes összetételüket tekintve nem térnek el lényegesen az eredeti
szövettől, így már transzplantációra is felhasználták őket
egérmodellekben, ahol a mesterséges „minibelek” sikeresen beépültek a sérült bélbe. Az organoid-technológia
lehetőséget teremt továbbá az őssejtek célzott genetikai
módosítására például az úgynevezett CRISPR-Cas9módszer rel, mellyel a genetikai állomány bármely pontja
tetszőlegesen megváltoztatható. Így megnyílik a lehetőség a genetikai hibáknak az őssejtekben történő kijavítására, amint ezt az egyik örökletes betegségért (cisztás
fibrózis) felelős gén esetében be is bizonyították. Minthogy a genetikailag módosított őssejtek saját maguk
megújításán kívül valamennyi érettebb sejttípus előállí-

eGÉS
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tására is képesek, így a genetikai módosítások elsődleges
célpontját képezik. Az organoid-technológiával szembeni várakozásokat jól mutatja, hogy az elmúlt két évben
több más szerv esetében is leírták a tenyésztés feltételeit
és módszerét, mint például a hasnyálmirigy külső elválasztású része, a máj, prosztata, gyomor stb.
A köznapi gondolkodással ellentétben a legtöbb
tumortípust nem egy belső struktúra nélküli sejttömegként kell elképzelni. A normál szövetekhez hasonlóan a
tumorsejtek sem egyenrangúak, egyes sejtek nagyobb
osztódási és önfenntartási képességgel rendelkeznek
másokhoz képest. Az olyan tulajdonságokért, mint például a tumorok növekedése, áttétképzése, vagy az orvosi beavatkozásokkal szembeni ellenál lóképessége, a
sejteknek csak egy kis része felelős, melyeket önmegújító képességük miatt tumor-őssejteknek neveznek. A
vastagbéltumor esetében, mely hazánkban az egyik
legjelentősebb rákkal kapcsolatos halálozási ok, az esetek mintegy 70-80 százalékában a tumorképződést kiváltó, elindító legelső esemény egy adott gén (az Apc)
genetikai hibája. A bél őssejtek azonosítása után azonnal felmerült a kérdés: vajon mely sejttípusokban kell
ennek a hibának megtörténnie, hogy vastagbéltumor
alakuljon ki? A kezdeti kísérletek alapján a válasz egyértelműnek tűnt; ha az Lgr5-pozitív őssejtekben indukálták a hibát, akkor az egerek tumorokat növesztettek, míg a bél epithélrétegében található más, specializáltabb sejtek megcélzása esetében hosszú távon nem
tudtak tumorképződést kimutatni. A kutatók tehát arra
a következtetésre jutottak, hogy a genetikai hibának az
Lgr5-pozitív őssejtekben kell megtörténnie. A valós
helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. Kiderült
például, hogy a hosszantartó gyulladás során a bél specializáltabb sejtjei is képesek őssejt-tulajdonságokat felvenni, és tumorképződést indukálni. Más tanulmányok
pedig arra a következtetésre jutottak, hogy a bélben lezajló specializációs, sejtdifferenciálódási folyamatok
megzavarása esetén is előfordulhat, hogy bizonyos sejtcsoportok a tumorigenezis kiindulópontjaként szolgáljanak. Mindezek alapján jelenleg azt mondhatjuk, hogy
a vastagbéltumorok kialakulása olyan sejtekből indul el,
melyek őssejt tulajdonságokkal rendelkeznek – ezek
akár lehetnek a bél eredeti őssejtjei is.
ajon mi a helyzet a vastagbéltumorok őssejtjeivel? Jellemző-e rájuk valamilyen speciális molekulakombináció kifejeződése? A legkézenfekvőbb jelölt természetesen az Lgr5 volt, mint a normál bélőssejtek megkülönböztető markere. A tumor-őssejtek azonosításához a kutatók egy nagyon ötletes módszert használtak, mely az
őssejtek tulajdonságait használja ki, és „sejtvonal jelölésnek” nevezzük. Ennek során bizonyos sejteket genetikailag, stabilan megjelölnek egy színnel, majd azt nézik,
hogy bizonyos idő elteltével megfigyelhető-e olyan
utódsejtek, sejtklónok megjelenése, melyek az adott
színt átöröklik. A jelölt sejtklónokon belül fontos továbbá kimutatni, hogy az őssejtek képesek voltak mind specializálódott sejteket, mind pedig őssejteket létrehozni.
Ez utóbbi bizonyítására használják a „sejtvonal újrajelö-

V

lést” – ilyenkor a már jelölt sejtklónban egy másik színt
indukálnak, majd megnézik, hogy kialakulnak-e újabb
sejtklónok, melyek ezt a második színt is mutatják. Ehhez hasonló szellemes módszerekkel sikerült bizonyítani,
hogy a vastagbéltumor kialakulásának kezdeti, még jóindulatú stádiumában az Lgr5-pozitív sejtek tumorőssejt
-aktivitással rendelkeznek. Mások viszont arra a következtetésre jutottak, hogy az ebben a stádiumban megfigyelhető Lgr5-pozitív sejtek számánál csak lényegesen
kevesebb sejt rendelkezik őssejtaktivitással, ami azt a
modellt valószínűsíti, hogy a tumorőssejteket az Lgr5pozitív sejtcsoporton belül kell keresni, de nem minden
Lgr5 molekulát kifejező sejt működik őssejtként. A helyzet még bonyolultabb, ha a vastagbéltumorok rosszindulatú rákká való átalakulásának lépését nézzük; a betegminták jelentős részében ugyanis az Lgr5 kifejeződése eltűnik az őssejt aktivitás fennmaradása ellenére. A
vastagbéltumor-őssejtek számának meghatározásához
jelenleg funkcionális teszteket lehet végezni – a sejtek új
tumorképzési potenciálja akár egérmodellben, akár a
háromdimenziós organoid tenyészetekben az őssejt aktivitásra utal.
Mindezek alapján tehát komoly kétségek merülnek fel
azzal kapcsolatban, hogy létezik-e egyáltalán olyan molekulakombináció, ami egyértelműen azonosítaná a vastagbéltumor-őssejteket. Érdekes módon vastagbéltumoros minták génműködési mintázat alapján történt csoportosítása azt mutatja, hogy a betegség prognózisa szorosan összefügg azzal, hogy a klinikai tumorminták
milyen egyéb, nem tumorsejteket tartalmaznak – ezeket
az egyéb, főleg kötőszöveti eredetű sejteket stromának
nevezzük. Valóban, a stroma sejtjei olyan mikrokörnyezetet képesek kialakítani, mely kedvez a differenciáltabb tumorsejtek számára ahhoz, hogy őssejt tulajdonságokat vegyenek fel. A tumorőssejtek specifikus markereinek meghatározása helyett, vagy e mellett a kutatók
egyre intenzívebb erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy azonosítsák azon faktorokat, melyek a stroma
sejteiből származnak és a tumorsejtek őssejt-aktivitását
indukálják.
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vastagbéltumor kialakulásának folyamatát eddig
főként egérmodellekben tanulmányozták. Az egerek viszont – a betegekkel ellentétben – a vastagbél helyett a vékonybelükben növesztenek tumorokat, a tumorok fejlődése általában megreked a jóindulatú stádiumban, és csak nagyon ritkán jut el a rosszindulatú fázisig. Az emberi vastagbéltumor-őssejtekből származó
háromdimenziós organoid szövettenyészetek ezen a
ponton is felbecsülhetetlen lehetőségeket kínálnak.
Minthogy az organoidok megtartják az eredeti tumorokra jellemző genetikai és sejtes heterogenitásukat, így
hosszú idő óta végre lehetőségünk nyílik arra, hogy az
emberi tumorok tulajdonságait közvetlenül megfigyeljük egy olyan modellben, ahol könnyű például célzott

A
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öbb mint ötszáz év telt el azóta, hogy Michelangelo négy év megfeszített munkájával megfestette A Sixtus-kápolna mennyezetfreskóját, ezt az azóta is
egyedülálló 540 m2-es remekm vet (az oltárfalon szerepl , Az utolsó ítélet cím
freskó több mint húsz évvel kés bb, 1536-ban készült). Ennek a négy évnek történetét meséli el Ross King a Michelangelo és a Sixtus-kápolna cím könyvében.
II. Gyula pápa 1508-ban bízta meg Michelangelót, hogy készítsen freskót a kápolna mennyezetére. Michelangelo – akinek
nem volt különösebb jártassága a freskófestésben – vonakodva bár, de elfogadta a megbízást és 1508. május 10-én megkötötték a szerz dést. 1508 augusztusában kezdte el a munkát és
1512 októberére készültek el a freskók. Michelangelo zsenialitását mutatja, hogy , aki addig jobbára csak szobrokat faragott,
ilyen nagyszabású munkát ilyen kiemelked színvonalon tudott
megvalósítani. Ahogy Ross King könyveiben már megszokhattuk (Brunelleschi kupolája; Párisz ítélete; Leonardo és az utolsó
vacsora) nemcsak az alkotás elkészültét követhetjük nyomon,
hanem a korabeli életr l is sokat megtudhatunk – legtöbbet a pápai udvar és
II. Gyula mindennapjairól –, talán többet is, mint a könyv címe alapján várnánk.
Természetesen a freskófestés folyamatába és nehézségeibe is beavat minket a szerz , kezdve a segédek összeválogatásától az állványkészítésen és
festékbeszerzésen át az ívelt falfelületek megfestésének problémájáig. Izgalmassá teszi a könyvet, amikor megjelenik Rómában Raffaello, mert ett l
kezdve nemcsak a feladattal, hanem egy vetélytárssal is küzdenie kell Michelangelónak, aki ha sok nehézség árán is, de elkészítette a világ legismertebb
freskó-együttesét. (Ross King: Michelangelo és a Sixtus-kápolna – A híres
freskó születése. 2015. Park Kiadó, 3900 forint, 426 oldal)

NÉMETH JÁNOS
magyar származású Szilárd Leó életér l és munkásságáról számtalan kötet
jelent már meg. Ezt az els ránézésre kissé ellentmondásosnak t n könyvecskét a szintén világhír és szintén magyar származású Klein György (azaz Georg Klein) jegyzi. A Svédországban él rákkutató és genetikus Szilárd tízparancsolatán halad végig, kommentálja, hasonlítja össze a tételeket egymással, a világgal és gyakran saját gondolataival is.
Ma már nehezen dönthet el, hogy a parancsolatok vagy
inkább ajánlások hogyan születtek, de Szilárd elég ﬁatalon,
a 20-as éveiben fogalmazta meg ket. Klein is megjegyzi,
hogy nincs is köztük igazán parancsszer . Van viszont egyértelm , érthet , könnyen elfogadható és akad ellentmondásos és – mai szemmel nézve – kevésbé életszer nek t n egyaránt. Az ellentmondások ellenére egyértelm , hogy
az emberi élet nagy kérdéseir l szólnak a tételek.
Klein jól ismerte Szilárd Leó életét és világlátását, de
magyarázataiból az ironikusabb hajlamú olvasóból id nként esetleg el jöhet az Arany Jánosnak tulajdonított – bár sokak szerint
urbánus legendának tekinthet – mondás: gondolta a fene! Hogy mit gondolt valójában Szilárd és valóban úgy cselekedett-e, ahogy azt megfogalmazta, az néhány esetben szinte mindegy is. A kötet egyik tanulsága,
hogy az ajánlások hatására az olvasó is magába nézhet, kialakíthat magának hasonló „parancsolatokat”.
A másik tanulság, hogy Szilárd életét, gondolkodásmódját, tetteinek hátterét még
jobban megismerhetjük Klein elemzései által. És tegyük hozzá, hogy Klein Györgyét is, hiszen az megjegyzései is tartalmaznak önéletrajzi elemeket és saját elképzelései ugyancsak érdekesek. (George Klein: Szilárd Leó tízparancsolata.
2. kiadás. 2015. Corvina Kiadó, Budapest, 1990 forint, 92 oldal)

A

genetikai beavatkozásokat végrehajtani. Hasonlóképpen, a stroma sejtekkel való együttes tenyésztés esetén
meg tudjuk nézni, hogy milyen tényezők befolyásolják a
tumorsejtek őssejtaktivitását stb. A gyógyszeriparban
pedig lehetőség nyílik arra, hogy a potenciális hatóanyagok azonosítása során alkalmazott nagy áteresztőképességű módszereket organoidokon végezzük el, melyek a
várakozások szerint a hagyományos sejttenyészetekhez
képest sokkal jobban meg fogják tudni jósolni, hogy az
ígéretes molekulák a további preklinikai tesztekben is
hatásosnak bizonyulnak-e. Mindezek fényében nem
meglepő, hogy néhány hónappal ezelőtt beszámoltak az
első olyan élő biobank létrehozásáról, ahol körülbelül
húsz vastagbéltumorban szenvedő beteg egészséges és
tumoros mintájából indított, részletesen jellemzett
organoid tenyészeteit tárolják lefagyasztva. Ezek pedig
kiválthatják a hagyományos sejttenyészeteket az új hatóanyagok fejlesztése során, és jelentősen felgyorsíthatják a
tumor őssejtek megismerésének folyamatát.
WIENER ZOLTÁN
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ADATOK ÉS TÉNYEK
jababból bonyolították le.) A bor világexportja jelentősen
bővült 2005 és 2012 között, az utóbbi év kereskedelmi
A világ bortermelése 2013-ban 27,4 millió tonna volt, mennyisége 31, értéke pedig 59%-kal haladta meg a hét
amely mennyiséget mintegy 40 millió tonna szőlőből ál- évvel korábbit.
lították elő. Ezzel a mennyiséggel a bor a szőlő legfontoA világ legnagyobb borexportőrei az Európai Unió legsabb felhasználási formáját jelenti. A világ borkészítésé- nagyobb mennyiségű szőlőt termesztő és bortermelő orszáből Európa részesedése jelentősebb,
gai: Franciaország, Olaszország és SpaA világ legjelent sebb bortermel
mint a szőlőéből (57, illetve 38%). Eunyolország. Franciaország drága borokat
országai, 2013
rópa részaránya ugyanakkor a borterexportál, így az érték szerinti rangsorMennyiség, ban kedvezőbb helyezést foglal el, mint a
melésben is jelentősen, 8 százalékpont- Rang- Ország
ezer tonna
tal csökkent 2005 és 2013 között. Ér- sor
mennyiség szerinti összeállításban.
dekesség, hogy amíg a szőlő termesz- 1.
A Szőlőtermesztők és Bortermelők
Franciaország
4 293
tésében leginkább Ázsia részaránya 2.
Nemzetközi
Szervezetének (OIV) becsléOlaszország
4 107
növekedett, addig a bortermelésben
se szerint 2014-ben a világ borfogyasztása
Egyesült Államok
3 217
Amerikáé (20%-ról 26%-ra). 2013-ban 3.
240 millió hektolitert tett ki, lényegében
az Európai Unió a globális bormeny- 4.
ugyanannyit, mint a 2009–2013 közötti
Spanyolország
3 200
nyiség 52%-át állította elő, részaránya 5.
időszakban. 2008-ban és 2009-ben csökChile
1 832
2005-ben még 61%-os volt.
kent a borfogyasztás a világon, elsősorKína
1 700
2013-ban a világ legnagyobb borter- 6.
ban a gazdasági világválság hatására.
melője Franciaország volt. Európában – 7.
A világ legnagyobb borfogyasztója
Argentína
1 498
Franciaországon kívül – még két jelen- 8.
2014-ben
is az Egyesült Államok volt,
Ausztrália
1 231
tős bortermelő ország van: Olaszország
fogyasztása 2000-hez képest 45%-kal
Dél-afrikai Közt.
1 097
és Spanyolország. Mindhárom államban 9.
nőtt. Az Egyesült Államokon kívül szászámottevően csökkent a termelés 10.
mottevő emelkedés következett be
Németország
841
2005-höz képest. A nagy növekedést
Kínában és az Egyesült Királyságban.
Világ összesen
27 422
felmutató országok között Chilét lehet
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági
legelőször említeni, amelynek termelése nyolc év alatt Minisztériumának adatai szerint Franciaországban és
több mint 1 millió tonnával emelkedett. Kína termelése Olaszországban ugyanakkor – ahol a borfogyasztás a kulugyanennyi idő alatt mintegy negyedével nőtt.
túra és tradíció része – évtizedek óta csökken. OlaszországA bor nemzetközi kereskedelme lényegesen jelentősebb, ban például az 1970-es években még 110 liter volt az egy
mint a gyorsan romló szőlőé. 2012-ben a bor globális ex- főre jutó éves borfogyasztás, 2014-ben viszont már a 40 li-

Bortermelés, külkereskedelem és fogyasztás

A világ legjelent sebb borexportáló országai, 2012

Mennyiség szerint

Érték szerint

Rangsor

Ország

ezer tonna

A legfontosabb
partnerország

Rangsor

Ország

legfontosabb
millió dollár A
partnerország

1.

Olaszország

2 105

Németország

1.

Franciaország

10 053

Egyesült Királyság

2.

Spanyolország

2 095

Franciaország

2.

Olaszország

5 991

Egyesült Államok

3.

Franciaország

1 565

Németország

3.

Spanyolország

3 121

Németország

4.

Chile

747

Egyesült Államok

4.

Ausztrália

1 957

Egyesült Államok

5.

Ausztrália

735

Egyesült Királyság

5.

Chile

1 783

Egyesült Államok

..

Világ összesen

10 343

..

..

Világ összesen

32 810

..

portja 10,3 millió tonna, illetve 32,8 milliárd dollár volt a
FAO adatai szerint. Az alkoholos ital 2012-ben az ötödik
legnagyobb értékben kereskedett termék volt az – állati
eredetű termékeket is magában foglaló – agrártermékek
rangsorában. (A legnagyobb értékű külkereskedelmet szó-

tert sem érte el. A tendencia egyrészt az alkoholfogyasztás-ellenes kampányok hatásával magyarázható, másrészt pedig többek között azzal, hogy a fiatal generáció más alkoholtermékeket (sör, likőr, pálinka) részesít előnyben a borral szemben.
HERZOG TAMÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Az Eötvös-inga a
világemlékezet-listán

árom, Eötvös Loránddal kapcsoH
latos dokumentum is felkerült az
UNESCO világemlékezet-listájára.
Az ENSZ Tudományos, Nevelésügyi
és Kulturális Szervezet világemlékezet programjának tanácsadó testülete
október 4. és 6. között Abu-Dzabiban
ülésezett, ahol 40 ország 47 dokumentumát jegyezték fel újonnan. Így
348 dokumentumra, illetve dokumentumgyűjteményre bővült a lista,
amely nemcsak írásos, hanem kőre
vésett, pergamenen és hangszalagokon megőrzött dokumentumokat
őriz.
Magyarországról Eötvös Loránd
magyar fizikusnak az általa készített Eötvös-ingához kötődő három
dokumentuma került fel a jegyzékre.
A Magyar Tudományos Akadémia
egykori elnökének a nevét a gravitációs tér változásának mérésére megszerkesztett torziós inga tette világhírűvé,
melynek használata az első világháború után elengedhetetlené vált a kőolaj
utáni kutatásokban.
A kassai aranykincs 80 éve

yolc évtizeddel ezelőtt találták
N
meg azt a lelet együttest, amelyet
kassai aranykincsként ismer a szakma és a nagyközönség. Az évforduló
alkalmából szeptember közepén tudományos tanácskozást rendeztek a
város múzeumában történészek és
numizmatikusok részvételével.
Az összesen 2 920 darab, a XVXVII. századból származó arany
pénzérme túlnyomó többségét magyar, erdélyi és németalföldi pénzek
teszik ki, de megtalálhatók köztük cseh, sziléziai, lengyel, német,
dán, svéd, itáliai, osztrák, salzburgi, spanyol veretek, sőt egy antik
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A világemlékezet részévé
váló dokumentumok közül
kettő a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet, egy az
MTA tulajdonában van. Az
egyik dokumentum az a 91
oldalas német nyelvű, Eötvös
által 1908-ban írt eredeti kézirat a torziós ingával kapcsolatos kísérletekről, amellyel elnyerte
a Göttingeni Egyetem Beneke-díját.
Lysimachos-statér újkori másolata is.
A kincs talán legértékesebb darabja
az I. Ferdinánd által 1541-ben készíttetett arany érme, amely ritkasága
miatt a maga nemében egyedülálló a
világon. Szintén kuriózum az a 2,14
méter hosszú, 590 gramm súlyú reneszánsz aranylánc, amely a korban
az egyik legjelentősebb uralkodói
kitüntetésnek számított, s amelyet
éppen emiatt nagy becsben tartottak, s a legtöbbször egyben örökítettek, nem engedve, hogy az örökösök
feldarabolják.
A kincs néhány évvel ezelőtt látható volt hazánkban, majd kiállították
a krakkói várban is. Két évvel ezelőtt tért vissza a Kelet-szlovákiai
Múzeum épületébe, ahol megújult
kiállítás keretében csodálhatja meg a
nagyközönség.
A tárlat részét képezi az a rézüst,
melyben megtalálták a kincset. A
ritka újkori kincsleletet 1935-ben
fedezték fel a pénzügyi igazgatóság
épülete alapjainak ásásakor. A kutatók máig nem tudják teljes bizonyos-

2015/43

1906-ban ugyanis a Göttingeni Egyetem díjat tűzött ki a
tehetetlen és súlyos tömeg azonosságának kísérleti igazolására. Az erre vonatkozó mérések
területén a legnagyobb áttörést
az Eötvös-ingával végzett mérések hozták így a pályázatot
Eötvös Loránd és munkatársai,
Pekár Dezső és Fekete Jenő nyerték
el 1909-ben. A pályamű rövidített

változatát Magyarországon csak
Eötvös 1919-es halála után, 1922-ben
tették közzé. A második dokumentum
egy 1926 és 1927 között az Egyesült
Államokban kiadott 17 oldalas
kereskedelmi brosúra a budapesti Süss
Nándor finommechanikai és optikai
intézetben készült torziós ingáról. A
harmadik pedig egy 1928-ban Magyarországon kiadott 12 oldalas kereskedelmi brosúra „a kicsi eredeti Eötvös
torziós ingáról”, ez utóbbi képezi az
MTA tulajdonát.
Felkerült a listára egy másik magyar vonatkozású dokumentum is,
az a távirat, amelyben 1914. július
28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. A dokumentumot Szerbia terjesztette
az UNESCO illetékes testülete elé.
Ezenkívül a lista új dokumentumai
között található még Louis Pasteur
francia tudós archívuma, Johann Sebastian Bach h-moll miséjének kézirata, Európa legrégibb „könyve”,
a Derveni papirusz, Isaac Newton
teológiai értekezései, az Aleppókódex Izraelből, Konfuciusz kínai
filozófus fatáblákra írt művei,
Edmund Hillary felfedező archívuma és Winston Churchill egykori
brit miniszterelnök archívuma.
(MTI)
sággal megállapítani, hogy kinek a
tulajdonát képezte a roppant arany
együttes, a legvalószínűbbnek az
tűnik, hogy az értéktárgyakat 1682
körül, a Thököly-felkelés idején rejthette el a Szepesi Kamara egyik vezetője.
A lelet megtalálása nyolcvan évvel ezelőtt hatalmas sajtóvisszhangot kapott, különösen az a polémia,
hogy vajon a kincseket saját kezűleg
kiásó munkást, az építkezések kivitelezőjét, vagy esetleg valamelyik
környékbeli ingatlantulajdonost illeti-e a rengeteg aranyérme. A gyűjtemény végül nem magánkézbe, hanem állami kiállításba került.
A kassai aranykincs fellelésének 80.
évfordulója, valamint hazánk nemzeti ünnepe kapcsán a szeptemberi
konferencia folytatásaként október
24-én újabb közös magyar-szlovák
tudományos tanácskozást tartanak,
ezúttal a Rákócziak koráról és felekezeti, nemzetiségi toleráns politikájáról.
GÓZON ÁKOS

Tudománynépszer sítés
süvölt lángcsóvával

z iskolai oktatást kiegészítő, segítő
A
programok között kiemelkedő volt
a tavalyi évben a Bayer Hungária
„Making Science Make Sense“
(MSMS) Tudáspont oktatási programja. 20 tudományos diák workshopot
rendeztek, melyeken 500 tanuló és kísérő tanáraik vettek részt; összesen
1 800 percnyi kémiai kísérletet tartottak. A workshopokat követően diákok kétharmada sokkal érdekesebbeknek ítélte meg a természettudományos tantárgyakat, mint előtte.
A 2015/16-os tanévben csatlakozik
a program az MTA által gondozott A
Fény Nemzetközi Éve 2015 eseménysorozathoz is. Ennek jegyében a 10-14 év
közötti tanulóknak szervezett foglalkozások és az interaktív kísérletek a látásra, a szem felépítésére és működésére
fókuszálnak. Az előző tanévben nagy
sikerrel zárult természettudományos
és egészségedukációs oktatási program
idén már dupláz: a 40 workshopon
több mint ezer diák vehet részt; és idén
a program kiegészül tanárok számára
szervezett foglalkozásokkal és egy utazó workshoppal is.
A programindító sajtóeseményen –
melynek helyszíne (a tematikához illően) a programsorozatnak is
helyet adó Láthatatlan Kiállítás
volt – Kroó Norbert akadémikus, az MTA Programbizottságának elnöke arról beszélt,
hogyan szerveződött meg Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére, az UNESCO és
az ENSZ támogatásával a Fény
Nemzetközi Éve, amely programjaival és rendezvényeivel felhívja a
figyelmet arra, milyen fontos szerepet
játszik a fény és a fénnyel kapcsolatos
technológia az életünkben. A program
védnökségét ezúttal is az MTA Természettudományos Kutatóintézet látja
el, idén már 40 workshopon vehetnek
részt a 10-14 év közötti osztályok és
szakkörök. Az ingyenes, élményalapú,
interaktív workshopokon várhatóan
a tavalyi kétszerese, vagyis több mint
1 000 felső tagozatos általános iskolás vesz részt. A diákok is belebújhatnak a kutatók bőrébe: laborköpenyt,
szemüveget és kesztyűt ölthetnek és a
tantermi oktatás keretein kívül szerezhetnek bővebb, gyakorlati ismereteket.
A tanároktól kapott visszajelzésekre
és a nagy érdeklődésre való tekintettel
ÉLET

az idei évben már tanárok számára is
szerveznek interaktív foglalkozásokat. Összesen közel 50 szaktanár és
szaktanácsadó vehetett részt az MSMS
Tudáspont programjára épülő, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezésében, az MTA TTK épületében
megrendezett, kétszer egynapos, az
MTA TTK kutatólaboratóriumának
megtekintésével egybekötött mélyítő
képzésen.
A látványos kísérleteket – mint például a Süvöltő lángcsóva vagy a Fényre
pukkanó lufi nevet viselő kísérleteket
– ezúttal is a Budapesti Műszaki Egyetem Szent-Györgyi Albert Szakkollégium önkéntes fiatal kutatói
dolgozták ki és ők is mutatják
be a diákoknak és tanároknak szervezett workshopokon
egyaránt.
Az MSMS program azokra
is gondol, akik nem jutnak el
a workshopokra: osztállyal,
szakkörrel vagy egyénileg
bárki megtekintheti a látásról
és az emberi szervezetről készült kisfilmeket a Láthatatlan Kiállítás területén kiállított interaktív installáción.
Ezenfelül idén a program részeként
elindul az MSMS Tudáspont Utazó
Workshop is. Azok a szaktanárok,
akik a program hivatalos honlapján
megtalálható, folyamatosan bővülő
MSMS Tudásbázis kísérleteiből legalább egyet elvégeznek az osztályukkal, ezt dokumentálják és elküldik a
megadott elérhetőségekre, sorsoláson
vesznek részt. A nyeremény maga az
MSMS Tudáspont Utazó Workshop,
ami azt jelenti, hogy a projekt „házhoz megy” a nyertes általános iskolához, és a diákok a saját tantermükben
tekinthetik meg az MSMS Tudáspont kísérleteit.
ÉS
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Megvan az els gluonlabda?

nya, Frederic Brünner, egy új elméleti
megközelítés alapján úgy véli, bizonyítható, hogy egy már korábbról ismert rendkívül rövid élettartamú rezonancia, az f0(1710) jelzésű egzotikus
mezon valójában egy gluonlabda. (A
zárójelben levõ szám a mezon tömege
MeV-ben.) Úgy vélik, állításuk néhány
hónapon belül kísérletileg is igazolható.
Bár már első feltételezésük (1972) óta
számos lehetséges jelöltre bukkantak
a különféle nagyenergiájú ütközé-

Brünner most egy olyan általánosabb
modellhez nyúlt, amelyben a részecsBécsi Műszaki Egyetem (TU
kék háromdimenziós viselkedését egy
Wien) elméleti fizikusai szerint
magasabb dimenziókat is tartalmazó
egy, a nagyenergiájú ütközésekből már
gravitációs elmélet írja le.
régebben ismert, egzotikus mezon leAz ebben elvégzett számítások olyan
het az évtizedek óta keresett gluonlabdák
eredményekre vezettek, amelyek rendelső azonosított képviselője.
kívül pontosan megfeleltek az f0(1710)
A részecskefizika standard modelljémezon két részecskére való bomlásaiben a gluonok a hadronok közti erős
ban a kísérletekben ténylegesen megkölcsönhatás közvetítő részecskéi. Ez a
figyelt értékeknek. Emellett azonban a
kölcsönhatás tartja össze a hadronokat
modellszámítás még további, kettőnél
(például a protont vagy a
több részecskére való bomlási
neutront, illetve a különféle
módusokat is jósol, amelyekmezonokat) alkotó kvarkonek a gyakoriságát és eloszlását
kat. (Nevük a glue=ragasztó
szintén kiszámították.
szóból
származik.)
A
Mostanáig ezeket a több régluonok hasonló szerepet
szecskére való bomlásokat nem
töltenek be az erős kölcsönvizsgálták, azonban az elkövethatás közvetítésében, mint a
kező hónapokban ezek a jóslafotonok az elektromágneses
tok is ellenőrizhetők, a CERN
kölcsönhatásban. Sok egyéb
Nagy Hadronütköztetőjének
eltérés mellett azonban lé(LHC) két kísérleténél (TOnyegi különbség, hogy a
TEM és LHCb), illetve a pegluonok egymással is közkingi BESIII gyorsító melvetlenül kölcsönhatnak, s így
lett. „Mivel a mi számításunk
A nukleonokban a kvarkokat gluonok tartják együtt (balra), a
képesek csupán gluonokból
jóslatai a több részecskére való
gluonlabdát viszont tisztán er térkvantumok alkotják (jobbra)
álló kötött állapotokat („mobomlásokra kimutathatóan külekulákat”) alkotni. Ezek
lönböznek más modellszámítások
az úgynevezett gluonlabdák, amelyek sekben, eddig egyikről sem sikerült eredményeitől, ezek a kísérletek kulcsfontehát tisztán erőtérkvantumokból áll- egyértelműen igazolni, hogy valóban tosságúak lesznek” -- mondta Rebhan.
nak. Sajnos, még a legstabilabb ilyen gluonlabdák lennének. A nehézség fő A professzor szerint az eredmények
képződmény is annyira bomlékony, oka a már említett bomlékonyság, és az nemcsak azt igazolhatják, hogy az
hogy közvetlen kimutatására nincs ebből adódó közvetett kimutathatóság. f0(1710) valóban egyike a régóta kereesély, csupán közvetve, bomlástermé„Sajnos a bomlásmódok elméletileg sem sett gluonlabdáknak, hanem egyúttal
keik azonosításával észlelhetők.
számíthatók ki pontosan, legalábbis a leg- irányt is mutathatnak a standard moMost Anton Rebhan, a TU Wien el- gyakrabban alkalmazott elméleti model- dell lehetséges továbbfejlesztése felé.
méleti fizika professzora, és tanítvá- lekben” – mondta Rebhan. Ezért ő és
(PhysOrg)

A

Halválasztó

jelöltek közül – compó, márna és

Az átlátszó tavakban óarany színű, a
sötét vizekben barnásfekete árnyalatú
compó (Tinca tinca) nemcsak szép, hanem kitűnő húsú halunk is egyben. A
sekély, erősen felmelegedő, növényekkel benőtt állóvizeket lakja, ahol a gya-

szakaszokon zajlik, a duzzasztók fölötti iszapos részeket elkerüli. Kitűnő horgászhal, amelynek szálkás, de
ízletes húsát sokan kedvelik.
A védett selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) a Duna és mellék-

Compó

Márna

Selymes durbincs

selymes durbincs – azé a kitüntető
cím, amelyik december végéig a
legtöbb voksot kapja. A korábbi
évekhez hasonlóan ez alkalommal is
három őshonos halunk közül választhatnak a szavazók.

korta szűkös oxigéntartalom ellenére
is megél. Adottságai a klímaváltozás
során előnyt jelenthetnek számára.
Vele ellentétben a márna (Barbus
barbus) a hűvösebb, sóderes medrű
folyóvizeket kedveli. Ívása is az ilyen

folyói vízrendszerében őshonos, és
ma is csak ezekben a vizekben él.
Természeti értékünk védelmét bennszülött volta mellett állományainak
megfogyatkozása is indokolja.
(www.greenfo.hu)

Magyar Haltani Társaság honlapA
ján (www.haltanitarsasag.hu) Az
év hala, 2016 cím elnyeréséért állított
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KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadó gondozásában jelent meg Bjorn Lomborg: COOL IT
– Hidegvérrel cím , környezetvédelmi témájú könyve, s ebb l kérjük a
felmelegedés a jegesmedvékre gyakorolt hatásáról szóló fejezet címét.
A megfejtést beküld k között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést
kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2015. november 3-a. Beküldési cím: Élet és
Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy
eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 34.
számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek
bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született, Kossuth-díjas
fizikatanár nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A fejezetcím els része. 11. Szomorú dal. 12. Az
aljához rakodik. 13. Szolmizációs hang. 14. Zsinórmérték. 15. Lakoma.
16. New York City, röv. 18. Térbeli idom. 19. Ágy, népiesen. 22. Terület,
latinul. 23. Kiel közepe! 24. Kétjegy bet . 26. A Pekingi sz cím
regény francia írója (Boris). 27. Német és magyar színekben is eredményes teniszez n (Gréta). 28. Pocakra vonatkozó. 30. Így is becézik
Imrét. 32. Pásztor ....; Kossuth- és Jászai-díjas színm vészn . 34.
Nemorino kedvese Donizetti Szerelmi bájital cím operájában (nálunk
szórványos n i név).
FÜGG LEGES: 1. Csupán. 2. Gyenge min ség . 3. Szép formájú. 4.
Összeköt elem. 5. ... Alexander Milne; a Micimackó írója. 6. Neheztelés, Ballagi Mór szavával. 7. Római szerelemisten. 8. Bulcsú és
Súr vezértársa Augsburgnál. 9. Málnás közepe! 10. Egykor világhír

német cirkusz. 15. Aromás ital. 17. Hajnali. 18. Ten Years After (brit
rockzenekar), röv. 19. A fejezetcím második része. 20. Zaire NOB-jele
volt. 21. Olajat ütnek bel le. 23. Irén, Londonban! 25. Utód, leszármazott. 26. Kárpátaljai település Huszttól délkeletre. 27. ... helyén éltem;
Ady Endre verse. 29. Személyügyi, röv. 31. Folyton múlik! 33. Ifjúsági
Magazin, röv. 35. Autonóm terület, röv.
A 40. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: APRÓBOJTORJÁN, SZEDER, KUTYABENGE, TURBOLYA. Molnárné Juhász Ágnes:
Gyógyteák cím könyvét (Cser Kiadó) nyerte: Deutsch Anna Mária
(Budapest), Kovács László Miklós (Kisvárda), Nagy Jónás (Aszód),
Sziráki Csaba (Debrecen) és Vajda Milán (Budapest). A nyerteseknek
gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten

Idén is meghirdette az

Következ vizsgaid pont:

IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYT

2015. november 21.

a Magyar Innovációs Szövetség.
Pályázni lehet m szaki, természettudományi,
környezetvédelmi, informatikai, valamint
matematikai területr l bármilyen innovatív
alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejleszt ,
illetve tudományos munka eredményével.
A kidolgozandó vagy megoldandó feladat
maximum 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell
eljuttatni e-mailben

2015. november 26-án, 15 óráig
az innovacio@innovacio.hu e-mail címre.

Pótjelentkezés határideje: 2015. november 9.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

További részletek: www.innovacio.hu

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Háború és média
Az első világháborúval köszöntött be a „véres” huszadik
század az európai történelemben és ez volt az a világtörténelmi esemény is, amelyben
már főszerepet játszott a propaganda. A totális háború
megkövetelte a közvélemény
támogatását, így valamennyi
hadban álló ország figyelmet
fordított a lakosság hazafias és
harcias lelkesedésének fenntartására.
Az Országos Széchényi Könyvtár Propaganda az első
világháborúban című tárlata a hazai centenáriumi kiállítások közt egyedülálló módon erre a radikálisan új jelenségre kívánja felhívni a figyelmet, felrajzolva az első világháború magyar propagandájának természetrajzát és alakulásrendjét. Arra a kérdésre keresi elsődlegesen a választ, hogy
hogyan működött a propaganda a Monarchia magyar felében, milyen technikákkal igyekeztek fenntartani hazánkban a háborús lelkesedést, s milyen médiumokat használtak
ehhez száz évvel ezelőtt. A
Nemzeti Könyvtár mindehhez egyedülálló gyűjteményekkel rendelkezik:
egyfelől az egykori első
világháborús gyűjteménynyel, másfelől a hazai grafikai plakátegyüttes leggazdagabb gyűjteményével.
Mindezt gazdag tárgyi anyag egészíti ki, s izgalmas interaktív látványi elemek és múzeumpedagógiai foglalkozások teszik hozzáférhetővé a mai látogató számára a száz évvel ezelőtti hátországi eseményeket.
A 2016. március 20-ig látható kiállítás bemutatja a média által közvetített háborúkép és a történelmi kutatások révén kirajzolódó kép közötti ellentmondásokat. A tárlat és a
kapcsolódó rendezvények (könyvbemutatók, nemzetközi
tudományos konferencia, irodalmi-kultúrtörténeti estek)
elsődleges célja a háborúhoz kapcsolódó hazai propaganda
mechanizmusainak szemléltetése gazdag tárgyi és dokumentumemlékeken keresztül. Az interaktív kiállításon a látogató megnézheti például IV. Károly koronázását eredeti
filmfelvételen, láthat háborús sörplakátot, hadisegélyezésre
felhívó dokumentumokat, az ellenséget gúnyoló karácsonyi
üdvözlőlapot vagy térképeket, de gyönyörködhet Vaszary
János vagy Mednyánszky László háborús rajzaiban is.

A túlélés receptjei
Az étel az élet. Mit lehet
tenni, ha nincs, sőt ha kilátás sincs arra, hogy elérhető
legyen? A németországi
Bergen-Belsen egyike volt
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Bánsághy Nóra rovata
azoknak a koncentrációs táboroknak, ahová több ezer,
többnyire zsidó származású embert deportáltak, majd tartottak fogva a második világháború idején.
Verát, Biró Eszter nagymamáját 16 évesen vitték Szegedről
Budapestre, majd Bergen-Belsenbe. Két, számára különösen
fontos tárgyat vitt magával, melyek egyike egy füzet, melybe ceruzával írt verseket gyűjtött. A koncentrációs tábor
szörnyűségeinek elviselése és túlélése szempontjából kulcsfontosságú volt az emlékek felidézése, a vallási-kulturális
hagyományok megőrzése. A nők egy része a barakkokban
az éhség elől, a konyhában töltött emlékek közé menekült és
recepteket idézett fel. Vera az otthonról hozott füzetből törölte ki a korábban leírt verseket és a helyükre ételrecepteket
írt. A levesek, húsok, pácok, töltelékek, köretek, torták és
sütemények ugyanolyan elérhetetlen álomképekké váltak,
mint az alapanyagok: a friss víz vagy épp egy kiló liszt.
A gyűjteményben szereplő receptek – sok esetben pontatlan mennyiségi elemeikkel, hiányzó alkotóelemeikkel –
szinte elkészíthetetlen ételekként szerepelnek a könyvecskében, a receptek mellett pedig Johann Wolfgang von Goethe
és Vajda János egy-egy verstöredéke maradt meg.
Biró Eszter a receptkönyvre mint egyfajta szimbolikus archívumra tekintett. Az alapanyagokról filmre készített fotókat, majd a csíkokra vágott negatívokat összeillesztve, az eredeti receptkönyv oldalai alapján készítette el az absztrakt vizuális recepteket. A budapesti Project Roomban látható
Receptkönyv című kiállításon az eredeti receptkönyv és a
Biró által feldolgozott könyvoldalak képei mellett az ételek és
alapanyagok elérhetetlenségének szimbolikus aspektusaként
a fényképek felvágott negatívjai is megjelennek a kiállítótérben. A tárlat november 29-ig várja az érdeklődőket.

A sokrét gróf
Bánffy Miklós szépírói munkásságának jelentőségét a Kádár-kori
elhallgatás okán csupán néhány
éve kezdték (újra)felfedezni az irodalomtörténészek és az olvasók, a
háromkötetes Erdélyi történet
2012-es kiadása az év egyik irodalmi szenzációja volt.
A méltatlanul elfeled(tet)ett szerző életművének azonban
csak egyik szegmense a regényírás, Bánffy éppúgy volt
grafikus, politikus, karikaturista, díszlet- és jelmeztervező,
színházi rendező és IV. Károly koronázási ünnepségének
megtervezője, mint a Trianon
előtti erdélyi magyar arisztokrácia ékes tollú krónikása. Talán
kevesen tudják, hogy Bánffy
tervezte a díszletet Bartók Béla
A kékszakállú herceg vára című
operájának ősbemutatójához –
és ez csak egyetlen momentuma fontos színházi tevékenységének.
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „Illúzió és Tükröződés” – gróf Bánffy Miklós művészi
pályaképe című vándorkiállítása, amely most a Magyarság
Házában látható november 1-ig, Bánffy művészi pályaképének átfogó bemutatására tesz kísérletet.
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Világosság ﬁai
A kereszténység történelme folyamán soha
nem félt a tulajdonában lév transzcendens
igazság-együttes szimbolikus nyelvét l. Ellenkez leg, bátran feszegette az emberi gondolkodás határait, mialatt tudatában volt kifejez képessége korlátainak.
Napkeresés a Planetáriumban
A planetáriumi m sorok gyermekek és feln ttek körében egyaránt nagy népszer ségnek
örvendenek. Azt már kevesebben tudják, hogy
a digitális planetáriumi rendszerek akár kutatási célra is használhatók. Cikkünkben bemutatjuk, hogy miként állítottunk egy ilyen eszközt a
viking navigációs hipotézis vizsgálatának szolgálatába.
Kék páraglória és vörös (víz)jég
a Plútónál
Közzétette a NASA az els színes felvételeket a Pluto törpebolygót vékony,
ragyogó kék glóriaként övez fels légköri párafelh rétegr l és a felszínén felfedezett sok kisebb vízjég kibúvásról,
amely a New Horizons szonda Ralph
multispektrális képfelvev kamerája adatainak alapján készült.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikkei: Rovardrámák a kocsányos tölgyön; Fehér galóca
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Fehér galóca
A halálosan mérgező amatoxinok több
gombafajban is megtalálhatók, így például az ehető ízletes tőkegombához nagyon hasonló fenyves sisakgombában
vagy a rózsás és a húsbarnás őzlábgomba termőtestében. Utóbbiak kalapja csak
néhány centiméter átmérőjű, ezért az
ehető nagy őzlábgombával nem téveszthetők össze. Az ősszel is helyenként tömeges gyilkos galóca szintén tartalmaz
nagy mennyiségben amatoxint, ez a faj
felelős albínó rokonával, a fehér galócával együtt a hazai halálos kimenetelű
gombamérgezések legalább 90%-ért.
A fehér galóca (Amanita verna) helyenként időszakosan akár nagyobb
tömegben is megjelenhet. A gyilkos
galócától eltérően kifejezetten melegkedvelő, a mediterrán vidékeken gyakoribb, északabbra már csak szórványosan fordul elő, főként tölgyekkel és
szelídgesztenyével képez gyökérkapcsolatot (mikorrhizát).
Termőteste egységesen fehér. A tönk
alját az általános burokból származó
nagy, bő bocskor öleli körül, felső részén
pedig feltűnik a fehéres, lelógó gallér,
amely a részleges burok maradványa. A
tönk felülete a gallér alatt csupasz, esetleg
finoman korpás, de a gyilkos galóca
tönkjére jellemző, gyakran kígyóbőrszerű díszítettséget ennél a fajnál sohasem
tapasztaljuk. A lemezek mindig hófehérek. A fehér galóca felülről akár egy ehető csiperkére is hasonlíthat, ám a fehérkalapú csiperkefajok lemeze már fiatalon is rózsás, idősen csokoládébarna, és
egyáltalán nincs bocskoruk. Összetéveszthető még a fehér tarlógombával,
amelynek lemezei csak fiatalon fehéresek, később rózsásak lesznek, hártyás gallérja gyűrűszerű, alul bunkós tönkjén
nincs bocskor.
Kép és szöveg: LOCSMÁNDI CSABA
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