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Kérem, engedje meg, hogy megosszuk Önnel szerkesz-
tőségünk örömét: az Élet és Tudomány 2015. évi teljesít-
ménye alapján ismét kiérdemelte a kiemelkedő hazai 

márkák elismerésére létreho-
zott MagyarBrands kitüntető 
címet.

A díj indoklásában ezúttal 
is szerepelt Olvasóink ra-
gaszkodása, hűsége hetila-

punkhoz – amit ezúton is köszönünk –; tartalmi kínála-
tunk megbízhatósága; s a márkanév mint brand feletti 
őrködésünk, nevünk időtállóságának a megőrzése.

Különleges büszkeséggel tölt el minket, hogy e címet 
változó „játékszabályok” között sikerült megtarta-
nunk. A díjat odaítélő bírálóbizottság tájékoztatása 
szerint ugyanis ezúttal a korábbiaknál jóval kisebb 
súllyal esett latba a márka múltja, hagyományos jelle-
ge, ellenben a fiatal és feltörekvő márkák esélyegyen-
lősége jegyében és érdekében a zsűri hangsúlyosan ítél-
te meg a jelenben nyújtott piaci és szellemi teljesít-
ményt.

Idén hetven éves lapunk ezek szerint tehát nemcsak a 
múltbéli eredményeiből profitál, hanem a mai teljesít-
ménye, korszerűnek ítélt  tartalma alapján is kiérdemelte 
a gazdasági, műszaki szakemberekből, kutatókból álló 
döntéshozók figyelmét.

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Az	egér	meg	a	bajsza

Az életet definiálni igen nehéz, 
a biológusok is sokat küzdenek 
vele, de abban egyetértenek, 
hogy információtárolásra, vala-
mint a környezetből érkező in-

gerek felfogására képesnek kell len-
nie egy élő szervezetnek. A gerin-
cesek központi idegrendszere igen 
kifinomult szerkezet. A nagyagy két 
féltekéje felfogja, rendszerezi és át-
alakítja a külvilágról szerzett infor-
mációkat, a kisagy a válaszul adott 
mozgást rendezi össze, a gerincvelő 
egyszerűbb és bonyolultabb reflexek 
kivitelezését teszi lehető-
vé, az agyalap a szervezet 
belső egyensúlyát tartja 
fenn hormonjai segítsé-
gével és még számos apró 
részletét lehetne sorolni, 
amelyek az evolúció során 
különféle funkciók bizto-
sítására tökélesedtek.

Természetesen a köz-
ponti idegrendszeren kí-
vül, a periférián találha-
tó számos idegvégződés 
és érzékszerv is szükséges 
a külvilág észleléséhez; 
az egyik ilyen a bajusz, 
mely kutya, macska, pat-
kány és még számtalan 
emlős életét segíti. Egy-
fajta előőrs, kihelyezett 
megfigyelőállomás a bajusz, mely 
lehetővé teszi a tárgyak vagy a járat 
falának érzékelését, miközben sza-
lad az állat. Mozgás közben érzékeli 
a külvilágot, majd az így kapott in-
formációk alapján változtatja meg 
mozgásának irányát és sebességét. 
Az érzékelés és a mozgás szoros 
kapcsolatban vannak egymással. 
Bár a nagyagykérgen anatómiailag 
igen közel helyezkedik el egymás-
hoz az elsődleges érző és elsődleges 
mozgató központ, az érzékeléstől 
a mozgási parancsig nagyon sok –
nagyrészt ismeretlen – lépésen át 
vezet az út.

Az egéragy evolúciós rokonságunk 
révén nagymértékben hasonlít az 
emberi agyhoz, ezért az egerek a 
neurobiológiai megismerésben el-
sődleges szerepet betöltő élőlények. 
A 2014. évi Nobel-díj nyertesei a 
helysejtek felfedezéséért kapták az 
elismerést, amelyek vizsgálatához 
szintén egereket és patkányokat hív-
tak segítségül. Nem történt ez más-
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képp annál a kutatásnál sem, amely 
arra kereste a választ, hogy az egér 
bajszának jelei hogyan jelennek meg 
az elsődleges érző központban.

Ezek a rágcsálók könnyen tanít-
hatóak, például arra, hogy ha az 
egyik bajszát megérinti valami, 
akkor megnyalják az előttük lévő 
vízadagolót. Régebbi kutatásokban 
a kutatók egy kivételével levágták 
az egerek bajszait, hogy csak egyet, 
a C2-nek nevezett bajszot tudják 
stimulálni. Ma ennél humánusabb 
megoldást alkalmaznak: apró mág-
nest tesznek a bajusz végére, amit az 
egér alatt lévő mágneses tér bekap-

csolásával megmozdítanak. Tehát 
az egyedi impulzus kivitelezhető. 
Ezenkívül nagy időbeli felbontású 
kamerákkal az is vizsgálható, hogy 
egy szabadon mozgó egér bajsza (és 
pontosan melyik bajsza) ér-e hozzá 
valamilyen tárgyhoz. A következő 
kérdés, hogy ennek hatását hogyan 
lehet vizsgálni az agyban?

A Carl Petersen nevéhez fűződő 
Voltage-Sensitive Dye Imaging-
nek (VSDI, feszültség-érzékeny 
festék alapú képalkotó eljárás) 
nevezett technológia lehetővé te-
szi, hogy élő, éber állatban, akár 
mozgás közben megfigyeljük sok 
sejt ezredmásodperces változásait. 
Az elektrofiziológiai mérőeszkö-
zök vagy az agyszövetbe vezetett 
elektródák egyes sejtekről való 
elektromos elvezetésre alkalma-
sak, illetve mérhető velük sok sejt 
közösen létrehozott elektromos 
tere és annak változásai. Egy adott 
agyterületről tehát akár több száz 
idegsejt közös jele vagy néhány száz 

egyedi sejt egyedi jele felfogható. A 
VSDI segítségével egy adott terüle-
ten minden sejt megfestődik, vagy-
is a festék beépül a sejthártyába. A 
festékmolekula alapállapotban inge-
relhető egy adott hullámhosszon, a 
kibocsájtása pedig egy másik adott 
hullámhosszon lesz detektálható. 
Amennyiben gerjesztjük ezt a mo-
lekulát – vagyis a körülötte lévő 
hártya feszültsége az aktiváció so-
rán megváltozik –, akkor a festék-
molekula más hullámhosszon lesz 
gerjeszthető és más hullámhosszon 
lesz detektálható, mint eredetileg. 
Természetesen itt is csak a sejtek kö-

zös jeleit tudjuk felfogni, 
de kevésbé invazív mó-
don és minden sejt jelét 
elméletileg egyforma 
mértékben. Érdekessége 
a módszernek, hogy az 
állat szívdobbanásai alatt, 
a szívizomban keletkező 
feszültség – amit az EKG 
is mér – képes aktiválni az 
érzékeny festékmoleku-
lákat, ami a mért jelben 
egyfajta háttérzajként je-
lentkezik.

Amit már tudunk az 
egerek bajszáról, az az, 
hogy ha nyugalomban ér 
hozzájuk valami, az sok-
kal nagyobb jelet vált ki az 
agykéregben, mint ami-

kor aktív állapotú állat bajsza ér hoz-
zá valamihez. Történik ez egyrészt 
azért, mert az aktív, keresgélő állatot 
egyszerre sok inger éri, melyek közül 
csak egy a bajuszról érkező jel. Ezek 
az ingerek befolyásolják egymás ha-
tását. Másrészt passzív és éber állapot 
közt rengeteg különbség van neurális 
szinten, az agy állapota különböző, 
így különféleképpen fog reagálni is 
a beérkező ingerekre. Azt is tudjuk, 
hogy a bajszok anatómiailag egymás 
szomszédságában képeződnek le az 
agy szenzoros területén. Kimutatták, 
hogy valamelyik bajuszszál ingerlése 
aktiválja a környező területeket, ahová 
a többi bajuszszál információja érkezik, 
ezzel is segítve a komplex érzékelést.

További vizsgálódás tárgyát képezi 
az érzékelő kéregről a motoros ké-
regre tevődő információ útja, va-
lamint ehhez kapcsolódóan annak 
a felderítése, hogy pontosan mely 
területek aktiválódnak a motoros 
kéregben.

FERENC KATA
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vizsgálhatók. A SPHERE segítségével 
így a csillagászok tanulmányozni tud-
ták a VY Canis Majoris-t körülvevő és 
a csillag ragyogó fénye által megvilágí-
tott anyagfelhőket is. Sőt, nem csupán 
bepillantani tudtak ebbe a por- és gáz-
felhőbe, hanem az eszköz egy különle-
ges üzemmódját alkalmazva még azt is 
képesek voltak rögzíteni, hogy miként 
szóródik és hogyan polarizálódik a 
csillag fénye a környező anyagban. Ez 

lett a kulcs a porszemcsék méretének 
meghatározásához.

A polarizációs mérések alapos elem-
zésével a kutatóknak sikerült megálla-
pítani, hogy a porszemcsék viszonylag 

	 VetkWzW	hiperóriás	

Egy csillagászcsoport az Euró-
pai Déli Obszervatórium (ESO) 
nagyon nagy távcsövével (VLT) 
vizsgálta a Tejútrendszer egyik 

legnagyobb ismert csillaga, a VY Canis 
Majoris környezetét. 
A megfigyelések-
ből végre sikerült 
megállapítani, mi-
ként képes a csillag 
folyamatosan hatal-
mas tömegű anya-
got veszíteni, mie-
lőtt végső sorsa – a 
hipernóvarobbanás 
– beteljesedne. A ma-
gyarázat a kidobott 
porszemcsék viszony-
lag nagy méretében 
rejlik, amelyet a VLT-
hez csatolt adaptív 
optikai rendszer, a 
SPHERE extrém 
felbontóképességé-
nek köszönhetően 
most először sike-
rült meghatározni. Az eredményről 
a kutatók az Astronomy & Astrophysics 
folyóiratban számoltak be. 

A VY Canis Majoris (nevét a Nagy 
Kutya csillagképről kapta, amelyben 
látható) egy egyedül (kísérő nélkül) 
álló vörös hiperóriás, amelynek tömege 
mintegy 30–40-szerese a Napénak, de 
300 ezerszer fényesebb nála. Átmérője 
mintegy 1500-szorosa a Nap átmérő-
jének, ami szemléletesen úgy jellemez- szemléletesen úgy jellemez-szemléletesen úgy jellemez-
hető, hogy a Nap helyére képzelve, 
hatalmasra puffadt légköre túlnyúlna 
még a Jupiter pályáján is. A hozzá ha-
sonló vörös hiperóriások végső sorsa 
valószínűleg egy még a szupernóvák 
robbanását is legalább százszorosan 
meghaladó energiafelszabadulással járó 
hipernóva-robbanás lesz, valamikor a 
csillagászatilag közeli jövőben (néhány 
százezer éven belül). 

A kutatók a csillagot és környezetét 
a VLT SPHERE berendezésével fi-SPHERE berendezésével fi-berendezésével fi-
gyelték meg, amelynek adaptív opti-
kai rendszere minden korábbi hasonló 
eszköznél hatékonyabban küszöböli ki 
a földi légkör turbulenciáiból adódó 
torzításokat. Ennek köszönhető, hogy 
vele még a ragyogó fényforrásokhoz 
közeli részletek is nagyon alaposan 
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nagy méretűek, 0,5 mikrométer körüli 
átmérőjűek, ami számunkra ugyan pa-
rányinak tűnhet, de a csillagközi por 
átlagos méretét 50-szeresen haladja 
meg.

Felfúvódásuk közben a nagy tömegű 
csillagok tömérdek anyagot veszítenek: 
a VY Canis Majoris évente mintegy 30 
földtömegnyi por- és gázanyagot dob 
le a felszínéről, amelyet szétrobbanásáig 
kifelé taszít. A robbanásban aztán e por 

egy része megsemmisül, 
miközben a maradékot 
a robbanás lökéshulláma 
szétszórja a környező 
csillagközi térbe, ahol 
majd a csillagok követ-
kező nemzedékének és 
bolygóiknak anyagává 
válik. Mostanáig azon-
ban rejtély volt, hogy a 
robbanást megelőzően 
miként képes a csillag 
ilyen nagy mennyiségű 
anyagot magától elta-
szítani?

Bár a legvalószínűbb 
jelölt erre a csillag fé-
nyének sugárzási nyo-
mása volt, sokan úgy 
vélték, az nem szolgál-
tat elég nagy erőhatást 

ahhoz, hogy a porszemcsék kellő se-
bességre gyorsuljanak. A sugárnyo-
más gyorsító hatásának hatékonysága 
nagyon érzékenyen függ a szemcsék 
méretétől: egyfelől a szemcsének elég 

A VY Canis Majoris és a Nap méretének összehasonlítása 

A VY Canis Majoris vörös hiperóriás körüli anyagfelhQ a VLT/SPHERE felvételén.  
A csillag maga a kitakarás miatt nem látszik, a kereszt a berendezés része. (KÉP: ESO)

Nap

Föld 
pályája
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nagy felületűnek kell lennie ahhoz, 
hogy rá a nyomás elég nagy erőt gya-
koroljon, másfelől viszont túl nagy nem 
lehet, mert akkor a tömege is nagyobb, 
és az erőhatás nem ér el kellő gyorsítást. 
A megfigyelés alapján a kutatók meg- megfigyelés alapján a kutatók meg-megfigyelés alapján a kutatók meg-
állapították, hogy a VY Canis Majoris 
környezetében megfigyelhető szem-
csék mérete éppen ideális ahhoz, hogy 
a csillag fénynyomása hatékonyan 
gyorsítsa fel őket.

„�z ilyen nagy tömegű �sillagok viszony��z ilyen nagy tömegű �sillagok viszony�
lag rövid életűek – mondta a kutatócso- mondta a kutatócso-mondta a kutatócso-
portot vezető Peter Scicluna, a Taiwani 
Akadémia Csillagászati és Asztrofizi-
kai Intézetének munkatársa. – Mielőtt 
a végnapjuk eljönne, rengeteg anyagot ve�
szítenek. Eddig legfeljebb feltételezéseink 
lehettek arról, hogy ez miként megy végbe. 
Most viszont, a SPHERE új adatainak 
köszönhetően, sikerült megfejtenünk a 
rejtélyt: a kul�s a szem�sék méretében van, 
amely éppen ideális ahhoz, hogy a �sillag 
sugárnyomása optimális hatást gyakoroljon 
rájuk, s ezzel lehetővé váljék a gyors anyag�
vesztés.”

Hogy a VY Canis Majoris hi per nó-
va rob ba ná sa pontosan mikor követke-
zik be, azt nem tudjuk, de legfeljebb 
néhány százezer éve lehet még hátra. 
Mindenesetre Földünket nem kell fél-
tenünk a robbanás esetleges hatásától, 
mivel a csillag tőlünk biztonságos tá-
volságban – mintegy 3900 fényévnyi-
re – van.
Forrás:http://www.eso.org/public/news/eso1546/ 

	 Áldás	és	átok

Ötszázhuszonkét évvel ezelőtt, egy 
novemberi napon látta meg a nap-
világot az az ember, akitől a követ-
kező mondás származik: „Minden 
méreg és semmi nin�s méreg nélkül, 
�supán a mennyiségtől függ, hogy va�
lami mérgező�e, vagy sem.” Philippus 
Aureolus Theophrastus Bombastus 

von Hohenheim, ismertebb nevén Para�
celsus, a XVI. század híres-hírhedt dok-
tora állapította ezt meg, és – más dolgok 
mellett ezzel is – fején találta a szöget. 
Hiszen rengeteg olyan anyag fordul elő 
a természetben, ami eredeti formájá-
ban vagy nagyobb mennyiségben halált 
okozhat, ha azonban ellenőrzött vagy 
kellő mértékű dózisban, esetleg higí-
tott formában alkalmazzák, akkor igen 
hasznos szernek bizonyulhat komoly  
betegségek esetében is. 

A mérsékelt éghajlati övben él 
a maszlagos nadragulya (Atropa 
belladonna), melynek terméséből 
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csak néhánynak az elfogyasztása is 
végzetes következményekkel járhat. 
Atropintartalmát azonban a gyó-
gyászat sokoldalúan használja. Alkal-
mazzák operációk során, mert oldja a 
görcsöket és csökkenti például a nyál 
és a gyomorsav képződését, instabil 
betegek esetében megemeli a pul-
zusszámot. A szemészetben is alkal-
maznak atropintartalmú cseppeket 
a szemfenékvizsgálatok megköny-
nyítésére, élve pupillatágító hatásával. 
Tudták ezt a középkori – főleg az 
olasz – „szépasszonyok” is, mikor fő-
zetét a szemükbe csepegtették – erre 
utal latin elnevezése is. 

Ha a szépségnél mara-
dunk, máris meg kell em-
líteni a botulinum toxint, 
ennek A típusa a közis-
mert nevén botoxként 
emlegetett anyag. A szem-
környék bőre alatti iz-
mokba fecskendezve ez az 
anyag megakadályozza az 
izom összehúzódását, ez-
által a bőr kisimul – igaz, 
az arc kissé lárvaszerűvé, 
kifejezéstelenné válik. A 
nyolcvanas években egy 
amerikai szemorvos, Alan 
Scott alkalmazta először a 
botulinum toxint kancsalság kezelé-
sére, ezt követően szintén szemészek-
nek tűnt fel, hogy a kezelés helyén a 
bőr kisimult. 

Ugyanakkor 2 mikrogramm bo-
tu li num már halálos lehet, mivel a 
méreg képes megbénítani a szív- és 
légzőizomzatot. A toxint a Clostridium 
botulinum baktérium termeli, amely 
leginkább nem megfelelően sterilizált  
– sok esetben házilag eltett – ételké-
szítményekben telepszik meg. 

Egyes állatokat is „gyógyszeripari 
beszállítóként” tartanak számon. A 
kígyóméreg felhasználása talán az 
egyik legismertebb példa erre, Kíná-
ban és Indiában már évszázadok óta 
alkalmazzák a gyógyászatban, de a 
nyugati világ érdeklődése csak az el-
múlt száz évben fordult felé. Elsőként 
a homeopátiás gyógyítók alkalmaz-
tak ilyen szereket, a század közepe tá-
ján aztán általánosan elismerték a kí-
gyómérgek gyógyászati felhasználá-
sának jogosultságát. Egy angol orvos, 
Hugh �listair Reid fedezte fel, hogy 
a maláj vörösszájú mokasszinkígyó 
mérgéből kivonható an�rod gátolja 
a véralvadást, így alkalmas lehet a 
mélyvénás trombózis megelőzésére. 

Azóta a viperaméreg keresett alap-
anyaggá vált a gyógyszergyártásban, 
a kristályosított viperaméreg például 
Azerbajdzsán keresett exportcikke.

Az állatvilág legösszetettebb toxin-
ját a Brazíliában élő lándzsakígyó, a 
Bothrops jararaca produkálja. A meg-
mart áldozat vérnyomása olyannyira 
lecsökken, hogy a keringése végül 
teljesen leáll. A hetvenes évek elején 
végül sikerült a méregből izolálni a 
teprotid nevű anyagot, melyet aztán 
sikeresen építettek be magas vérnyo-
másra felírt gyógyszerekbe, sőt, ez 
az ismeret tette lehetővé az első szá-
jon át szedhető vérnyomáscsökkentő 

gyógyszer kifejlesztését.
Nem árt az elővigyá-

zatosság a dél-amerikai 
őserdőkben sem, nem 
csak az ott élő, esetleg 
veszélyes állatok miatt, 
de az ártalmatlannak 
tűnő, nemegyszer csoda-
szép növények miatt sem. 
Egyes liánfajok talán nem 
pompáznak ugyan feltű-
nő színekben, de végze-
tes lehet akár egy kar-
colás is, amibe a nedvük 
bejut. A Chondrodendron 
tomentosum a holdmag-

félék családjába tartozó zárvatermő 
növény nedvét, a kurárét, az indiá-
nok halálos nyílméregként alkal-
mazták, de a varázslók megfelelően 
higított formában gyógyászati cé-
lokra is felhasználták. A benne ta-
lálható D�tubokurarin izomblokkoló 
hatását operációk során fejti ki. Mé-
regként csak a közvetlen véráramba 
kerüléssel gyilkol - ahogyan azt a 
híres botanikus és felfedező, Ale-
xander von Humboldt saját tapasz-
talatából is megállapította. Amikor 
dél-amerikai utazása során megbe-
tegedett, az egyik törzsi gyógyító 
megitatott vele egy adag vízzel hi-
gított kurárét, és a felfedező jobban 
is lett tőle – leszámítva a kezdeti 
ijedtséget.

Itthoni kertjeinkben is gyakran 
pompáznak mérgező/gyógyító nö-
vények. Ilyen a piros gyűszűvirág, 
melynek levele digitoxint tartalmaz. 
Ezt szívelégtelenség és szívritmus-
zavarok kezelésére használják, de a 
gyógyító és a végzetes mennyiség 
között igen csekély a különbség, ezért 
a házi használat – nem csak ennél a 
növénynél – szigorúan tilos!

HESZ MARIANNA

A piros gy_sz_virág levele 
digitoxint tartalmaz
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A világ energiaéhsége hihetetlen 
mértékben növekszik. Ráadásul 
még sosem éltünk ennyien egy-

szerre ezen a bolygón, mint ma. Az 
energia döntő többségét ma fosszilis 
energiahordozókból nyerjük. Ezek el-
égetéséből származik a világ energiater-
melésének 78,4 százaláka. Az égetéssel 
jelentős mennyiségű szén-dioxid szaba-
dul fel, a sok millió év alatt csapdába 
esett szén-dioxid ezáltal hihetetlen 
gyorsan visszakerül a légkörbe, ami 
közvetve globális felmelegedést segít 
elő. A jelenlegi készletek előreláthatólag 
mindössze 70–80 évre elengendőek. A 
földtörténet során természetesen voltak 
melegebb időszakok sőt, most épp egy 
klasszikus értelemben vett jégkorszak-
ban élünk, hiszen jégtakaró fedi a pólu-
sokat; azonban nem kell sokat változ-
zon az átlaghőmérséklet ahhoz, hogy 
katasztrófális következményei legyenek 
ránk, emberekre nézve. 

A világ energiafelhasználásának te-
hát nagy részét, a szállításhoz használt 
energia csaknem teljes egészét a kőolaj-
ból nyerjük, az elektromos áramot pe-
dig elsősorban szénnek, másodsorban 
földgáznak és csak harmadsorban kö-
szönhetjük nukleáris energiának. A 
fosszilis energiahordozók azonban a 
Földön nem egyenletesen állnak ren-
delkezésre. Napjaink geopolitikai fe-
szültségei rendre emiatt robbannak ki. 
Európa, illetve mondhatjuk, hogy álta-
lában a fejlett nyugati társadalom pedig 
nem áll túl jól ezen erőforrások terén. 

Magyarországon a helyzet sajnos en-
nél is kedvezőtlenebb. A Lawrence 
Livermore National Laboratory sze-
rint hazánkban évenként 460 petajoule 
energiát nyerünk kőolajból, de mind-
össze 67 petajoulera elegendő kőolajat 
termelünk, a többit importálnunk 
kell. Kicsit jobb, de hasonló a helyzet 
a gázzal, amiből szintén 460 petajoule 
energiát nyerünk egy évben, amiből 
90 petajoult adó gázt termelünk meg. 
Az elektromos áram előállításában 
nagyjából egyenlő arányban szerepel a 
gáz és a nukleáris energia Magyaror-

A 	 T I SZTA 	 AUTÓZÁSÉ 	 A 	 JÖVV?

AZ ELEKTROMOS KOCSIK 
MÁR A SPÁJZBAN VANNAK

szágon, ezenkívül még a szén jelentős, 
amit nagyjából fele részben szintén im-
portból szerzünk be.

Az elektromos autó végső soron erre a 
komplex problémára adott válasz. Az 
egész energiastruktúrát átrajzolná, de el-
sősorban nyilván a kőolajfüggőséget 
csökkentené azáltal, hogy a megújuló, il-
letve az atomenergia szerepét növelné 
közép és hosszú távon. Önmagában 
nem jelentene teljes függetlenséget a 
fosszilis energiahordozóktól, azon ban 
egy sokkal színesebb energia választékból 
összeálló elektromos energia adná az 
alapját egy olyan rendszernek, ahol az 
elektromos autók váltanák fel a jelenlegi 
ha gyo má nyos meghajtású autókat.

SzélesedW	választék
A megújuló energiák közül a Tesla elekt-
romos autóról és a nevéhez fűződő 
SpaceX kereskedelmi űrhajós cégről hí-
res Elon Musk a napenergia kulcsszere-

pét emeli ki. Szerinte az, hogy ilyen 
méltatlanul csekély mértékben játszik 
szerepet az energiastruktúrában a 
napenergia, többek között az ener-
giatárolás problémájával magyaráz-
ható. Ezért a hatékony energiaterme-
lés mellett, nagy hangsúlyt kap az ak-
kumulátorok fejlesztése is. Erre szá-
mos törekvést látunk, de akár a saját 
bőrünkön is tapasztalhatjuk, hogy 
laptopunkat pár évvel ezelőtt még jó, 
ha egy órán át tudtuk használni egy 
töltéssel, ma már nem ritka, hogy 
akár 10 órát is kibír a számítógépünk 
anélkül, hogy töltenénk. A legnép-
szerűbb elektromos autó, a Nissan 
Leaf új modelljének hatótávolsága 
például 130 km-ről 200 km fölé 
emelkedett – ezzel pedig már komp-
romisszum nélkül alkalmas a min-
dennapi használatra.

Sokaknak	tenhet	futurisztikusnak	vagy	éppen	luxusnak	az	elekt-
romos	autó.	Távolinak	és	ezáltal	érdektelennek	lehetne	gondolni	
Wket	Európa	ezen	szegletébWl.	Miért	beszélünk	akkor	ilyen	sokat	
errWl	a	technológiáról?	Milyen	lenne	a	világ,	ha	elektromos	autók	

közlekednének	az	utakon?

Az egyik leggyakoribb elektromos autótípus 

(PÁSZTOR DÁNIEL FELVÉTELE)
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gia esetében például ez gyakorlatilag 
csak megújuló energia, Kína esetében 
viszont még akár a környezet szempont-
jából károsabb is lehet a közlekedés elekt-
romos autóval, hiszen Kína jórészt szén 
elégetéséből nyeri az áramot. Ennek elle-
nére kijelenthető, hogy a tendenciák fi-
gyelembevételével és a Föld egészét te-
kintve mindenképpen tisztább, zöldebb 
megoldás az elektromos autó a hagyo-
mányos üzemanyaggal működőkhöz 
képest. A hőerőművek pontszerű szeny-
nyező források, általában lakott területe-

ken kívül találhatóak, ezáltal könnyeb-
ben ellenőrizhetők, kezelhetők és kisebb 
a közvetlen egészségügyi hatásuk.

Az elektromos motor a hagyományos 
motorokhoz képest egészen eltérő mó-
don működik. Az elektromágneses in-
dukció elvén az elektromos áram energi-
áját mechanikus energiává, forgó moz-
gássá alakítja. Az elektromos motor 
sokkal jobb hatásfokú, mint a hagyomá-
nyos. Igazából a hang, a melegedés mind 
olyan fölösleges, plusz energiát jelent egy 
hagyományos motornál, ami nem a 
meghajtásra irányul, hanem ilyen mó-
don elvész. Az elektromos motor tehát 
halk, és nem könnyen melegszik túl, rá-
adásul az elektromos hajtás „gázadás-
kor” sokkal nagyobb nyomatékot tesz 
lehetővé, így egy ilyennel felszerelt jármű 
gyorsulás tekintetében is leelőzi benzines 
társát. A tisztán elektromos meghajtás 
helyspóroló is. Gondoljunk bele, hogy 
megannyi motorhoz kapcsolódó, mo-
tortérben található alkatrész fölöslegessé 
válik: nem kell hűteni a motort és nincs 
szükség porlasztóra sem.

FejlWdW	töltWhálózat
Jelenleg két fő tényező akadályozza a 
technológia elterjedését Magyarorszá-
gon. Az egyik a elektromos autók ma-
gas ára. Ezen belül is az akkumulátor 
az, ami igen megdrágítja a hagyomá-
nyos autókhoz képest az elektromos 
gépjárművek árát. Az elmúlt évek so-
rán viszont jelentős mértékben csök-
kent ez a különbség, jelenleg átlagosan 
nagyjából az azonos kategóriájú ha-
gyományos gépjármű másfélszerese 
egy elektromos autó ára. 

A másik probléma a range, vagyis ha-
tótávolság, hiszen egy töltéssel még a 
legújabb elektromos autók is mindössze 
100–200 km-t tudnak megtenni biz-
tonságosan, a legdrágább modelleknél 
azonban már az 500 km is lehetséges. 
Ez reménykeltő, hiszen egy amerikai 
kutatás szerint átlagosan egy nap keve-
sebb mint 50 km-t teszünk meg, vi-
szont a töltés ideje sajnos még mindig 
nem annyira kedvező, ha a hatótávol-
ságnál nagyobb utat tervezünk. Egy át-
lagos töltés ugyanis 6-8 órát vesz igény-
be. Létezik azonban egy újabb techno-
lógia – a gyors- vagy villámtöltő –, ami 
képes mindössze 20 perc alatt 80%-ra 
feltölteni egy autót. A probléma azon-
ban az, hogy ilyen villámtöltő-hálózat 
ma Magyarországon nem létezik. 
Amíg nem létezik ilyen hálózat, addig 
esélye sem lesz az elektromos autónak 
elterjedni szélesebb körben, viszont mi 
értelme kiépíteni egy olyan villámtöltő 
hálózatot, amit jóformán senki sem 
használ? Ez a „tyúk-tojás probléma” 
azonban úgy tűnik, hamarosan megol-

Nem csak a legismertebb típusokat 
gyártó Tesla, illetve Nissan ismerte 
fel az elektromos autók jelentőségét. 
Gyakran vegyes meghajtású megol-
dással mernek még csak piacra lépni 
egyes gyártók, de nem ritka a tisztán 
elektromos meghajtású sem. A híre-
sebb gyártók elektromos autói közé 
tartozik a BMW i3-as modellje a 200 
km-es hatótávolságával, ennek hibrid 
meghajtású sportváltozata az i8-as 
vagy az Audi szintén hibrid A3-as 
autója, az E-tron, amely 50 km-t tud 
megtenni kizárólag elektromos meg-
hajtást használva. Érdekes még a 
Volkswagen e-Golfja, a 190 km-es 
vagy a Renault Zoe a 210 km-es ha-
tótávolságával. Jelenleg ezek az autók 
azonban luxuskategóriába tartoznak, 
áruk a teljesen hagyományos társuké-
val összevetve jóval magasabb, de vá-
rosi környezetben, illetve elővárosi 
ingázásra kiválóan alkalmasak. Az 
elektromos autókkal minden komo-
lyabb, magára valamit adó gyártó 
foglalkozik már, a választék egyre 
szélesebb.

Ez azonban érdekes kérdéseket is fel-
vet. A különböző gyártók egyes problé-
mákra más-más megoldásokkal igye-
keztek választ adni. Például ilyen terület 
az autók töltése: több különböző rendszer 
van erre jelenleg, és amíg ez így van, a 
minden típusú elektromos autót tölteni 
képes töltőállomás megvalósítása ko-
moly nehézséget jelent.

Az elektromos autók nagyban külön-
böznek egymástól felfogásban is – hiszen 
van vegyes meghajtású, tisztán elektro-
mos vagy épp hidrogénnel meghajtott –, 
de a töltés megoldásának tekintetében 
sem egységes a kép. A Tesla például saját 
gyorstöltőállomás-hálózatra törekszik, 
ahol el lehet dönteni, hogy ingyen vagy 
gyorsan szeretnénk, hogy az autónk fel-
töltött akkumulátorral rendelkezzen. A 
töltés ugyanis 20 percet venne nagyjából 
igénybe, amit ingyen lehet igénybe ven-
ni, de lehetőség van akku-cserére is, ami 
lényegesen gyorsabb módja lehet a to-
vábbhaladásnak. Ezért a megoldásért 
azonban fizetni kell. 

ErWs	és	nem	szennyez
Az elektromos autó tisztaságával, kör-
nyezetvédelmi szempontjaival kapcsola-
tos kérdések tehát az elektromos áram 
termelésének kérdései. Ezzel kapcsolato-
san minden országnak adottságaitól 
függő válasza lehet. Izland vagy Norvé-

Elektromos busz 
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nyújtott adómentesség vagy támoga-
tás, a buszsávok használatának enge-
délyezése, az autópályadíjaktól való 
mentesség, különböző parkolási ked-
vezmények. Az ilyen típusú támogató 
szabályrendszer Magyarországon még 
kiépülőben van. Az már biztos, hogy 
az utcán parkolás a töltés ideje alatt in-
gyenes lesz még a belvárosban is. A 
2015 novemberében bejelentett ked-
vezmények közül az azonnal beveze-
tendőek között szerepel a regisztrációs 
adó alóli mentesség, a gépjárműadó fi-
zetési mentesség vagy kedvezmény. 
Fontos további lépés a cégautóadó aló-
li mentesség vagy kedvezmény, az 
áfacsökkentés, az szja-kedvezmény, 
valamint az államilag támogatott hi-
telek nyújtása. Az elektromos autók 
zöldrendszámot kapnak, amely esetén 
használhatnák a busz- vagy zöldautó-
sávokat, szmogriadó esetén is korláto-
zás nélkül lehet velük közlekedni, va-
lamint mentesülnének az útdíj és az 
esetleges dugódíj alól is. Ezen felül tö-
megközlekedési bérlethez is kedvez-
ményesen juthatnának hozzá az elekt-
romos autó tulajdonosai.

Az elektromos autózás tehát már nem 
csupán vágyálom, nem a távoli jövő. 
Képzeljünk el olyan városokat, ahol egy 
forgalmas út mellett is bátran kinyit-
hatjuk az ablakot, mert sem hang, sem 
szmog nem zavarja családunkat, nem 
kell mindennap megállni tankolni – hi-
szen otthon is tölthető az autónk, amit 
akár a házunkra szerelt napelemmel is 
összeköthetünk.

Közös érdekünk, hogy ez a jövő mi-
nél hamarabb megvalósulhasson, hogy 
a változás minél kisebb krízissel, nehéz-
séggel menjen végbe és a környezet-
pusztító, levegőszennyező és globális 
klímaváltozást okozó energetikai kor-
szakot minél hamarabb le tudja zárni az 
emberiség. Az ezzel kapcsolatos, távoli-
nak tűnő problémák azonban nem csu-
pán a kormányok, gazdagok és az új 
technológiát fejlesztők problémája, ha-
nem mindegyikünké. A változásért ép-
pen ezért pedig már ma el tudunk kez-
deni tenni, ha nem is egyből egy Tesla 
vásárlásával, de az energia gazdaságo-
sabb beosztásával, tudatosabb közleke-
déssel, bicikli vagy akár csak egy keve-
sebbet fogyasztó autó vásárlásával vagy 
robogóra cserélésével. A változás gyor-
sabban végbe fog menni, mint gondol-
juk – már elkezdődött.

PÁSZTOR DÁNIEL

dódik itthon. Ahhoz ugyanis, hogy az 
ország minden pontja kényelmesen el-
érhető legyen egy átlagos elektromos 
autóval, mindössze nagyjából 150 
gyorstöltőállomásra van szükség az au-
tópályák és a főbb útvonalak mentén. 
Ezt a Jedlik Ányos Terv keretében meg 
is valósítják várhatóan a 2016-os év so-
rán. Ez azért is fontos, mert jelenleg 
nagyjából 60 darab töltőállomás létezik 
Magyarországon, ennek döntő többsége 
a hagyományos „lassú” töltő, ráadásul 
kevés kivétellel a fővárosban, illetve na-
gyobb városokban találhatóak, nem pe-
dig egyenletesen elosztva az országban. 
Sokan gondolják problémának még a 20 
percet is, ami a gyorstöltés átlagos ideje, 
azonban gondoljunk bele: ha okosan el-
helyezett, infrastruktúrával felszerelt he-
lyekre, mondjuk a már meglévő benzin-
kutakhoz kapcsolódóan telepítjük eze-
ket az állomásokat, ahol van mosdó, van 
wi-fi és megihatunk egy jó kávét, már 
egyből nem tűnik vészesnek a 20 perc. 

Ráadásul, amit a benzinkúttal nem-
igen tehetünk meg, azt megtehetjük az 
elektromos kúttal. Olyan helyekre tud-
juk telepíteni, ahol egyébként is parkol-
nánk. Ilyen töltőállomások már most 
előfordulnak Magyarországon: talál-
kozhatunk ilyennel mélygarázsban, be-
vásárlóközpont parkolójában vagy akár 
egy forgalmas utcán is.

Míg Európa-szerte egységesen lefedett 
benzinkúthálózatról beszélhetünk, az 
elektromos-töltőhálózatra ez egyáltalán 
nem mondható el. Nyugat-Európában a 
hálózat kialakítása terén is sokkal jobb a 
helyzet Magyarországhoz képest. Külö-
nösen Hollandia jár élen a gyorstöltőállo-
mások telepítésével, ahol az ország terü-
letén az autópályák mentén már min-
denütt találkozni ilyen állomással. Tőlünk 
keletre viszont, például Romániában, a 
hálózat még nálunk is gyérebb.

Gyorsítani	az	áttérést
Számos módja létezik annak, hogy az 
elektromos autózásra minél hamarabb 
át tudjon térni a társadalom. Ezek kö-
zül kiemelkedni látszik a vásárláskor 

A ginszeng

A ginszeng az ernyősvirágzatúak rend-
jébe és az aráliafélék családjába tartozik. 
A nemzetség legértékesebb faja a man-
dzsu ginszeng, azaz Panax ginseng. A 
40–60 centiméteresre megnövő nö-
vény különös sajátossága, hogy csak ár-
nyékban növekedik. A jó minőségű 
ginszeng termesztése ma is rendkívül 
kézimunka-igényes; ahhoz, hogy elérje 
maximális hatóanyag-tartalmát, a las-
san növő növényt az ültetvényeken hat 
évig védőtető alatt gondozzák. A nö-
vény értékes része a főgyökérből, to-
vábbá a vastag oldalhajtásokból és haj-
szálgyökerekből álló, hatóanyagokban 
gazdag gyökérzete. Kínai neve (jensen 
– embergyökér) onnan ered, hogy gyö-
kérzete  emberalakot formáz. 

A ginszeng rendkívül széles felhaszná-
lási területét a gyökérben megtalálha-
tó szaponinok csoportjába tartozó 
ginzenozidok biztosítják, amelyek ké-
miai felépítésük alapján két csoportra 
különülnek. Az egyik csoport tagjai, 
melyek nagyobb részben a mellék-
gyökerekben találhatók, jellemzően 
nyugtató hatásúak, míg a másik cso-
port tagjai, melyek inkább a főgyökér-
ből izolálhatók, élénkítő hatásúak. A 
ginszenggyökér a sza  poninokon kívül 
számos tápanyagot, E- és B-vitamino-
kat, ásványi anyagokat (mangán, réz, 
cink), po li sza cha ridokat, szterineket, 
flavonoidokat és illóolajokat tartalmaz. 
Számos kutatás alátámasztja, hogy a 
ginszeng jó hatással van az emlékező-
képességre, a betegség utáni lábadozás-
ra, csillapítja a fájdalmat, csökkenti a 
magas vércukor- és koleszterinszintet. 

A kutatások kimutatták, hogy a 
ginszeng használata gátolhatja az örege-
déssel együtt járó immunrendszer-gyen-
gülést és védelmet nyújthat a fertőző 
megbetegedések ellen. A gyomorműkö-
désre is pozitív hatással van: étvágyger-
jesztő hatású és serkenti az emésztést, 
késlelteti a fizikai és mentális fáradt-
ságérzetet, növeli az állóképességet. 

Fogyasztása nem ajánlott magas vér-
nyomás, szív- és érrendszeri betegsé-
gek, asztma, véralvadási zavarok, láz és 
influenza esetén, továbbá várandós és 
szoptató anyáknak. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

A nagy autógyárak már nem engedhetik meg 

maguknak, hogy ne legyen elektromos autójuk a 

piacon (PÁSZTOR DÁNIEL FELVÉTELE)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/2  41

A baktériumközösségek nagyon 
gyakoriak környezetünkben. 
Az ember is óriási számú bak-

tériummal él együtt, a bőrön vagy az 
emésztőcsatornában is sok fajból álló 
összetett közösségek élnek, amelyek 
például megvédenek bennünket a kór-
okozóktól vagy – mint például a bélfló-
ra – alapvető tápanyagokat is megter-
melnek számunkra. De ilyenek a kérő-
dzők jól ismert bendő-baktériumai is. 
Az utóbbi években vált nyilvánvaló-
vá, hogy a baktériumközösségek 
tevékenysége az élővilág 
anyagátalakító, metabolikus 
tevékenységének legfonto-
sabb része, tehát a klíma ala-
kulásában, a természet egyen-
súlyának fenntartásában is 
döntő szava lehet. A tengerfe-
néken országnyi baktérium-
szőnyegeket találunk,  az óce-
ánok vizében fellelhető mik-
robák tömege nagyobb, mint 
az élővilág többi szereplőié 
együttesen. Az ember termé-
szetesen szeretné befolyásolni 
a baktériumközösségeket, a 
gyógyászatban és a környezet-
védelemben egyaránt, és ehhez tisz-
tában kell lennünk az alapelveikkel. 

Egyes feladatokat a baktériumok 
csak közösen tudnak elvégezni. Példá-
ul egy gazdaszervezet burkolórétegei-
nek áttöréséhez egyetlen sejt nem tud 
elegendő emésztőenzimet termelni, 
sok sejt együttműködésére van szük-
ség. Az együttműködés során termelt 
enzimek a kooperáció eszközei, közja-
vak, az egész közösség érdekét szolgál-
ják, általuk a közösség egésze aktivizá-
lódik. Kis túlzással: a baktériumközös-
ség mint egyetlen élőlény aktivizálja 
magát, önálló egységként lép fel. Tény, 

hogy lehet bizonyos közösségi intelli-
genciáról beszélni, és ezen a kooperáci-
ós alapon már sikeres technológiákat is 
fejlesztenek. A sejtek koordináció nél-
kül, önmagukban nem termelhetnek 
folyamatosan enzimeket, ez nemcsak 
pazarlás lenne, hanem csúfos vereség: a 
sejtek egyszerűen éhen halnának. Ilyen 
nagy energiabefektetésnek csak akkor 
van értelme, ha elegendő számú bakté-
rium van a gazdaszervezet közelében. 
Tehát kommunikációra (egymás érzé-
kelésére) és kooperációra (környezetbe 

kibocsátott közjavak, például enzimek 
termelésére) van szükség. Természete-
sen a baktériumok sem angyalok, ver-
sengenek egymással a tápanyagokért 
és a helyért, és ezeknek a sokrétű inter-
akcióknak az eredményeként alakul-
nak ki a baktériumközösségek. 

Mit mutatnak  
a génvizsgálatok?

A gének katalogizálása csak nagyon 
közvetve segíti az együttműködés meg-
értését. Ugyanis egy természetből vett 
minta baktériumainak döntő hányada 
ismeretlen faj, amely a jól ismert alap-

funkciók mellett 20-50 százalékban is-
meretlen funkciójú, még soha sem látott 
géneket hordoz. Csak sejteni lehet, hogy 
nagy részük a sejtek által kibocsátott 
anyagok előállításával kapcsolatos, de 
hogy ezen belül pontosan mire valók, 
arról elképzelésünk sincs. Ráadásul egy 
egyszer észlelt baktériummal talán nem 
is fogunk többet találkozni. A bacik 
egy része ugyanis nem is tenyészthető, 
így laboratóriumban nem tudjuk vizs-
gálni. Marad tehát az úgynevezett 
metagenomikai megközelítés, amely-

lyel elsősorban a jelenlévő fajok 
számát, jobb esetben ismert funk-
ciójú génjeiket térképezhetjük fel. 
Itt figyelték meg, hogy miközben 
egyes közösségek, például az em-
beri bélflóra baktérium-összetétele 
emberek között is különböző és 
időben viszonylag gyorsan válto-
zik, a teljes közösségben észlelhető 
funkciók szinte változatlanok. 
Vagyis úgy tűnik, mintha esetről 
esetre más baktérium-kombináci-
ók hordoznák ugyanazokat a 
funkciókat. A közösség tehát úgy 
viselkedik, mint egyetlen soksejtű 
szervezet. Ez több mint népszerű 

metafora, ha ugyanis két baktériumfaj 
két különböző antibiotikumra rezisz-
tens, együttesen át tudnak haladni 
olyan környezeti zónákon, amelyek 
vagy az egyik, vagy a másik antibioti-
kumot tartalmazzák Vagyis tudásuk 
összeadódhat. Mindennek látható ered-
ménye, hogy bizonyos környezetben az 
egyik, bizonyos környezetben a másik 
sejttípus van többségben, a közösség te-
hát összetételének módosításával vála-
szol a környezeti hatásokra

Másik érdekesség, hogy még ha pon-
tosan nem is, de felépítésükből, szek-
venciájukról nagyjából fel lehet ismerni 

VALÓS ÉS VIRTUÁLIS TÁRSADALMAK A BAKTÉRIUMOKNÁL

KOMMUNIKÁCIÓ,  
IQ, ÖSSZEOMLÁS

A	baktériumokat	a	kutatók	sokáig	magányos	sejteknek	tekintették,	melyek	egyszereen	csak	fogyaszt-
ják	a	környezet	tápanyagait.	Az	utóbbi	tíz-húsz	évben	terjedt	el	fokozatosan	az	a	szemlélet,	hogy	a	
baktériumok	társas	lények,	amelyek	kémiai	jelzések	révén	folyamatosan	tartják	egymással	a	kap-

csolatot,	és	nagy	közösségekben,	egymással	kooperálva	használják	ki	a	környezet	erWforrásait.	

Bélflóra
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zösség tagjait szét-
szórjuk a környe-
zetben, azok ismét 
visszasüllyednek 
az alapállapotba és 
várják az új közös-
ségek létrejöttét.

Ha a sejtek kom-
munikációs készsé-
ge károsodik, de 
még kooperálnak, 
akkor részt tudnak 
venni a társadalmi 
munkamegosztás-
ban. Elegendő, ha 
a társadalomnak 
csak egy kis há-

nyada kommunikál, a többi pedig 
követi az utasításokat és termeli a 
költséges kooperációs anyagokat. Ez 
olyan, mintha a társadalom többsége 
csak fizetné az adót, és követné a 

felső rétegek utasításait. Sokkal ve-
szélyesebb, ha megjelennek az olyan 
mutánsok, melyeket az irodalom 
csalóknak nevez, amelyek se nem 
kooperálnak, se nem kommunikál-
nak. Kívül vannak a társadalmon, 
csak élvezik a közjavakat, amelyeket 
megtermelni képtelenek. Mivel 
nincs kommunikáció sem, ezek a 
sejtek végül is összedöntik a társa-
dalmat, mert elveszik a működést  
fenntartó, közjavakat termelni képes 
sejtek életterét. 

a kémiai érzékelés génjeit. Itt is nagyok 
a különbségek, egy-egy baktériumtí-
pusnak jóval több mint száz ilyen rend-
szere van, másoknak csak 2-3. Ezt a 
számot a baktériumok IQ-jának is 
szokták nevezni, mert feltehetően köze 
van ahhoz, hogy a baktériumok sok 
vagy kevés környezettípushoz tudnak 
alkalmazkodni. 

Segít a modell
Mivel túlságosan bonyolultak a rend-
szerek, a génállomány alapján nem-
hogy a komplex és változatos közössé-
gek, de még az egyes sejtek viselkedé-
sére sem tudunk pontos előrejelzéseket 
adni. Pedig nyilvánvaló, hogy az egy-
mástól nagyon eltérő baktériumközös-
ségek viselkedésében sok a közös elem: 
felépülnek, diverzifikálódnak, összeté-
telük változásával alkalmazkodnak a 
környezethez, időnként összeomlanak. 
Ezeket a jelenségeket pedig csak mo-
dellkísérletekkel tudjuk pillanatnyilag 
vizsgálni, akár laboratóriumban, akár 
számítógépekkel. 

Talán a legizgalmasabb a közösségek 
lényegét adó kommunikációs és ko-
operációs hálózatok modellezése. En-
nek modelljei véletlenszerűen mozgó 
pontok, „ágensek”, amelyek fogyaszt-
ják a körülöttük lévő tápanyagot, és ki-
bocsátott jelekkel tartják egymással a 
kapcsolatot. Ha a sejtek száma már elér 
egy határt, a jelek mennyisége is emel-
kedni fog, és ez beindítja a kooperációs 
anyagok termelését és kibocsátását. 
Ezek hatására a sejtek aktív, mozgé-
kony állapotba kerülnek. Így a rend-
szer utánozza a baktériumok életmód-
változását: az aktívabb állapotot a kö-
zösség csak együtt tudja fenntartani. 
Ha megszűnnek a jelek, például a kö-

A külső jelekre való reagálásnak van 
egy természetes és jól ismert következ-
ménye: a sejtek képesek külső jeleket 
követni. Így például egy növény képes 
magához csalogatni olyan talajbaktéri-
umokat, amelyek felismerik az általa 
kibocsátott jeleket. Márpedig ez fon-
tos, mert egy növénynek létérdeke, 
hogy körülötte kialakuljon egy 
mikroflóra – ezt a kertben trágyázással 
szoktuk segíteni.

Közös nyelv
A baktériumok nagyon sokféle kémiai 
jelanyagot használnak, jelrendszereik 
megismerése egyebek között ezért is 
nehéz. Ugyanakkor feltűnő, hogy a 
baktériumfajok gyakran egymás jelei-
re is reagálnak, néha igen sok jeltípusra 
képesek válaszolni. A modellszámítá-
sok kimutatják, hogy a közös nyelvet 
használó fajok harmonikusan együtt 
tudnak élni, homogén közösségeket 
tudnak alkotni. Közös nyelv hiányá-
ban csak a versengés érvényesül, a sok-
féle jel megértése viszont alkalmassá 
tesz a komplex közösségekben való 

részvételre. 
Érdekes, hogy a baktériumok eltérő 

érzékenységgel reagálnak a „közös 
nyelv” jeleire. Ennek van egy logikus 
hozadéka: az a baktérium, amelyik 
magasabb jelszintnél kapcsol be, 
előnyt ad azoknak, amelyek már ala-
csonyabb jelszintnél is aktivizálták 
magukat.  Így a két bacitípus egymás 
jelenlétében is stabilisan tud létezni, 
homogén közösséget alkotnak. A tár-
sadalomtudományokban ezt altruiz-
musnak, önzetlenségnek, önkont-

Közösség mikrobiomja

Xylella fastidiosa okozta fertQzés az olajfán

Xylella fastidiosa  elektron- 
mikroszkópos felvételen
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rollnak nevezik, a modellezésnél pe-
dig egy egyszerű tény, amely antro-
pomorf elnevezések nélkül is létrejön. 
A közös nyelvnek van egy másik kö-
vetkezménye is: a baktériumok kö-
vetni fogják azokat a társaikat, ame-
lyek elegendő mennyiségű „közjava-
kat” termelnek maguk körül. Tehát 
ha egy baktériumfaj elindul egy nö-
vény felé, mert érzi a hívó jelet, akkor 
olyanok is követni tudják, amelyek 
csak élősködnek az általa kibocsátott 
anyagokon. Ez oda vezet, hogy egy-
két hívó jelre nemcsak néhány, de sok 
baktériumtípus meg fog jelenni a 
gyökérzet körül, azaz rövid idő alatt 
is komplex talajflóra épülhet ki. De 
mi történik, ha egy patogén faj csi-
nálja ezt? Erre is van példa. Az olajfa 
törzsének tumorszerű burjánzását 
okozó csomóbetegséget elvben egyet-
len kórokozó bacifaj (a Pseudomonas 
savastanoi) képes létrehozni. De ha 
már létrehozta, akkor a növényen be-
lül csatlakozik hozzá két másik és ön-
magában véve ártalmatlan bacifaj is, 
melyek ott élnek az olajfatörzs táp-
anyagcsatornáiban. Mikor csatlakoz-
nak a támadóhoz, nagyban fokozzák 
a betegség súlyosságát. Ki lehetett 
mutatni, hogy a békés bacik a táma-
dóval azonos kémiai nyelvet beszél-
nek, a támadó mintegy odahívja, 
„rekrutálja” őket a betegség helyére. 

A változás okai
A baktériumközösségek elsősorban a 
környezethez alkalmazkodnak. Sokfé-
le környezet és sokféle változás van, és 
sokfélék maguk a baktériumközössé-
gek is. A kommunikáció és kooperáció 
mechanizmusai lehetővé teszik, hogy a 
baktériumok néhány változást a génje-
ikben kódolt módon követni tudjanak. 
Például egy rezisztens baktérium meg 

tud emészteni egy bizonyos antibioti-
kumot, és így közvetlen környezeté-
ben más, nem-rezisztens baktériumtí-
pusok is megélhetnek. Mindez csak bi-
zonyos határig működhet, de jelzi, 
hogy a közösség egyes tagjainak akti-
vizálódásával is tud alkalmazkodni. 
Nagyobb változásoknál már persze ez 
sem segít, a közösség összeomlik, azaz 
egyes fajokat elveszít, megváltozik a 
térbeli struktúrája stb. 

De alkalmazkodni kell és lehet az ál-
landó környezethez is. Képzeljük el, 
hogy egy baktériumfaj a természetben 
sokféle környezetben képes megélni. 
Ezt rendszerint a kommunikáció és 
kooperáció genetikai mechanizmusai 
segítik. Ha például a baktérium meg-
hódít egy védett életteret, ott már 
nincs szüksége ezekre a bonyolult me-
chanizmusokra, látszólag minden kö-
vetkezmény nélkül elveszítheti ezeket 
a géneket, de ennek az az ára, hogy 
már nem lesz képes elhagyni a védett 
környezetet. Kicsit olyan ez, mint mi-
kor a konkvisztádorok egy gyarmatot 
akartak meghódítani: érteniük kellett 
a harcművészetekhez, a hajózáshoz, a 
fegyverek készítéséhez, az iránytűhöz 
és egy sor mesterséghez. Mihelyt 
azonban meghódították, ott már elég 
volt, ha az ezüstbányák felügyeletéhez 
értettek, és nem okvetlen maradt meg 
az anyaországból hozott technikai tu-
dás, amellyel képesek lettek volna ön-
álló hajóhadat kiállítani, hogy később 
máshová költözzenek. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy ha a közösség meg-
szokja az állandóságot, óhatatlanul ve-
szít a nyílt természetben nélkülözhe-
tetlen rugalmasságából. 

Számítógépes modellek segítségével 
általánosabban is fogalmazhatunk: 
Néhány tipikus módja van annak, mi-
kor egy közösség természetes, kompe-

titív viszonyokhoz alkalmazkodik, és 
mindezt a diverzifikáció szóval foglal-
hatjuk össze. Diverzifikálódhat térben: 
komplex struktúrák jelennek meg. A 
víz alatti felületeket borító baktérium-
rétegekben például csatornák alakul-
nak ki, ahol beáramlik a tápanyagokat 
hordozó külső közeg, és a különböző 
bacifajták elkülönült helyeken élnek. 
Ha új mutánsok jelennek meg, geneti-
kailag diverzifikálódik a közösség. És 
végül társadalmi rétegződést is látunk, 
egyes típusok közelebb vannak a táp-
anyagokhoz, mások pedig alárendelt 
helyeken. Az így kialakuló komplex 
baktériumtársadalmak a maguk meg-
szokott körülményei között stabilisnak 
látszanak. De nem tűrik a mesterséges 
beavatkozást. Ha csökkenteni akarjuk 
a genetikai változatosságot vagy meg 
akarjuk szüntetni a tápanyagok szerin-
ti rétegződést vagy a térbeli elkülönü-
léseket, a közösség összedől. (Itt óhatat-
lanul eszünkbe kell jusson, hogy az 
emberi társadalom esetében a XX. szá-
zadban voltak kísérletek a genetikai di-
verzitás és a társadalmi rétegződés 
csökkentésére – mindkét törekvés or-
szágok és földrészek társadalmait om-
lasztotta össze. Ma pedig szemtanúi 
vagyunk az eddig térben elkülönülten 
fejlődött kultúrák mesterséges összeke-
veredésének...)

Az összedőlés forgatókönyve egyéb-
ként nagyon hasonló a legtöbb bioló-
giai rendszerben, sőt a technikai 
konstrukcióknál is. A rendszer elő-
ször veszít rugalmasságából, kezd las-
sabban reagálni a környezeti változá-
sokra, és egyre nagyobbak a fluktuá-
ciók, azaz a normális állapottól mért 
eltérések. Ezt mikrobiális közössé-
gekben kísérletesen is tapasztalni le-
het, de itt egyúttal csökken a kom-
munikáció és megszakad a sejtek kö-
zötti kooperáció is. Ilyen hatás mes-
terségesen is előidézhető, elegendő 
egy kooperatív modell-társadalmat 
beoltani olyan mutánsokkal, amelyek 
nem kooperálnak, nem járulnak hoz-
zá a közösség fenntartásához. Egy-
két elszigetelt mutánssal szemben 
még csak-csak védekezik a populá-
ció, de ha lassan reagál, és hagyja, 
hogy nagyobb gócpontok alakulja-
nak ki, akkor már mindenképpen be-
következik az összeomlás. 

PONGOR SÁNDOR

JUHÁSZ JÁNOS 
LIGETI BALÁZS

Merre fejlQdnek a virtuális baktériumtársadalmak?

Genetikai variabilitás
alacsony magas

alacsony magas

alacsony magas
Térbeli változatosság

RétegzQdés

vagy
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– Mi a másik fő célkitűzés?
– Másik fő irányunk a vérképző-
szervi daganatok egyik csoportjá-
nak, az úgynevezett B-sejtekből ki-
alakuló limfómáknak a részletes ge-
netikai vizsgálata. Itt azokra a koráb-
bi kutatásainkra építünk, ame lyek 
során – az újgenerációs szek ve ná lá si 
technológiák segítségével – sikerült le-
írnunk a B-sejtes limfómák follikuláris 
típusának kialakulásáért felelős mutá-
ciókat. Az elmúlt mintegy öt évben 
hatalmas fejlődésnek lehettünk tanúi 
ezen a területen, hiszen a B-sejtes 
limfómák legtöbbjében rengeteg új 
mutációt sikerült leírni. A feladat 
most az, hogy ezeknek a mutációk-
nak a szerepét is feltérképezzük, pél-
dául megtudjuk róluk, hogy a jelen-
létük befolyásolja-e a célzott daga-
natellenes terápiák hatását, és ha 
igen, akkor milyen módon. 
– Készülhetnek-e új gyógyszerek a 
génszabályozásban szerepet játszó 
enzimek mutációinak egyre bővülő 
ismerete alapján?
– A génkifejeződést szabályozó en-
zimek által a hisztonfehérjéken lét-
rehozott metilációs, illetve acetilációs 
mintázat – a fehérjékhez kötődő 

metil-, illetve acetilcsoportok sor-
rendje – reverzibilis, vagyis a meg-
felelő gátlószerrel visszafordítható. 
Itt még nagyon sok, jelenleg ki-
használatlan lehetőség van, az 
epigenetikai jellegű terápiák kuta-
tása így nagyon népszerű téma 
mostanában. Külön előny, hogy az 
ilyen jellegű terápiákhoz nem is fel-
tétlenül van szükség új gyógyszerek 
kifejlesztésére. Így például néhány 
régi típusú, a hisztonfehérjék ace til-
cso port ja i nak eltávolítását gátló 
gyógyszer – úgynevezett hiszton-
de ace ti láz gátlószerek – is bevethe-
tő lehet a limfómák ellen szintén, 
amennyiben sikerül feltérképezni és 
megérteni a szabályozó génekben 
lévő mutációk és az adott szerre 
mutatott terápiás válasz kapcsola-
tát. Az újabb epi ge ne ti kai terápiák 
kifejlesztését pedig már eleve ezek-
nek a mutációknak az ismeretében 
érdemes elkezdeni. Ilyen, jelenleg 
már tesztelt gyógyszerek az új típu-
sú hiszton-metiltranszferáz – pél-
dául az EZH2 gén által termelt 
génszabályozó enzim gátlására al-
kalmas gyógyszer –, valamint a de-
ace ti láz-gátlók.

– Mik a kutatócsoport elé kitűzött 
célok? 
– A Lendület pályázatát a londoni 
tartózkodásomat követően sikerült 
elnyernem. A Barts Cancer Institute-
ban töltött éveim alatt vérképzőszer-
vi daganatokban szenvedő betegek-
nél kezdtem el vizsgálni, hogy a gé-
nek kifejeződését szabályozó enzi-
mek mutációi miként befolyásolják 
a már alkalmazott és a még csak kí-
sérleti fázisban tartó gyógyszerekre 
adott terápiás válaszokat. Ezek az 
enzimek úgynevezett epigenetikai 
szabályozó molekulák, ami azt je-
lenti, hogy az örökítőanyaghoz 
kapcsolódó hisztonfehérjék módo-
sításával kapcsolnak be, illetve ki 
egy-egy gént, sőt akár gének soka-
ságát is. Ha megértjük, hogy az 
említett enzimek mutációi milyen 
módon befolyásolják a terápiás vá-
laszokat, akkor molekuláris diag-
nosztikai vizsgálatok segítségével 
előre meg tudjuk jósolni, hogy egy-
egy beteg reagálni fog-e egy adott 
terápiára, vagy sem. A Lendület 
program keretében ez az egyik fő 
témánk, amelyről szeretnénk a lehe-
tő legtöbb új információt megtudni.
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Bödör Csaba molekuláris biológus, az I. számú Patológiai és 

Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos fQmunkatársa évek óta 
foglalkozik vérképzQszervi daganatokkal, és idén Q is azok 
között volt, akik önálló kutatócsoportot alakíthattak az MTA 
Lendület programja keretében. A szeptember elseje óta m_ködQ 
munkacsoport a következQ években olyan diagnosztikai eljárá-
sok kifejlesztésén fog dolgozni, amelyekkel a limfómák és leu-
kémiák legtöbb típusánál az epigenetikai mintázatokat kialakító 
enzimek génjeinek mutációs állapotai alapján – megjósolható 
lenne egy-egy kezelési módszer hatékonysága.

SOK MÉG A KIHASZNÁLATLAN 
LEHETQSÉG



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/2  45

hetők, hiszen az állami finanszíro-
zás keretei is végesek?

– Ez valóban nem egy olyan prob-
léma, ami csak hazánkban jelentkez-
ne. Egyre több újfajta, innovatív, 
célzottan ható daganatellenes szer 
jelenik meg, melyeknek egy havi 
adagjai az 1-3 millió forint körüli, 
sőt efeletti összeget is eléri. Az USA-
ban is sorra jelennek meg azok a pub-
likációk, amelyek arra keresik a vá-
laszt, hogy a következő évtizedekben 
– tíz-húsz év múlva – ki fogja finan-
szírozni annak a növekvő számú da-
ganatos betegnek a kezelését, akik 
számára a legjobb megoldást az új és 
modern terápiák jelentenék. Erre a 
kérdésre egyelőre senki sem tud biz-
tos választ adni, a molekuláris diag-
nosztikai vizsgálatok azonban alap-
vetően fontosak abból a szempontból, 
hogy lehetőleg senki se kapjon olyan 
kezelést, ami nála nem lesz hatékony. 
A magas költségek ellenére is hatal-
mas pozitívum azonban, hogy bizo-
nyos betegcsoportokban el tudunk 
érni olyan eredményeket, amelyek 
korábban elképzelhetetlenek lettek 
volna. Az on ko he ma to ló giá ban ilyen 
sikertörténet a krónikus myeloid leu-
kémia, célzott kezelése: ezeknek a be-
tegeknek korábban átlagosan 5 éves 
volt a túlélési idejük, ma pedig – kö-
szönhetően a sikeres célzott terápiá-
nak – ez már összevethető az egészsé-
ges populáció túlélésével.

ILLYÉS ANDRÁS

piák hatékonyságát előrejelző gén-
változatokkal kapcsolatos legújabb 
felfedezéseket. 2013 decemberében 
két külföldi munkacsoportnak sike-
rült például leírni egy olyan új mutá-
ciót, amelynek ismerete a vérképző-
szervi daganatok bizonyos típusaiban 
nagyban segíti a helyes diagnózis fel-
állítását. Ennek a mutációnak a meg-
létét azóta már az összes hazai labor-
ban vizsgáljuk.
– Hogyan látja, mi lesz a megoldás 
arra a nemcsak hazánkban, hanem 
az egész világon egyre inkább jelent-
kező problémára, hogy bár egyre na-
gyobb számban hozzáférhetők új és 
a korábbiaknál sokkal hatékonyabb 
gyógyszerek, magas áruk miatt még-
sem lesznek mindenki számára elér-

– Az EZH2 gén esetében éppen az 
Ön munkacsoportja írta le, hogy a 
gén aktiváló mutációja a B-sejtes 
limfómák egy bizonyos típusában 
szenvedő betegek mintegy 25 száza-
lékában van jelen. Egy alapkutatási 
eredményből kiinduló, remélhetőleg 
sikeres gyógyszerfejlesztés tehát az eb-
be a csoportba tartozó betegek nagyjá-
ból egynegyedén segíthetne?
– Igen, ez egy nagyon jó példa arra, 
hogy mennyire fontosak az alapku-
tatások. Azt még nem tudjuk, hogy 
végül sikeres lesz-e az EZH2 gátló-
szere – hiszen még csak a klinikai 
vizsgálatok első fázisánál tartunk. 
Amennyiben igen, akkor a folli ku-
lá ris limfómában szenvedő betegek 
egynegyedének nyújthat majd vala-
milyen segítséget, például meghosz-
szabbíthatja a daganat előrehaladásá-
val nem kísért, szakszóval progresz-
sziómentes túlélést. 
– Mennyire férnek hozzá a vérkép-
zőszervi daganatos megbetegedések-
ben szenvedő hazai betegek a terápia 
hatékonyságát vagy sikertelenségét 
előrejelző molekuláris diagnosztikai 
vizsgálatokhoz? 
– A vérképzőszervi daganatos be-
tegségek esetében rendkívül jó a 
helyzet, öt olyan hazai laboratórium 
is van, amely az ezeket a betegeket 
érintő molekuláris diagnosztikai 
vizsgálatokkal foglalkozik. Ezek a 
vizsgálatok az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár által finanszíro-
zottak, így a betegeknek nem kell 
külön fizetniük érte. A hazai labora-
tóriumok minden szempontból nap-
rakészek, és szorosan követik a terá-

A Lendület program keretében létrejött kutatócsoport
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legismertebb példája a várandós anyák 
étrendjének metilcsoportban, azaz fol-
savban és B12-vitaminban történő ki-
egészítése. Ennek során, vagyis 
amennyiben a reprodukciós időszak-
ban lévő, terhességet tervező nő ét-
rendje a fogantatás, illetve a sejtosztó-
dás kezdeti időszakában (a várandós-
ság első 4 hetében) megfelelő mennyi-
ségű folsavat és B12-vitamint 
tartalmaz, úgy a ve lő cső zá ró dá si rend-
ellenességek (nyi tott ge rin cűség) kiala-
kulásának kockázata jelentősen csök-
kenthető. Folsavban gazdag (azonos 
mennyiségre vetített folsavtartalom 
szerint csökkenő sorrendben) a búza-
csíra, a máj, a paraj, a szójabab, a tojás-
sárgája, az endívia, a fejes saláta, a 
spárga, a lencse, a teljes kiőrlésű gabo-
nafélék, a brokkoli és a karfiol. B12-vi-
tamin-források a következők: máj, 
hús, hal, tojás, tej és tejtermékek.

Az ember fenotípusát, vagyis 
megjelenését, lényegében a külső 
jegyeit – mint például a szem vagy 
a haj színét, de még a krónikus be-
tegségekre való hajlamot is – a gén-
kifejeződésben megfigyelhető mó-
dosulások határozhatják meg. A 
környezeti tényezőkre válaszként 
létrejövő változást egy, a génekhez 
közeli molekuláris szerkezet irá-
nyítja, amit epi  genomnak neve-
zünk. Az epi ge no mon keresztül 
egyes környezeti hatások, mint pél-
dául a várandósság és a csecsemő-
kor alatti táplálkozás, közvetlenül 
hathatnak a génkifejeződésre. A 
génkifejeződésben megfigyelhető 
módosulások válaszként lépnek fel 
a táplálkozási hatásokra vagy a 
stresszre a fejlődés korai, kritikus 
szakaszában, amikor az egyén fo-
kozottan érzékeny a változásokra.  

A KRITIKUS 
ELSV	EZER	NAP

Az	élet	elsW	1000	napja,	azaz	a	várandós-
ság	(270	nap)	és	az	elsW	két	életév	(365	
nap	 +	 365	 nap),	 az	 ember	 leggyorsabb	
növekedési	 idWszaka,	 amelynek	 során	 a	
sejtek,	 szövetek	 és	 szervrendszerek	 dif-
ferenciálódása	 és	 fejlWdése	 a	 leginten-
zívebben	 zajlik.	 Ebben	 az	 idWszakban	 az	
emberi	 szervezetet	 rendkívüli	 rugalmas-
ság	és	fokozott	érzékenység	jellemzi.

K ülönösen nagy jelentősége 
van ennek, ha azt is szem 
előtt tartjuk, hogy az újszü-

lötteknek test tö meg ki lo gram mon-
ként háromszor annyi energiára van 
szükségük, mint a felnőttkorúaknak. 
Makro- és mikronutriens- (vitamin- 
és ásványanyag-) szükségletük jóval 
meghaladja a többi korosztály igé-
nyét, miközben szervezetük a táp-
anyagokat csak korlátozott mérték-
ben képes tárolni és a korosztályos 
igényektől eltérő táplálékbevitelt ki-
egyensúlyozni. 

Az élet ezen érzékeny időszakában a 
táplálkozásban meglévő különbségek 
programozni képesek az egyén jövő-
beni fejlődését, anyagcseréjét és 
egészségi állapotát. A programozás 
folyamatáért az epigenetika a felelős. 
Humán vonalon a táplálkozás 
epigenetikus befolyásoló hatásának 
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Ezek a génkifejeződésben fellépő 
átalakulások generációkon át örök-
lődhetnek és állandósíthatják élet-
tani jellemzőinket, anyagcserénket 
felnőttkorban. Ezt a folyamatot ne-
vezzük korai anyagcsere-progra-
mozásnak. 

Kimutatták, hogy ha a tápanyag-
bevitel korlátozott a terhesség alatt, 
a magzat anyagcseréjében változás 
megy végbe, amely olyan anyagcse-
re-problémák kialakulásának foko-
zott veszélyét rejtheti magában, 
mint például az elhízás. Ehhez ha-
sonlóan a tápanyagszegény étkezés a 
terhesség alatt alulfejlett magzat 
születéséhez vezethet, ami gyakran 
köthető össze a 2-es típusú cukorbe-
tegség, az anyagcsere-szindróma és 
a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek későbbi kialakulásának nagyobb 
kockázatával. 

Születés után a táplálkozás hosszú 
távon is fontos szerepet tölt be az 
egészségben. Tanulmányok kimu-
tatták, hogy a csecsemőkori túlzott 
fehérjebevitel megnövekedett testtö-
meg-indexhez (BMI) és súlygyara-
podáshoz vezet a későbbi években. 
A túlzott fehérjebevitel epi ge ne ti kus 
változásokat okoz az anyagcsere 
génkifejeződésében, míg a megfele-

lő fehérjebevitel normál génkifeje-
ződést eredményez az anyagcserével 
kapcsolatos génekben. 

A kutatási eredmények napjainkra 
egyértelművé tették tehát, hogy a 
betegségekre való hajlamban észlel-
hető változások a korai rossz anyag-
csere-programozásnak tudhatók be, 
ami mögött egyértelműen a kora 
csecsemőkori nem megfelelő táplá-
lás, a túlzott fehérjebevitel áll. 

Az epigenetika felismeréseinek bir-
tokában kimondható, hogy a nem 
fertőző betegségek – mint például az 
elhízás, a diabétesz, a magas vérnyo-
más, a szív- és érrendszeri betegsé-
gek, valamint a sztrók – előfordulá-
sát a genetikai kockázati tényezőkön 
és a felnőttkori életmódon kívül a 
születés körüli időszakban zajló me-
tabolikus (anyagcsere) programozás 
is nagyban meghatározza.

A korai élet környezeti ténye-
zői közül, kiemelt jelentőségű a 
nem megfelelő táplálás, ami 
gyors gyarapodáshoz, majd pe-
dig következményes elhízáshoz 

vezet. Az anyatejnek, illetve az 
anyatejes táplálásnak a rövid távú 
hatásai számos kutatással, tanul-
mánnyal igazolást nyertek, azonban 
egyre inkább előtérbe kerülnek azok 
a hatások, amelyek hosszú távon, 
akár a fiatal felnőttkor időszakára is 
meghatározó jelentőségűnek mutat-
koznak napjainkban. A napjainkban 
népbetegségként is jellemezhető el-

hízás, valamint a szoptatás, anyatejes 
táplálás minősége  közötti kapcsolata 
egyértelműen bizonyított.

Az anyatejben található fehérje a ter-
mészet ideális megoldása a gyermekek 
különleges igényeinek kielégítésére. Az 
anyatej fehérjeösszetétele és -mennyisé-
ge az első néhány hónap során alakul ki, 
mégpedig a gyermek igényeihez iga-
zodva, így biztosítva az egészséges nö-
vekedést, anélkül, hogy a csecsemő alul- 
vagy túltáplált állapotba kerülne.

Az anyatejben található fehérjék ki-
váló minősége, aminosav-összetétele 
és -mennyisége pozitívan hat az 
anyagcsere hosszú távú működésére.

A növekedés hajtóerejének tartott fe-
hérjék az elhízás megelőzésében is ki-
emelt jelentőségűek, érthető tehát, hogy 
csecsemőkorban, a kívánt gyorsaságú és 
mértékű gyarapodás érdekében szüksé-
ges a fehérjebevitelt optimalizálni. 

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 
csecsemő táplálása során nem áll 
rendelkezésre anyatej vagy annak 
mennyisége nem fedezi a gyermek 
szükségletét teljes egészében, ak-
kor olyan táplálék (tápszer) adása 
javasolható, amelynek összetétele 
mennyiségileg és minőségileg az 
anyatejhez hasonló fehérjeterhe-
lést nyújtja a megfelelő metaboli-
kus programozás, a hosszú távú 
egészség és az obezitásprevenció 
érdekében. 

BADACSONYINÉ KASSAI 
KRISZTINA
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E U R Ó PA  V U L K Á N Ó R I Á S A

1.
rész

Szépség, dinamizmus és bor-
zongás, minden, ami egy 
vulkánkitöréshez kell – rövi-

den így foglalhatnánk össze e fantaszti-
kus tűzhányó legutóbbi színrelépését. 
Rövid idő alatt négy alkalommal zaj-
lott paroxizmális kitörés, azaz ennyi-
szer  érte el a vulkáni működés a legin-
tenzívebb szakaszát:  lávaszökőkút csa-
pott az „egekbe” és sötét hamufelhő 
emelkedett mintegy 10 kilométer ma-
gasba, elhomályosítva Szicília egét. 

Mindennek megvoltak az előzmé-
nyei: az Etna október óta takaréklán-
gon jelezte, hogy ébredezik. Hol az 
Új-Délkeleti-kráterben, hol a Bocca 

Nuovában, hol a Voragine-kráterben 
voltak kisebb Stromboli-jellegű, láva-
tűzijáték-kitörések. 

Most már tudjuk, hogy ezek voltak 
az előhírnökei egy mélyből érkező, 
gázokban gazdag magmatömegnek, 
amely december 2-án estefelé köze-
lítette meg a felszínt. Ekkor még 
csupán azt lehetett látni, hogy vörös-
lik az Etna csúcsa, majd később ez a 
vöröslés egyre erősödött. A sokáig 
csendben lévő Voragine-krá te r ben a 
lávatűzijáték egyre magasabbra repí-
tette az izzó lávacafatokat. Volt már 
ilyenre példa az elmúlt egy évben, 
azonban a látványos lávaszökőkutak 

2015-ben számos látványos 

vulkánkitörés volt, azonban 

az Etna hosszú ideig mélyen 

hallgatott. Voltak kisebb 

lávaömlések, robbanásos 

lávatezijáték-kitörések,	 de	
régen mutatott olyat, mint 

amit például 2011–2013-ban, 

amikor mintegy 50 alkalom-

mal	csapott	fel	lávaszökWkút	
az	Új-Délkeleti-kráter	kúpjá-
ból.	 A	 hosszú	 pihenés	 jót	
tett Európa vulkánóriásá-

nak.	 Kisebb	 elWkészületek	
után december 3-ra ismét a 

régi	 formájában	 volt	 a	 tez-
hányó!	 Három	 napon	 belül	
négyszer	 tört	 fel	 lávaszökW-
kút, olykor több mint egy 

kilométer	magasságba,	majd	
több	kürtW	kezdett	egyszerre	
meködni	és	látványos	lávafo-
lyammal	zárult	a	mesor	–	leg-

alábbis	egyelWre.

KIROBBANÓ FORMÁBAN AZ ETN

LávaszökQkút Randazzo felett december 6-án
 (FOTÓ: GIOVANNI POCINA)

Tájkép kitörés után: mindenhol lávakQzet és vulkáni üledék
 (FOTÓ: MARCO VICCARO)

Lávat_zijáték lávafolyammal
 (FOTÓ: GIOVANNI POCINA)

Az Etna m_ködése a felszínen 
és a mélyben

 (A SZERZP RAJZA)
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A kitörés még az Etna Obszervatóri-
um sokat tapasztalt vulkanológusait 

is meglepte. Ilyen intenzív, heves robba-
nással járó kitörésre mintegy két évtizede 
nem volt példa, ráadásul a Voragine-
kráter utoljára 1998. július 22-én, illetve 
1999. szeptember 4-én mutatott ehhez 
hasonlót. Nem volt azonban sok idő a 
reggeli capuccino mellett, a földremegés 
amplitúdója ismét meredeken emelked-
ni kezdett és nem volt kétség, jött az 
újabb lávaszökőkút. 

Délelőtt 10 előtt nem sokkal, újra pilla-
natok alatt robbant ki a magma, az éjjeli 
előadást nappal is bemutatta. A vulkáni 
hamufelhő kevesebb mint 15 perc alatt 8 
kilométer magasba emelkedett, eközben 
pedig egy teljesen új kráter is aktivizáló-
dott. Az Új-Délkeleti-kráter kúpjának 
oldalában november végén nyílt mélye-
désből izzó lávacafatok repültek ki és tó-

dult ki a szürkésbarna vulkáni hamu. 
Aztán este jött a harmadik, december 
5-én délután pedig a negyedik 
lávaszökút-kitörés. A finálét a „három 
tenor” játszotta: egyszerre bocsátott ki 
vulkáni hamut, most már „piano” mód-
ban az Új-Délkeleti-kráter és új kürtője, 
a Voragine és az Északkeleti-kráter; az 
előtérben pedig vékony lávafolyam ka-
nyargott le a Valle del Bove völgyében.

Az Etna végül kimerülten pihenni 
tért, azonban ez az esemény is jelezte, 
hogy bármikor kezdődhet az újabb 
előadás, ráadásul most kitisztultak a 
kürtőcsatornák, a magma még köny-
nyebben, még gyorsabban juthat a fel-
színre. Emellett újabb lehetőségek is 
nyílnak a jövőbeli kitörések sorában, 
ami miatt érdemes megnézni az Etna 
„kórlapját”, áttekinteni a múltbeli vul-
káni működését.

akkor elmaradoztak. Nos, éjjel 3 óra 
20 perckor minden egyszerre megvál-
tozott!

Néhány perc alatt hatalmas sis-
tergéssel robbant ki a gázokban te-
lített bazaltos magmahab és több 
mint 1 kilométer magasra emelke-
dett a lávaszökőkút, sőt, egyes láva-
cafatok pedig három kilométer ma-
gasra repültek. A vulkáni hamufel-
hő még nagyobb magasságba jutott 
és rövidesen sűrű hamueső hullt 
Linguaglossa, Francavilla di Sicilia, 
Milazzo, Messina és Reggio Calabria 
településekre. A Voragine-kráter 
környékét izzó lávabombák sokasá-
ga lepte el. A paroxizmális kitörés 15 
percen keresztül tartott, majd ami-
lyen gyorsan jött, úgy távozott: 

egyik pillanatról a 
másikra lecsengett a 
vulkáni működés. 
Hajnali 4 óra körül 
ismét a „csende-
sebb” lávatűzijáté-
koké lett a főszerep 
és ebbe bekapcsoló-
dott a többi csúcsi 
kráter is. Az éjjeli 
kitörés kén-dioxid-
ban gazdag vulkáni 
hamufelhője keleti 
irányba sodródott 
és rövid idő alatt 
már Görögország 
felett járt.

ANÓ FORMÁBAN AZ ETNA!

LávaszökQkút Randazzo felett december 6-án

Az Etna m_ködése a felszínen 
és a mélyben

 (A SZERZP RAJZA)

KQzetblokkok zápora: becsapódási 
kráterek a csúcsi régióban 

(FOTÓ: KISS BALÁZS)

Egyszerre két kráter dolgozik  
(FOTÓ: BORIS BEHNCKE)



50   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/2

hasadt fel és a kiömlő láva települése-
ket fedett be, majd betört Catania vá-
rosába is. 

Az Etna kettős arcot mutat azóta is, bár 
sokan úgy tartják, hogy alapvetően nem 
veszélyes vulkán, mert elsősorban láva-
öntések jellemzik és az ellen lehet véde-
kezni. Az elmúlt évtizedek eseményei 
és a múlt nagy robbanásos kitörései 
azonban figyelmeztetnek: a tűzhányó 
romboló képességeit sokan alábecsülik 
még akkor is, hogyha eddigi vulkáni 
működéséhez nem kapcsolódik sok ha-
lálos áldozat. Ezek jórészt turisták vol-
tak, akiket váratlanul ért a hirtelen be-
következő robbanásos kitörés a csúcsi 
kráterek közelében. Fontos azonban egy 
lényeges tényezőt hangsúlyozni: ma már 
körülbelül egy millió ember él a vulkán 
közelében, többen, mint bármikor, to-
vábbá évente több százezren kelnek útra 
és látogatnak el a csúcsi kráterekhez. 
Számos település található a hegy oldalá-
ban ott, ahol valamikor lávafolyamok 
ereszkedtek lefelé. 

Szícilia vulkánóriásának működését 
nem könnyű egyetlen kategóriával jelle-
mezni. Bizonyos értelemben pajzsvul-
kán, de sok olyan jellemzőt mutat, amely  
összetett, avagy rétegvulkánra hasonlít. 
Lejtőin pedig több mint száz kis vulkáni 
kúp található, olyanok, amelyekből töb-
bet nem újul fel a vulkáni működés. Ez 
utóbbiak a monogenetikus vulkáni me-
zők jellegeit mutatják. A vulkánkitöré-
sek alapvetően vagy a csúcsi területen 
vagy a hegy oldalában zajlanak. Mind-
két térség folyamatos változásban van.

A z Etna csúcsán egészen 1911-ig 
egyetlen széles kráter volt, a köz-

ponti mélyedést gyakran töltötték fel a 
lávafolyamok, majd ismétlődő robba-
násos kitörések mélyítették újra. Az 
1970-es évekre azonban alaposan meg-
változott a kép. A korábbi mélyedést ki-
töltő lávakőzeteket új kürtők törték át 
és négy vulkáni kúpot építettek fel. A 
Voragine (’Nagy száj’) és a Bocca 
Nuova (’Új száj’) alakult ki először. Az 
1997–1999-es intenzív vulkáni működés 
után oly mértékben szélesedett mindkét 
kráter, hogy összeértek és csupán egy kis 
perem különíti el őket egymástól. 

Az egykori központi kráter északkeleti 
felén is kialakult egy kisebb kürtő, ame-
lyen keresztül egyre több kitörés történt 
az 1950-es években, majd a kitörések fő 
színtere lett. A magasba csapó lávaszökő-
kutak szédítő sebességgel növelték az 
Északkeleti-kráter vulkáni kúpjának 

Tüphón a görög mitológia egyik  
szörny alakja, Gaia és Tartarosz 

ivadéka, aki szembeszállt Zeusszal. 
A kegyetlen harcnak végül Zeusz 
azzal vetett végett, hogy ráborította 
az Etna hegyét. Amikor Tüphón 
megrázza magát, megremeg a hegy, 
mérgében a szörny a vulkán torkán 
keresztül újra és újra tüzet okád.

A földtani valóságban mindez jó 
500 ezer éve zajlik, ekkor kezdődtek 
azok a vulkánkitörések, amelyek jó-
részt tengervíz alatt zajlottak, és 
amelyek remekbe szabott képződ-
ményei, a párnalávák egyebek mel-
lett Aci Castello partvidékén tanul-
mányozhatók. Az Etna mai terüle-
tén végül 150 ezer éve indulhatott 
meg a tűzhányó felépülése. Kezdet-
ben a vulkánkitörések erősen robba-
násosak voltak, ami mellett egyre na-
gyobb tömegű lávafolyamok növel-
ték a vulkán térfogatát. Az alapkőzet 
nem egyenlő szilárdságú, keleten a 
vulkáni képződmények agyagos üle-
dékre települtek, aminek a későbbi-
ekben nagy szerepe lett. A néhány 
tízezer éve végbement hatalmas kitö-
rések anyagai Afrika északi részére és 
Róma közelébe is eljutottak. 

Aztán 6–8000 éve a vulkán kataszt-
rofális eseményen esett át. Keleti olda-
la lecsúszott, ami vélhetően hatalmas 
szökőárat váltott ki szerte a Földközi-
tenger medencéjében. A patkó alakú 
sebhely még ma is látható. A Valle del 
Bove függőleges sziklái egyedi módon 
tárják fel a tűzhányó korábbi életét, a 
mély völgyben pedig az idők során 
számtalan lávafolyam kígyózott már 
lefelé. Kisebb szünet után indult meg 
újra a vulkáni működés sorozata, 
amely felépítette az Etna legfelső, 
Mongibellónak nevezett részét.

Az Etna utolsó nagy, heves robbaná-
sos kitörése Kr.e. 122-ben volt. Ekkor 
a római feljegyzések szerint több napra 
elsötétült az ég, a napsugarak nem 
tudtak áttörni a sűrű hamufelhőn. 
Catania ősi városában a házfödémek 
beszakadtak a hamuréteg terhe alatt. 
A vulkáni kitörésnek olyan pusztítása 
volt, hogy a városnak tíz évig nem 
kellett adót fizetnie, hogy a lakosok 
újraépíthessenek mindent. Ezt követő-
en három hatalmas lávaöntő kitörés 
érdemel említést: 1030-ban és 1224-
ben a lávafolyam elérte a tengert 
Acireale, illetve Catania közelében, 
1669-ben pedig ismét a hegy oldala 

méretét, az hamarosan a tűzhányó leg-
magasabb csúcsa lett a mintegy 3330 
méter tengerszint feletti magasságával. 
A család negyedik tagja, a Délkeleti-
kráter 1978-tól vált a legaktívabb terület-
té és gyorsabban növekedett, mint bár-
melyik társa: 40 év alatt egy 300 méter 
magas vulkáni kúppá alakult.

A történetnek azonban még nincs vé-
ge! 2011 januárjában a legfiatalabb 
vulkáni kúp oldala is felhasadt és az is-
métlődő lávaszökőkút-kitörések új 
vulkáni központot kezdtek építeni. 
Az Új-Délkeleti-kráter minden eddi-
ginél gyorsabb munkába fogott és a 
vulkáni kúp 2013 végére már maga-
sabb volt elődjénél. Sőt, 2013 decem-
berére már kevesebb, mint 40 méter 
hiányzott, hogy az Etna legmagasabb 
pontja lehessen. A heves robbanásos 
kitörések azonban leálltak, a „csúcs-
döntés” így elmaradt.

A magma az elmúlt években jórészt a 
központi magmacsatornákon keresztül 
tört a felszínre. A gyorsan felnyomuló, 
gázokban gazdag kőzetolvadék végül 
robbanásos működéssel jutott a felszínre. 
Azonban ez nem egy általános recept az 
Etna életében. A lassabban mozgó mag-
mából még a felszín alatt eltávoznak a 
gázok, ami könnyen megakasztja az ol-
vadéktömeg feljutását. A sekély 
magmakamrákban felhalmozódó kő-
zetolvadék végül oldalirányban nyomul 
a felszínre, amit repedések, hasadékok 
felnyílásai tesznek lehetővé. A lejtőoldali 
kitörések általában hosszú ideig tartó lá-
vaömléssel járnak, bár volt arra is példa, 
hogy látványos lávafüggöny, lávaszökő-
kút emelkedett fel a több száz méter 
hosszan felnyíló hasadékból, mint példá-
ul 2001-ben, valamint a 2002-2003-as 
kitörés során (ez utóbbi időszak különle-
ges vulkáni működése látható George 
Lucas Csillagok háborúja című filmjé-
nek harmadik részében). Ezek a kitöré-
sek már jóval veszélyesebbek, mivel la-
kott területekhez közelebb esnek.

A 2015. december eleji kitörés végén 
több mint ötven földrengés rázta meg 
az Etna északkeleti területét, a 
Pernicana-törészóna mentén. A felszínen 
több centiméter széles repedések nyíl-
tak és sokan arra gondoltak, megismét-
lődhet a 2002-2003-as intenzív lejtőol-
dali hasadékkitörés. A cikk írásának 
idején ( december közepén) azonban 
úgy tűnik, hogy ez még várat magára.

HARANGI SZABOLCS

(Következik: Barátból ellenfél?)
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1.
rész

1549-től Xavéri Szent Fe-
renc nyomán jezsuita misz-
szionáriusok kezdték meg a 

keresztény hit terjesztését. A misszi-
onáriusok a tensukjót, a 
Mennyei Atya vallását hir-
dették; elsősorban a japán 
szigetek déli részén értek el 
nagyobb sikereket. 1559-
ben Gaspar Vilela engedélyt 
kapott Asikaga Jositeru 
sóguntól, hogy egész Japán-
ban hirdethetik a jezsuiták a 
kereszténységet;  ezt az enge-
délyt 1565-ben és 1568-ban 
Ogi ma csi császár is megerő-
sítette. 

 Az európaiak tartósan, az 
Azucsi–Monojama-kornak 
nevezett japán történelmi 
időszakban jelentek meg az 
ázsiai szigetországban. A kö-
zel egy évszázados polgárhá-
ború, a hadakozó fejedelmek 
korának nevezett korszak 
után egy kisebb földbirtokos, 
Oda No bu na ga vette át a ha-
talmat. 1573-ban elűzte az 
utolsó Asikaga sógunt. 
Asikaga Josiaki „egy kard alatt 
egyesítette az országot”. Ebben 
a korban zajlottak a nagy 
várépítések – mint például 
Nobunaga Azucsiban épített várkas-
télya –, ekkor alakult ki a hagyomá-
nyos teaszertartás (Szen no Rikjú) és 
a kabuki színház, valamint újból ki-
virágzott a festészet (paraván- és fal-
festészet, Kanó-iskola) is.

Nobunagát nagyon érdekelte az 
európai kultúra: nyugati művészeti 

alkotásokat, páncélokat és (lő)fegy-
vereket gyűjtött. Úgy tartják róla a 
források, hogy ő volt az első japán, 
aki európai ruhát viselt. Szárnyai alá 

vette a jezsuita misszionáriusokat, és 
támogatta őket az első keresztény 
templom (Nanban-dera) megépítésé-
ben Kiotóban, amelyet 1576. augusz-
tus 15-én szenteltek fel a Nagyboldog-
asszony tiszteletére. Maga Nobunaga 
azonban sosem lett  keresztény.

A	pápaság	élW	reménysége
Bernardo Szacuma, a Xavéri Szent 
Ferenc által megkeresztelt első helyi, 
későbbi két  helyi tanítványának 

egyike. A Kagosima melletti 
Kavanabe városában szüle-
tett, az 1520-as években, 
szamuráj családban.

Miután megkeresztelke-
dett, 1551-ben Xavéri Szent 
Ferenccel és a másik japán 
tanítvánnyal, a Ja ma gu csiból 
származó Matheus-szal In-
diába utazott. 1552-ben ér-
keztek Goá ba, ahol Matheus 
hamarosan elhunyt. A japán 
konvertita azonban, Andre-
as Fernandez segítőtestvér-
rel továbbutazott Portugáli-
ába, ahová 1553-ban érkez-
tek meg Xavéri Szent Fe-
renc 1552 februárjában írt 
levelével. Az utazásnak az 
volt a célja, hogy Bernardo 
„a keresztény vallást egész fen-
ségében lássa”, és a tapasztala-
tait meg tudja majd osztani 
honfitársaival Japánba való 
visszatérése után. 

A történészek szerint Ber-
nardo volt az első ismert ja-
pán, aki európai földre tette 
a lábát. Bernardo 1554 janu-

árjában belépett a Jézus Társaságába, 
így tulajdonképpen az első japán je-
zsuitának is tekinthető. Mivel Japá-
non kívül lett a Társaság tagja, a ku-
tatók Lorenzo testvért tekintik az 
első japán jezsuitának, aki ugyan ké-
sőbb, de Japánban lett jezsuita, és az 
egész életét a missziónak szentelte. 

J A P Á N O K  E U R Ó P Á B A N

NAGASZAKI KIKÖTPJÉBPL 
AZ ÖRÖK VÁROSBA 

Az	elsW	európaiak	1543-ban	érkeztek	meg	Japánba,	majd	portugál	és	spanyol	kereskedWk	rend-
szeresen	felkeresték	a	japán	kikötWket.	Európa	egyre	nagyobb	érdeklWdéssel	fordult	a	távoli	és	
ismeretlen	kultúra	felé.	Ugyanakkor	a	japánok	is	felfedezték	a	nanban	(déli	barbár)	néven	neve-
zett	európai	technika	és	meveltség	értékeit.	ElsWsorban	a	portugál	kereskedelmi	hajók	ontották	
az	„egzotikus”	európai	árukat,	és	nem	utolsósorban	az	európai	tezfegyvereket,	amelyek	addig	

ismeretlenek	voltak	Japánban.

Loyolai Szent Ignác
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mélye nagyon becses volt az ázsiai 
misszió fényében, a pápaság számára 
pedig az élő reménységet jelentette a 
katolicizmus jövőjével kapcsolatban 
a távoli országban.

1555. október 23-án elhagyta Ró-
mát, majd Luis Goncalves da 
Camara társaságában, Pisát érintve 
Genovába utazott, onnan Alicantéba 
hajózott, innen pedig Spanyolorszá-
got átszelve megérkezett Coimbrába, 
ahol 1557 februárjában váratlanul el-
hunyt.

A	Tensó-küldöttség	
megszervezése

1573-ban Alessandro Valignano jezsu-
ita atyát nevezték ki a távol-keleti je-
zsuita provincia vizitátorának. 1579 
és 1582 között Japánban tartózko-
dott, ahol alaposan megváltozott 
alapvető elképzelése a küldetése jel-
legét tekintve. Mint vizitátornak az 
volt a feladata, hogy megvizsgálja, 
és szükség esetén átszervezze a misz-
sziók szervezetét és módszereit egész 
Indiában, Kínában és Japánban.

A japán misszionáriusok szertartás-
könyve  (Il Ceremoniale per i Missionari 
del Giappone, 1581) című munkájá-
ban teljesen újszerű nézeteket val-

Bernardo február 14-től Coimbrában 
a portugál jezsuita noviciátusban ta-
nult. Elöljárói kívánságára Spanyol-
országon keresztül utazva Barcelo-
nában felszállt egy nápolyi hajóra és 
1554. július 17-én megérkezett Ró-
mába, a nyugati keresztény világ 
központjába. Római tartózkodása 
idején találkozott a jezsuita rend ala-
pítójával és akkori általános rendfő-
nökével, Loyolai Szent Ignáccal, va-
lamint részt vett II. Marcell pápa ko-
ronázási ünnepségén. Bernardo sze-

lott; az addig mindenhatónak tekin-
tett európai missziós módszer helyett 
a helyi kultúrára alapozott hithirde-
tési módszert ajánlotta a misszioná-
riusoknak és a japán keresztények-
nek. Megismerve a japán társada-
lom, kultúra és filozófia értékeit, 
nem volt kétséges számára, hogy 
ezek képezhetik azt az alapot, 
amelyre a kereszténység építkezhet.  
Az így megszülető egyház pedig 
nem spanyol vagy portugál jellegű 
lenne, hanem japán. 

 Valignano javaslatára és támogatá-
sával három keresztény hitre tért ja-
pán daimjó – Ómura Szumitada, 
Ótomo Szórin és Arima Harunobu 
– közösen elhatározta, hogy japán 
követséget küldenek Európába, a 
keresztény vallási kapcsolatok meg-
erősítése céljából. Ez volt az első hi-
vatalos követség Japánból Európába, 
amelyet japánul a korabeli uralkodói 
korszak neve (Tensó-korszak: 1573–
1592) nyomán, Tensó-küldöttségnek 
( japánul Tensó Sonen Siszecunak) ne-
veztek. Ezzel is megnyitották az utat 
az ázsiai és az európai népek szoro-
sabb kapcsolata előtt, amelyet a je-
zsuita vizitátor mindig az egyenlő 
elbírálás és bánásmód szellemében 

képzelt el.

Az	utazás	kezdeti	évei	
130 jezsuita diák közül került 
kiválasztásra a négy – közü-
lük kettő szamuráj családból 
származó – fiatal japán ke-
resztény: Mancio Ito, Migu-
el Csizsiva – Arima 
Harunobu unokatestvére, 
Ómura Szumitada unoka-
öccse –, Juliao Nakaura, 
Martinao Hara. A követség 
vezetőjének, az első Euró-
pába küldött hivatalos japán 
követnek, Mancio (Manszu) 
Itót, Surinoszuke Ito fiát, 
Ótomo Szórinnak, Bungo 
tartomány daimjójának kö-
zeli rokonát választották. A 
küldötteket, Valignano taná-
csára, Diogo de Mesquita 
tolmács és tanácsadó, vala-
mint két japán szolga kísérte 
el. 1582. február 20-án in-
dultak el Nagaszaki kikötő-
jéből egy portugál kereske-
delmi hajó fedélzetén, ame-
lyet Ignacio de Lima kapi-

Portugál kereskedQk  
Japánban
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tány irányított, aki az 
utazást megelőzően, 
1581 és 1582 között, Ma-
kaó portugál kormány-
zói tisztségét töltötte be. 
Az utazás alatt Mesquita 
tovább folytatta a jezsui-
ta iskolában megkezdett 
oktatásukat. Elsősorban 
nyelvet tanultak: az uta-
zás végére már portugá-
lul kiválóan, spanyolul és 
latinul pedig társalgási 
szinten beszéltek. A ten-
geri út első szakasza 
eléggé megviselte a fia-
talokat, gyakran szen-
vedtek tengeribetegség-
ben. Az első kilenc hónap alatt hosz-
szabb látogatást tettek Makaón, 
ahova március 9-én érkeztek, ezt 
követően 1583. január 27-én kötöt-
tek ki Malukkán, majd Goában pi-
hentek hosszabb ideig. Az indiai 
Tuticorinban Mesquita lázas beteg 
lett, amikor a hajó kikötött, ezért 
kitették a partra, hogy visszanyerje 
erejét. Amikor az egészsége vissza-
tért, gyalog ment Tuticorinból 
Goába; 1583 októberében érte el úti 
célját, majd a négy fiatal japán kö-
vettel együtt tovább indultak Lisz-
szabonba, ahova 1584. augusztus 
11-én érkeztek meg. Közben a le-
génység különböző lázas megbete-
gedései miatt Mozambikban és 
Szent Ilona szigetén pihentek. Az 
utazás során harmincketten haltak 
meg a fedélzeten, de a japán fiata-
lok jó egészségben és kitűnő lelkiál-
lapotban voltak az egész utazás 
alatt. A tanulás mellett európai 
hangszereken zenéltek, énekeltek, 
sakkoztak, horgásztak és élvezték a 
Szent Ilona szigete által nyújtott ké-
nyelmet. 

Európai tartózkodásuk alatt több 
befolyásos uralkodóval találkoztak, 
illetve tárgyaltak. A lisszaboni kikö-
tőben Luis de Granada, a neves do-
minikánus író, a királyné gyóntatója 
üdvözölte az első japán követeket, 
majd megtekintették Belém látvá-
nyosságait, a portugál udvarban pe-
dig királyoknak kijáró fogadásban 
részesültek. Spanyolországban, első-
sorban Toledóban töltöttek el hosz-
szabb időt, ahol a templomokat ta-
nulmányozták. Amikor Madridba 
érkeztek II. Fülöp spanyol király 

több napra meghívta őket az 
Escoriálba, ahova pompás királyi 
hintón és katonai díszkísérettel ér-
keztek meg. Már az első fogadáson 
nagyon megnyerte a király tetszését 
a japánok öltözködése, főként az eg-
zotikusan ható finom kimonójuk és 
az igényesen megmunkált szandál-
juk. A fogadásokon japánul és spa-
nyolul beszéltek, a tolmácsolásban 
Mesquita segített; végül kicserélték 
az ajándékokat, utána Alicantéból, 
Mallorca érintésével Livornóba ha-
józtak, ahova 1585. március elsején 
érkeztek meg. Onnan, az akkor 
már nagyköveteknek nevezett fia-
tal japán nemesek Rómába indul-
tak. Átutaztak Pisa, Firenze és 
Siena városain, ahol szintén min-
denütt királyi fogadtatásban része-
sültek, meglátogatták a nagybeteg 
I. Medici Ferenc toszkánai nagy-
herceget, sőt Pisában, a fogadásuk-
ra adott estélyen Mancio Ito euró-
pai udvariassággal táncolt Bianca 
Capello toszkánai nagyhercegnő-
vel. Néhány napot töltöttek Firen-
zében, mindennapra jutott egy esti 
fogadás. Napközben felkeresték a 
templomokat és a palotákat, és gyö-
nyörködtek az ősi város tökéletes 
arányaiban, de váratlanul sürgető 
üzenetet kaptak Rómából, ezért a 
tervezett időnél hamarabb elhagy-
ták Toszkánát. Ezt követően 1585. 
március 22-én érkeztek meg útiter-
vük fő célpontjára, az örök városba, 
Rómába, a nyugati kereszténység 
központjába. 

BIKFALVI GÉZA

(Következik: Egy nyolcéves küldetés 
eredménye)

ÉT-ETOLÓGIA
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A	fókák	színvakok?

A színlátásért a retina csapsejtjei fe-
lelnek. A legtöbb emlősnek kétféle 
csapsejtje van, az embernek pedig 
három. A tengeri emlősöknél csak 
egyfajta csapsejtet ismerünk, azon-
ban számos tanulmány olyan ered-
ményeket hozott, miszerint a  fókák 
és a delfinek képesek a színek elkü-
lönítésére. 

Nemrég megkérdőjelezték ezt az 
álláspontot, arra hivatkozva, hogy 
amit eddig színlátásként értékeltek, 
azt lehet, hogy az alanyok fényerő-
különbségekre történő reakciója 

okozta. A rostocki Tengerbiológiai 
Központ két borjúfókájával tehát új 
teszteket végeztek. Az egyik pél-
dánynak egy sötét képernyőn meg-
jelenő kék-zöld ingerpárosból (két 
kör, két kereszt stb.) mindig a kéket 
kellett választania. A helyes döntést 
hallal jutalmazták. A fóka képes is 
volt helyesen választani, de csak ha a 
kék ábra fényesebb volt, mint a zöld. 
A döntő bizonyítékot a második 
alany tesztelése adta: itt a fókának 
azt kellett eldönteni, hogy a két kép 
egyforma-e vagy sem. Ha a kék és 
zöld kép fényessége azonos volt, a 
fóka számára ugyanolyanná váltak – 
vagyis az állat nem látta a színeket.

A fókák számára a víz alatt, gyen-
ge fényviszonyok mellett vadászva a 
színlátás valószínűleg olyan luxus, 
amit evolúciósan „nem engedhetnek 
meg maguknak”. Akkor viszont jó 
kérdés, ahogyan azt a német kutatók 
meg is jegyzik: „mi szüksége van egy-
általán a borjúfókának arra az 1-2 szá-
zaléknyi csapsejtre a retinán”?

PONGRÁCZ PÉTER
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Domesztikáció, az arra haj-
lamos állatok részleges 

vagy teljes megszelídítése volt 
az emberi történelem egyik leg-
nagyobb vívmánya, amely sta-
bilizálta létünket, és meghatá-
rozó szerepű volt civilizációnk 
kibontakozásában. Férfias kihí-
vás és bensőséges élmény egy-
aránt jellemezte együttélésün-
ket, szinte napjainkig. Mára 
azonban olyan aszimmetrikussá 
vált kooperációnk, hogy ezt a 
szót sok esetben nem használ-
hatjuk rá, s a jövője – mint a 
természettel való kapcsolatunk 
annyi más területén – átlátha-
tatlan.  

H. J.

Horváth Balázsné (Budapest, 

jolan946@gmail.com) – PserQ – Leny_gözQ 
látvány volt a Hortobágyon. Évezredekkel 
ezelQtt is ilyennek láthatták az itt élQk az 

Qstulkokat, s koponyájukkal díszítették házaik 
ormát. Ezeket a szürkemarhákat 

hajtották a nyugati piacokra a magyar 
mezQvárosok hajdúi.

Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, 
birikineandi@gmail.com) – Oldtimer – Egy 
erdélyi túrán, Csíkszépvíz környékén jött 
velünk szembe. Minden kit_nQ állapotban volt 
rajta, látszott, hogy gondozzák, használják.
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Miksa Orsolya (orsimiksa@yahoo.de) – 

Szürkemarha cirkuszol – Egy nemzetközi 
cirkusz elQadásán bámulhattunk, mint borjú 
az új kapura, mert állataik között nemcsak 

elefántok, fókák, zebrák, tevék léptek a 
porondra, hanem a Bos taurus primigenius 

hungaricus is.

Miksz Éva (cili31@freemail.hu) – Én is 
felügyelQ szeretnék lenni – Egy falunapon 
láttam a barátkozást. A kölyök máris tanul. 

Kissné Horváth Júlia 
(julis64@gmail.com) – Vuk 
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Mítoszok és vélemények
A kötet Magyarország Európába való „visszatalálásával” kap-
csolatos főbb kérdések, az ezzel kapcsolatos diskurzusok egy-
fajta gyűjteménye. Így szó esik Európa „felértékelődéséről”, 
Közép-Európáról, a Nyugat-Európa-felfogásokról, a társulási 
megállapodásról és az „Eu-fória” végéről. Jó így összegyűjtve 
látni a különböző véleményeket, még akkor is, ha ezek nem 
érvényesültek különösebben a politika fő vonulatában.

Megjegyzéseimet elsősorban a Közép-Európa-mítoszok cí-
mű fejezethez szeretném fűzni, mert ebben Magyarország is 
részben érintett volt az első világháborúig, majd a világgaz-
dasági válság éveiben. Úgy látom, hogy a Közép-Európával 
összefüggő kérdések csupána politológiával, a történelem – 
sőt a német történelem – tanulmányozása nélkül igazából 

nem válaszolhatók meg. Hiszen a 
Mitteleuropával kapcsolatos sokrétű ter-
vek – 1815–1945 között egyfajta külpoliti-
kai doktrínát alkotva – ott fogalmazódtak 
meg. A Német Birodalom 1915 őszén, az 
első világháború alatt felkínálta Ausztria–
Magyarországnak a csatlakozást, hogy 
szoros együttműködéssel, együtt váljanak 
negyedik világbirodalommá, de a Monar-
chiának a Hindenburg–Ludendorff-féle 
német katonai vezetés és a vilmosi agresz-
szív politikája láttán ettől elment a kedve. 
A háború előtti, pozitív előjelű, a kölcsönös 

előnyökre építő gazdasági együttműködési tervek pedig pa-
píron maradtak.

1945 után az NSZK történészei nem használták e többnyire 
rossz emlékű fogalmat, sőt másokat is eltanácsoltak tőle, mi-
ként az egyik meggondolatlan külföldi véleményt is, amely az 
egyesített Németországot negyedik birodalomként emlegette.

A második világháború után a Szovjetunió érdekszférájába 
került országokat a nyugat-európaiak a mindinkább érvé-
nyesülő szovjet minta miatt „keleti tömbként” kezdték em-
legetni. A nem szovjet Európa végül a napi szóhasználatban 
így „Kelet-Európa” néven vált ismertté. A kifejezés azonban 
nyilvánvalóan politikai és történeti meghatározást, s nem pe-
dig pontos földrajzi fogalmat takar. Teljességgel egyetérthe-
tünk Milan Kundera Közép-Európa tragédiája című, 1984-
ben az Egyesült Államokban megjelent cikkének megállapí-
tásával, miszerint Közép-Európa 1945-ig a Nyugat része 
volt, utána azonban a Szovjetunió megfosztotta politikai 
függetlenségétől, nyugati kultúrájától és identitásától. A 
rendszerváltás évében, 1989-ben Timothy Garton Ash egyik 
cikkében felvetette, hogy új Közép-Európa még nincs, tehát 
meg kell teremteni – nyilvánvalóan a Szovjetuniótól való el-
távolodást szorgalmazva. 

Az új Közép-Európa definiálásával azonban még mindig 
adósok vagyunk. Mely országokat értünk alatta? Kik tartoz-
nak ide? Úgynevezett kis Közép-Európát vallunk-e (voltakép-
pen a Monarchia utódállamait; de itt is: Ausztriával vagy nélkü-
le?), vagy nagy Közép-Európát (Németországgal és Ausztriá-
val, mint egykoron)? Vagy csak a visegrádi országokat? (Kom-
pok országa. Napvilág Kiadó, Budapest, 202 oldal, 2900 forint)

NÉMETH ISTVÁN

Egy	festWmevész	a	végekrWl
A kutatók tudják csak igazán, mennyi energiát követel a szer-
zőtől a témájához kapcsolódó szakirodalom összegyűjtése. És 
micsoda könnyebbség, ha a forrásokat készen vagy csaknem 
készen kapja. (Csaknem, mert a bibliográfia sohasem lehet tel-
jes!) Jól tudják ezt a könyvtárosok is, nyilván ezért indította el 
–már 1974-ben! – a Vasi életrajzi bibliográfiák című sorozatát a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár. E műhely a négy évti-
zed alatt 41 különböző szakterületen tevékenykedő személy 
életét és munkásságát feldolgozó kötetet jelentetett meg.  A 41. 
összeállítás – ismertetőnk tárgyának – szerzője Prejczer Paula, 
aki a Jaksa István festőművész életével kapcsolatos írásos doku-
mentumokat gyűjtötte össze. A Jaksa-bibliográfia természete-
sen követi a korábbi összeállítások szerkezetét: életrajz, saját 
művek, a művekről szóló írások, illetve – ha ilyen is akadt – a 
vele készült interjúk. A festőművész életrajzát P. Kalmár Má-
ria írta. Az 1894-ben született és 1982-ben meghalt Jaksa 
azok közé a művészek közé tartozik, akiknek nem adatott 
meg a hivatalos művészképzésben való részvétel. Az önkép-
zés mellett persze tanult hivatásos festőktől – például Krusnyák 
Károlytól, Gyügyei Nagy Zsigmondtól – is. A természetelvű áb-
rázolás művelője, számos csoportos, kevesebb önálló kiállítás 
résztvevője. A közönség kedvelte munkáit. Bizonyára ma is 
számos szombathelyi lakást tesznek otthonossá alkotásai. A 
festés mellett szívesen foglalkozott képrestaurálással is. Ifjú-
korától részese a város kulturális életének, a Szent Márton 
Céhnek például jegyzője volt. Szerényen, visszahúzódva – 
mégis nagy tiszteletnek örvendve – élt kétéves korától Szom-
bathelyen.

Jaksa „igazi” munkaterülete azonban az oktatás volt. 1943-
ban munkahelyén, a szombathelyi MÁV Műhelyfőnökségen 
megalapította a képzőművészeti szakkört, amelyet 1969-ig ve-
zetett. Az 50-es évek végén Vasváron is vitt szakkört. Radnóti 
Kovács Árpád és Burány Nándor mellett ő is a háború után in-
dult festőnemzedék jó emlékű tanítómesterévé vált. Legneve-
sebb tanítványainak egyike a jelentős életművet alkotó, Sárvá-
ron élő Németh Mihály szobrászművész. A kiváló akvarellfestő, 
Káldy Lajos is tőle tanulta a mesterség alapjait. A közös órákra 
szívesen emlékezik Rasperger József grafikusművész, a Megyei 
Művelődési és Ifjúsági Központ kiállításrendezője az Életünk 
folyóirat 2014. májusi számában megjelent interjújában.

E kötet első tétele a művész egyetlen önálló írása, amely a 
szarvaskendi templom Dorfmeister-festményéről szól. Ezt 79 
tételből álló rész követ, amelyek a kiállításaival kapcsolatos ada-
tokat tartalmazzák, fölsorolja a kiállítások helyszíneit, idő-
pontját és az ott bemutatott alkotásokat. A könyv második ré-
sze – egy 34 tételből álló egység – a festőművész munkásságá-
val és életével kapcsolatos írásokat, híreket, tudósításokat gyűj-
tötte össze. Közülük 15 tétel az általa vezetett szakkörökről 
szóló híradás, 6 pedig az elektronikus sajtóban róla föllelhető 
dokumentum.

A klasszikus bibliográfia szabályai szerint a kötetben megta-
lálható a név és címmutató, valamint a szerző – önálló egység-
ként – fölsorolja az egykori kiállításokon látható, az összeállí-
tásban említett festmények címeit is. Az alaposan dokumentált 
kötet a Rumi Rajki Műpártoló Kör támogatásával jelent meg. 

GÁL JÓZSEF

KÖNYVSAROK
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Érzelmi jelenlét

Egy ember személyiségét általában 
azzal szokták jellemezni, hogy mi-
lyen az illető maga. Például milyen 
érzelmeket mutat viszonylag állandó 
jelleggel: vidám, szomorú, feszült, 
szorongó embernek ismerjük? A kor-
szerű lélektani felfogás szerint azon-
ban a helyzet nem ilyen egyszerű, a 
személyiség nem írható le csupán ma-
gának a személynek a vizsgálatával. 
Társas lények vagyunk, ezért tulaj-
donságaink igazán csak a más szemé-
lyekkel való kölcsönhatásban nyilvá-
nulnak meg. Nemcsak az jellemző 
egy emberre, hogy milyen érzelmek 
uralják őt magát, hanem az is, hogy 
mások milyen érzelmeket élnek át, 
amikor vele vannak. Ha az egyénnek 
vannak nagyjából állandó, jellemző 
érzelmi állapotai, akkor feltételezhetően épp ilyen állan-
dó az is, hogy milyen érzelmeket vált ki más emberek-
ből. Vagyis mindenkinek van egy egyéni „érzelmi láb-
nyoma”, mely voltaképp nem más, mint a személyes 
környezetre gyakorolt jellegzetes érzelmi hatás. A lélek-
tanban kezdik ezt a tulajdonságot – melyet szakkifeje-
zéssel érzelmi jelenlétnek neveznek – az egyénre jellem-
ző sze mé lyis ég vo  nás nak tekinteni.

Az érzelmi jelenlétet elméleti szinten már évekkel ez-
előtt leírták, ám a gyakorlatban még nagyon keveset 
vizsgálták. Ezen a téren kívánt új ismereteket szerezni 
három, az Egyesült Királyságban dolgozó kutató, Raul 
Berrios, Peter Totterdell és Karen Niven. Az European Jour-
nal of Personality című folyóiratban ismertetett kísérle-
tükkel több céljuk is volt. Először is az, hogy igazolják, 
az érzelmi jelenlét valóban létező, kimutatható jelenség. 
Másrészt megpróbálták kideríteni, hogy az érzelmi je-
lenlét milyensége (inkább pozitív vagy inkább negatív 
jellege) mely más személyiségvonásokkal mutat össze-
függést. Mindemellett azt is vizsgálták, hogy egy ember 
érzelmi jelenlétének milyensége hogyan befolyásolja sze-
relmi kapcsolatainak kialakulását.

A kísérletben 40 egyetemista vett részt, nők és férfiak 
fele-fele arányban. A diákokat három csoportba osz-
tották, majd minden társaságnak szerveztek egy 
villámrandit. Ez abból állt, hogy a fiúkat és a lányokat 
leültették egymással szemben egy hosszú asztal mellé 
az egyetem kávézójában, és a szemben ülők 4 percig 

beszélgethettek egymással. Ezután helycsere követke-
zett, mindenki új partnert kapott, és ez így folytató-
dott, míg mindenki nem beszélgetett mindenkivel. A 
résztvevőknek az egyes beszélgetések után ki kellett 
tölteniük egy kérdőívet, mely azt firtatta, hogy a vá-
laszadóban milyen érzéseket keltett az a személy, akivel 
épp előtte beszélt (a diákok például ilyen megállapítá-
sok közül választhattak:  fellelkesültem, boldog vol-
tam, unatkoztam, feszült lettem, ellazultam, nyugodt 
voltam). A résztvevőknek azt is be kellett jelölniük, 
hogy a jövőben szeretnének-e még találkozni az imén-
ti partnerükkel.

Az eredmények egyrészt azt mutatták, hogy valóban 
létezik érzelmi jelenlét, vagyis egy-egy ember hasonló 
érzelmeket váltott ki a különböző partnereiből. Nem 
meglepő, hogy a pozitívabb érzelmi jelenlétű emberek 
több igen szavazatot kaptak, vagyis többen érezték úgy, 
hogy el tudnák képzelni őket társként. Az is kiderült, 
hogy azoknak van pozitív érzelmi jelenlétük, akik meg-
értik mások érzelmi állapotát, és hajlandók, képesek ki-
fejezni a saját érzelmeiket. Érdekes, hogy nem feltétlenül 
azoknak van a legpozitívabb érzelmi jelenlétük, akik 
magukban a legpozitívabb érzelmeket élik át! Vagyis az, 
hogy milyen érzelmek uralják a lelkünket, és milyen ér-
zelmeket váltunk ki másokból, nem szükségszerűen esik 
egybe, de mindkettő jellemző vonása személyiségünk-
nek.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szívhangok (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Csillagokkal táncoló

Egy egészen furcsa hármas rend-
szert fedeztek fel a csillagászok.

Az egy, a Naphoz hasonló csillagból, 
egy vörös törpéből és egy köztük bo-
nyolult táncot lejtő óriásbolygóból 
áll. Az erről szóló beszámo-
ló az Astrophysical Journal-
ben jelent meg.

Magát a bolygót, amely-
nek tömege mintegy 
nyolcszorosa a Jupiteré-
nek, még 2011-ben fi-2011-ben fi--ben fi-
gyelték meg először a 
Naphoz hasonló HD 7449 
csillag körül, és már ak-, és már ak-és már ak-
kor szemet szúrt rendkí-
vül elnyúlt, excentrikus 
pályája, amelynek mintha 
még a síkja is billegett vol-
na. Az erősen elnyúlt, bizonytalan 
helyzetű pálya alapján a kutatók azt 
gyanították, hogy a bolygó moz-

genek, hogy az anyacsillaguk előtti 
átvonulásuk megfigyelhető. Ebben 
az esetben ugyanis a bolygó légköre a 
csillag fényéből részben kiszűri azo-
kat a színképvonalakat, amelyeknek 
az elnyelésére képes. Az abszorpció 
hullámhossz szerinti eloszlásából 
mint egyféle „kémiai ujjlenyomat-
ból” azonosíthatók a légkörben lévő 
atomok és molekulák, az elnyelés 

Megoldódott  
a hiányzó víz rejtélye

A „forró jupiterek” olyan, legalább 
a névadó Jupiter tömegével azo-

nos vagy annál nagyobb gázóriások, 
amelyek napjukhoz nagyon közel 
keringenek, ezért perzselő forróság 
uralkodik rajtuk. A légkörük eddigi 
legátfogóbb, a NASA Spitzer- és a 
NASA/ESA Hubble-űrtávcsöve-
inek megfigyeléseire alapozott 
összehasonlító vizsgálatával a 
kutatóknak végre sikerült vá-
laszt kapni egy őket régóta izga-
tó kérdésre: mi az oka annak, 
hogy némely forró jupiteren jó-
val kevesebb víz mutatható ki, 
mint amennyi várható lenne? Az 
Exeteri Egyetem csillagászpro-
fesszora, David Sing vezette ku-
tatócsoport arra a következte-
tésre jutott, hogy egyes boly-
góknál a légkörben lévő felhők 
és köd rejtik el a vízre utaló jele-
ket. Az eredményről a Nature-
ben számoltak be.

Az ilyen perzselő gázóriások 
légkörének összetételét akkor 
tudják megállapítani a csillagá-
szok, ha látóirányunkhoz képest 
e gázóriások olyan pályán kerin-

mértékéből pedig a mennyiségük is 
meghatározható, továbbá az is ki-
derül, hogy a légkörben vannak-e 
például ködök vagy felhők, vagy tel-
jesen tiszta. Így a kutatók komplex 
képet alkothatnak a forró jupiterek 
légköréről.

Másfelől az így kapott eredmények 
összevethetők a különféle modellszá-
mításokból kapható becslésekkel, s 

gását – látható napja mellett – egy 
vagy több további, egyelőre nem 
észlelt égitest is befolyásolhatja. 
Valami bujkál még a rendszerben, 
aminek a tömege a látott szabály-
talanságok alapján a bolygóénál is 
nagyobb lehet.

„A kérdés az volt: vajon egy további 
óriásbolygóról, vagy esetleg egy közeli 
törpecsillagról van-e szó” – mond- mond-mond-

ta a kutatócsoportot vezető Timothy 
Rodigas, a Carnegie Intézet csillagá-
sza. Hogy kérdésükre választ kapja-. Hogy kérdésükre választ kapja-Hogy kérdésükre választ kapja-
nak, Rodigas és munkatársai a Ma-Rodigas és munkatársai a Ma-és munkatársai a Ma-Ma-
gellan adaptív optikai berendezéssel 
(MagAO) vették célba a rejtélyes 
rendszert. A 2013-ban üzembe állt 

MagAO extrém nagy felbon- extrém nagy felbon-extrém nagy felbon-ém nagy felbon-
tása azonnal felfedezte a rend-
szer addig bujkáló harmadik 
tagját, egy piciny, M típusú 
vörös törpét, amelynek töme-
ge mindössze 20 százaléka a 
Napénak. Pályája legközelebbi 
pontjának távolsága a másik 
(immár HD 7449A katalógus-HD 7449A katalógus- katalógus-
jelet kapott) csillaghoz pedig 
mindössze 18 csillagászati egy-
ség (Naprendszerünkben ez a 
Szaturnusz és a Neptunusz pá-
lyája közé esne; 1 csillagászati 

egység az átlagos Nap–Föld-távolság).
Nem is oly rég a kutatók még 

abban is kételkedtek, hogy kettős 

A HD 7449 hármas rendszere

(KÉP: CARNEGIE SCIENCE)

Fantáziaképek az összehasonlító elemzésben vizsgált 10 forró JupiterrQl 
(a képek egymással méretarányosak) (KÉP: NASA/ESA/HUBBLE)

M típusú vörös törpe

Csillag és bolygó
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ezáltal a modellek jó esetben finomít-
hatók. A gond az volt, hogy a megfi-
gyelések és a modellek közt eltérések 
mutatkoztak, amelyek például a ki-
mutatható víz mennyiségében jelen-
tek meg: egyes forró jupitereken túl 
keveset észleltek belőle.

„Ezek azonban mind egyedi, elszi-Ezek azonban mind egyedi, elszi-
getelt vizsgálatok voltak. Most először 
sikerült olyan átfogó elemzést végezni, 
amelyben 10 forró jupiter széles hul-
lámhossztartományon átívelő eredmé-
nyeit tudtuk egymással is összevetni. 
Szerencsénkre a vizsgált bolygók között 
a teljesen tiszta légkörtől az erősen fel-
hősig mindenféle változat előfordult” – 
mondta Sing.

Így sikerült kideríteni, hogy a lát-
szólagos vízhiány azoknál a boly-
góknál mutatkozott, amelyeknek 
légkörében nagyobb mennyiségű 
köd vagy felhő volt (ezekről pedig 
tudjuk, hogy elrejtik a vízre utaló 
jeleket).

A másik lehetséges magyarázat az 
lett volna, hogy a kevés vizet mutató 
bolygók eleve vízhiányos helyeken 
keletkeztek, ehhez azonban alapo-
san át kellett volna alakítani az ed-
digi modelleket. Szerencsére a rejtély 
enélkül is megoldódott. 

(Sci-News)

Kiállítás a földi élet 
kozmikus kapcsolatairól

Az asztrobiológia egyre jobban fejlő-
dő tudományának népszerűsítésére 

állította össze a Francia Exobiológiai 
Szövetség a River of Time (Időfo-
lyam)című kiállítást, mely a Magyar 
Csillagászati Egyesület jóvoltából az 
óbudai Polaris Csillagvizsgálóban lát-
ható február végéig. Mivel nemzetkö-
zi anyagról van szó, ezért a feliratok 
angol nyelvűek.

A tárlat megnyitóját december elején 
tartották, melyen Kereszturi Ákos, az 
MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont munkatársa tartott 
bevezető előadást és egyben tárlatve-
zetést.

Az Időfolyam 4750 millió évvel 
ezelőttről indul a Naprendszer és ben-
ne a Föld keletkezésével, s azzal, mi-
lyen kozmikus kontextusai lehettek 
ezeknek a folyamatnak abból a szem-
pontból, hogy bolygónk lakható kör-
nyezetet jelent az élet számára. 

Az (általunk ismert) élet alapvető kel-
léke a víz, de más közegben is lehetnek 
érdekes kémiai folyamatok. Energia-
forrásra is szükség van, ami esetünk-
ben a napfény, de elvben más is lehet; 
a felszín alatt kémiai energiaforrások is 
működnek. 

Fontos szempont a fiatal csillagok 
változékonysága is. Valószínűleg Na-
punk sem magányosan született, ha-
nem egy apró nyílthalmaz egyik tagja-
ként. Általános megfigyelési tapaszta-
lat, hogy a frissen keletkezett csillagok 
erősen tudják befolyásolni a szomszé-
dok közelében születő égitesteket, sőt 
akár ki is söpörhetik őket a csillagközi 
térbe. Az ősi Naprendszer is dinami-
kus, heves változásokkal volt tele, és a 
modellek alapján eléggé hevesnek tűn-
nek ezek a folyamatok máshol is. Na-

gyon sok törmelékanyagot fedeztek fel 
más csillagok körül. Ami igazán érde-
kes, hogy agyagásványokat is sikerült 
kimutatni, tehát olyan bolygókezde-
ményeket, amelyekben víz van. De a 
földi vizek eredete is nagy kérdés. Azt 
sejteni lehet, hogy a vízkészlet nagy 
része az utolsó néhány nagy becsapó-
dással érkezett, de hogy mi módon, az 
nem tisztázott.

A Naprendszerünkben 4 milliárd 
évvel ezelőtt volt a kései nagy bom-
bázási időszak. Ettől újból teljesen 
lakhatatlanná válhatott a Föld, de 
elképzelhető, hogy a felszín alatt 
„egyesek” túlélték a hajdani kataszt-
rófát. Bolygónkon a legprimitívebb 
élőlények között nagyon gyakori-
ak a nagyon nagy meleget kedvelő 

hipertermofilek. Emiatt kedvelt az 
az elképzelés, hogy vulkánilag fűtött 
helyeken alakult ki az élet. Kérdés, 
hogy egyszer vagy többször történt-e 
ilyen átmenet. Mi van akkor, ha a 
Földön többször jött létre az élet? Va-
jon megtudjuk-e valaha?

A Föld légkörében 2600 millió évvel 
ezelőtt kezdett nőni az oxigénszint, 
ami az első élőlényeknek még méreg 
volt. Az oxigén tehát az exobolygóknál 
fontos nyomjelző lehet. Mintegy 2 
milliárd éve megjelentek a sejtmagvas 
élőlények, ami óriási lépés volt az élet 
részéről. 540 millió éve, a kambriumi 
robbanás során az élőlények óriási vál-
tozatosságot hoztak, sok korábban in-
dult és ma még kevéssé ismert tényező 
jóvoltából. Voltak nagy visszaesések is, 
de ettől kezdve töretlen a földi élet vi-
rágzása. 

A tablók sora és az előadás itt ért vé-
get, de ahogy az előadó is kifejtette, 
mindezt „csak” gondolatébresztésnek 
szánta, mint ahogy maga a kiállítás is 
ezt a célt szolgálja.

TRUPKA ZOLTÁN

csillagoknak egyáltalán lehetnek-e 
bolygóik, mondván, így túl insta-
bil pályák adódnak. Azóta több bi-
náris rendszert is felfedeztek. Ez a 
hármas azonban még köztük is kü-
lönleges, mivel rendkívül kompakt 
(az egész elfér egy 20 csillagásza-
ti egységnyi térrészben), az egyik 
csillaga a Naphoz hasonló, bolygó-
ja pedig a legnagyobb tömegű, to-
vábbá a legexcentrikusabb pályán 
kering. 

A kutatók úgy vélik, a törpecsil-
lag már évmilliók óta zavarja a 
bolygó mozgását, amelynek még 
a pályasíkja is billeg e harmadik 
társ hatására: fel-le oszcillál a na-
gyobbik csillag meghatározta ek-
vatoriális síkhoz képest. „Bár nehéz 
elképzelni, hogyan mozog pontosan, 
annyi bizonyos, hogy felettébb bonyo- bonyo-bonyo-
lult táncot lejt a két csillag között” – 
mondta Rodigas.

A kutatók folytatják a rendszer 
megfigyelését, és remélik, végül 
arra is fényt deríthetnek, hogyan 
alakulhatott ki ez a furcsa trió. 

(Carnegie Science)
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Választás-konferencia  
a Parlamentben

Az 1945. november 4-i nemzet-
gyűlési választások 70. évfordu-

lójára emlékező félnapos szimpóziu-
mot rendezett a VERITAS Törté-
netkutató Intézet és az Országgyűlés 
Hivatala a Parlament felsőházi ülés-
termében. Az előadó történészkuta-
tók a bel- és külpolitikai előzménye-
ket, valamint a választás körülmé-
nyeit és utóéletét vizsgálták és ele-
mezték a Szabad választás – Szabad a 
választás? címmel rendezett konfe-
rencián. 

Sáringer János, a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet tudományos 
főmunkatársa az 1944–1945-ös ma-
gyarországi mozgástérről és az or-
szág kényszerpályára állásáról tartot-
ta előadását. Három pillérre építette 
fel mondanivalóját, saját megfogal-
mazása szerint témája „dráma három 
felvonásban”. Foglalkozott a nem-
zetközi háttérrel és a nagyhatalmak 

politikájával (Németország, Szov-
jetunió, USA, Nagy-Britannia), a 
magyar külpolitikával, ami 1944 
márciusától tulajdonképpen meg-
szűnt, amikor az ország elvesztette 
szuverenitását, valamint a korabeli 
magyar politikai gondolkodással.

Szerencsés Károly, az ELTE BTK 
egyetemi docense a választások 
eredményét vizsgálta a választási 
rendszer tükrében. Előadásában rá-
világított arra, hogy teljesen szabad 
választásról nem lehetett beszélni a 
megszállt ország területén. Felvázol-
ta a választás körülményeit, a válasz-
tási rendszer jellegzetességeit: tisztán 
listás rendszer került bevezetésre, 
valamint nem szabályozták a képvi-
selői mandátumokat, így a korábbi 
245, majd 260 fős parlament 409 
fős nemzetgyűléssé változott. Bár a 
választás 90 százalék feletti részvéte-
li arányt hozott és a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Front koalíciós 
kormányt alakított, a Kommunista 
Párt aknamunkájával, a „szalámi-

taktika” alkalmazásával már 1947-
ben újabb, előrehozott választásokat 
erőltettek ki – ezek voltak a hírhedt 
kékcédulás választások.

Varga Zsuzsa, az ELTE BTK egye-
temi docense az 1945-ös földreform 
tükrében vizsgálta a november 4-i 
választást és arra kereste a választ, 
hogy az milyen hatást gyakorolt a 
földosztásra. Előadásában foglal-
kozott az első világháborút követő 
Európa-szerte megjelenő földre-
formokkal, valamint bemutatta a 
magyar földreform végrehajtásának 
körülményeit: a márciusban szentesí-
tett törvény szükségességében a Ma-
gyar Nemzeti Függetlenségi Front 
pártjai egyetértettek, a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság pedig kifejezet-
ten sürgette annak végrehajtását. Ezt 
követően bár a kiosztott földek túl-
nyomó részét telekkönyvezték, mégis 
megközelítőleg 300 000 ember – jo-
gosultsága ellenére – kimaradt a föld-
osztásból.

PAPP CSILLA

Biomassza vagy szenes 
erWmevek?

Úgy tűnik, Európa legnépszerűbb 
megújuló energiaforrása kataszt-

rofális hatással van a környezetre. 
Kontinensünk legnagyobb 
biomassza-energiaforrása a 
faapríték: a pellet. Jó tudni, 
hogy a fa elégetése hivatalo-
san megújuló energiának 
minősül, hiszen akár több fa 
is ültethető, mint amennyit 
elégetnek. A biomasszával 
való tüzelés az Európai Unió 
legjelentősebb megújuló 
energia forrása, és további 
növekedése várható az Eu-
rópai Parlament döntése 
alapján.

Egy most megjelent je-
lentés szerint azonban a 
biomassza-erőműveknek a 
légkörre gyakorolt hatása 
rosszabb, mint a széntüzelé-
sű erőműveké, legalábbis ezt 
állítja a Climate Center nevű 
szervezet kutatása.

Csak 2013-ban Európa mintegy 
20 millió tonna fapelletet tüzelt el, 
amely a világ teljes pellet felhaszná-
lásának 79 százalékát tette ki. Euró-
pa-szerte cégek és állami vállalatok 
sora állt át széntüzelésről fatüzelés-

re, hogy teljesítse az Unió megúju-
ló energiára vonatkozó előírásait, 
mivel a fa alapú elektromos áramot 
az unió karbonsemlegesnek tartja, 
így a cégek ezek kiépítésével sokat 
javíthatnak kibocsátási adataikon és 

jelentéseiken. A legnagyobb mérték-
ben azonban az állami szektor állt át 
a fatüzelésre.

A Climate Central egy brit erőmű, 
a Drax kibocsátását vizsgálta meg 
közelebbről. Ez Európa legnagyobb 

olyan erőműve, amely széntüzelésről 
fatüzelésre állt át. A kutatás szerint 
azonban az új fatüzelésű erőmű 15–
20 százalékkal több szén-dioxidot 
bocsát ki, mint amikor szénnel üze-
melt.  A Climate Central jelentése 

szerint ez több millió tonna 
szén-dioxidot jelent, és ezt 
nevezik hivatalosan „meg-
újuló” energiának.

A kiinduló elv az volt, 
hogy több fát ültetnek, 
mint amennyit elégetnek 
az erőművekben. A prob-
lémát az jelenti, hogy akár 
egy évszázadnyi időre is 
szükség van ahhoz, mire a 
kibocsátott szén-dioxidot 
az ültetett fák megkötik. 

Ez pedig azt jelenti, hogy 
noha a biomassza elégeté-
se technológiai értelemben 
megújuló energia, rövid tá-
von nem alkalmas arra, hogy 
szén-dioxid- semlegesen 
termeljen áramot, és ezért 
komoly szerepe lehet az ég-
hajlatváltozásban. Ráadásul 

mivel a fa tüzelése során termelődő 
energia 65–70 százaléka hő, és csak 
a fennmaradó rész villamosenergia, 
ezért a tisztán áramtermelés ily mó-
don óriási pazarlás. 

(www.greenfo.hu) 
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dik fejezetcím. 25. Floridai üdülQközpont. 27. Chris ...; brit rockénekes, gitáros. 
28. Község Eger közelében. 29. ... Cooper; USA-beli rockénekes, zeneszerzQ. 
31. Tanuló, iskolás. 35. Skynet Asia (japán légitársaság), röv. 36. Bír, képes. 38. 
Akna belseje!

A 49-ik heti keresztrejtvényünk megfejtése: MIÉNK E VADONATÚJ, EGY-
SZERRE MINDENÜTT VILÁG. Marshall McLuhan és Quentin Fiore: Média-
masszázs cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Hutter Julianna (Budapest), 
Kováts Gyula József (Budapest), Mohácsi Levente (Balassagyarmat), Tóth-
né Orbán Zsuzsanna (Budapest) és Dr. Vargha Béla (Budapest). A nyertesek-
nek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó népszer_ m_vészettörténeti sorozatában, a Képfilozófiákban 
látott napvilágot Nicolaas Matsier: 3D a festészetben cím_ könyve, melybQl 
három fejezet címét kérjük beküldeni. A megfejtQk között a kötet 5 példányát 
sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
 
Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
2016. január 19-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. heti 
számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i – 
helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó költQnk nevét adják meg. 
A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. Ferenczy Noémi-díjas textilm_vész 
(Ildikó). 11. Szép formájú (szemöldök). 12. Kabátot az illetQre felsegít. 13. ... 
vagyok; az az ötletem, véleményem. 14. Rock ... roll; tánc. 15. Kicsoda?, oroszul. 
16. International Organization of Journalists (Nemzetközi Újságíró-szervezet), 
röv. 17. A másik fejezet címe. 20. A bárium vegyjele. 21. Község Szombat-
helytQl 19 kilométerre. 22. Német televíziós sportcsatorna. 24. Veremperem! 
26. Híres riói stadion. 30. Electronic identification (elektronikus azonosítás), röv. 
32. Szignál. 33. Hosszmérték; hüvelyk. 34. ... Gorbacsova; néhai orosz közéleti 
személyiség. 36. Tivadar, becézve. 37. Maszkat lakosa. 38. Kisebb rakás.

FÜGGQLEGES: 1. Minarik Ede filmbeli alakítója (DezsQ, 1934–2011). 2. Felé, 
irányában. 3. Arra a helyre rejt. 4. ... Williams; kortárs USA-beli író, egyik kötete 
a Virágok háborúja (TAD). 5. Te és társa(i)d. 6. Magazin elülsQ borítólapjának 
külseje. 7. Ab ...; eleve, latinul. 8. Becézett Renáta. 9. Messzire hajít. 13. ... 
Boldon; 200 méteren világbajnok vágtafutó. 15. Kaptárt elhagy a méhcsapat. 18. 
Székesegyház. 19. Orvosegyetem Sport Club, röv. 23. Klumpa. 24. A harma-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. február 27.

Jelentkezési határidQ: 2016. január 25. 
Pótjelentkezési határidQ: 2016. február 15. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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Kedves Olvasóink!

2006 és 2014 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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A Körösök vízi élővilá-
gának sokszínűségét mu-
tatja be élményszerű és já-
tékos formában a békés-

csabai Munkácsy Mihály Múzeumban megnyílt Mesélő 
vizek – Az igazi vízipók című kiállítás. A tárlat célja, 
hogy a látogatók jobban megismerhessék a Körösök vidé-
kének természeti kincseit, amelyek mellett sokszor ész-
revétlenül elmennek. 

Az április 20-ig látogatható kiállítás a környék élővi-
lágának egészen apró, szabad szemmel akár nem is látha-
tó lényeit is igyekszik bemutatni olyan nagyításokkal, 
melyek minden apró részletbe betekintést nyújtanak. A 
tárlat központi elemét a vízipók által készített búvárha-
rang három méter átmérőjű, belülről is megcsodálható 
modellje, valamint maga a pók 1 méteres mása alkotja, 
több más nagy méretű makett mellett. 

Koszta József gyűjteményes 
kiállítása címmel láthatók a 
budapesti Várkert Bazárban a 
XX. századi festészet egyik 
legmarkánsabb képviselőjének 
festményei.

Koszta József művészete egy 
új hang a magyar festészet tör-

ténetében. Belső indulattól fűtött festményeit már kez-
dettől fogva jellegzetesen magyarnak tartották szerte a 
világban: olyan színgazdag koncentrátumoknak, ame-
lyek frappánsan adják vissza e 
nép és az általa lakott táj karak-
terét. Ez az Erdélyből, szegény-
sorból induló, majd alapos szak-
mai felkészülése során minden 
fontosabb iskolát és országot be-
járt, öntudatos mokány ember 
kitartóan kereste a számára leginkább megfelelő élette-
ret, amelyet végül az alföldi tanyavilágban, Szentesen 
talált meg.

A Koszta József művészetét 
teljes egészében átfogó, közel 
száz festményt, korabeli fotókat 
és számos dokumentumot fel-
sorakoztató kiállításon a festő 
művészi fejlődésének legfonto-
sabb állomásait és változásait 
egyaránt nyomon követhetjük: 
az április 17-ig látható kiállítás 
elsősorban arra ad választ, hogy 
a tradicionális hazai képi világ 

hogyan válik európai színvonalúvá egy olyan művész 
ecsetvonásai által, aki modern szemmel és európai szem-
lélettel tudja és meri nézni saját, mindennapi életét, meg-
szokott környezetét.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A magyar kubizmus két 
végpontját, Puklus Péter fia-
tal fotóművész konceptuális 

fotóprojektjét, valamint a kubizmus első képviselői között 
számontartott Csáky József szobrászművész és Szobotka Imre 
festőművész alkotásait mutatja be a Meghosszabbított 
kubizmus című kiállítás az Art+Text Budapest kiállítóte-
rében.

A tárlatot a Puklus Péter kubista szoborfejről szóló ko-
rábbi kortárs fotós projektje inspirálta, amelyet az amsz-
terdami Unseen fotó-
vásár 2015-ös reklám-
kampányaként készí-
tett el. Ennek 
középpontjában egy 
interneten talált, név 
nélküli, fekete-fehér 
kubista portré újrate-
remtése állt. A szobor-
ról időközben kiderült, 
hogy Csáky József elveszett Fej című plasztikája, ami 1914-
ben megjelent a kubista folyóirat, a Montjoie! címlapján. 

A magyar kubizmus alig ismert történetét Barki Gergely 
és Rockenbauer Zoltán művészettörténészek kezdték el 
vizsgálni. Az első világháború előtt Párizsban ugyanis mű-
ködött egy komoly magyar kubista társaság Réth Alfréd-
dal, Csáky Józseffel, valamint Miklós Gusztávval. Hozzájuk 
csatlakoztak olyan fiatal festők, mint Szobotka Imre vagy 
Farkas István. Sokan közülük tanultak a kubisták La Palette 
szabadiskolájában és szerepeltek a párizsi kubista mozgalom 
kiállításain is. A tárlat január 15-ig látható.

Győr városában a négy évtize-
de sikeresen működő képgra-
fikai műhely workshopjai és a 
közel hat évtizedes múltú 

Nemzetközi Művésztelep mellett a legjelentősebb kortárs 
művészeti esemény a magyar és külföldi friss tendenciákat 
bemutató csoportos kiállítás, a Nemzetközi Rajz- és Kép-
grafikai Biennálé.

A kétévente, páratlan években, változó tematika szerint 
megrendezésre kerülő nemzetközi, képzőművészeti se-
regszemle a rajzművészet és a képgrafika eljárásait hiva-
tott bemutatni saját tervezésű és kivitelezésű alkotásokkal. 
A Biennáléhoz kapcsolódó képzőművészeti pályázat, a 
Láthatatlan látható IN/VISIBLE, professzionális, 
képzőművészeti diplomával rendelkező alkotóknak, vala-
mint a képzőművészeti felsőoktatás hall gatóinak kínál le-
hetőséget arra, hogy az utóbbi két évben készített művei-
ket bemutathassák.

2015-ben több mint 200 pályázati anyagból 102 művész al-
kotását választotta ki a szakmai zsűri. A tárlat két helyszí-
nen, az Esterházy-palotában és a Napóleon-házban várja a 
kortárs képgrafika iránt érdeklődőket január 31-ig.

Csodapók világa Az elveszett fej

A magyar festQ

Páratlan m_vészet
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Egy dalmát tábornok a Donnál
Az urivi és a scsucsjei hídfőknél bekövet-
kezett szovjet áttörést követően 1943. ja-
nuár 16-án este a magyar 2. hadsereg 
VII. hadtestének a szovjetek által már 
csaknem teljesen bekerített két hadosztá-
lya számára a visszavonulás elrendelését 
várták...

Jótékony ezüstionok
Egy ortopédiai beavatkozás során a beépí-
tett protézis könnyen elfertőződhet, még 
akkor is, ha az orvosok körültekintően, 
steril körülmények között dolgoztak. Ha 
sikerül az implantátum felületére ezüstio-
nokat juttatni, akkor jó eséllyel védekez-
hetünk a kórokozók ellen, mivel  az ezüst-
ionok elpusztítják a baktériumokat.

A	bWrünkön	keresztül	mérgeznek
A beltéri levegőben található szennyező 
anyagok főleg belégzéssel károsítanak, 
felszívódásukkor azonban a mintegy 
1,5–1,7 négyzetméternyi bőrfelületünket 
is figyelembe kell vennünk. Szerveze-
tünkbe a káros ftalátok is bejuthatnak, 
melyek megtalálhatók az oldó- és tisztí-
tószerekben és sok kozmetikumban. 

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: A fókák színvakok?

A hátlapon
Etyek múltja

A fővároshoz legközelebb fekvő törté-
nelmi borvidék Etyek, mely fehér bo-
rairól híres.

A régészeti kutatások szerint a nép-
vándorláskor népei közül a hunok és az 
avarok is megfordultak itt. A honfog-
lalást követően a Csák nemzetség bir-
tokaként tartották nyilván a falut, 
1326-tól pedig királyi birtok lett. Etyek 
túlélte a török hódoltságot, részese volt 
egyházi birtokként az ide-oda csatolá-
soknak, és befogadta a XVIII. század 
során betelepített német családokat is. 
A történelem pikantériája, hogy 
ugyan ezen németajkú lakosság döntő 
részét a II. világháború után büntetés-
ből kitelepítették innen és helyükre Er-
délyből székelyeket és más magyar te-
rületek lakosait hozták ide. 

Legnevezetesebb látványossága a 
Magyar-kút, mely az 1800-as évek ele-
jén épült a helyi forrásra és biztosította 
az ivóvizet mind az emberek, mind pe-
dig a tenyésztett állatok számára. A fa-
lu asszonyai is itt mosták ki a ruhákat 
mosófa segítségével. Medencéit az 
1960-as évek során betemették, mert 
akkortól vezetékes vízzel látták el a te-
lepülést. Helyreállítása 1996-ben tör-
tént meg és vonzza ide a látogatókat. 
Azóta, a hidak és folyók védőszentjé-
nek, Nepomuki Szent Jánosnak vissza-
helyezett szobra is őrzi. 

Szintén nevezetes a hátlapunkon lát-
ható Szent Vendel szobor is.

Etyek mindig vonzotta a kreatív, al-
kotni vágyó embereket. Csókos Varga 
Györgyi és férje, Csákvári Nagy Lajos 
– ismertebb nevén Mózes – 1955-ben 
költözött ide. Csókos Varga Györgyi 
művészi munkáját tisztelik a Kálvária-
dombon lévő stációk mozaikjainak al-
kotásaiban az itt élők, művészeti iskolát 
hozott létre és számos tanítványt adott 
a jövőnek. Festékes könyve nemzetkö-
zi érdeklődést váltott ki.

Kép és szöveg: 
KÉZDI-NAGY GÉZA
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Etyeki Szent Vendel szobor 
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