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onkológia cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

Három évvel ezelőtt indult ÉT-etológia rovatunk. „Ala-
pító” szerzője, Kubinyi Enikő gyakorló kutatóként és ki-
tűnő tollú ismeretterjesztőként – ahogyan az angolszász 
tudománykommunikációban meghatározzák: science 
writerként – új hangvételt és színt honosított meg la-
punkban. Rövid cikkeiben hétről hétre sikerrel ötvözte 
a friss tudományos eredményekről szóló szakszerű tudó-
sítást az anekdota klasszikus irodalmi műfajának dra-
maturgiai elemeivel és a világháló legmodernebb blog-
stílusjegyeivel.

Nem csoda, hogy írásai különösen népszerűek lettek a 
fiatal olvasók körében. Több alkalommal tapasztaltam, 
amikor középiskolásokkal vagy egyetemistákkal nyílt 
alkalmam beszélgetni az Élet és Tudományról szerte az 

országban, hogy a legtöbben az ÉT-etológia sorozat cik-
kei közül tudtak konkrétan felidézni témákat, sztorikat.  
Ráadásul úgy, hogy a rovatban olvasottakat maguk a 
fiatalok tovább színezték, gazdagították, tehát elevenen 
éltek bennük e témák, foglalkoztatták őket az ott felve-
tett kutatási eredmények.

Tavaly év végén Kubinyi Enikő egy jelentős, nemzet-
közi kutatási projekt vezetésére nyert el támogatást. 
Ezért, bár nagyobb lélegzetű írásokkal továbbra is jelent-
kezik majd időről időre, de heti rendszerességgel megje-
lenő rovatunk gondozását jövő péntektől átadja két 
munkatársának, Bilkó Ágnesnek és Pongrácz Péternek, 
akiknek az írásaival korábban is találkozhattak már la-
punkban.

Kérjük, kedves Olvasónk, fogadja szeretettel a továb-
biakban az állati viselkedés végtelen kincsestáráról szüle-
tő beszámolóikat az ÉT-etológia rovatban!

G.Á.

Kedves Olvasónk!
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	 Kulturális	
ismeretterjesztés

A közelmúltban választotta meg 
a TIT elnökévé Hámori József 
akadémikust, neurobiológust 
a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat közgyűlése. A Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából 

a társulati elnöki terveiről kérdeztük 
lapunk tudományos tanácsadó testü-
letének a tagját.
– Mikor került kapcso-
latba először a Tudo-
mányos Ismeretterjesz-
tő Társulattal?
– Hivatalosan akkor, 
amikor pécsi kuta-
tóként megkaptam a 
baranyai TIT ismeret-
terjesztő elismerését, a 
Grastyán Endre díjat. 
E díj átvétele után vált 
szorossá a kapcsolatom 
a Társulattal, rendsze-
resen tartottam elő-
adásokat. A névadó 
orvosprofesszor, aka-

démikus fantasztikus ismeretter-
jesztő volt, itthon és Amerikában 
egyaránt. S nemcsak a tudomány 
eredményeit népszerűsítette, hanem 
hatalmas műveltsége révén a kutatási 
újdonságokat össze tudta kapcsolni 
a költészettel, szinte „becsomagol-
ta” a lírába a természettudományi 
tudásanyagot. Emlékszem, egy al-
kalommal Amerikában ő ismertet- 
te meg az orvoskutató kollégáival  
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T. S. Elliot költészetét, fejből idé-
zett angol verssorokkal, úgy, hogy 
a mondandóját a hippocampus szer-
kezetével tette a biológusok számá-
ra szemléletessé. Kitűnő retorikai 
képességeit talán a teológiai tanul-
mányaiból „emelte át” az ismeretter-
jesztésbe. Ha a mai TIT még tovább 
szeretné fejleszteni a tevékenységét, 
az eredményességét, akkor ezt a 
grastyáni módszert feltétlenül érde-

mes követnünk: mi-
vel a tudomány szer-
ves része a tágan ér-
telmezett kultúrának, 
ahhoz, hogy a nagy-
közönség minél szé-
lesebb rétegeit meg-
nyerhessük, ötvözni 
kell a művészeti al-
kotások bemutatását 
az éppen aktuális tu-
dományos ismeretek-
kel. A tudományos 
ismeretterjesztés tehát 
mindenkor egyben 
kulturális ismeretter-
jesztés. 

– Szintén mesterei közé tartozott a 
TIT korábbi elnöke, Szentágothai 
János. Tőle mit vett át ismeretter-
jesztőként?
– Az úgynevezett sztorizást. Az 
egyetemi előadásai egyenértékűek 
voltak a legnívósabb ismeretterjesz-
téssel is. A katedrán állva természe-
tesen az anatómiától, szűkebb szak-
területéről indult ki, de hamarosan 
elkezdte színezni a mondandóját: 
antropológiától a kozmológián át 
a botanikáig a legkülönfélébb, a 
tárgyhoz kapcsolható tudást adott 
át a hallgatóinak. Mindig beleszőt-
te az előadásába a zenét és a festé-
szetet, ő maga is kitűnően festett. A 
másik, amit érdemes volt eltanulni 
tőle: az előadói stílusa. Egy anató-

mia előadása után csíptem el egy 
beszélgetést a folyosón két medikus 
között: „Te nem voltál a Szentágothai-
előadáson…” „Nem, de milyen volt?” 
„Csodálatos” „S miről beszélt?” „Azt 
nem tudom, de fantasztikus volt...”
– Mit jelent a TIT tevékenységében 
ezen elvek átültetése a gyakorlatba?
– A kulturális és a tudományos is-
meretterjesztés egységének a képvi-
seletét: egy adott tudományos kérdés 
tágabb szellemi környezetének a be-
mutatását előadásokban, cikkekben, 
rendezvényeinken. E tágabb szelle-
mi körbe a természettudománnyal 
összekapcsolódó alkotó művészet, 
filozófia, zene is beletartozhat.
– A TIT közgyűlésén rövid elnö-
ki expozéjában kulcsmozzanatként 
emelte ki a TIT országos és határo-
kon átnyúló szervezetében rejlő há-
lózati lehetőségeket. Melyek ezek? 
– A TIT számára rendkívül fontos 
az ország minden részén élő embe-
rekkel való minél közvetlenebb kap-
csolattartás. A megyei és egyéb vi-
déki szervezeteknél elengedhetetlen, 
hogy erősítsék a kapcsolatot a hely-

ben működő felsőoktatási 
intézményekkel, melyek a 
tudományos élet regionális 
központjai. Ugyanígy szo-
rosra kell fűzni a viszonyt 
a Magyar Tudományos 
Akadémia területi bizott-
ságaival. Ezen a téren látok 
még kiaknázható lehető-
ségeket. Érdemes arra is 
figyelni, hogy ne legyenek 
párhuzamosságok a területi 
akadémiai bizottságok és a 
TIT rendezvényei között, 
hanem inkább az együtt-

működésen, a közös szervezésen 
legyen a hangsúly. S a vidéki TIT 
központoknak jó kapcsolatot kell 
kiépíteniük a helyi közigazgatással, 
az önkormányzatokkal, mert az ő 
együttműködésükkel lehet még a 
jelenleginél is hatékonyabban elérni 
a célközönségünket. A határon túli 
kapcsolattartás szempontjából sze-
mélyes szerencsés adottságom, hogy 
a Magyar Örökség díjat odaítélő 
bizottság elnökeként jól ismerem a 
határon túli magyar kulturális, tu-
dományos és felsőoktatási szerve-
zeteket és intézményeket. A TIT 
külhoni kapcsolatait e tapasztalata-
im alapján szeretném tovább gazda-
gítani.

GÓZON ÁKOS

Grastyán Endre síremléke Pécsett

Szentágothai János professzor elQadás közben

Hámori József akadémikus, 

a TIT elnöke
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Hasonló eredménnyel járt a Bécsi 
Egyetem kutatója, Bea Maas indonéz 
kakaóültetvényeken végzett kísérle-
te. A denevérek elől elzárt területe-
ken a növényeket károsító rovarok 
nagyobb számban jelentek meg, és 
a termés egyharmadára esett vissza.

Christian Voigt, a berlini Leibnitz 
Intézet tudományos munkatársa, 
több denevéreket vizsgáló tanul-
mány írója saját számítását említi. A 
Thaiföldön található Khao-Chon-
Pran barlangban körülbelül 2,6 mil-
lió Tadarida plicata fajhoz tartozó 
szelindekdenevér él. Ezek az állatok 
minden éjszaka kirajzanak vadász-
ni, és ennek során saját testsúlyuk-
kal megegyező mennyiségű rovart 

fogyasztanak el, ami éjszakánként 
17,5 tonna rovart jelent, csak ennek 
az egy barlangnak a környezetében. 
Tanulmányok szerint évente legke-
vesebb 3000 tonna rizs elvesztését 
akadályozzák meg a denevérek, és 
ezzel közel 26 000 ember táplálékát 
biztosítják.

A mexikói bulldogdenevér (Ta da
ri da brasiliensis) – becslések szerint a 
faj százmilliói (!) élnek Észak-Me-
xikó és az USA déli részén – akár 
3000 méteres magasságba is felre-
pül, és több, mint 100 kilométeres 
távolságot is becserkész egy éjsza-
ka alatt. A denevérek az Amerikai 
Egyesült Államokban éves szin-
ten 2–3 milliárd dollárt takaríta-
nak meg a farmereknek, ennek 
nagyrészét permetzőszerekre ad-
nák ki. Ennyivel is kevesebb kör-
nyezetkárosító anyag kerül a kör-
nyezetünkbe.

Voigt szerint például a repce, és 
más Európában termesztett mező-

	 Éjszakai	jótevWk

A gazdák hasznos segítőtársa. 
Haszonnövények megmentője. 
Környezetbarát növényvédő. Fák 
barátja. Repülő tápanyagszállí-
tó. Növények beporzója. 

Melyik lehet ez az állat? A denevér!
A zoológusok jó darabig nem so-

kat foglalkoztak vele. Talán mert 
éjszakai életmódja miatt körülmé-
nyesebb a megfigyelése. Vagy mert 
rossz a híre: mindenféle hátborzon-
gató történet fűződik a nevéhez, 
gondoljunk csak egy kísértetkas-
télyra – ki látott már olyat dene-
vér nélkül? De abban is biztosak 
lehetünk, hogy boszorkányok által 
főzött kotyvaléknak is lényeges 
alkotóeleme a denevér valamelyik 
testrésze.

Ám minden rossznak végeszakad 
egyszer, így a denevérre is felfi-
gyeltek lassacskán, annál is inkább, 
mert szinte mindenütt ott van. Az 
Antarktisz kivételével valamennyi 
földrészen megtalálható, eddig 1100 
ismert fajt tartanak számon. Ezzel 
a denevér a második az emlősök 
között, csupán a rágcsálók tudták 
megelőzni őket. Ráadásul a denevér 
– többnyire – hasznos állat, táplál-
kozzon akár rovarokkal, növények-
kel, vagy legyen akár vérszívó.

A rovarokkal táplálkozó dene-
vérek világviszonylatban évente 
akár egy milliárd dollárt is megta-
karíthatnak a mezőgazdaságnak, 
és ez csak a kukoricatermesztésre 
vonatkozó összeg. Josiah Maine és 
Justin Boyles, a Southern Illinois 
University két környezetkutatója 
kísérlettel igazolta ezt a számítást. 
Az illinoisi kukoricaföldekből ki-
választottak hatot, ezek fölé éj-
szakára hálót feszítettek. A háló 
olyan sűrű volt, hogy a rovarok 
átfértek rajta, de a denevérek nem 
tudtak a növényekhez jutni. Azt 
tapasztalták, hogy a fedetlen terü-
leteken 60%-kal kevesebb falánk 
ameriaki gyapottok-bagolylepke 
(Helicoverpa zea) lárvát találtak, 
mint azokon a földeken, melye-
ket a denevérek elől elzártak. Ez 
a kártevő önmagában is pusztítja 
a növényeket, de gombafertőzé-
sek előtt is megnyitja az utat, ami 
további terméskieséshez vezet. A 
gazdáknak ezért nagyobb mennyi-
ségű növényvédőszert kell a meg-
betegedések ellen használniuk.
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gazdasági növény esetében is kimu-
tatható lenne a denevérek áldásos 
hatása, de ilyen vizsgálatot még nem 
végeztek. Az azonban már kiderült, 
hogy a fák leveleivel táplálkozó ro-
varok jobban elszaporodnak és na-
gyobb levélkárokat okoznak azokon 
a területeken, ahol nem élnek dene-
vérek.

Ahol ennyi denevér él, ott bizony 
végtermékük is nagy mennyiség-
ben megtalálható. Vannak állatok, 
melyek közvetlenül táplálkoznak 
ebből, de a nitrogénben gazdag 
denevérguánót igen jól hasznosítják 
például azok a fák is, melyek od-
vaiban denevérek tanyáznak. Kü-
lönösen értékes a vérszívó vámpír-
denevérek ürüléke. Ezek az állatok 
az éjszaka folyamán kirepülnek a 
legelőkre, ahol fehérjegazdag táplá-
lékhoz juthatnak – vérhez. Miután 
jóllaktak, visszarepülnek szállásukra 
a fák odvaiba, és később itt ürítenek. 
Tehát nem csak gondoskodnak a fák 
számára tápanyagról, hanem annak 
szállítását is elvégzik. Ez a tevékeny-
ség azokon a helyeken lehet nagy je-
lentőségű, ahol a talaj soványabb, és 
nagy szükség van nitrogén és foszfor 
pótlására.

Azok a denevérfajok, melyek gyü-
mölcsöket fogyasztanak, hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy különböző nö-
vények magjai nagy távolságokra is 
eljussanak, és új egyedek fejlődhes-
senek belőlük. A nektárral táplálko-
zók pedig a beporzásban teljesítenek 
szolgálatot. Sok növény a sötétben 
feltűnő halvány színével és édes il-
latával jelzi helyét a denevéreknek, 
akik hosszú, keskeny pofájukkal és 
hosszú nyelvükkel szívják ki a nek-
tárt, és eközben a máshol rájuk ra-
gadt virágport is átadják. Denevérek 
nélkül nem virágozna így Dél-Kelet 
Ázsiában a durián gyümölcs keres-
kedelme, ami milliós üzletet jelent a 
helyieknek.

A sok dícséret mellett a denevé-
rek Európában élő legnagyobb testű 
képviselője, az óriás koraidenevér 
(Nyctalus lasiopterus) azonban fekete 
pontot kapott. Erről az állatról soká-
ig úgy gondolták, hogy rovarokkal, 
esetleg gerinctelen állatokkal táplál-
kozik - mígnem kiderült, hogy éne-
kesmadarakkal is kiegészíti étlapját: 
nincs biztonságban tőle a vörösbegy, 
a csilpcsalpfüzike, vagy a kerti rozs-
dafarkú sem. 

HESZ MARIANNA

Az óriás koraidenevér (Nyctalus lasiopterus)
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	 Fekete	lyuk	éhkoppon

A Sloan Digitális Égboltfelmérés 
(Sloan Digital Sky Survey: SDSS) 
adatait feldolgozó csillagászok 
2003 januárjában egy  ragyogó, 
távoli kvazárt fedeztek fel, amely 
az SDSS J1011+5442 katalógusje-

let kapta. A 2015 elején készült felvé-
teleken azonban már hiába keresték, a 
helyén csupán egy szokványos galaxist 
láttak. A kezdeti meghökkenést rövid 
idő alatt reményteli izgalom váltotta 
fel. „Szinte azonnal felvetődött ugyanis, 
hogy közvetlen szemtanúivá válhattunk 
egy kvazár drámaian gyors kikapcsolásá-
nak, amely csillagászati időskálán nézve 
hihetetelenül rövid, szemvillanásnyi idő 
alatt ment végbe” – mondta az SDSS 
egyik nemzetközi kutatócsoportját ve-
zető Jessie Runnoe, a Pennsylvaniai Ál-a Pennsylvaniai Ál-
lami Egyetem (PSU) csillagásza. 

A kutatók szerint a galaxis szívében 
megbújó szupermasszív fekete lyuk 
ugyan továbbra is a helyén van, ám az 
„éléskamrája” – azaz a számára elérhe-
tő gáztömegek – az elmúlt 10 év alatt 
teljesen kiürült, ezért aktív működése 
megszűnt. 

„A fekete lyukba örvénylő forró gáz suA fekete lyukba örvénylő forró gáz su-
gárzásának hirtelen lecsökkenése elképesztő 
mértékű volt – mondta Michael Eracleous, 
a PSU csillagász-asztrofizikus profesz-
szora, aki szintén részt vett a kutatásban. 
– A luminozitás 50ed részére csökkent; ez 
azt jelenti, hogy ha a rendszer első megfigye-
lése mostanában történt volna, akkor csupán 
egy szokványos galaxist észlelünk, amelyben 
nincs éppen működő, aktív galaxismag.” 

A felfedezést (a véletlen szerencse 
mellett) az SDSS immár 15 éve tartó, 
folyamatosan ismétlődő megfigyelései 
tették lehetővé, melyek során időről 
időre visszatér a korábban már meg-
figyelt objektumokra, s ezáltal az idő 
dimenziójában is vizsgálhatóvá teszi 
őket. Ez ugyan az esetek túlnyomó 
többségében nem kecsegtet látványos 
eredményekkel, hiszen csillagászati 
időskálán mérve az észrevehető válto-
zások általában több nagyságrenddel 
nagyobb léptékben mennek végbe, 
ám – mint ez a felfedezés is mutatja – 
időnként akadnak kivételek.

Az SDSS felmérésben az SDSS 
J1011+5442 kvazár spektrumát először 
2003 januárjában vették fel: ennek 
alapján adatokat kaptak a galaxisban 
lapuló szupermasszív fekete lyuk által 
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elnyelt gáztömegek tulajdonságairól. 
A következő, 2015 elején felvett spekt- következő, 2015 elején felvett spekt-
rum alapján a kutatóknak lehetőségük 
nyílt arra, hogy a fekete lyukba ör-
vénylő gáz sugárzásának intenzitását 
összehasonlítsák a 12 évvel korábbival. 

Emellett azonban, az eltelt 12 év során 
más csillagászati megfigyelőeszközök-
kel is vizsgálták az objektumot. Eze-. Eze-Eze-
ket a megfigyeléseket is összegyűjtve, 
Runnoe és munkatársai le tudták szű- és munkatársai le tudták szű-
kíteni azt az időintervallumot, amikor 
a változás végbement: ebből kiderült, 
hogy a kvazár luminozitása alig néhány 
év alatt csökkent az 50-ed részére, ami 
a kutatócsoport szerint annak tulajdo-
nítható, hogy a kvazár valamennyi, a 
közelében elérhető gázt elfogyasztotta. 
„Ezzel teljesen kiürült a fekete lyuk élésEzzel teljesen kiürült a fekete lyuk élészzel teljesen kiürült a fekete lyuk élés-
kamrája, legalábbis átmenetileg – mondta 
Runnoe. – Óriási szerencse, hogy sikerült 
elkapnunk ezt a pillanatot.”

Miért is jutottak a csillagászok erre a 
következtetésre?

A kvazárok távoli galaxisok aktív 
magjai, olyan szupermasszív fekete 
lyukak, amelyek egy körülöttük ki-
alakult akkréciós korongon keresztül 
gáztömegeket nyelnek magukba. A 
fekete lyuk felé örvénylő gáz eközben 
több millió fokra hevül (mintegy ezer-
szeresére a Nap felszíni hőmérsékleté-
nek), s ennek eredményeként olyan in-
tenzív sugárzást bocsát ki, amely több 
milliárd fényév távolságból is látható.

A kvazár luminozitásának hirtelen 
csökkenésére a csillagászok kezdetben 
három lehetséges magyarázatot vettek 
számításba. Az első szerint a fekete lyu-
kat tartalmazó galaxison egy sűrű por-
felhő haladt keresztül, amely a látóvona-
lunkba esve elfedte a kvazárt. Ez a ma- Ez a ma-Ez a ma-

gyarázat azonban hamar megdőlt, mivel 
nem ismerünk olyan mechanizmust, 
amelynek révén egy porfelhő olyan se-
besen mozoghatna, hogy néhány év 
alatt a fényességet 50-ed részre csök-
kentse.  Egy másik lehetőség, hogy az 
eredeti 2003-as megfigyelés egy átme-
neti, rövid ideig tartó kitörés volt, ami-
lyet például egy a fekete lyuk közelébe 
sodródott csillag széttépése és elnyelése 
váltott ki. Ilyen jelenséget több esetben is 
megfigyeltek már. Ezt azonban cáfolják 
a közbenső évek során más eszközökkel 
végzett vizsgálatok, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy a kvazár éveken keresztül 
stabilan és intenzíven ragyogott. 

Így maradt végül a harmadik le-
hetőség, amely szerint a fekete lyuk 
– legalábbis átmenetileg – teljesen 
elfogyaztotta a régiójában számára el-
érhető gázkészleteket.

Az, hogy ilyesmi időről időre megtör-
ténhet, valójában nem meglepő, hiszen 
a galaxisokban megbújó szupermasszív 
fekete lyukak jelentős része jelenleg nem 
aktív, vagy csak mérsékeltebb aktivitást 
mutat. Ebből az alvó állapotból általában 
csak nagyobb katasztrófák, például gala-
xisok ütközése, összeolvadása billenti ki 
őket, amelyek révén friss gáz kerül a ga-
laxisba. Arra utaló jeleket is találtak már 
korábban, hogy régebben aktív magok 
valamikor „kikapcsoltak”, ám ezek 
mind több tíz- vagy százezer évvel ez-
előtti történések emlékei voltak, ennek 
alapján ilyen nagyságrendűnek becsülték 
magának a kikapcsolás folyamatának az 
időtartamát is. Arra, hogy az ennyire 
hirtelen, mindössze néhány év alatt vég-
bemehet, eddig semmi sem utalt.
Forrás: science.psu.edu/news-and-events/2016-
news/Eracleous1-2016

Fantáziakép a kvazárról, közvetlenül a kikapcsolás elQtt, az utolsó gáztömegek elnyelése 
közben. Alul a kvazár 2003-ban  (felfedezésekor) az SDSS által felvett spektruma.

KÉP: DANA BERRY/SKYWORKS DIGITAL, INC.
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1.
rész

Csíkszentkirályi és krasz na-
hor kai gróf Andrássy Gyula 
1823. március 3-án született a 

Zemplén vármegyei Tőketerebesen. 
Más források szerint Abaúj megyében, 
Kassán, a családnak a Fő utcában lévő 
palotájában, de van, aki úgy 
tudja, hogy a Gömör me-
gyei Oláhpatakon, az édes-
apja által építtetett föld- 
szintes, klasszicista stílusú  
kastélyban. 

Édesapja, gróf Andrássy 
Károly nem volt hosszú éle-
tű ember, 1792-ben született 
és 53 éves korában, 1845-
ben elhunyt. Édesanyja, 
gróf Szapáry Etelka azon-
ban szép magas kornak szá-
mító életkort ért meg, 1798-
ban született és 1876-ban 
hunyt el. Három fiuk született, Manó 
(1821-1891), Gyula (1823-1890) és Ala-
dár (1827-1903).

A család és a gyermekkor
Az Andrássy család Erdélyből, Csík-
szentkirályból származott. Innen az első 
nemesi előnevük. 1550-ben Andrássy 
Péter kapott adománylevelet a 
csíkszentkirályi birtokra, de  1575 júliu-
sában, a kerelőszentpáli csata után me-
nekülnie kellett onnan. 1580-ban  
II. Rudolf kinevezte Krasznahorka 
várkapitányának. Az Andrássy család 
birtokai jelentős részben a Felvidéken 
voltak, de emellett Zemplénben, Bor-
sodban, sőt a Szabolcs megyei Tiszado-
bon is otthon voltak, és a XIX. század-
ban közel százezer hold földterület volt 
a kezükön. 

Andrássy Gyula nem vezetett naplót. 
Gyermek és ifjúkoráról kevés adattal 
rendelkezünk. Annál értékesebb, hogy 

A N D R Á S S Y  G Y U L A  I F J Ú KO R A

unokája, Károlyi Mihályné Andrássy 
Katinka könyvében megemlékezett 
nagyapjáról és a családi legendárium 
alapján a nagyapa gyerekkoráról is 
megőrzött egy történetet: „A családban 
sok adomát meséltek róla. Gyerekko-

romban azt a történetet szerettem a leg-
jobban, hogyan szalasztotta tízéves ko-
rában az iskolaigazgatóját árkon-bok-
ron keresztül. Nagyapám valami rossz 
fát tett a tűzre az iskolában, amelyben 
rövid ideig bentlakó volt, s ezért néhány 
nyaklevest kapott. Felháborodott a ta-
nítója arcátlan viselkedésén s azon, 
hogy őt testi fenyítésben részesítette, 
fogta magát, összecsomagolta iskola-
táskáját, faképnél hagyta az iskolát, s a 
réteken keresztül elindult hazafelé. Az 
internátus igazgatója megrémült, hogy 
elveszíti előkelő növendékét, utánaeredt 
tehát gödrökön, bozóton át, s kérlelte, 
hogy jöjjön vissza. A kisfiú időnként 
meg-megállt, de csak azért, hogy felté-
tel nélküli fegyverletételt követeljen ül-
dözőjétől: visszamegy, ha a tanító bo-
csánatot kér tőle, és becsületszavára 
megfogadja, hogy soha többé nem al-
kalmaz vele szemben ilyen módszere-
ket. Legelőkön, szántóföldeken át folyt 

a harsány vita az ijedt igazgató és kö-
nyörtelen növendéke között; a kisfiú 
önérzetesen, méltóságteljesen ballagott 
otthona felé. ... A tanítónak engednie 
kellett, nagyapám diadalmasan tért 
vissza az iskolába.”

Andrássy Gyula azonban 
nem sokáig járhatott nyilvános 
iskolába, mert ez akkoriban az 
arisztokrata körökben nem volt 
szokásban. Házitanítók oktat-
ták az ifjakat. Középfokú ta-
nulmányaiból a sátoraljaújhelyi 
piarista gimnáziumban tette le 
a vizsgáit, majd a pesti egyete-
men jogot tanult. Később kül-
földi tanulmányútra ment és 
egyetemi kurzusokat hallga-
tott, diplomáciai, jogi és köz-
gazdasági tanulmányokat foly-
tatott. Nyelvi akadályok nem 

voltak, mert az arisztokrata családok-
ban kicsi koruk óta külföldi nevelőnők 
voltak a gyerekek mellett, akiktől anya-
nyelvi szinten megtanultak németül és 
franciául. Volt olyan család, amelyik 
angol nevelőnőt is alkalmazott.  

Emellett sokat olvastak, a kastélyok-
ban nagy könyvtárak voltak, rengeteg 
idegennyelvű könyvvel, mindenekelőtt 
német és francia munkákkal. Goethe 
és Schiller köteteket például nagyon sok 
kastélyban tartottak, de volt ahol 
Shakespearet is. A verseket is nagy ra-
becsülték a reformkori emberek, Pető-
fit és Aranyt már egykorúan is olvastak 
a korábbi költők mellett. Állítólag az 
1840-es években Andrássy Gyula is 
megpróbálkozott a versírással, ami 
egyáltalán nem volt egyedi, sokan tet-
ték, de nem ismerünk tőle fennmaradt 
verset.

Viszont Andrássy Gyula fiatal korától 
szívesen rajzolt és nagy műgyűjtő volt. 

Különös	eseményre	került	sor	165	évvel	ezelWtt,	a	pesti	Újépületnél:	emigránstársaival	együtt	távol-
létében	felakasztották	Andrássy	Gyulát,	aki	–	túlélve	ezt	az	ítéletet	-	a	XIX.	század	második	felének	
egyik	legnagyobb	hatású	magyar	politikusa	lett.	Kétrészes	cikkünk	elsW	írásából	megtudhatjuk,	hogy	

mi	vezetett	e	jelképes	kivégzéshez.	

A	MdGYdJTV	
DIPLOMATA	FVISPÁN

Az 1847–48-as pozsonyi országgy_lés épülete
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volt már pályája elejétől kezdve. Néze-
teinek kialakulásában bizonnyal szere-
pe volt édesapja felfogásának, illetve 
annak a körnek, akikkel az apa kapcso-
latot tartott. Elvitathatatlan szerepe volt 
a Széchenyi Istvánnal való korai talál-
kozásnak, aki nagyon mély benyomást 
tett a fiatal Andrássy Gyulára. Rövide-
sen azonban nőtt a távolság köztük, 
mert Andrássy a gyorsabb reformok és 
a radikálisabb ellenzékiség híve lett.

Első országgyűlési felszólalását Po-
zsonyban mondta el, 1847. november 
11-én, a nádorválasztás ügyében. Sajá-
tos, finom humora volt, amely a beszé-
deiben is megjelent. 1847 novemberé-
ben azt tanácsolta Csongrád megye 
egyik követének, hogy „óvatos legyen, 
mert sok ellenséget csinál pártjának, ha nem 
csak a dohányt, hanem a loyalitást is mono-
polizálni akarja”. (A kormány ki akarta 
terjeszteni a dohánymonopóliumot 
Magyarországra is, a képviselőtársaival 
pedig a kormány iránti lojalitásukat 
akarták kiterjeszteni az ellenzékre is, 
amely csak az uralkodó iránt volt lojá-
lis.)

1848. február elején zajlott az utolsó 
rendi országgyűlés egyik legnagyobb 
vitája az adminisztrátori rendszerről. 
Minthogy az országgyűlés követei kö-
zül többen a legfontosabbnak azt látták, 
hogy biztosítani lehessen a köztehervi-
selésre, az örökváltságra és a városok 
rendezésére vonatkozó törvényjavasla-
tok szentesítését, ezért titokban előre 

szavukat adták István nádornak, hogy 
elállnak az adminisztrátori rendszer, 
mint legfőbb sérelem vitatásától, ha a 
kormány ünnepélyes nyilatkozatban ad 
biztosítékot a megszüntetéséről. A sza-
vazást megszervezték és ebben az ellen-
zék részéről is többen benne voltak. Az 
országgyűlés 24 szavazattal 23 ellené-
ben leszavazta az ellenzéket.

Az elkeseredett vitában Andrássy is 
felszólalt. Ebben „megvallja, hogy ingerül-
ten szólal fel, de ő ezen ingerültségre büszke, 
s aki hideg tud maradni most, azt csodálni 
igen, de irigyelni nem tudja.”

Aztán az események felgyorsultak, el-
érkezett 1848. március közepe és más 
kérdések kerültek a politika előterébe.

A  forradalomban  
és	szabadságharcban

Amikor 1848. március 13-án Bécsben 
kitört a forradalom Andrássy megyéje 
országgyűlési követeként Pozsonyban 
tartózkodott. Az országgyűlés márci-
us 14-én elfogadta Kossuth március 
3-i felirati javaslatát. Felszólalásában 
Andrássy is a javaslat elfogadása mel-
lett szállt síkra és beválasztották a már-
cius 15-én Bécsbe utazó küldöttség 
tagjai közé.

1848. április 22-én István nádor kine-
vezte Zemplén megye főispánjává. 
Andrássy ekkor 25 éves volt. Nagy ha-
talom került a kezébe és óriási felelősség 
hárult rá, de ő nem ijedt meg a feladat 
nagyságától. Nagyon karakán fiatal-

Már az 1840-es évektől kezdett festmé-
nyeket vásárolni, először a nyugat-euró-
pai útján. Gyűjteményében volt Tin to-
retto, Tiziano, Turner  egy-egy képe, és 
egy különleges Rembrandt önarckép. 
Később vett Zichy Mihály, Mészöly Gé-
za, Madarász Viktor, Greguss Imre és 
Székely Bertalan képeket.

A	politikában
Az első közéleti szereplésére 1845 szept-
emberében került sor, Zemplén megye 
közgyűlésén, amikor megyéje szolgála-
tába állt és letette a táblabírói esküt. Ép-
pen abban az esztendőben, amikor a 
bécsi udvar az adminisztrátori rendszer 
bevezetésével a legveszélyesebb táma-
dást intézte a megyék ellen. A várme-
gyéket a kortársak „az alkotmány véd-
bástyái”-nak tekintették. Magyaror-
szág az 1820-as évektől harcot vívott a 
konzervatív bürokratikus osztrák 
rendszerrel, amely  az ország fejlődését 
politikai, kulturális és gazdasági téren 
egyaránt akadályozta. Ehhez a küzde-
lemhez csatlakozott Andrássy is. 1846-
ban több vezércikket írt a Csengery 
Antal által szerkesztett Pesti Hírlapba az 
adminisztrátori rendszer ellen.

1847. október 14-én Zemplén megye 
országgyűlési követévé választották. 
Andrássy ellenzéki, liberális politikus 

A pákozdi csata
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Ausztriával szemben. Pulsz-
ky Ferencet, a magyar kor-
mány londoni megbízottját 
arra bíztatta, hogy érje el az 
angol kormány osztrákbarát 
vagy semleges politikájának 
a megváltoztatását. Ő maga 
pedig azon dolgozott, hogy 
a törököket sikerüljön be-
vonni egy  oroszellenes ka-
tonai akcióba, a Magyaror-
szág ellen a román fejede-
lemségekben – vagyis akkor 

török felségterületen, mert a román 
fejedelemségek csak 1859-ben füg-
getlenedtek Törökországtól – átvo-
nuló orosz csapatokkal szemben. Ez a 
törekvése azért nem sikerülhetett, 
mert Törökország tisztában volt saját 
katonai gyengeségével és nem akart 
ekkor háborúba keveredni Oroszor-
szággal.

A világosi fegyverletétel után 
Ausztria és Oroszország jegyzékben 
követelte a Portától, hogy adja ki a 
magyar és a lengyel emigránsokat. 
Andrássy azon dolgozott, hogy erre 
ne kerüljön sor. Törökország nehéz 
helyzetbe került, ezért a török kül-
ügyminiszter Andrássyt is távozásra 
szólította föl, a szultáni tanács pedig 
szeptember 8-án az emigránsok ki-
adatása mellett döntött. A török kor-
mányfő azt tanácsolta, hogy a mene-
kültek térjenek át az iszlám hitre, 
mert akkor nem adják ki őket. Ezt 
azonban csak kevesen voltak hajlan-
dóak megtenni. Ennek ellenére a 
Porta szeptember közepén megta-
gadta a kiadatásukat és ez a lépése a 
diplomáciai kapcsolatok megszakítá-
sához vezetett Ausztriával és Orosz-
országgal. Viszont közben Nagy-Bri-
tannia és Franciaország is Törökor-
szág mellé állt, így Ausztria és Orosz-
ország meghátrált. A török kormány 
ígéretet tett, hogy a legfőbb emig-
ránsokat Kis-Ázsiába internálja.

Andrássy nem várta be, hogy inter-
nálják – mert török barátai bizalma-
san figyelmeztették, hogy ő is az in-
ternálandók közé kerülhet – novem-
ber 25-én elhagyta Konstantinápolyt 
és Párizsba utazott. A párizsi szalo-
nok „szép akasztottja” lett, ám haza-
térte után mégis felfelé ívelt a politi-
kai pályája.

KOZÁRI MONIKA

(Következik jövő héten: Szép akasztott-
ból miniszterelnök)

ember volt, éles elmével és rendkívüli 
képességekkel. 1848. július közepén be-
választották abba a küldöttségbe, amely 
a főrendiház válaszfeliratát vitte az 
uralkodónak, így augusztus 8-án jelen 
volt Innsbruckban az átadáskor. Két 
hónappal későbbre a körülmények na-
gyon megváltoztak és már a harctéren 
találjuk. Először mint főispán,  a Zemp-
lén megyei őrsereg élére állt. Részt vett 
a pákozdi csatában 1848 szeptemberé-
ben. Majd 1849. április elején csatlako-
zott a főváros felé előnyomuló fősereg-
hez. Április 6-án részt vett az isaszegi 
csatában, majd 19-én a nagysallói ütkö-
zetben is. A fősereggel együtt vonult be 
Komáromba.

Nagyjából egy éven keresztül volt 
Zemplén megye főispánja. Nem sok 
ideje volt, amit a megyéjében tölthetett, 
mert a hadi és politikai események vit-
ték magukkal.

Szemere Bertalan kormánya 1849 
májusában a magyar kormány meg-
bízottjaként Konstantinápolyba küld-
te. Az volt a feladata, hogy a török 
kormánynál tegyen lépéseket a Bán-
ságból Havasalföldre menekült csá-
szári-királyi csapatok lefegyverzése 
ügyében. Útközben megállt Belgrád-
ban és találkozott többek között Ilja 
Garasanyin szerb belügyminiszterrel, 
azzal a céllal, hogy rávegye, Ga ra sa-
nyin hívja vissza a Magyarországon 
harcoló szerb önkénteseket. 
1849. június végén érkezett meg 
Konstantinápolyba. A török kor-
mány nem ismerte el őt Magyaror-
szág diplomáciai képviselőjének, de 
nem is utasították ki, pedig Ausztria 
ezt többszörösen követelte. Andrássy 
a török fővárosban jó kapcsolatokat 
épített ki a török kormány egyes tag-
jaival is, csakúgy mint az angol és 
francia követekkel. Arra a következ-
tetésre jutott, hogy Anglia támogatá-
sa nélkül Törökország nem lép fel 

ÉT-ETOLÓGIA

Vadállatok emberközelben

Milyen fajok tűnnek el ott, ahol sok az 
ember? Mi történik az állatokkal a sű-
rűn és a kevésbé lakott területeken? 212 
faj vizsgálata szerint a nagy termetű 
madarak, pelikánok, sirályok,  sokkal 
jobban tűrik az emberi zavarást, mint a 
kisebbek, például a kolibrik. 

Amikor egy vadállat először találko-
zik emberrel, úgy reagál, mintha raga-
dozóval került volna szembe, vagyis el-
menekül. De ha rendszeresen találko-
zik emberekkel, akkor van rá esély, 
hogy hozzászokik a jelenlétükhöz. Ám 
a fajok tűrőképessége nem egyforma. 

Sok kutató közreadta már a megfigye-
léseit arról, hogy a különböző területe-
ken élő állatok hány méterre engedik 
magukhoz közel az embereket, mielőtt 
elmenekülnének. Ezeknek az összegzé-
sével az a nem meglepő eredmény adó-
dott, hogy a városi környezetben élő 
emlősök, madarak és gyíkok jobban el-
viselik az emberek közelségét, mint a 
vidékiek. Azt viszont senki nem sejtet-
te, hogy a madaraknál a méretnek is je-
lentős a szerepe. Sőt, épp az a közismert, 
hogy a nagy méretű állatokat gyakrab-
ban megzavarják az emberek, mint a 
kicsiket. Ez így is van, de csak a ritkán 
lakott területeken. A városokban, ahol 
az ember-állat interakciók többnyire 
barátságosak vagy semlegesek, a nagy 
méretű állatok végül megtanulják, 
hogy az emberek nem veszélyesek. A 
nagy madárfajokat tehát épp a toleran-
ciájuk miatt nem annyira kell félteni az 
emberek jelenlététől, mint azt korábban 
hittük, és valószínűleg az ökoturizmus 
sem jelent számukra veszélyt. A kisebb 
madarak fennmaradásához viszont na-
gyon fontos az emberi zavarástól men-
tes területek megóvása.

KUbiNyi ENiKő

Az Andrássy-palota Kassán



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/4   105

Ezen döntésben az egyik legfon-
tosabb segítség a variáns gyako-
risága. A gyakori variánsok 

rendszerint sok ezer-tízezer évvel ez-
előtt alakultak ki, így súlyos betegséget 
okozó szerepük valószínűtlen, hiszen 
ha hatásuk súlyos lenne, kiszelektálód-
tak volna, vagy az általuk okozott be-
tegség gyakori lenne. Így azon varián-
sok, melyeket az emberek több mint 
2%-a hordoz, rendszerint nem felelő-
sek ritka, súlyos betegségekért.

Meglepő volt ezért, hogy bebizonyo-
sodott egy gyakori variáns (R229Q az 
NPHS2-génben) szerepe egy olyan re-

cesszíven öröklődő, súlyos vesebeteg-
ségben, ami kevesebb, mint egy gyer-
meket vagy fiatal felnőttet érint 
100 000-ből. A betegségben a vese 
szű rőfunkciója károsodik a szitát kép-
ző egyik membránfehérje, a podocin 
mutációja miatt. Kezdet-
ben ezen, minden tizen-
ötödik ember által hordo-
zott R229Q-variáns hatá-
sát azzal magyarázták, 
hogy enyhén károsítja a 
podocin működését, és 
amennyiben a másik szülő-
től örökölt génkópián egy 
súlyos mutációhoz társul, betegséghez 
vezet. Ez azonban nem magyarázta a 
gyakoriságból fakadó ellentmondást, 
ezért kezdtük kutatni. 

Gyakori variáns, súlyos 
betegség

Kezdetben az volt a célunk, hogy ki-
mutassuk, nem okozhat betegséget 
minden esetben, ezért olyan egészsé-
ges felnőtteket kerestünk, akik az 
egyik szülőtől örökölt génváltozaton 
egy mutácót, a másikon pedig az 
R229Q-variánst hordozzák. Ezen 
társulás azonban igen ritkán található 
meg az átlagpopulációban (körülbelül 

1:10 000), ezért azon egészséges szülő-
ket kezdtük vizsgálni, akiknek a gyer-
meke az NPHS2-génben hordozott 
mutációk miatt beteg. Ezeknek a gyer-
mekeknek a szülei biztosan hordozzák 
az egyik nagyszülőtől örökölt génvál-

tozaton a gyermeküknek 
átörökített mutációt, a má-
sik génváltozaton pedig – 
várakozásunk szerint – 
3-4% eséllyel az R229Q-
variánst. Három százalék 
eséllyel már reális volt a ke-
resés, de még így is sok csa-
ládra volt szükség, ami egy 

francia laboratóriumban állt rendelke-
zésre. A vizsgált 129 francia és magyar 
egészséges szülőből valóban megtaláltuk 
hatban egy mutáció és az R229Q-
variáns társulását, igazolva elképzelé-
sünket, hogy ezen társulás nem min-
den esetben vezet betegséghez.

Egymásra ható mutációk
A következő lépés annak megértése 
volt, hogy miért okoz ezen variáns 
bizonyos esetekben mégis betegsé-
get, miért fordul elő nagyobb gya-
korisággal betegekben. Arra figyel-
tünk fel, hogy más mutációk társul-
nak az R229Q-variánshoz a bete-

A DOMINANCIAVISZONYOK SZEREPE A GYERMEKVÁLLALÁSBAN

GENETIKAI 
KV-PAPÍR-OLLÓ

Az emberiség úgy vágott neki a 

harmadik évezrednek, hogy 

megismerte	 az	 emberi	 DNS-t	
alkotó bázisok, a 3 milliárd 

adenin, guanin, citozin és timin 

sorrendjét. Minden bázisból 

egy-egy	 kópiát	 öröklünk	 édes-
anyánktól	 és	 édesapánktól.	
Nem	 vagyunk	 azonban	 egyfor-
mák,	 mindenki	 különbözik	 a	
mintaszekvenciától átlagosan 

minden	ezredik	bázisban,	össze-
sen	tehát	körülbelül	3	millióban.	
Ezen	genetikai	variánsok	jelen-
tWsége	változó,	többségük	nem	
befolyásolja a génekben kódolt 

fehérjék	 szerkezetét,	 meködé-
sét, mások azonban súlyosan 

károsítják azt. A genetikus 

egyik legfontosabb feladata, 

hogy	 eldöntse,	 mely	 variánsok	
felelWsek	a	betegségekért.

K 109718
PUB-I 117209
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A különbözQ NPHS2-mutációk és az R229Q-variáns dominanciaviszonyai

Az elméleti szülQpár egyik tagja egészséges, mert az R229Q (papír) és egy olyan mutáció 
(kQ) társulását hordozza, mely az R229Q-podocin m_ködését nem befolyásolja. A másik szü-
lQ azonban beteg, mert két mutáció társulását hordozza. Ezen két mutáció közül az egyik (ol-
ló) az R229Q-podocin m_ködését is képes károsítani. Gyermekeik egy autoszomális recesz-
szív betegségben szokatlan arányban, 75%-ban lesznek érintettek (A, C, D), ezen esetekben 
valamely mutáció hatása dominál (az ábra kockáiban a domináns tárgy helyezkedik el felül). 
A ‚B’ asszociációt öröklQ gyermek esetében a ‚papír’ dominál (R229Q), mely megkíméli a 
gyermeket a betegségtQl. Az érintett gyermekek betegségének súlyossága különbözik: az ‚A’ 
társulást hordozóé lesz a legenyhébb, mert az ‚olló’ mutáció nem tud minden ‚papírt’ (R229Q) 

tönkretenni. Bizonyos ‚kQ’ mutációk enyhíteni tudják az ‚olló’ mutáció hatását (‚C’).  

hordozó személy beteg lesz. Betegsé-
ge enyhébb lesz, mint a csak mutáci-
ókat hordozó betegeké, valószínűleg 

gekben és az egészséges szülőkben. 
Érdekes módon a szülőkben megfi-
gyelt mutációk között voltak súlyo-
sak, olyanok, amelyek teljesen tönk-
retették a podocin működését, míg a 
betegekben megfigyeltek látszólag 
enyhék voltak, rendszerint csak egy-
egy aminosavat változtattak meg, 
de ezen aminosav-cserék mindig a 
podocin végén helyezkedtek el. Ez 
arra engedett következtetni, hogy a 
két szülőtől örökölt podocin-változat 
kölcsönhatása játszhat szerepet a be-
tegség kialakulásában. Valóban, a 
betegekben és az egészséges szülők-
ben talált társulásokat sejtkultúrák-
ban létrehozva azt figyeltük meg, 
hogy a betegekben talált társulások a 
podocin rendellenes elhelyezkedésé-
hez vezetnek, míg az egészséges 
szülőkben észleltek az R229Q-
variánst hordozó podocin sejten be-
lüli elhelyezkedését nem befolyásol-
ják, az normálisan kijut rendeltetési 
helyére, a sejtmembránba. Ameny-
nyiben tehát az R229Q-podocin 
egyedül van jelen a sejtben, mert a 
társuló mutáns podocin át sem író-
dik a génről, vagy átíródik, de elhe-
lyezkedése vagy szerkezete miatt 
nem tartóztatja fel azt, úgy az 
R229Q-podocin el tudja látni a sze-
repét, és az ezen társulást hordozó 
személy nem lesz beteg. A betegek-
ben talált mutációk mindig lehetővé 
teszik a fehérje átíródását, az azon-
ban a transzport során megreked 
még mielőtt kijutna a sejtmembrán-
ba, és ráadásul az R229Q-podocint 
is visszatartja. Így nem jut el sem a 
mutáns, sem az R229Q-podocin a 
sejtmembránba, egyik sem tudja el-
látni feladatát, és az ilyen társulást 

azért, mert nem tud minden 
R229Q-podocint visszatartani a 
mutáns podocin, de elég súlyos ah-
hoz, hogy a betegség veseelégtelen-
séghez vezessen felnőttkorban.

Párválasztás
Az R229Q variáns tehát valóban 
okozhat betegséget, de csak bizonyos, 
igen ritka mutációkhoz társulva. 
Mindez a két fehérje közötti kölcsön-
hatásnak, bizonyos mutációk R229Q-
val szembeni dominanciájának az 
eredménye, mely mechanizmus a do-
mináns, és nem a recesszív betegségek-
ben jellegzetes. Az R229Q variáns 
(papír) tehát bizonyos mutációkkal (kő) 
szemben felülkerekedik, másokkal (ol-
ló) szemben alulmarad, illetve bizonyos 
‚kő’ mutációk várhatóan enyhíteni 
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tudják az ‚olló’ mutációk által létreho-
zott fenotípust, utánozva így a kő-
papír-olló dominanciasorrendet.

Ezen, humán genetikában ezidáig 
nem ismert jelenségnek számos köz-
vetlen klinikai következménye van. A 
gyakori variánsok szerepét ritka, 
egyetlen gén által meghatározott be-
tegségekben ezidáig könnyedén kizár-
tuk. Amennyiben azonban a társuló 
mutáció minősége is meghatározó, 
gyakori variánsok is lehetnek felelősek 
ritka betegségért. Ezen mechanizmus 
révén lehet kóroki olyan gyakori vari-
áns, mely önmagában (homozigóta ál-
lapotban) nem okoz betegséget. Más-
részt, a betegségben szenvedő gyerme-
keket és mutációhordozó testvéreiket 
ezidáig azzal kellett riogassuk, hogy 
amennyiben egy R229Q-hordozó 
személy lesz a párjuk – melynek az 
esélye nem elhanyagolható (1:15) – 
gyermekeik 50, illetve 25% eséllyel le-
hetnek betegek. Miután azonban a 
mutációk elenyésző hányada okoz 
csak betegséget az R229Q-variánssal, 
az ezidáig riogatott családok többsége 
fellélegezhet. Másrészt, egy R229Q-
variánst és egy ‚olló’ mutációt hordozó 
pár esélye egy érintett gyermek szüle-
tésére jelentősen eltérhet a hagyomá-
nyos mendeli arányoktól, ami a gene-
tikai tanácsadásban fontos. Szélsőséges 
esetben két egészséges szülőnek és két 
érintettnek is születhet 50–50% esély-
lyel beteg gyermeke, mely arányok 
szokatlanok egy recesszív betegség-
ben. Hasonlóan szokatlan, hogy egy 
érintett és egy egészséges szülőnek 
akár 25, 75 vagy 100% eséllyel szület-
hessen recesszív betegségben szenvedő 

gyermeke. Ezen mutációfüggő hatás 
magyarázatot ad néhány fejtörést oko-
zó esetre is. Az orvosi irodalomban is-
mert volt néhány beteg, akik az álta-
luk hordozott R229Q-mutáció társu-
lások ellenére, váratlanul reagáltak egy 
nem genetikai formákban eredményes 
kezelésre. Ezen betegek az R229Q 
olyan társulásait hordozták, melyek 
nem okoznak betegséget, betegségük 
így nem genetikai eredetű volt, ez ma-
gyarázza kezelésre adott kedvező vá-
laszuk. Végül, annak megértése, hogy 
az R229Q-variáns betegséget okozó 
hatásában alapvető szereppel bír a társu-
ló mutáns fehérjével való kapcsolódás, 
segítség lehet a későbbi terápia megva-
lósításában. Látszólag váratlan, de már 
az is a betegek gyógyulását hozná, ha 
sikerülne megakadályozni az ‚olló’ mu-
tációt hordozó podocinok génről való 
átíródását, hiszen így az R229Q-po-
do cin el tudna jutni a sejtmembránba, 
és be tudná tölteni funkcióját. 

Végezetül fontos, hogy az emberek 
által hordozott génváltozatok >96%-a 
az alábbi kő-papír-olló variánsok 
egyikét sem hordozza, hanem olyan 
(‚vad’) podocint kódol, amivel szem-
ben minden mutáció tehetetlen, 
egyik társulás esetén sem lesz beteg a 
hordozó. A recesszív öröklésmenet 
ezen mutációfüggő formája részben 
azon családok számára fontos, me-
lyekben ismert a mutációhordozás 
egy gyermek érintettsége kapcsán, 
részben a humán genetikusok számá-
ra, akiknek újabb szempontot adhat a 
gyakori variánsok kóroki szerepének 
megítélésében.

TORY KÁLMÁN

A szelén

Testünkben 10–15 gramm szelén talál-
ható, legnagyobb része a lágy szövetek-
ben, kiváltképp a májsejtekben van. Ez 
a nyomelem nélkülözhetetlen a nö ve-
ke déshez, a termékenységhez, a máj 
működéséhez, a haj és a bőr kar ban tar-
tá sá hoz, a látáshoz, ezen kívül lassítja a 
szövetek öregedését.

A szelén aktiválja a glutation-peroxidáz 
nevű antioxidáns hatású, sejtvédő enzi-
met, amely révén a szelén az immun-
rendszer valamennyi összetevőjére ha-
tással van.

Kutatások bizonyították, hogy a 
szelén adagolásával csökkenthető a 
prosztatarák, a vastagbél- és végbél-
rák, a tüdőrák és az egyéb rák okoz-
ta halálozás. Más vizsgálatokban a 
szelén a petefészek-, a méhnyak-, a 
húgyhólyag-, a nyelőcső-, a hasnyál-
mirigy-, a májrák, illetve a leukémia 
ellen is hatásosnak bizonyult. Nagy-
számú rákos beteget vizsgálva meg-
állapítást nyert, hogy azoknál, akik-
nek a szervezete kevesebb szelént 
tartalmazott, sokkal több rosszindu-
latú daganat fejlődött ki, a kezelések 
után nagyobb valószínűséggel újul-
tak ki a daganatok, az áttétek gyak-
rabban fordultak elő, mint a maga-
sabb szelénszinttel rendelkező társaik 
esetében. Egy új vizsgálat szerint a 
szelén segítséget jelenthet azoknak a 
nőknek, akik genetikailag maguk-
ban hordozzák a mellrákra való haj-
lamot.

Korábbi hazai kutatások kimutatták, 
hogy az alacsony szelénszint kapcsolat-
ban áll a pajzsmirigy-betegségekkel is. 
A kutatók úgy vélik, a szelénhiány fo-
gékonnyá teheti az embert autoimmun 
pajzsmirigy-gyulladásra. 

A szelén olyan ételekben található 
meg, mint friss tonhal, kesu- és 
paradió, barna rizs, teljes kiőrlésű ga-
bonából készült lisztek, búzacsíra, 
szezám- és napraforgómag, mandula, 
mogyoró, halak, hús, tojássárgája, 
tengeri algák, fokhagyma. Kutatási 
eredmények arra is következtetnek, 
hogy a szelén a kívánatosnál nagyobb 
koncentrációban toxikus és oxidatív 
stresszhatások kiváltására képes. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/4   107



108   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/4

lésére irányuló legjobb stratégiák kita-
lálása, és az erre irányuló tudományos 
konzorcium létrehozása volt a fő fel-
adat. Ennek kapcsán felkértek egy 
nemzetközi munkacsoport vezetésére, 
ami a klasszikus pulzáló változócsilla-
gok tanulmányozásával foglalkozik. 
Innét vezetett az út a magyar Kepler-
csoport megalapításáig. 
– Jelenleg mekkora a legkisebb mére-
tű égitest, amit más csillagok körül ki 
lehet mutatni? 
– A különböző megfigyelési módsze-
rek különböző méretű égitestekre ér-
zékenyek más csillagok körül. A fedé-
si módszerrel kimutattak már Föl-
dünknél kisebb, körülbelül Hold-mé-
retű exobolygót. Napszerű csillag 
körül ma ez jelenti a méréstechnika 
csúcsát. Ugyanakkor spektroszkópiai 
megfigyelésekkel közvetett módsze-
rekkel kisbolygók jelenlétét is sikerült 
már kimutatni fehér törpecsillagok 
körül. Infravörös eszközökkel pedig 
akár más csillagok körüli állatövi fény, 
azaz apró porszemcsékből álló nagy ki-
terjedésű gyűrű jelenlétére is követ-
keztethetünk. Ezek az információk 
mind egy-egy darabkáját adják a boly-
górendszerek keletkezését jelentő, ma 
még nem teljesen értett folyamatnak. 

– Mik azok a legfinomabb részletek, 
amelyeket megtudhatunk róluk? 
– Ha elvonul egy bolygó a csillaga 
előtt, és ha ismerjük a csillag méretét, 
akkor a fedés mélységéből kiszámítha-
tó a bolygó mérete. A tömegre pedig a 
bolygó gravitációs hatásából következ-
tethetünk, amihez spektroszkópiai 
megfigyelés, azaz nagyméretű földi 
teleszkóp szükséges. Ha ez a két alap-
adat megvan, akkor az átlagsűrűség 
számolható, ami már nagyon sokat el-
árul a planéta összetételéről. 

Ma még csak a csillagukhoz közel 
keringő, nagyméretű bolygók (úgyne-
vezett forró jupiterek) légkörét tudjuk 
elemezni, például a Hubble-űrtávcső-
vel. A trükk az, hogy megvizsgáljuk a 
csillag színképét akkor, amikor a boly-
gó nincs a csillag előtt, és akkor is, ami-
kor előtte van. Az utóbbi esetben a csil-
lagfény kis része a bolygólégkörön ke-
resztülhaladva éri el a detektorunkat, 
és „lenyomatot” hagy a csillagfényen. 
Ez borzasztó kicsiny változás, de kimu-
tatható, és ebből következtetni lehet a 
bolygólégkör fizikájára és összetételére. 
A remény az, hogy egy-két évtizeden 
belül a kisebb, földszerű bolygók lég-
köre is tanulmányozhatóvá válik ily 
módon. Az exobolygók közvetlen le-

– Szerepelt-e gyerekkori álmaiban az 
exobolygók kutatása? 
– Gyermekkoromban is érdekeltek a 
természettudományok, leginkább a 
matematika és a fizika. Amatőrcsilla-
gászként rendszeresen megbecsültem 
bizonyos változócsillagok fényességét 
kertes házunk udvarából. Abban az 

időben még nem is 
álmodtam róla, hogy 
egyszer a világ leg-
pontosabb űrtávcsö-
vével fogok mérése-
ket végezni. Az 
ELTE-n elvégeztem a 
matematika-fizika 
tanári szakot és csilla-
gászatból is diplomáz-
tam 1998-ban. Akko-
riban találták meg az 
első Naprendszeren 
kívüli planétát, így én 
még pulzáló változó-

csillagokkal kezdtem a pályát. Két 
évet töltöttem posztdoktori ösztöndíj-
jal a Floridai Egyetem Fizika Tanszé-
kén. Onnét hazatérve kerestem a lehe-
tőséget a további nemzetközi együtt-
működésre, és bekapcsolódtam a Kep-
ler-űrtávcső előkészítő munkáiba. A 
célpontkijelölés, a csillagok megfigye-
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ákkal összevetve tanulmányozhatunk. 
Hasonlóképpen láthatjuk meg geoló-
giai aktivitás nyomait. Ez elvezet ah-
hoz a gondolatkörhöz, hogy ha létezik 
egy távoli civilizáció – és itt minden-
képpen hangsúlyozzuk, hogy feltételes 
módban beszélünk, hiszen csak a Föl-
dön ismerünk bármiféle életet –, akkor 
esetleg az ipari szennyezésének a nyo-
mait is fel lehetne fedezni. 

Ha pedig egy fejlett civilizáció hatal-
mas struktúrákat építene szülőcsillaga 
körül, azt a Kepler érzékenységével már 
detektálni lehetne. Hogy nem sci-firől 
és akadémikus kérdésről van szó, azt 
mutatja egy, a Keplerrel nemrég felfe-
dezett objektum, a KIC 8462852, ami-
nek részletes vizsgálatához mi, magyar 
csillagászok is hozzájárultunk. A csillag 
minden szempontból átlagos, viszont 
rendszertelen időközökben elhalványo-
dik. Ez a fényességcsökkenés időnként 
egészen parányi, máskor pedig a csillag 
fényének a 20%-a is eltűnhet. Egyértel-
műen nem bolygó(k)ról van szó, de 
nem világos, hogy akkor mi hozza létre 
a jelenséget. Számos forgatókönyvet 
megvizsgáltunk születőben lévő boly-
górendszertől összeütköző kisbolygó-
kig. Eddig a legkevésbé valószínűtlen 
magyarázat az, hogy több óriás üstökös 
tévedt a csillag közelébe és ezek aktivi-
tása okozza az elhalványodásokat. Per-
sze ez a hipotézis is további megerősítést 
igényel. Habár nagy összegben mernék 
fogadni, hogy az interneten terjedő ál-
lításokkal ellentétben természetes jelen-
ségről van szó, a felfedezés mutatja a 
kérdéskör bonyolultságát, és azt, hogy 
érdemes elgondolkodnunk, hogy mi-
kor tudunk egyértelműen mesterséges-
nek nyilvánítani egy jelenséget. 

TRUPKA ZOLTÁN

bolygókísérők fedéseit figyel-
te meg. Egy szuperföldet a 
forró jupiteren belül, egy 
„nep tu nuszt” pedig annak 
pályáján kívül, továbbá egy 
negyedik, távolabbi és na-
gyobb tömegű bolygót is ta-
lált a rendszerben. Kiderült 
tehát, hogy a forró jupiterek 
nem is annyira magányosak, 
ahogy sokáig hittük, ami a 
bolygófejlődési modelljeinket 
is pontosítani fogja. 

A Kepler adatait az exo-
bolygókon kívül a csillagakti-
vitás kutatására és Naprend-
szerbeli objektumok tanulmányozásá-
ra is használtuk más kutatócsoportok-
kal szövetkezve. Ez utóbbi téma nagy 
nemzetközi visszhangot keltő, igazi 
magyar specialitás, ahol a különböző 
szakterületeken dolgozó tudósokkal 
működünk együtt. A csapatban jól 
megfér a Kepler-specialista változó-
csillagász, az exobolygó-szakértő, az 
infravörös mérésekre specializálódott 
asztrofizikus, kisbolygókutató és a szá-
mítógépguru is. 
– Alighanem a legtöbbeket foglalkoz-
tató kérdés az, hogy ki lehet-e mutatni 
idegen civilizáció nyomát a rendelke-
zésre álló adatokból?
– A közeljövő teleszkópjaival nem csak 
az exobolygók légkörét tudjuk majd 
tanulmányozni, de egy esetleges bio-
szféra is lenyomatot hagyhat az atmo-
szféra spektrumán, amit földi analógi-

képezésén alapuló módszernek is nagy 
szerep fog jutni a jövőben. 

A felszín leképezése és a légkör részle-
tes vizsgálata viszont a jövő zenéje, de 
nem a túl távoli jövőé. Már a tervező-
asztalon vagy építés alatt vannak azok 
a földi óriástávcsövek és űrteleszkóp-
rendszerek, amikkel mindez még a mi 
életünkben megvalósulhat. 
– Ezekben a kutatásokban mi az Ön, 
illetve a magyar szakemberek szerepe?
– A Kepler Asztroszeizmológiai Tudo-
mányos Konzorcium tagjaként maguk-
nak a csillagoknak a jobb megértésé-
vel foglalkozom. Ehhez igencsak ala-
posan bele kellett ásnom magam a 
Kepler-űrtávcső adatfeldolgozási rej-
telmeibe. Általában az űrfotometriai 
eljárások alkalmazása, a hamis jelek 
kiszűrése és más adatfeldolgozási fel-
adatok alkotják a hozzájárulásomat az 
exobolygós témához. De hogy önálló 
kutatást is említsek: megvizsgáltuk a 
Kepler által felfedezett, csillagukhoz 
közel keringő, magányos forró 
jupitereket, és azt találtuk, hogy vala-
milyen dinamikai hatás miatt sziszte-
matikusan késhet, illetve siethet a fe-
dések bekövetkezése. Először az 
exobolygók körül keringő holdak ha-
tását kerestük, később a rendszerben 
„meglapuló” további bolygókra kezd-
tünk gyanakodni. Ezt a sejtésünket a 
WASP-47 jelű rendszer fényesen iga-
zolta. Itt a forró jupiter mellett a Kep-
ler űrtávcsőnek a K2-nek hívott, meg-
hosszabbított küldetése során további 

A Kepler-_rtávcsQ

A (278361) 2007 JJ_43 Neptunuszon túli kisbolygó lassú elmozdulása a csillagok  
között a Kepler-_rtávcsQvel 2014 Qszén. A kinagyított részek egynapos elmozdulást mutatnak. 

Az egyedi megfigyelési módot a magyar kutatók fejlesztették ki.
(FORRÁS: PÁL ANDRÁS ÉS MTSAI, ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS)
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önálló elkészitése könnyebb feladat, 
mint annak eldöntése, mit egyenek. 

Legtöbbünk a nyomtatott vagy 
elektronikus sajtóból értesül a tudo-

mány legújabb vívmányairól. A 
média kezében ilyenformán óriási 
hatalom öszpontosul. Ugyanakkor 
hatalmas felelősség is hárul rá, hi-

szen az automatikusan hitelesnek 
gondolt hírek nem csupán érdeklő-
désünket képesek felkelteni, de vá-
lasztásainkat, viselkedésünket is be-

folyásolják. 
Az egészségügyi szak-

emberek és a média céljai 
eredendően közösek: tá-
jékoztatni a lakosságot a 
tudományos kutatások 
eredményeiről. Azonban 
a cselekvés mozgatóru-
gói és a célok elérésének 
mikéntje merőben más. 
A kutatók számára el-
sődlegesen fontos, hogy 
a közember megértse a 
tudományos kutatások 
természetét, vagyis azt, 
hogy milyen lehetőségei 

és korlátai vannak az egyes kutatá-
si módszereknek. A média ugyan-
akkor az olvasók érdeklődésére 
leginkább számot tartó kutatási 

A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
KOMMUNIKÁCIÓJA A MÉDIÁBAN

Bár egészségi állapotunk nem 

feltétlenül tükrözi ezt, de a hazai 

lakosság többsége aktívan érdek-

lWdik	 az	 egészség	 témája	 iránt.	
Egy, a GfK Hungária Piackutató 

Intézet által végzett felmérés so-

rán a megkérdezettek 77 száza-

léka nyilatkozott úgy, hogy többet 

szeretne	tudni	az	egészségérWl.	Az	
információéhséggel párhuzamban 

hihetetlen	mennyisége	információ	
áramlik	 felénk.	 Az	 elmúlt	 három	
évtizedben az egészségügyi kuta-

tások száma megháromszorozó-

dott,	naponta	86	új	kutatás	ered-
ményei	látnak	napvilágot.

Igényünk az egészséggel kapcsola-
tos információk iránt tehát nem 
marad megválaszolatlan, azonban 

az egyre több kutatási eredmény 
nemhogy javítaná éleslátá-
sunkat, de bizonytalansá-
gunkat növeli. Az Interna-
tional Food Information 
Council 2012-es felmérésé-
nek eredményei szerint a 
megkérdezettek háromne-
gyede úgy érzi, hogy a táp-
lálkozási ajánlásokban be-
következő újabb és újabb 
változások (például a ko-
rábbi, óvatos koleszterinfo-
gyasztásra vonatkozó irány-
mutatás eltörlése a legfris-
sebb amerikai ajánlások-
ban) összezavarják őket és 
megnehezítik annak eldöntését, 
hogyan állítsák össze étrendjüket. A 
felmérésben részt vettek felének vé-
leménye szerint az adóbevallásuk 
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eredményeket részesíti előnyben, 
esetenként függetlenül azok valódi 
szakmai értékétől. Nehéz feladat a 
nagy médiazajban felkelteni a köz-
ember figyelmét, egy hangzatos 
cím, érdekes első bekezdés szüksé-
ges ahhoz, hogy esetleg végig is 
olvassuk a cikket. Az újságírók 
munkája elsődlegesen abból áll, 
hogy felderítsék a széles tömegek 
által érdekesnek tartott híreket, 
kutatási eredményeket és megosz-
szák ezt velünk.

Gyakran kerül azonban homok-
szem a tudományos eredmények 
interpretációjának gépezetébe a tö-
megmédiában. Ez a legtöbbször az 
alábbi esetek valamelyikéből szár-
mazik.

Rendszeres a cikkek automatikus, 
nem kontrollált átvétele, többségé-
ben valamelyik külföldi hír- vagy 
életmódportál egészség, táplálkozás 
témájú rovatából. Ez esetben a tar-
talom hitelességét a forrás megjelö-
lése validálja. Problémásak a hang-
zatos címek, amelyek elviszik a fi-
gyelmet a korrekt kutatási eredmé-
nyekről.

Számos esetben fordul elő hogy 
egy-egy friss kutatás eredményeit 
tudományos tényként kezeli a mé-
dia, függetlenül attól, hogy az adott 
tudományos megállapítás milyen 
keretek között érvényes. Például 
humán- vagy állatkísérletről van-e 
szó, hány alany részvételével, mi-
lyen hosszú időn át, milyen mód-
szerrel történt a kutatás?

A közlés előtt, sokszor az idő szű-
kössége miatt, nem kérnek szakér-
tői véleményt.

Jellemző a különböző trendek és 
divatok követése a cikkek témájá-

nak kijelölésekor annak mentén, 
hogy mikor éppen mi áll a közér-
deklődés középpontjában. Erre pél-
da, hogy a 70-es, 80-as években tö-
megével születtek a koleszterinről, 
zsírokról szóló írások, ma pedig 
rengeteget olvashatunk a cukorról. 

A hiteles tájékoztatás közös érdek, 
melynek megvalósításában mind a 
médiának, mind pedig az egészség-
ügyi szakembereknek lényeges sze-
rep jut.

Mit tehet a média az említett ho-
mokszem elhárítása érdekében?

A hiteles tájékoztatás alapja a 
mértékadó források használata. 
Ezek közé sorolhatók például a ha-
zai és nemzetközi egyetemek, ku-
tatóintézetek, szakmai szerveze-
tek, hatóságok által készített cik-
kek, kiadott sajtóközlemények és 
szakértői összefoglalók. Például az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Ható-
ság (EFSA) által 2015 őszén kiadott 
kockázatértékelés az energiaitalok 
és a koffein fogyasztásával kapcso-
latban.

Minden esetben érdemes az erede-
ti közleményt, szakértői anyagot 
felkutatni, áttekinteni. Így kikerül-
hető a tudományos információk té-
ves értelmezése, a félreértett kuta-
tási eredmények utánközlése a na-
gyon gyakori külföldi cikkek átvé-
tele esetén. Ezeken felül pedig 
fontos a szakértői kommentár, 
kontroll kérése.

Mit tehet a tudomány a hiteles tá-
jékoztatás biztosítása érdekében?

A média által könnyen felhasz-
nálható sajtóközlemények kiadása 
alapvető érdek, a kutatás fő sarok-
pontjait összefoglaló infografikák 
készítése csökkentheti a téves ér-
telmezésből eredő hibák számát. A 
közérthetőség, az egyértelmű és 
pontos megfogalmazás, például a 
szakkifejezések kerülése, ugyan-
akkor hasonlatok, számadatok 
használata szintén segíthet a félre-
értések elkerülésében. Fontos az 
egészségügyi szakemberek, kuta-
tók nyitottsága a médiával való 
együttműködés iránt, hogy a tu-
domány embere kérdés esetén elér-
hető közelségben legyen a média 
számára.

Mindeközben lényeges az is, hogy 
mi magunk, közemberként igé-
nyesek legyünk, amikor az egész-
ségünkkel kapcsolatos információ-
rengetegben válogatunk. Ne fe-
ledjük, ha valami túl szép ahhoz, 
hogy igaz legyen, akkor általában 
nem is az.

SZŰCS ZSUZSANNA 
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Az emberi hatásokra bekövetke-
ző tömeges fajkihalás az em-
beriség fejlődésének szomorú 

velejárója. A felfedezések korában nem 
volt ritka, hogy egy-egy sziget őshonos, 
endemikus populációját egyszerűen ki-
irtották az éhes tengerészek és a behur-
colt állatok fertőzései. Példa erre a dodó 
és az elefántmadár esete. Más sorsuk 
van a ragadozó állatoknak, amelyeket 
egyes térségekből az ember kiszorított 
vagy aktívan vadászott, hogy a vad-, il-
letve háziállatait védje. Az 1930-as 
években ilyen hajtóvadászat indult az 
akkor már csak a Tasmán szigeten élő 
tasmán ördög ellen is.

A tasmán ördög története igen régre 
nyúlik vissza. Több tízmillió évvel ez-
előtt, amikor Ausztrália még Dél-
Amerikához csatlakozott, az állatok 
ősei átvándoroltak a későbbi szigetre. 
Itt evolválódtak és 80 százalékban ki-
zárólagosan Ausztráliára jellemző élet-
közösséget alakították ki, melyben 
nagy szerepet kapnak az erszényes és 
kloákás állatok, mint az ország jelké-
peként elhíresült kenguru, a vombat, a 
kacsacsőrű emlős vagy a koala. Az 
életközösséget az angol telepesek gyö-
kerestül felforgatták. A véletlenül 
vagy szándékosan behurcolt állatok 
versenytársai, kompetítorai lettek a 
bennszülött (endemikus) fajoknak, be-
tegségeik megfertőzték az őshonos ál-
latokat, ami tömeges pusztulásokhoz 
vezetett.

E G Y  R I T K A  R A G A D O Z Ó  V É D E L M E

TASMÁN ÖRDÖG 
ÉS ONKOLÓGIA

A tasmán ördög Ausztráliából felte-
hetőleg az első telepesek érkezése előtt 
halt ki, így Tasmania vált a kizárólagos 
élőhelyévé. A tasmaniai telepesek fél-
tették háziállataikat az igen agresszív 
ragadozónak tűnő, kistestű tasmán ör-
dögtől, így minden erejükkel azon vol-
tak, hogy megszabaduljanak tőle. Ha-
sonló irtás során korábban a tasmán 
tigris populációját végleg eltörölték a 
föld színéről, azonban csodával határos 
módon, az európai nyestnek megfelel-
tethető életmódú ördög nagy vesztesé-
gekkel bár, de túlélte az ellene folyó 
hadjáratot, amíg 1941-ben a kormány 
védetté nyilvánította a fajt.

Palacknyak-hatás
Néhány tíz évvel védetté nyilvánítását 
követően aktív védelem alá helyezték a 
fajt és igyekezték stabilizálni a populá-
cióját. Azonban, ha egy faj egyedszáma 
egyszer lecsökkent, akkor a továbbiak-
ban is sérülékenyebb marad, az úgyne-
vezett palacknyak-effektus miatt. Mi is 
ez? Vegyünk egy tölcsért, amiben min-

denféle színű bogyó van, majd ezt a töl-
csért helyezzük egy palack szájához és 
egy ideig engedjük, hogy a bogyók le-
potyogjanak a palackba. A bogyók 
nagysága nem engedi meg, hogy egy-
szerre néhánynál több bogyó leessen, 
idő pedig kevés van, így a palackban a 
tölcsér tartalmánál sokkal kevesebb bo-
gyó lesz, mikor elvesszük a tölcsért. A 
véletlenszerű, kis elemszámú választás 
eredményeképpen a palackban lévő bo-
gyók színei is sokkal szegényesebbek, 
mint az eredeti színkavalkád volt a töl-
csérben. Ha a színek gének, a bogyók 
pedig tasmán ördögök, akkor a palack-
ba került, a továbbiakban szaporodó 
populáció nem fog rendelkezni a ko-
rábbi változatosságával, ami a széles 
adaptációs potenciálját biztosítaná.

Az evolúció napjainkban is zajlik, ami 
leginkább az antibiotikum-rezisztens 
baktériumok fejlődésén látszik (ebben a 
témában született interjú a tavalyi Bo-
lyai-díjas Pál Csabával). De nem csak a 
baktériumok kiváltsága az evolúció, az 
egész világ állandó változásban van, 

Hetvenöt	 évvel	 ezelWtt	 vette	
védelem alá az addig irtott 

tasmán ördögöt az ausztrál kor-

mány.	 Húsz	 évvel	 ezelWtt	 állo-

mánya mégis végveszélybe 

került. A kihalással szemben 

folytatott küzdelemben a termé-

szetvédWk	most	a	rákkutatóktól	
kapnak segítséget.
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megállapították a terjedés aktuális ha-
tárát keleti irányban. Egyedeket csap-
dáztak, jelöltek, majd szabadon enged-
tek vagy megfigyelésre befogtak. Ez a 
munka ma is folyik önkéntesek bevo-
násával. Két héten vagy akár éveken át 
is lehet dolgozni az ördögmentő prog-
ramnak, rengeteg tanuló, nyugdíjas, 
állatbarát érkezett már a világ számos 
pontjából, elsősorban az USA-ból, Eu-
rópából és természetesen Ausztráliából.

Az első öt évben megállapították, hogy 
a DFTD a rák egy ritka fajtája, mely ké-
pes egyedről egyedre terjedni. Az ideg-
rendszeri eredetű DFTD-t egyik egyed-
ből a másikba kerülő sejtek adják át, rend-
szerint egymás kölcsönös pofán harapása 
során, ami gyakori viselkedés ezeknél az 
állatoknál. Ezek a kapott DFTD-sejtek 
elkezdenek osztódni, anélkül, hogy im-
munreakciót váltanának ki, ami azért is 
igen meglepő, mert az egyedek közti 
transzplantáció általában a szerv vagy sejt 
kilökődésével jár. A DFTD esetében a 
tumor sejtjei nem csak elrejtőznek az im-
munrendszer elől, de immunszupresszáns 
anyagokat is termelnek. Sőt, azt is megfi-
gyelték, hogy hosszan jelen levő tumor 
esetében a rákos sejtek komplex kapcso-
latot létesítenek a hordozó egyed im-
munrendszerével.

Kutyákban is találtak fertőző rákot, 
de ott a populáció genetikai sokfélesége 
lehetővé teszi a rákos sejtek idegenként 
való felismerését és elpusztítását. Az ör-
dögöknél bioinformatikai módszerek-
kel megvizsgálták, hogy az immunvá-
laszban szerepet játszó génjeikben na-
gyon hasonlóak az egyedek, tehát 
ugyanazok ellen a betegségek ellen vé-
dekeznek hatékonyan és ugyanazokkal 
a betegségekkel szemben sebezhetőek. 
Egy normális populációban ez kiegyen-
súlyozottabb: valaki erre, valaki arra re-
zisztensebb, így mindig lesz néhány 
egyed, aki túléli a leggyilkosabb fertő-
zést is – mint ahogy találtak HIV-vel 
vagy ebolával szemben védett embere-
ket is.  Azonban egy másik tanulmány 
rávilágított, hogy a genetikai homoge-
nitás önmagában nem magyarázza az 
idegen ráksejtek kilökődésének hiá-
nyát, mert a tasmán ördög egyedei közt 
megfigyelhető volt a transzplantált bőr 
elleni kilökődési reakció.

Második lépésként megalapítottak 
egy biztonsági populációt, amelybe a 
populáció genetikai diverzitásának 99 
százalékát hordozó egészséges egyede-
ket gyűjtöttek, hogy megvédjék a fajt a 

teljes kihalástól, valamint megfigyeljék 
az egyedeket. A második lépés további 
céljai közt szerepelt a vadonban terjedő 
betegség populációra gyakorolt hatásá-
nak tanulmányozása, valamint mód-
szerek kidolgozása a vad és félvad po-
pulációk vizsgálatára. Mindkét célt si-
került elérni: stabil szigetpopulációt 
alakítottak ki és a vadonban a betegség 
terjedését is nyomon követték. Ezenfe-
lül elkezdték a populáció éves monito-
rozását, hogy lássák a tasmán ördög-ál-
lomány alakulásának tendenciáit.

Visszatelepítés a vadonba
Jelenleg a program harmadik fázisában 
tartunk. Ennek a célja egy egészséges 
populáció visszatelepítése a vadonba, a 
biztonsági populáció megtartása mel-
lett; a vad állomány állapotának és 
trendjeinek további monitorozása, va-
lamint a beteg egyedek kezelésének ki-
dolgozása. Ennek egyik hatalmas lépé-
seként tavaly februárban képesek vol-
tak elölt ráksejtek ellen immunválaszt 
indukálni egészséges állatokban, ami a 
vakcináció lehetőségét hordozta magá-
ban. Azóta 19 immunizált egyedet sza-
badon engedtek, remélve, hogy a 
módszer hatásosnak bizonyul és az ál-
latok rezisztensek lesznek a rák ellen. 
Emellett egy állategészségügyben 
használt rákellenes hatóanyagot (EBC-
46) is teszteltek a tasmán ördög eseté-
ben és azt találták, hogy a szer a rák nö-
vekedését szignifikánsan lassítja. Még 
további tesztek szükségesek, melyek 
megmutatják, hogy az állatok elhalá-
lozásának gyakoriságát is csökkenti-e a 
szer, valamint hogy milyen hatással 
van az utódokat hordozó anyaállatok-
ra. A cél alapvetően egy stabil vad állo-
mány létrehozása, tehát elengedhetet-
len az emberi beavatkozás nélkül is 
megélő állatok megjelenése.

A tasmán ördög pofarákjával kapcso-
latos kutatás az egyik legkiterjedtebb, 
legtöbb diszciplinát magában foglaló 
projekt. A közel 15 éven át tartó elhiva-
tott munka közeli, pozitív eredmény-
nyel kecsegtet. Ezenfelül rávilágít arra, 
hogy a felelőtlen, nem átgondolt embe-
ri tevékenység egy fajt milyen könnyen 
a kihalás szélére tud sodorni, valamint 
megmutatja, hogy összefogással vissza-
hozhatjuk onnan. A tasmán kormány 
egyébként különös figyelmet fordít ős-
honos fajaira, címerében a múlt század-
ban kipusztult tasmán tigris szerepel.

FERENC KATA

amihez minden fajnak alkalmazkodnia 
kell valahogy. Ha egy fajnak kicsi az al-
kalmazkodásban felhasználható tárháza, 
akkor úgy járhat, mint a tasmán ördög, 
amelynek egy ritka, de a populáció ho-
mogenitása miatt rettenetesen gyorsan 
terjedő betegsége alakult ki: a pofarák.

Egy sziget jelképe 
végveszélyben

A tasmán ördög nagyon furcsa állat. A 
föld ma élő legnagyobb testű erszényes 
ragadozója 12 kilogrammos testtö-
meggel és 30 centiméter marmagas-
sággal. Nevéhez híven szinte teljesen 
fekete, néhány fehér mintával a mell-
kasán. Viszonylag nagy feje egy nagy 
tátott szájjá tud válni, ha az állat fél 
vagy bizonytalan – és ez igen gyakran 
jellemző rá ember közelében. Az állat 
nagyon sokféle hangot képes kiadni, és 
bár mindnek megvan a saját jelentése; a 
hangok egyike sem kifejezetten ara-
nyos, inkább szörcsögéshez, krákogás-
hoz, köhögéshez hasonlít. Ha meg-
ijesztik, kellemetlen szaggal védekezik. 
A sors fintora, hogy a birkáikat féltő 
gazdák irtották az állatot, most mégis 
az ő hasznukra válik azzal, hogy dög-
evőként eltakarítja a birkák és más jó-
szágok tetemeit, ezzel akadályozva 
meg a döglegyek terjedését. A vadon-
ban is övé a takarító szerep. Megjelené-
sével és a vadonban betöltött elenged-
hetetlen funkciójával kivívta magának 
Tasmánia lakóinak szeretetét és nem-
csak rajzfilmekben jelent meg, de a szi-
get egyik jelképévé is vált.

1996-ban az állomány 90 százalékos 
pusztulását detektálták, melynek oka a 
tasmán ördög pofarák betegsége, vagy-
is a Devil Facial Tumour Disease (DFTD), 
mely 100 százalékos hatásfokkal öl. A 
rák áttéteket is képes képezni, de a halál 
oka legtöbb esetben a táplálkozás hiá-
nya. 2003-ban megalakult a Save the 
Tasmanian Devil Program (SVDP), vagy-
is a mentsük meg a tasmán ördögöket 
program, mely a világon egyedülálló mó-
don látszik képesnek egy faj széles körű, 
államilag és társadalmilag támogatott 
kutatását és megmentését véghezvinni.

ÖrdögmentWk
Első lépésként a DFTD karakteriszti-
káját és a fajra gyakorolt hatását térké-
pezték föl. A legtöbb rákos esetet a szi-
get nyugati felén regisztrálták, a kuta-
tók ezért innen indultak el. Folyama-
tosan haladtak vizsgálatukkal, és 
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

zentálják az ott lakók kultúráját, életmódját. A Néprajzi 
Múzeumba került tíz didzseridu közül most egy jelleg-
zetes darabot mutatunk be a látogatóknak a hónap mű-
tárgyaként.

A didzseridu az Ausztrália északi területein élő őslako-
sok tradicionális fúvós hangszere. Neve hangutánzó 
szóból ered, korai utazók az egyik ritmus után nevezték 

így a hangszert. Bennszülött 
nyelveken több neve is isme-
retes: yidaki, mago, kenbi 
stb. A hangszer általában a 
termeszek által üregesre rá-
gott eukaliptuszfából készül, 
melynek kisebb keresztmet-
szetű peremére méhviaszt 
tesznek, így könnyebb a 
hangszert a szájhoz igazítani. 
Felületét általában festéssel dí-
szítik. Az itt látható tárgy két 
vége feketére festett, a hang-
szer teste piros, fehér, fekete 
vízszintes és függőleges csíko-
zással díszített. A didzseridu 
éneket és táncot kísérő ritmus-
hangszer, szólóhangszerként 
ritkán szólaltatják meg, hagyo-
mányosan férfiak fújják.
A hangszeren való játék ha-

sonlít a tölcséres fúvókájú hang-
szerek megszólaltatásához: a ze-
nész az ajkait a szűkebb kereszt-
metszetű végéhez illeszti, s mi-

közben levegőt présel át közöttük, rezgésbe hozza a 
hangszer belsejében lévő levegőoszlopot. A hang minő-
sége függ a cső hosszától, átmérőjétől, belső felületétől is. 
Játék közben folyamatosan használják az emberi hangot 
is. A ritmusokat nyelvvel, ajakkal és a levegő nyomásá-
nak változtatásával hozzák létre. A hangszeren a körlég-
zés technikájával több órán át is lehet folyamatosan ját-
szani.

Ausztrália törzsi meséit, állatait és történeteit a benn-
szülöttek színekben gazdag, pontozásos technikával fes-
tik meg. Derzsi Balázstól a használati tárgyak mellett 
négy festményt is vásárolt a múzeum. Az itt látható, 
kézzel vászonra festett alkotáson két kakadu látható egy 
faágon, egyik fehér, másik fekete. A képet körben vörös 
sáv, míg a hátteret színes pontok díszítik. Aprólékos, he-
tekig tartó folyamat, amíg egy-egy kép elkészül. 

PÁLÓCZY KRISZTINA

A Néprajzi Múzeum Regionális Gyűjteményei kö-
zül az Óceániai Gyűjtemény 2014-ben egy jelen-
tős tárgyegyüttessel gyarapodott az NKA Köz-

gyűjtemények Kollégiumának köszönhetően. Ez különö-
sen fontos, mivel a múzeum Európán kívüli gyűjtemé-
nyeinek bővülése az 1920-as évektől jócskán lelassult, 
tervszerű gyűjtésre nem volt mód. A második világhábo-

rú után Észak-Ausztráliából 
mindössze két adományról lehet 
beszélni. Két értékes kéregfest-
mény egy sydney-i antropoló-
gus, Vilmáti László ajándéka-
ként került a gyűjteménybe 
1968-ban, az 1970-es évek vé-
gén pedig Pintér László auszt-
ráliai aranyásó mintegy 40 tár-
gyával gazdagodott múzeu-
munk, amelyek főleg leletként 
talált kőeszközök (kőpenge, 
dárdahegy, kőkés stb.).

A legutóbbi óceániai szerze-
mények azért is értékesek a 
múzeum számára, mert az 
azokat eladó személy a benn-
szülöttek között élve gyűjt-
hette össze és hozhatta haza a 
tárgyakat. Derzsi Balázs 1998 
óta él Ausztrália északi terü-
letén (Northern Territory ál-
lam), a Numbulwar nevű 
aboriginal közösségben. Ezt 
a települést az anglikán misszionáriusok 
alapították a múlt század közepén, letelepítve a 
bozóterdőben élő bennszülötteket. Az ausztrál 
kormány 1976-ban átvette az ilyen telepek keze-
lését, elsősorban az iskoláztatási programot, és 
azóta az állam gondoskodik az oktatásról ebben 
a közösségben is. Derzsi Balázs az itteni iskolá-
ban dolgozik már 15 éve. A 67 darab tárgy túl-
nyomó többsége is innen származik, mert a hely-
beli numamurdirdi törzs Derzsi Balázst tagjai 
közé választotta, akinek ezáltal módjában állt 
hozzájutni az általuk használt tárgyakhoz. A pá-
ratlan lándzsákat, halászszigonyokat, bumerán-
gokat, didzseridukat a törzsbe való beválasztása-

kor ajándékként kapta, más tárgyakat szim-
bolikus összegért vásárolt meg, mert mint 
a törzs tagja, családtagként tartják számon. 
A különböző használati tárgyak jól repre-

DIDZSERIDU KAKADUK 
TÁRSASÁGÁBAN

(KERÉK ESZTER FELVÉTELEI)
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Három évtizedet kell vissza-
mennünk, ha a rendkívül 
költséges, új típusú olimpiák 

kezdőpontját keressük: az 1984. júli-
us 28. és augusztus 12. között Los 
Angelesben megrendezett nyári 
olimpiai játékok révén új fejezet kez-
dődött a sport történetében. Azzal, 
hogy az egyébként pompás olimpiát 
kizárólag a magángazdaság finan-
szírozta, a sport végérvényesen üz-
letté is vált. A megrendezés 500 mil-
lió dolláros költségvetését 30 ameri-
kai nagyvállalat adta össze, ennek 
fejében reklámjaiknál használhatták 
az olimpiai emblémát. 

Kevés szponzor, drága fáklya
Noha gyakorlatilag minden amerikai 
egyetértett a rendezési szándékkal, azt 
úgyszintén sokan szerették volna, sőt 
elvárták, hogy az adófizetőknek egy 
centjébe se kerüljön mindez. Általában 
ugyanis az volt jellemző 1984-ig, hogy 
az olimpiát rendező országok pénz-
ügyileg veszteségesen zárták a nagy 
eseményt (sőt később a 2004-es athéni 
olimpiánál is ez volt a helyzet). A Los 
Angeles-i olimpia menedzsere, egy 
nagy utazási iroda vezetője, Peter 
Ueberroth („Mr. Olympia”) azonban 
úgy vélekedett: „Minél nagyobb a kocká-
zat, számomra annál vonzóbb a feladat”. 

Az esztendő végére a Time magazin 
által az év emberének választott 
Ueberroth forradalmi újításokkal ruk-
kolt elő. Látva az 1980-as Lake Placid-i 
téli olimpia tapasztalatait, ahol majd-
nem 400 szponzortól csak 9 millió dol-
lár folyt be, Ueberroth mindenekelőtt 
a támogatók számát csökkentette: har-
mincra korlátozta a számukat azzal, 
hogy mindegyiküknek legalább 4 mil-
lió dollárral kell hozzájárulnia a szerve-
zőbizottság munkájához. Az amerikai 
ipar meghatározó vállalatai pedig sza-
bályosan tülekedtek a lehetőségért. A 
Coca-Cola például 35 millió dollárt fi-
zetett a reklámlehetőségekért, illetve 

S P O R T,  S I K E R ,  H Í R N É V

HOLLYWOODI OLIMPIA 
LOS ANGELESBEN

2014.	december	8-i	ülésén	fogadta	el	a	Nemzetközi	Olimpiai	Bizottság	Agenda	2020	elnevezése	prog-
ramját,	amely	egyebek	között	az	egyszerebb,	kisebb	olimpiákat	támogatja.	A	szervezet	kétnapos	mona-
cói ülésén egyhangúlag szavazta meg azt a 40 pontos reformcsomagot, melynek révén gazdaságosab-

ban lehet majd olimpiát rendezni. Egykor ennek a szellemében például Stockholm (1912), Antwerpen 

(1920)	vagy	éppen	Helsinki	(1952)	is	rendezW	lehetett.	Ám	hol	kezdWdött	a	„megaolimpiák”	korszaka?	
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olimpia amerikai bojkottjára. Egyetlen 
kivételként Románia küldte el sporto-
lóit, ezzel is demonstrálva látszatfüg-
getlenségének illúzióját. Románia 
ugyanakkor szinte hihetetlen ered-
ménnyel második helyen végzett az 
éremtáblázaton, nem utolsósorban az 
olimpia legeredményesebb versenyző-
jének, a román színekben versenyző 17 
esztendős Szabó Katalinnak a jóvoltá-
ból. Az ifjú tornásznő négy arany- és 
egy ezüstérmet szerzett, hármat egyé-
niben, kettőt csapatban.

Az olimpián minden addiginál na-
gyobb hangsúlyt fektettek a látványra 
és a sportot körülvevő propagandára. 
Már a megnyitóünnepség is ennek je-
gyében telt, melyen 92 ezer néző vett 
részt a helyszínen, kétmilliárd ember 
pedig a TV-képernyők előtt lehetett 
szemtanúja a négyórás műsornak. Elő-
ször – David Wolper televíziós műsor-
rendezőnek a NASA-tól származó öt-
lete alapján – egy sugárhajtású ember 
szállt le a stadionba. Őt 84 kék frakkos 
zongorista követte, amint 84 kékre fes-
tett zongorán eljátszotta Gershwin 
Kék rapszódiáját. Az olimpiai lángot 
Jesse Owens egyik unokája hozta be a 
stadionba, majd az 1960-as tokiói olim-
pia tízpróbabajnoka lobbantotta fel az 
olimpia lángot este nyolc órakor.

A játékok addig sosem tapasztalt 
helyszíni nézettséget vonzottak: a 
háromnapos díjlovaglás első napján 
már 30 ezren szurkoltak a helyszí-
nen, később pedig 50 ezren is elláto-
gattak a versenyszámra. A labdarú-
gó torna pasadenai döntőjét – dacára 
az amerikai futball jóval nagyobb 
népszerűségének – 101 ezer néző te-
kintette meg élőben, ahol 2:0 ered-
ményű francia győzelem született a 
brazilok ellen. Érdekesség, hogy Los 

létrehozott egy alapítványt, amely még 
15 millió dollárral segítette a szervezést. 
A McDonald’s pedig 55 millió dollár-
ral, továbbá 9 millió hamburgerrel já-
rult hozzá a rendezéshez. Az ABC 
TV-társaság 180 óra adásidőhöz jutott 
615 millió dollár ellenében. Érdekesség, 
hogy még az 5,8 millió eladott belépő-
jegyen is lehetett hirdetési felületet  
vásárolni. 

Hagyomány, hogy a rendező or-
szágot keresztülszeli az Olümpiában 
meggyújtott fáklya, azonban az 
USA-ban ezen is csavartak egyet: 
mindenkinek, aki 1000 yardot futni 
kívánt a fáklyával, 3000 dollárt kel-
lett fizetnie. A 33 szövetségi államot 
átszelő, összesen 15 ezer kilométeres 
úton annyi volt a jelentkező, hogy 
végül meg kellett hosszabbítani az 
útvonalat. A nézőknek a belépőkért 
is kisebb vagyont kellett fizetniük: 
csak az 350 dollárba került, ha vala-
ki a játékok teljes ideje alatt az olim-
piai stadion, a Los Angeles-i Co li-
seum közvetlen közelében akart par-
kolóhelyet venni. Az olimpia végül 
225 millió dolláros nyereséggel zá-
rult. A szervezőktől a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság is sokat tanult: 
mikor az 1988-as szöuli nyári olim-
pia közvetítési jogaiért egymilliárd 
USA-dollárt ajánlott egy cég, Juan 
Antonio Samaranch elnök habozás 
nélkül visszautasította azt, tudva, a 
jog sokkal többet ér.

Szuperprodukciós 
látványelemek

A játékokra 140 országból érkeztek 
sportolók, noha a Szovjetunió nyomá-
sára a keleti blokk országai bojkottálták 
a részvételt. A szovjetek részéről ez volt 
a „válaszcsapás” az 1980-as moszkvai 

Angelesben engedték első ízben a 
hivatásos labdarúgók részvételét az-
zal a feltétellel, hogy a résztvevő já-
tékos még egyetlen világbajnoksá-
gon sem szerepelt. 

Külön említést érdemel továbbá, 
hogy Kína 1920 – vagyis 64 év szünet  
– után  1984-ben visszatért az olim piai 
résztvevők közé. Az ázsiai óriás rész-
vétele ráadásul egy komoly sportnem-
zet erejét vonultatta fel, a kínaiak már 
első nekifutásra 15 aranyat, 8 ezüstöt 
és 9 bronzérmet nyertek és ez a szám 
a következő olimpiákon csak emelke-
dett.

A legemlékezetesebb 
sportolók

Minden olimpiának megvan az a 
néhány sportolója, aki eredményes-
sége és személyisége révén, hosszú 

Sam a rétisas, az 1984-es játékok 

kabalafigurája

Carl Luis négy aranyat nyert az olimpiai játékokonA megnyitó ünnepség a Los Angeles-i olimpiai stadionban
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távon emlékezetessé teszi az adott já-
tékot. Ahogy az utóbbi két nyári 
olimpiának az amerikai úszó, egy-
ben minden idők legsikeresebb olim-
pikonja Michael Phelps és az eddigi 
hatszoros bajnok jamaicai atléta 
Usain Bolt volt az egyértelműen leg-
nagyobb sztárja, úgy Los Angeles el-
sősorban Carl Lewisról, kisebb rész-
ben pedig Michael Grossról szólt. A 
legkiválóbb atléta az akkor még 
nagyképű, és közönségkedvenccé 
nem váló  Lewis az előzetes várako-
zásoknak megfelelően négy arany-
érmet szerzett. Az „Albatrosz” Mic-
hael Gross (NSZK) pedig két-két 
arany- és ezüstérmet nyert úszásban 
Los Angelesben.

Példátlannak tűnhet, hogy az 
olimpia legnagyobb sztárja hazai 
közönség előtt kifütyülteti magát, 
Kaliforniában ez mégis megtör-
tént. Carlton McHinly Lewis, akit 
az 1983-as atlétikai világbajnokság 
óta sokan „Nagy Károly” néven em-
legettek, már a játékok előtt leszö-
gezte, hogy ő négy aranyérmet fog 
nyerni az olimpián. Mindezt azon-
ban olyan pökhendi, tenyérbe má-
szó módon tette, hogy a publikum 
kezdettől szinte már ellene druk-
kolt. Elsőként a legklasszikusabb at-
létikai szám, a férfi 100 méteres 
síkfutás döntőjére került sor, ame-
lyet Lewis játszi könnyedséggel 
nyert ugyan meg, azonban 9,99 
másodperces ideje elmaradt a világ-
csúcstól, ami rögvest el is homályo-
sította kissé az arany csillogását. 
Két nappal később 854 centiméterre 
ugrott távolugrásban, ezután össze-
pakolta a holmiját, mert úgy gon-
dolta, az ellenfelek nem fogják túl-
szárnyalni ezt az eredményt (igaza 

is lett, hiszen az ezüstérmes honfi-
társ és a bronzérmes olasz atléta 
egyaránt 824 centimétert ért el). 
Még lett volna három kísérlete, de 
Lewis nem élt velük, mondván, a 
200 mértes síkfutásra akar pihenni. 
A döbbent közönség először nem 
hitt a szemének, majd kisvártatva 
füttykoncertbe kezdett. Lewis 
újabb két nap elteltével 19,8 másod-
perces eredménnyel megnyerte a 
200 métert is, szintén elképesztő 
könnyedséggel, de megint világre-
kord nélkül. Végül a 4×100-as vál-
tóban ismét felvillantotta oroszlán-
körmeit: a váltó utolsó futójaként 
45 lépéssel, 8,94 másodperc alatt ért 
a célba, a váltó pedig ennek is kö-
szönhetően 37,83-al világcsúcsot 
döntött. A hazai közönség azonban 
mindezek dacára sem fogadta a szí-
vébe a sportolót. Erre Szöul után 
került csak sor, amikor Ben John-
son doppingolása, egyben az atléti-
ka, sőt talán az egyetemes sporttör-
ténet leghíresebb doppingolási ügye 
révén végül az ezüstérmes Lewis 
kapta meg a 100 méteres futódöntő 
aranyérmét. Aztán 31 évesen, 1992-
ben Barcelonában végleg minden 
idők egyik legismertebb, legkedvel-
tebb és legeredményesebb atlétájá-
vá, nyolcszoros olimpiai bajnokká 
vált, ráadásul távolugrásban 1984 és 
1988 után harmadszor győzve 
sporttörténelmet is írt. 

1984-ben azonban még „csak” 
nyerni akart az akkor 23 éves titán, 
ami kevés volt a közönségsikerhez. 
Lewis teljesítménye külön érdekes 
abból a szempontból is, hogy 1984-
ben ugyanabban a négy számban 
győzött, mint nagy elődje Jesse 
Owens 1936-ban, Berlinben. Owens 

azonban az akkori Németországban 
is a közönség kedvencévé tudott vál-
ni, mert szerény volt, a versenyben 
pedig mindig a maximalizmusra tö-
rekedett. Owens még a német spor-
tolókkal is képes volt barátságot köt-
ni, Lewist pedig csapattársai sem 
kedvelték a hazai olimpián.

A sport, siker, elismerés másik il-
lusztris példájaként említhető még 
Michael Gross is, aki két aranyérmét 
világcsúccsal szerezte (200 méteres 
gyors- és 100 méteres pillangóúszás-
ban), azonban peches módon váltó-
ban, és másik fő egyéni számában a 
200 méteres pillangóúszásban csak 
második lett. Emellett kifejezetten 
rossz riportalany is volt, csak rövi-
den, sótlanul reagált az újságírók 
kérdéseire. Azonban szerencsétlen 
második helyezései ellenére és visz-
szafogott viselkedése miatt még az 
amerikaiak szemében is szimpati-
kussá vált: a 4×200 méteres gyors-
váltót követően elismerően írta róla 
többek között a Los Angeles Times: 
„Négy amerikai fiú kellett hozzá, hogy 
megállítsa Grosst”.

Végül az USA toronymagas fö-
lénnyel végzett az élen az éremtáb-
lázaton, 174 érmet gyűjtve, közte 83 
arannyal. Az összesítettben máso-
dik helyezést elért románokat – 
akik 53 érmet, ebből 20 aranyat 
szereztek – a harmadik helyen az 
NSZK követte: addigi csúcsaként 
59 éremmel, melyből 17 volt arany. 
Tulajdonképpen az amerikaiak 
egyfajta házi versenyként is tekin-
tettek a játékokra, melyet nagyban 
elősegített az a tény is, hogy sporto-
lóik óriási sikereket értek el a 
XXIII. nyári olimpián.

MACZÁK MÁRTON

Michael Gross, az Albatrosz
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

A Pannon ködtenger sziget-
világa Magyarország sajá-

tos tájegysége, amely csak bizo-
nyos időszakokban létezik. Aki-
ket partjaira vezérel jó sorsuk, 
gyönyörködhetnek a napfényes 
távlatokban vagy a fehér hullá-
mok efemer jelenségeiben. Akik 
pedig e tenger fenekén élnek, 
azoknak bizony sokszor nem ár-
tana búvárfelszerelés oxigénpa-
lackkal. De ha (még) egészsége-
sek, s elég sokáig bírják pusztán 
tüdővel, találhatnak ott is csodá-
kat. Ahogy a meleg tengerekben 
korallokat keres a búvár, itt 
amolyan jégkorall-alakzatokra 
bukkanhatunk. A fotózáshoz, 
mind a felszínen, mind a mély-
ben gyorsaság és némi szerencse 
kell, mert minden rövid ideig 
tart. Varázslatos, de azért való-
ság, ami újra meg újra megjele-
nik, ám ki tudja, hol és mikor? 

H. J.   



2016/4  ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   119

1. Szántói Zoltán (Sümeg,  

szantoi.zoltan@gmail.com) – Szomszédvárak –  

A Rezi várba tett kirándulásunk december 27-én 

óriási élmény volt. Felérve a várba szikrázó 

napsütés fogadott bennünket, alattunk ködtenger, 

melybQl a magasabb helyek kiemelkedtek, így 
például a Tátika a Tátika-várral.

2. Dobay Orsolya (Budapest,  

dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu) – 
Ködcunami – A karácsonyt fönt töltöttük Kékesen. 

Ott voltunk a ködtenger fölött. Csodálatos volt. 

Sajnáltam azokat, akiknek ott kellett maradni 

a lenti világban. Egyszer csak a köd, mint egy 

tengerár meglódult, pár perc leforgása alatt 

átcsapott a fejünk fölött. Azután az egész, ahogy 
jött, úgy el is múlt. Ha nem pont abban a pár 

percben vagyunk pont ott, nem is láttuk volna ezt 

a tüneményt.

 
3. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Titok – Az Égervölgyi 

tavon jöttek létre ezek az alakzatok.

4. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs,  

birikineandi@gmail.com) – Jégkorall – Kutyasétáltatás 

közben a falu határában fényképeztem. Jégkristályok 
nQttek az elszáradt növényi maradványokon. 

3

4
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éves befizetésünk után személyi jövedelemadónkból tá-
mogatást, azaz visszaigénylést kapunk. A NYESZ-t 
választókhoz hasonlóan az önkéntes nyugdíjpénztári 
megtakarítással rendelkezők befizetésüket még a 
jogszabály szerint járó 20 százalék SZJA-visszatérítéssel 
is emelni tudják.

Azt gondolnánk, hogy ha alacsony a jegybanki alapka-
mat, szinte nincs infláció és ráadásul pénzbőség van, akkor 
az ellenkező oldalon, a hiteleknél szintén alacsony kamatokat 
látunk. Csalódni fogunk! A piaci kamatozású, lakáscélú 
hitelek kamatmértéke talán a legkisebbet mutatja, 10 szá-
zalék körül van, csak annál a banknál számolhatunk egy 
számjegyű kamattal, ahol tőle más pénzügyi szolgáltatást 
is igénylünk (például hűség, azaz rendszeres, az ügyfél 
számlájára érkező jóváírás, stb.). A szabad felhasználású, 
jelzálog fedezettel biztosított hitelek kamata pedig a pia-
con 10 százaléktól indul és ennél is kamatkedvezménnyel 
jutalmazzák a hűséget. A személyi kölcsönöknél már je-
lentősen nyílik az olló: az ingatlan vagy egyéb fedezet nél-
kül felvehető ilyen kölcsönpénzeknél a kamat mértéke 
már a legtöbb szolgáltatónál célba veszi vagy el is hagyja a 
20 százalékos értéket, különösen, ha gyors, akár egy órán 
belüli folyósítást kérünk. Ha pedig olyan kényelmesek va-
gyunk, hogy lakásunkba kéretjük az idegen pénzt, akkor 
bizony szemünk se rebbenjen, ha a kölcsönszerződésben 
25 százalékot vagy még magasabb mértéket látunk és 
írunk alá. Ezt a 25 százalék körüli értéket tapasztalhatjuk 
meg, ha banki folyószámlánkhoz (fizetési számlánkhoz) 
folyószámla hitelkeretet igénylünk azon oknál fogva, 
hogy havi kiadási-bevételi tételeink nincsenek összhang-
ban és e hitellel akarjuk elkerülni a késedelmes – mondjuk 
közüzemi – fizetéseket. Ha egyébként pénzügyi szolgál-
tatónknál lekötött betétünk van, amit nem szeretnénk a 
lejárat előtt feltörni, és mégis hitelre van szükségünk, ak-
kor e kombinációval a szokásosnál alacsonyabb hitelka-
mattal számolhatunk. A hitelkártyáknál tapasztaljuk ta-
lán a legmagasabb kamatterhet, itt a teljes hiteldíj mutató 

(a THM) alulról súrolja a 40 százalékot, nem árt 
tehát észnél lenni, ha ilyen kártyával fizetjük ki az 
új cipő árát. 

A megtakarításoknál, ezen belül is különösen a 
kiemelkedően magas hozamot ígérő befektetési 
formáknál megfontolandó, hogy csak olyat vá-
lasszunk, ami szaktudásunknak, anyagi helyze-
tünknek és kockázatvállalási hajlandóságunk-
nak megfelel és összhangban van a piaci környe-
zetben tapasztalt hozamokkal is. Ha irreális ígé-
reteket, ajánlatokat látunk, hallunk vagy 
célzottan kapunk elektronikai kütyünkre, em-
lékezzünk a klasszikussá vált intésre: „az a gya-
nús, ami nem gyanús!” 

PALLA GÁBOR

ELGONDOLKODTATÓ SZÁZALÉKOK

PÉNZÜGYEINK

A százalékszámítás mindennapi életünk része, hi-
szen gyakorta alkalmazzuk és használjuk: például 
2016-ban 15 százalék a személyi jövedelemadó 

mértéke, kevesebb, mint 2015-ben, vagy a téli kiárusítás 
során átlagosan 40 százalékos az árcsökkentés. Így van 
ez a pénzügyekben is, sőt napjainkban e téren még érde-
kesebb százalékokkal találkozhatunk. 

Talán a legmeghökkentőbb százalékokat a megtakarítá-
sok terén tapasztaljuk: a hazai bankoknál nem ritka az, 
hogy az éves szintre számított betétkamat százalékos 
mértéke közelebb van a nullához, mint a kettőhöz. Ha 
még e csekély kamatból lecsippentik a kamatadót és az 
EHO-t, és számba vesszük a betétlekötéssel, pénzmoz-
gatással kapcsolatos költségeket is, akkor a megtakarítók 
rácsodálkoznak a nettó eredményre: hiába takarékos-
kodtak, pénzük csak néhány forinttal lett több. Tőlünk 
egy kicsit nyugatabbra – Svájcban vagy Dániában példá-
ul – ennél egy árnyalattal még rosszabb a helyzet: a meg-
takarításokon egyenesen negatív a betétkamat mértéke, 
tehát aki bankba teszi a pénzét, az még fizet is érte, azaz 
nem nő, hanem fogy a pénze. Ennek okait keresve, a 
legutóbbi válságból történő intézkedések sorát találjuk: a 
jegybanki alapkamat sok éve nem látott alacsony mér-
tékre csökkent, szintén igen közel esik a nullához az inf-
láció mértéke, a sokirányú gazdaságélénkítési eszközök 
olyan pénzbőséget teremtettek, amely csak lassan ösztö-
kélnek a beruházások és a fogyasztás növelésére.   

Ilyen körülmények között a megtakarítóknak érdemes 
megfontolni azokat a hosszú távú lehetőségeket, amelyek 
valamelyest segítik, hogy a félretett pénz mégis növe-
kedjék (utalva egy japán mondásra: „az idő pénzzé válto-
zik”). Ilyen a megtakarításoknak a tartós befektetési 
számlára (TBSZ) vagy nyugdíj előtakarékossági számlá-őtakarékossági számlá-takarékossági számlá-
ra (NYESZ) történő helyezése. Előbbinél, ha kivárjuk az 
előírt megtakarítási idő lejártát, akkor mentesülünk a 
kamatadótól és az EHO-tól is (tehát a kamat, hozam 
után nem fizetünk 15 + 6 százalék adót), utóbbinál pedig 

A VILÁG PÉNZEI

Szingapúri dollár



A doppingmondat

A hazai pálya előnye nemcsak a sportban tapasztalható, 
a biztatás, bátorítás „legális doppingszerként” az élet 
sok területén fokozza a teljesítményt. Ezt több lélekta-
ni kutatás is bizonyítja. Egy régebbi kísérletben például 
a résztvevők azt a feladatot kapták, hogy egy tartály-
ból egyesével szedegessenek ki üveggolyókat, és dobják 
be azokat egy nyílásba. A cél az volt, hogy 6 perc alatt 
minél több golyó kerüljön be a lyukba. A kísérletet ve-
zető pszichológus a helyiségben tartózkodott, és az ese-
tek egy részében félpercenként valami biztatót mon-
dott a kísérlet alanyának: „nagyon jó”, „ügyes” és így 
tovább. Azok a résztvevők, akiket rendszeresen bátorí-
tottak, dicsértek, lényegesen több golyót voltak képe-
sek célba juttatni, mint azok, akiket csak szótlanul fi-
gyeltek.

A biztatás a gyerekekre is remekül hat. Egy negyven 
évvel ezelőtt végzett lélektani kísérletben ötödik osz-
tályos gyerekeknek egy héten át többször is elmond-
ták, hogy milyen tiszta és rendes az osztálytermük, 
egy másik osztályban pedig megpróbálták megyőzni 
a gyerekeket a rend és a tisztaság fontosságáról. Ab-
ban az osztályban, ahol dicsérték a diákokat, sokkal 
nagyobb mértékben csökkent a szemetelés, mint ott, 
ahol racionális érveléssel, felvilágosítással próbálták 
elérni ugyanezt.

Az említett kísérletekben közös, hogy a résztvevők 
„nagy dózisú”, ismétlődő biztatást kaptak. Vajon a báto-
rítás olyan „csodaszer”, mely kisebb mennyiségben is ha-
tásos? Nicolas Guéguen francia pszichológus és munka-
társai erre kerestek választ; az általuk végzett kísérletről 
szóló beszámoló olyan friss, hogy még megjelenés előtt 
áll. Ennek ellenére az interneten már olvasható, és érde-
mes is odafigyelnünk rá, mert a rendkívül sokat publi-
káló Nicolas Guéguen kísérletei általában a mindenna-
pok egy-egy érdekes összefüggésére világítanak rá. En-
nek a kutatásnak a során a pszichológusok kilencven, 
8-9 éves gyereket vontak be kísérletükbe. A kisdiákokat 
egyesével leültették egy asztalhoz és hét kártyát tettek 
eléjük, melyek mindegyikén egy gyümölcs neve volt ol-
vasható. A gyerekeket arra kérték, rendezzék ábécé sor-
rendbe a szókártyákat. Ez a feladat az ő korosztályuk 
számára nem ismeretlen, hiszen az iskolában is sokszor 
gyakorolják ilyen módon az ábécét. Guéguen és munka-
társai csak a teljesen hibátlan sorrendet tekintették jó-
nak, ha akár egyetlen tévesztés is volt benne, a feladat 
megoldását sikertelennek minősítették.

A gyerekekkel való párbeszéd mindig ugyanúgy zajlott 
– egyetlen különbséggel. Az esetek felében a kísérlet ve-
zetője, miután elmagyarázta a feladatot, mindössze eny-
nyit mondott a gyerekeknek: Ha készen állsz, kezdhe-
ted. A többi esetben viszont még ezt is hozzátette: Biztos 
vagyok benne, hogy jól meg fogod oldani! Nos, ennek 
ez egyetlen biztató mondatnak óriási jelentősége lett: 
azok a gyerekek, akiknek elmondták, sokkal nagyobb 
arányban oldották meg hibátlanul a feladatot.

Hogy milyen úton-módon hat a biztatás, az még nem 
teljesen tisztázott. Van olyan elképzelés, mely szerint 
csökkenti a feladatot végző személyre nehezedő stresszt, 
és ezáltal lehetővé teszi, hogy több energia maradjon a 
feladatra. Mindenesetre tanároknak és szülőknek is ér-
demes kipróbálniuk ezt az egyszerű technikát, hiszen a 
gyerekek teljesítménye javulhat általa, és ez több sikerél-
ményt jelent. Mindenki csak nyerhet azáltal, ha a báto-
rítás önbeteljesítő jóslattá válik.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Örökös kétely (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az	elsW	állatok	és	a	légköri	
oxigén	koncentrációja

Az állatok számára megfelelő 
mennyiségű oxigén jelenléte a 

légkörben nélkülözhetetlen életfelté-
tel. Ám önmagában ez nem elegendő 
az állati létformák kialakulásához – 
erre a következtetésre jutott egy dán–
kínai kutatócsoport. A Proceedings of 
National Academy of Sciences (PNAS) 
szakfolyóiratban megjelent cikkük-

A kutatók a nitrogén-
dioxid légköri koncent-
rációjának évről évre 
tapasztalható változásait 
tanulmányozva érdekes 
trendekre lettek figyel-
mesek. Duncan szerint 
a légszennyező anya-
gok koncentrációjában 
bekövetkezett válto-
zások egyáltalán nem 
véletlenszerűek. A ku-
tatócsoport összevetet-
te a légszennyezettségi 
adatokat a légszennyező anyagokra 
vonatkozó szabályozások változásá-
val, a GDP alakulásával, valamint 
a városok növekedésével. A nagy-
felbontású műholdfelvételeken egy-
értelműen kivehető a városokon be-
lüli új kibocsátók, például nagyobb 
erőművek megjelenése. A korábbi 
műholdfelvételek még nem voltak 
alkalmasak ilyen egyedi szennyező 
források azonosítására. 

A	meholdfelvételeket	nem	
lehet	becsapni

Az amerikai űrügynökség, a NASA 
kutatói a légszennyezettség válto-

zását tanulmányozták a világ 195 vá-
rosában nagyfelbontású műholdfel-
vételek segítségével. Bryan Duncan 
és munkatársai a NASA Aura mű-
holdjának fedélzetén lévő ózon moni-
torozó eszköz (OMI) által 2005 és 
2014 között rögzített adatokat ele-
mezték. Az OMI egy hollandok és 
finnek által közösen fejlesztett esz-
köz, ami – többek között – a nitro-
gén-dioxid légköri koncentrációjá-
nak mérésére is alkalmas. Ez a sárgás-
barna gáz az egyik legfontosabb lég-
szennyező anyag, megtalálható a 
gépjárművek kipufogógázában, illet-
ve kibocsátják hőerőművek, kályhák 
és kazánok is. A gáz a földfelszín kö-
zelében gyorsan ózonná alakul, ezál-
tal a városi szmog légutakra veszélyes 
szennyezőanyagának a forrása. 

A nitrogén-dioxid legnagyobb ki-
bocsátói Európában és az Egyesült 
Államokban találhatók, de mind-
két régióban jelentős csökkenést si-
került elérni az elmúlt évtizedben. 
Nyugat-Európában körülbelül fe-
lére esett vissza ennek a légszeny-
nyező gáznak a kibocsátása, de az 
USA is mérsékelni tudta az emisz-
sziót 20–50 százalékkal. Elemzők 
szerint a csökkenés elsősorban a szi-

ben arról számolnak be, hogy a földi 
légkörben már 1,4 milliárd évvel ez-
előtt olyan szintre emelkedett az oxi-
gén koncentrációja, amely elegendő 
lehetett volna egyszerűbb állatok lét-
fenntartásához – mégis még bő 800 
millió évre volt szükség az első álla-
tok megjelenéséhez.

Az Emma Hammarlund és Don 
Canfield professzor vezette dán–kí-
nai kutatócsoport a kínai Xiamaling 
Formációból vett üledékminták 

elemzésével jutott erre az eredmény-
re. Vizsgálataik kimutatták, hogy 
az óceán mélye 1,4 milliárd évvel 
ezelőtt már annyi oxigént tartal-
mazott, amelynek alapján a légköri 
oxigénkoncentráció már elérhette a 
mai érték 4 százalékát. 

Az óceánfenéken lerakódott üle-
dékmintákból meghatározni a 
korabeli légkör oxigéntartalmát 
persze cseppet sem egyszerű fel-
adat. A kutatók egy meglehetősen 
bonyolult, kombinált módszert 
alkalmaztak, amely részben fém 
nyomelemek, részben ősi élőlé-
nyekhez kapcsolódó biomarker 
molekulák eloszlásának meghatá-
rozásán alapult. Így sikerült első 
lépésben azt megállapítani, hogy 
a vizsgált üledékrétegek feletti kö-
zepes mélységű óceánrétegek nem 
tartalmaztak oxigént. (Ehhez ha-
sonló oxigénhiányos, halott zónák 
jelenleg is léteznek például Chile 
és Peru partjainál). Ennek isme-
retében az óceánfenéken lerakó-
dott üledékrétegben kimutatható 
oxigénkoncentráció eloszlását egy 
olyan egyszerű óceánmodellel ve-
tették össze, amely ezt a halott zó-
nát is figyelembe vette.
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gorúbb szabályozásnak tudható be: 
az autógyártóktól és az erőművek-
től ugyanis számos – a kibocsátás 
csökkenését eredményező – tech-
nológiai fejlesztést megköveteltek. 
Ugyanakkor Kínában 20–50 szá-
zalékos nitrogén-dioxid kibocsátás 
növekedést tapasztaltak a vizsgált 
időszakban. Történt mindez annak 
ellenére, hogy Peking és Sanghaj 
térségében, valamint a Gyöngy-fo-
lyó környékén csökkent a légszeny-
nyező gázok kibocsátása. A déli 
féltekén Johannesburg és Pretoria 
számítanak a legnagyobb szeny-
nyezőnek, míg a Közel-Kelet fej-
lődő országai (Irak, Kuvait és Irán) 
szintén egyre több káros anyagot 
juttatnak a levegőbe. Ugyanakkor 
a Szíriában zajló polgárháború ha-
tása még a légszennyezettségi ada-
tokban is megmutatkozik: 2011 óta 
csökkenés tapasztalható az ipari te-
vékenységek visszaesése miatt. 

(EurekAlert)

A	bWrrák	molekuláris	
háttere

Az Amerikai Biokémiai és Mole-
kuláris Biológiai Társaság által 

kiadott folyóirat, a Journal of 
Biological Chemistry 2016 januárjában 
„A hét közleménye” rovatában szá-
molt be az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kutatóinak tudo-
mányos eredményeiről. 

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Biokémiai Tanszék ve-
zetője, Nyitray László és korábbi 
munkatársa, a jelenleg az MTA 
TTK Enzimológiai Intézetében 

Lendület-kutatócsoportot veze-
tő Reményi Attila irányításával, 
Gógl Gergő PhD-hallgató első 
szerzőségével megjelenő publiká-
ció („Understanding the Interaction 
between the Calcium-binding S100 
Proteins and MAPK-activated Protein 
Kinases”) az agresszív bőrrákok ki-
alakulásában szerepet játszó két fe-
hérje szerkezetével és működésével 
kapcsolatos eredményeket mutatja 
be. 

A kutatócsoport a sejtszaporodást 
szabályozó jeltovábbítási rendszerek 
egy korábban nem ismert találkozási 
pontjának szerkezeti hátterét tárta 
fel. A csak gerinces állatokban meg-
található kalciumion-kötő fehérje-

család egyik tagjának, az S100B-
nek a sejtszaporodás szabályozásá-
ban kulcsszerepet játszó mitogén-
aktivált protein-kináz (MAPK) 
jelpálya egyik komponensével, az 
RSK1 protein-kináz enzimmel ki-
alakított komplexét sokoldalú bio-
kémiai és szerkezetbiológiai módsze-
rekkel vizsgálták. 

Az S100B olyan melanóma mar-
ker fehérje, amelynek túltermelődé-
se a bőrrák előrehaladott állapotát 
jelzi. Az új kutatások fényében úgy 
tűnik, hogy patológiás hatását töb-
bek között az RSK1 enzim gátlásán 
keresztül fejti ki. A két fehérje köl-
csönhatása – mint azt Gógl Gergő 

és munkatársai bemutatják közlemé-
nyükben – különleges, úgynevezett 
„bolyhos” komplexet eredményez, 
ahol az egyik kötőpartner nem vesz 
fel határozott térszerkezetet, hanem 
mozgékony marad. A bolyhos komp-
lexeket rendkívül nehéz kísérletek 
során vizsgálni, és bár sok lehet belő-
lük a természetben, eddig csak kevés 
ilyen szerkezet részleteit tárták fel. Az 
eredmények távlati jelentősége, hogy 
az atomi felbontású szerkezet ismere-
tében a jövőben lehetőség nyílhat az 
S100B-RSK1 kölcsönhatást specifi-
kusan gátló, ezáltal célzott melanóma 
terápiára is felhasználható molekulák 
keresésére és fejlesztésére. 

(Forrás: ELTE)

Így jutottak arra a végkövetkezte-
tésre, hogy a légkör oxigéntartalma 
már 1,4 milliárd éve elérhette a mai 
légköri koncentráció legalább 4 szá-
zalékát. Ez pedig Canfield szerint 
bőven elegendő lehetett egyszerűbb 
állatok megéléséhez. Hammarlund 
erre példaként ma is élő szivacsokat, 
illetve bizonyos férgeket említett, 
amelyek akár még ennél kisebb oxi-
génkoncentráció mellett is képesek 
életben maradni. Joggal tételezhet-
jük fel, hogy az első állatok is képe-
sek lehettek ugyanerre, nyilatkozta. 
Ebből pedig az következik, hogy az 
a korábbi feltételezés, miszerint az 
állatok kifejlődéséhez a légkör oxi-
génszintjének emelkedése önmagá-
ban is elegendő lett volna, nem tart-
ható fenn. 

(ScienceDaily)

Az S100B-RSK1 „bolyhos” fehérjekomplex 

térszerkezete. A színes körök  

azokat a kölcsönhatási  

felszíneket jelölik,  

amelyekhez specifikus,  

kismolekulájú gátló- 

szerek kötQdhetnek.
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Educatio	Kiállítás	–	a	tovább-
tanulók	paradicsoma

Több mint száz oktatási intézmény 
mutatja be kínálatát továbbtanulás 

témakörben 2016. január 21. és 23. 
között. A hazai oktatási piac legna-
gyobb kiállítását tizenhatodjára ren-
dezik meg Budapesten. Az ország 
összes felsőoktatási intézménye a 
Symába vonul ilyenkor, de pályaori-
entációs tanácsadással és hasznos elő-
adásokkal is készülnek a szervezők, 
hogy a leendő hallgatók megtalálják 
a leginkább hozzájuk passzoló kép-
zést. A pedagógusok és intézményve-
zetők pedig a szakma újdonságairól, 

taneszközök és mód-
szerek korszerűsödé-
séről is informálód-
hatnak. 

Az ingyenesen láto-
gatható kiállításon a fel-
vételire készülő diákok 
egy időben, egy helyen 
tájékozódhatnak vala-
mennyi felsőoktatási in-
tézményről, így kapnak 
segítséget a jövőjüket il-
lető legjobb döntés meg-
hozatalához. Az egye-
temek, főiskolák képvi-
selői mellett hallgatók is 
beszámolnak az egyes 

képzési rendszerekről, a felvételi köve-
telményekről, a választható tárgyakról, a 
duális képzésekről, a kollégiumi lehetősé-
gekről, juttatásokról, ösztöndíjakról, vagy 
akár a hallgatói életről. A rendezvényen 
bemutatkoznak külföldi egyetemek, 
szakképző intézmények, kutatóintézetek, 
nyelviskolák és tankönyvkiadók is. 

Farkasvadászat	
Svédországban

A tervezett 46 helyett csak 14 farkas 
kilövését engedélyezték a bírósá-

gok Svédországban a január elején 
kezdődött idei vadászidényben. Az 
első példányt a közép-svédországi 
Dalarna megyében, Ludvika város 
közelében ejtették el. A svéd vadászok 
jogi bizonytalanság közepette kezdték 
meg a farkaspopuláció ritkítását. 

A Svéd Környezetvédelmi Hivatal 
eredetileg 46 állat kilövését engedé-
lyezte öt régióban, de állatvédők ke-
resetei nyomán helyi bíróságok csak 
14 farkas elejtését engedélyezték 
mindössze két régióban. A végső szót 
e ragadozók fölött a legfelsőbb bíró-
ság mondja ki, ezért a vadászok egy-
előre nem tudják, hány állatot is ejt-
hetnek el a február 15-ig tartó sze-
zonban. A környezetvédelmi hivatal 
azt javasolta, hogy a jelenleg valami-
vel több mint 400 példányból álló 
farkaspopulációt tartsák ezen a szin-
ten a szabályozott kilövések által. 

Fél évszázados vadászati tilalom után 
először 2010-ben és 2011-ben lehetett 
legálisan farkasra vadászni Svédor-
szágban. 2015-re 36 farkas kilövését 
engedélyezték, de november végé-
ig csak 26 elejtett példányról lehetett 
tudni.  Az Európai Unió is kifogásolta 

a farkasvadászat újraengedélyezését, 
amely szerint Svédország nem tett ele-
get azoknak a szigorú feltételeknek, 
amelyek mellett a tagországok kivé-
teles esetekben felújíthatják a fenyege-
tett állatfajok vadászatát.

(www.greenfo.hu ) 
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kilenc napja (Mihail). 14. Tovat_nés. 16. Televíziós m_sorvezetQ (János). 18. 
Jézus tanítványainak valamelyike. 20. Középen ropják! 22. KöltQi napszak. 
23. Keresztüllopakodik. 26. Hatásvadászó, hazugan érzelgQs „m_alkotás”. 28. 
...-lázadás; 532-ben lezajlott népi felkelés Bizáncban. 31. Szemüvegtartó, de 
nem tok! 33. Magyar Autóklub, röv. 35. Bólé egynem_ bet_i. 36. Gyerünk már!

Az 51-52. heti keresztrejtvényünk megfejtése: ARANYOS BÁBRABLÓ, VIDRA, 
SZÁRCSA, MACSKABAGOLY,  NYURGAPONTY, BAKCSÓ, PIPACS, 
BÚBOS BANKA, SZELÍDGESZTENYE, SÜGÉR, SEREGÉLY, KÉSHAL, QZ, 
HOLLÓ. Az év természetfotói cím_ albumot (Alexandra Kiadó) nyerte: Kiss 
Lászlóné (Szigetszentmiklós), Kovács Gábor (Kétsoprony), Mártonné Vásár-
helyi Erika (Rétság), Urbán Zoltán (Zalaba, Szlovákia) és Vanya Barbara (Szar-
vaskQ). A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó Életutak sorozatában látott napvilágot Tomasz Lem Föld-
közeli kalandok cím_ m_ve. Az életrajzi kötetben édesapja, a híres sci-fi író 
mindennapjaiba kapunk betekintést. Ez alapján kérjük Stanislaw Lem egyik 
híres kijelentését, melyet unokaöccse örökített meg a nagybátyja által tartott 
helyesírás-gyakorló tollbamondások során. A megfejtést beküldQk között a kötet 
5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
2016. február 2-a. 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. Stanislaw Lem szavainak elsR része. 10. Fátyolos hangúvá 
váló. 11. Az ábécében az ó ékelQdik közéjük. 12. Kissé ny_gös! 13. Kosáryné 
Réz ...; a Filomena cím_ regény írója. 14. Elektromiográfia, röv. 15. ...-díj; a 
legrangosabb nemzetközi elismerés. 17. Svéd kikötQváros, Anita Ekberg néhai 
színésznQ szülQhelye. 19. Önkormányzati sportegyesület, röv. 20. Kiscsirke. 
21. Az író szavainak második része. 24. Hirtelen támadt szellemes gondolat, 
elgondolás. 25. Gumi öntözQcsQ. 27. Schmidt...; kortárs ornitológus, Kossuth-
díjas író. 29. Ázsiai vadló. 30. ... plus ultra; valaminek a netovábbja. 32. Hollósy 
...; a Tengerihántás cím_ kép festQje. 34. Gyár páros bet_i. 35. Lábon viselt 
ékszer. 37. Címermadár.

FÜGGQLEGES: 1. Az író szavainak harmadik, befejezR része. 2. Titkot 
másnak bizalmasan elmond. 3. Az irídium vegyjele. 4. Fekete István gólyatörté-
netének címadó hQse. 5. Hibáztat. 6. Relatív, röv. 7. Kortárs nyelvész (Tamás). 
8. A végén elnézQ! 9. XX. századi orosz filmrendezQ, egyik munkája az Egy év 

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. 

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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Nemzetközi űrkiállítás nyílt 
Gateway to Space Buda-
pest címmel a Millenárison. 
A tárlaton az űrutazás izgal-
mas történetét ismerhetik 

meg a látogatók, valamint azokat a tárgyakat és eszközöket 
tekinthetik meg, amelyek kiemelkedő jelentőségűek voltak 
az emberiség galaktikus kalandjai során.

A 3000 m²-en elterülő interaktív kiállításon a NASA és az 
emberiség csillagközi kalandjainak teljes történetét ismerhe-
tik meg az érdeklődők, valamint napjaink érdekfeszítő felfe-
dezéseit, kezdve a korai álmodozóktól, akik elsőként építet-
ték meg saját rakétájukat, át az eseménydús XX. századon, 
középpontban a Holdra szállásért folytatott űrversennyel, 
egészen a Naprendszer határának feltérképezéséig. És termé-
szetesen az űrkutatás ígéretes jövőjébe is bepillanthatnak.

Testközelből nézhető meg, sőt meg is tapintható a US 
Space and Rocket Center több száz darabból álló lenyűgöző 
gyűjteménye, például a NASA küldetései során használt 
szkafanderek és begyűjtött holdkőzetek, illetve egy eredeti 
holdjáró, valamint a rakéták és űrkapszulák mása. A kiállítás 
során megtapasztalható az asztronauták elképesztő élete is 
azáltal, hogy egy űrhajó pilótafülkéjébe vagy a MIR űrállo-
másra is „beléphetnek” a látogatók.

A február 15-ig nyitva tartó kiállításon mindezek mellett 
számos más kaland vár még felnőttekre, gyerekekre egy-
aránt. 

A hirdetőoszlop humoristái – 
Káldor László, Kassowitz Fé-
lix és Macskássy Gyula rek-
lámgrafikái címmel nyílt kiállí-
tás a Magyar Nemzeti Galériában. 

A három művész, Káldor László, 
Kassowitz Félix és Macskássy Gyula 
nemzedéktárs, munkatárs és barát 

volt egyben. Nem utolsósorban pedig mindhárman a 
magyar plakátművészetben régi hagyománnyal rendel-
kező, humoros ötletekre építő reklám képviselői. Hu-
moruk forrása a pesti vicc, az ismerős társadalmi helyze-
tek, típusok, az általános emberi gyengék szelíd fricská-
zása. Macskássy és Káldor munkásságát megérintette az 
1930-as évek funkcionalista szemlélete is. Azok közé a 
művészek közé tartoztak, akik a reklámszakemberekkel 
karöltve átmentették a reklámot a harmincas évek kapi-
talista kereskedelmi versenyéből az ötvenes-hatvanas 
évek szocialista tervgazdaságának korszakába.

A február 28-ig látható tárlat vonzerejét a három mű-
vész rendkívüli ötletessége és sziporkázó humora bizto-
sítja. Az idősebb generáció még emlékezhet plakátsláge-
reikre, a fiatalok pedig a színes látvány élményén túl a 
bemutatott nyomtatványokon és terveken keresztül 
nyerhetnek bepillantást az 1930-as évek és az 1950-
1960-as évek világába.

ÉT-IRÁNYTd 
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Alföldi Róbert neo-
avantgárd fotóművé-
szeti gyűjteményét 
mutatja be a Fotográ-
fusok Háza – Mai 
Manó Ház A múlt 
szabadsága címmel. 

Az április 3-ig látható gyűjtemény hézagpótló Magyar-
országon: nincs egyetlen in-
tézmény sem, amely ekkora 
(több mint ötszáz mű), eny-
nyire szisztematikusan és 
egyúttal a minőségre érzéke-
nyen fölépített gyűjtemény-
nyel rendelkezne a magyar 
neoavantgárd fotóművészet-
ről, illetve a képzőművészek 
fotómunkáiról. A gyűjte-
mény további jelentősége, 
hogy sok lappangó felvételt, 
kallódó képeket, kópiákat 
kutatott fel és talált meg, s 
mentett meg a pusztulástól.

A gyűjtemény azt is megmutatja, hogy a magyar fo-
tóművészet milyen összhangot mutatott a kor nem-
zetközi irányzatainak törekvéseivel, ezért olyan vi-
lághírű külföldi fotóművészek alkotásai szemléltetik 
ezt a párhuzamot, mint Arnulf Rainer, Thomas 
Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, 
Günter Brus, Jürgen Klauke. Alföldi Róbert nagy-
szerű gyűjteménye a korabeli avantgárd legjelentő-
sebb művészeinek reprezentatív műveit tartalmazza, 
egy olyan anyagot, mely nemzetközi viszonylatban is 
különleges. 

Judy Rogers 1963-ban 
született Budapesten. 
Húsz éve él a férjével 
Nyugat-Ausztráliá-
ban, két gyermekük 
már ott született. A 

művésznő az ezredforduló utáni években kezdett alkotni, 
2003 óta állítja ki saját alkotásait.

A szakma és a közönség figyelmét már a kezdetektől 
megragadták a családot és a barátokat ábrázoló őszinte 
portréi, a „lényegtelennek vagy profánnak tűnő ottho-
ni témákat feldolgozó alkotásai”. A művésznőt, mint 
mondja, „a mindennapok részletei és a csendes pillana-
tok inspirálják”. 

Judy Rogers egyetlen bőröndbe zsugorítva hozta el két 
évtizednyi életüket, legszemélyesebb történeteiket 
Ausztráliából Budapestre. Munkáiból Kiállítás a bő-
röndből címmel nyílt tárlat a Barabás Villában, mely 
január 31-ig látható.

^rkaland A gy_jtemény

Pesti vicc

Profán képek
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Földrengések furcsaságai
Tavaly december 7-én Tádzsikisztánt egy 6,8 
erQsség_ rengés rázta meg közép-európai idQ 
szerint 8:50-kor. DebrecenbQl az egyik gyógy-
szertárból fél óra múlva megkeresték telefonon 
a budapesti Obszervatóriumot, hogy a nagy 
pontosságú laboratóriumi mérlegeik „szalad-
nak”. A 4000 kilométerre kipattant rengés felüle-
ti hullámai okozták a mérlegek kilengését!

Szörfölés és gazdasági  
ismeretek
Az információs túlterheltség és annak kérdése, 
hogy a ránk zúduló információval mit kezd a rövid 
és a hosszú távú memória a modern társadalom 
egyik alapvetQ problémája. A jelen áttekintés azt a 
témát feszegeti, hogyan tudjuk az internetrQl bQvíte-
ni azokat az ismereteinket, amelyeket a gazdaság-
ról, a pénzügyekrQl illik és szükséges is tudnunk.  

Viták kereszttüzében 
A kutatási eredmények hozzáférésének kérdése 
világméret_ vitát generál tudományos körökben. 
Az egyik álláspont, hogy a tudományos közlemé-
nyek mellett a mérési adatok is hozzáférhetQek 
legyenek /Open Data/, mások úgy vélik, elsQre az 
Open Acces, vagyis maguknak a közlemények-
nek a hozzáférhetQvé tétele is elég nagy falat. 

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikkei: Tasmán ördög és onkológia; 

Vadállatok emberközelben

A hátlapon
Gránátalma

A nálunk is egész télen át kapható grá-
nátalma (Punica granatum) bőrnemű ter-
méshéja miatt sokáig tárolható gyü-
mölcs. Kellemesen savanykás húsát 
nyersen fogyaszthatjuk, de üdítő levéből 
italokat is készíthetünk vagy salátákat és 
más ételeket ízesíthetünk vele. 

Kultúrája ősi múltra nyúlik vissza. A 
híres babilóniai függőkertek, az ókori 
Egyiptom kultikus növénye volt, 
Kínában és Indiában is mitikus tisztelet 
övezte. Európába az arabok hozták, de 
hozzánk valószínűleg török közvetí-
téssel érkezett, és oly népszerű lett, 
hogy Mátyás király visegrádi rene-
szánsz palotájának kútján és trónkár-
pitjára hímezve is látható. Utóbbiból 
később miseruhát varrtak, és ma a 
Nemzeti Múzeum gyűjteményét gaz-
dagítja. A magyar népművészet hím-
zett, festett mintáiban, a kalotaszegi írá-
sos párnavégektől kezdve a hajdúsági 
cifraszűrökig, mindenütt felbukkan.

Termésének piros színe és feltűnően 
sok magja szinte magában hordozza az 
üzenetet; az ókortól kezdve a termé-
kenység, a gazdagság és a bőség szim-
bóluma. Aragóniai Katalin is gránátal-
mát evett abban a reményben, hogy fi-
út szülhet VIII. Henriknek, sikertele-
nül. Mind a mai napig a görög 
lakodalmas házban a fiatal pár belépé-
sekor gránátalmát dobnak a földre, 
hogy az szétrepedve, magjaival bősé-
ges gyermekáldást hozzon.

Északkelet-Törökországtól Iránon át 
Nyugat-Himalájáig őshonos. Sűrű 
ágazatú, gyakran ágtövises, lombhul-
lató bokor vagy kis fa. Virágtakarója 
5-7 csésze- és ugyanannyi narancsvö-
rös sziromlevélből áll. Különleges ala-
kulású, az almánál valamivel nagyobb, 
piros vagy sárgásbarna termése sokre-
keszű álbogyó. Húsos falában, kocso-
nyás, piros magköpenybe ágyazott 
magjai a héj száradásával és felrepedé-
sével kerülnek ki a szabadba.

Kép és szöveg: FRÁTER ERZSÉBET
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