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A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért 
idén is meghirdeti az általános, közép- és szakközépiskolai 
tanárok részére 1999-ben alapított díjat, hogy ezzel is 
erősödjön a kémia színvonalas iskolai oktatása. Kurató-
rium ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként 400 
ezer forintos díjat. 

Az Alapítvány kuratóriuma a díjazottakat azok közül 
a jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a 
legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a 
kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványai 
az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nem-
zetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A Ké-
miaoktatásért díjat eddig összesen 72 tanár nyerte el.

Kérjük, tegyenek írásos javaslatot a díjazandó tanárok 
személyére. A rövid, legfeljebb egyoldalas ajánlás 
tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy 
munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyar-
országi kémiatanárok elismerését célozza, de a határon 
túli iskolákban, magyar nyelven tanító kémiatanárok is 
javasolhatók (ebben az esetben egy magyarországi és e gy 
helyi ajánlás szükséges). Jelölést az iskolaigazgatókon, ta-
nári munkaközösségeken, kollégákon kívül egykori és 
jelenlegi diákok is adhatnak. A javaslatot tevő személy 
aláírását, elérhetőségét és intézményi hovatartozását is 
tartalmazó írásos ajánlásokat legkésőbb 2016. szeptember 
16-ig kell eljuttatni a kemiaoktat@richter.hu e-mailcímre 
pdf formátumban vagy az alapítvány postacímére (Rich-
ter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért, 1475 Bu-
dapest, Pf. 27.). 

A díjak ünnepélyes átadására 2016 őszén kerül sor.

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXI. évfolyam 29. szám  2016. július. 15.

Címlapképünk: Montázs az Univerzum-modell, 
Einstein elmélete szerint cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 
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	 Univerzum-modell,	
Einstein	elmélete	
szerint

Európai és amerikai kutatókból 
álló csoport először használja a 
nagy fizikus teljes általános re-
lativitáselméletét a Világegye-
tem modellezéséhez. A Uni-

versity of Portsmouth kozmológusai 
két csoportra osztva két, egymástól 
függetlenül készült számítógépes 
kódrendszert állítottak föl,  ame-
lyek a jelenlegi lehető legpontosabb 
Világegyetem-modell elkészítésére 
alkalmasak, és segítségükkel új isme-
retek nyerhetők a gravitációra vonat-
kozóan is.

Einstein 1916-ban hozta nyilvá-
nosságra általános relativitásel-
méletét (a kovariáns egyenleteket 
korábban David Hilbert már pub-
likálta), és azóta is ez a legjobb, 
gravitációra vonatkozó teória. Az 
általános relativitáselmélet egy geo-
metriai elmélet, mely szerint a tö-
meg és az energia „meggörbíti” a 
téridőt, és a görbület hatással van 
a szabad részecskék mozgására. 
Einstein feltételezése kiállta az idő 
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próbáját a Naprendszerben végzett 
nagy pontosságú teszteken, és idén 
igazolódott be a gravitációs hullá-
mokra vonatkozó előrejelzése is. Az 
egyenletei rendkívül komplexek, 
ezért a fizikusok mindeddig kény-
telenek voltak egyszerűsített vál-

tozatot alkalmazni, amikor a Világ-
egyetem modellezésére használták. 
A most létrehozott két kódrendszer 
azonban teljes egészében Einstein ál-
talános relativitáselméletén alapul, és 
alkalmas lesz azoknak a hatásoknak 
a felmérésére, amelyeket az a jelenség 
okoz, hogy az anyag egyes helyeken 
összegyűlik, más helyeken hiányzik.

Marco Bruni, a portsmouthi Ins-
titute of Cosmology 
and Gravitation mun-
katársa elmondta: „Iz-
galmas fejlesztés, mely se-
gít majd a kozmológusok-
nak a Világegyetem lehető 
legpontosabb modelljének 
megalkotásában. Az el-
következő évtizedben az 
új generációs, kiemelke-
dően nagy teljesítményű 
teleszkópok és műholdak 
mérési módszereinek kö-
szönhetően új adatok 
áradatára számíthatunk, 
melyek nagy pontossággal 
jellemzik a Világegyetem 
paramétereit. A precíz mé-
résekhez szükségünk van 
az elméleti pontosságra is, 
melyeknek a helyessége is 
azonos szinten van a mé-
rések helyességével. Az új 
komputerkódok hiányta-
lanul használják az álta-
lános relativitáselméletét, 
így elérik a precizitás meg-
felelő szintjét. A jövőben 
ezek szolgálnak majd vi-
szonyítási alapul minden 
olyan munkához, amely 
egyszerűsítéssel dolgozik.”

A két kutatócsoport – egyik a 
Case Western Reserve University és 
a Kenyon College (USA) munka-
társaiból ál l, a másik Marco Bruni 
és Eloisa Bentivegna (Cataniai 
Egyetem, Olaszország) együtt-
működésén alapul – egymástól 
függetlenül azt a kérdést próbálta 

megválaszolni, hogy az 
Univerzum kisléptékű 
struktúrái nagyléptékű 
hatást is kifejtenek-e. A 
válasz igenlő, és az elvég-

zett tesztek azt mutatják, 
hogy a hatás lefolyása eltér 
attól, ahogy azt az átlagos, 
közkeletű modellek alapján 

gondoltuk. Glenn Starkman 
professzor, az amerikai ku-

tatócsoport tagja elmondta: „A 
probléma komplex, és eddig senki 
nem modellezte teljes bonyolult-
ságában. Publikációink a témában 
fontos előrelépést jelentenek, hiszen 
az általános relativitáselmélet teljes 
fegyverzetét használjuk, anélkül, 
hogy olyan szimmetriákat feltéte-
leznénk benne, amelyek helyességé-
ért nem tudunk szavatosságot vállal-
ni, és anélkül, hogy egyszerűsítése-
ket végeznénk. Az Univerzum nem 
dolgozik feltevésekkel és egyszerűsí-
tésekkel, így nekünk sem kellene.”

Mindkét csoport egymástól 
függetlenül hozott létre egy-egy 
szoftvert, amelyek az Univerzum 
anyagtartalma és a téridő-gör-
bület közötti bonyolult viszonyt 
leíró Einstein-egyenleteket hasz-
nálják. Amikor a kutatók az új 
szimulációk eredményét össze-
vetették a hagyományos, egysze-
rűsített modellek eredményével, 
azt találták, hogy a megközelítő 
értékek eltűntek. Bruni azonban 
elmondta: „Több időre van szükség 
ahhoz, hogy megértsük azoknak a 
különbségeknek a fontosságát, ame-
lyek az Einstein-egyenletekre épülő 
modell eredményei és az egyszerű-
sített modellek között vannak. Vé-
gül úgyis, mint a fizikában mindig, 
az elmélet és a meg figyelés közöt-
ti összjáték fog ja előbbre vinni az 
Univerzum megértésére vonatkozó 
tudásunkat.”

Az amerikai kutatócsoportban 
a numerikus technikák kidol-
gozását James Martens vezette, 
munkatársai Tom Giblin és Glenn 
Starkman voltak.
Forrás: University of Portsmouth

A meggörbült 

téridQ tengerében lebegQ galaxisok  
(az amerikai kutatócsoport vizualizációs 
modellje)
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eddigi kutatások alapján azonban 
a hüllők pikkelye nem anatómiai 
plakodból fejlődik ki. Ez azt jelen-
ti, hogy a madarak és az emlősök 
egymástól függetlenül fejlesztettek 
ki plakodokat az evolúciójuk során.

A Yale Egyetem (USA) kutatói 
2015-ben publikáltak egy tanul-
mányt, melyben bizonyították, 
hogy a pikkely, a szőr és a toll azo-
nos molekuláris tulajdonságokat 

mutatnak a fejlődésük során. Ezt 
a tényt kétféleképpen magyarázta 
a tudományos közösség. Az egyik 
lehetőség szerint ezek a molekuláris 
bélyegek a kültakarók közös evolú-
ciós eredetére utalnak. Más vélemény 
szerint ugyanazon gének felelősek a 

kü lönböző kül-
takarók kialaku-
lásáért. Nicolas 
Di-Poï és Michel 
C. Milinkovitch 
evolúcióbiológu-
sok segítségével 
az iménti kutatás 
ny ugvópontra 
viszi a témát, hi-
szen bemutatták, 
hogy a hüllők 
pikkelye olyan 
plakodból fejlő-
dik ki, amely-
ben megtalál-
ható a madarak 
és az emlősök 

plakodjának összes anatómiai és 
molekuláris bélyege is. A két ku-
tató elvégezte a krokodil, a kígyó 
és a gyík egyedfejlődésének emb-
rionális szakaszában mutatott, a 
bőrre vonatkozó alaktani és mo-
lekuláris jellegzetességek rész-
letes elemzését. „Tanulmányunk 
nemcsak új molekuláris adatokat 
szolgáltat, amelyek kiegészítik az 
amerikai csapat munkáját, hanem 
kulcsfontosságú mikroanatómiai té-
nyeket is feltár. Hüllők esetében is 
olyan új molekuláris jegyeket fedez-

	 Azonos	eredete	a	szWr,	
a	toll	és	a	pikkely

Régóta keresik a tudósok, hogy 
vajon mi lehet a közös evolúci-
ós láncszem a hüllők pikkelye, 
a madarak tolla és az emlősök 

szőre között. A svájci University of 
Geneva (UNIGE) és a Swiss Ins-
titute of Bioinformatics (SIB) ku-
tatói most bebizonyították, hogy 
mindhárom kültakaró 
homológ eredetű, azaz 
egy közös ősre vezethető 
vissza. Az egyedfejlődés 
embrionális szakaszának 
elemzése során a svájci 
kutatók olyan moleku-
láris és mikroanatómiai 
bélyegeket találtak, me-
lyek azonosak a szőr, a 
toll és a pikkely korai fej-
lődési szakaszaiban. Az 
új felfedezés jelzi, hogy a három 
kültakaró egy közös hüllőősből fej-
lődött ki. A tanulmány a Science 
Advances folyóiratban jelent meg.

Az emlősök szőre és a madarak 
tolla hasonló eredetű, plakodnak ne-
vezett ősi struktúrából fejlődik ki. 

Ez nem más, mint a bőrszövet (epi-
dermisz) hámsejtjeinek helyi meg-
vastagodása, dudora (afféle függe-
lékkezdeménye) az egyedfejlődés 
korai, embrionális szakaszában, 
olyan oszlopos sejtekkel, amelyek 
osztódó képessége – az epidermisz 
többi sejtjéhez képest – csekély, és 
sajátos géneket tartalmaznak. Ez 
a tény évekig zavarba hozta a bi-
ológusokat, hiszen a madarak és 
az emlősök nem rokon csoportok, 
hanem különböző hüllő-leszár-
mazási vonalakba tartoznak. Az 
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tünk fel, melyek azonosak a szőr és 
a toll fejlődésekor meg figyelhetőkkel. 
Megtaláltuk ugyanazt az anatómiai 
plakodot, amely az emlősöknél és a 
madaraknál is meg figyelhető. Ez azt 
jelzi, hogy habár a három kültakaró: 
a hüllők pikkelye, a madarak tolla, 
az emlősök szőre nagyon különböző 
a végső formájában, azok homológ 
függelékek, azaz egy közös hüllőős 
pikkelykezdeményéből fejlődtek ki” 

– magyarázta  Michel 
Milinkovitch.

A tanulmány so-
rán a kutatók a sza-
kállas- vagy más né-
ven tüskésagámát 
(Pogona vitticeps) is 
megvizsgálták. Ennek 
a leguánokkal rokon 
gyíkfajnak három vál-

tozatát ismerjük. Az első 
a közönséges, vadon élő 

szakállasagáma. A második változat-
nak kisméretűek a pikkelyei egy ter-
mészetes genetikai mutáció miatt. 
A harmadik változat 2 génmutáci-
ót is hordoz, ezért egyáltalán nin-
csenek pikkelyei. A három válto-
zat genomjait összehasonlítva Di-
Poï és Milinkovitch felfedezte azt 
a gént, amely hordozza a mutáció-
kat. „Rájöttünk, hogy a csupasz gyík 
jellegzetes külsejét az ectodysplasin-A 
(EDA) gén zavara okozza. Ismeretes, 
hogy ennek a génnek a mutálódása 
egerekben és emberekben a fogak, a kö-
röm és szőr rendellenes fejlődését okoz-
za” – jegyezte meg Milinkovitch. 
A svájci kutatók bemutatták, hogy 
amikor az EDA zavartan működik 
gyíkok esetében, akkor azokban 
nem fejlődik ki megfelelő pikkely-
plakod, éppúgy, ahogyan a madarak 
és az emlősök esetében sem fejlődik 
megfelelő szőr- és toll-plakod, ha az 
egyed ugyanennek a génnek hason-
ló mutációjával rendelkezik. Ezek az 
eredmények is a közös őst igazolják.

A kutatók számára a követke-
ző kihívás az, hogy megfejtsék 
azokat a finom folyamatokat, 
amelyek során ennyire külön-
böző kültakarók fejlődtek ki az 
evolúció során. Vajon az ősi pik-
kelyes bőrből hogyan keletkezett 
olyan változatos morfológiájú 
kültakaró, mint a pikkely, a toll 
és a szőr? Ráadásul hogyan jöttek 
létre ezeknek elképesztően válto-
zatos formái?
Forrás: Université de Genève

Egér, kígyó, csirke és krokodil plakodjai az egyedfejlQdés 
embriószakaszában

Szakállasagáma 
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	 Rózsaszirmot	utánzó	
napelem

A biomimetika tudományát 
alkalmazó mérnökök a termé-
szetben megfigyelt jelenségeket 
hasznosítják a technikai terve-
zésnél. Az első, tulajdonképpen 
biomimetikus mérnöki módsze-

rekkel dolgozó ember, a görög Ika-
rosz, a madarak módszerét leste el, 
amikor repüléshez szárnyakat erő-

sített a karjára. Manapság az abszt-
raktív biomimetika mikroszinten is 
képes tanulmányozni a természetet. 
A karlsruhei Műszaki Kutatóintézet 
(KIT) munkatársai a rózsaszirom 
epidermiszének, azaz bőrszövetének 
sejtjeiről készítettek másolatot, és 
ennek felhasználásával értek el 
teljesítménynövekedést a nap-
elem-technológiában.

Ha a napelemek felszíne 
hasonló a növényekéhez, 
akkor több fényt képesek 
elnyelni és több energiát 
termelnek. A KIT kutató-
csoportja a színes rózsaszi-
rom epidermiszsejtjeiből in-
dult ki, amelyek fényelnyelő 
képessége (antireflexiós tu-
lajdonsága) különösen jó. Az 
ezekről a sejtekről készült át-
látszó másolatot beépítették egy 
napelembe, amelynek hatására 20 
százalékkal nőtt a relatív hatékony-
ság. A kutatásról szóló tanulmány az 
Advanced Optical Materials című fo-
lyóiratban jelent meg.

A napelemek a növényi fo to szin-
te ti zá lás hoz hasonlóan működnek. 
Mindkét esetben elnyelik a fény 
energiáját, és azt egy másfajta ener-
giává alakítják át. A folyamatban 
fontos, hogy a fény spektrumának 
minél nagyobb része hasznosuljon, 
és hogy az anyag a fényt a lehető 
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A legtöbb beesési szögben elnyelje, hi-

szen a szög a Nap járásának megfe-
lelően változik. A növényeknek hosz-
szú evolúciós folyamat eredménye-
képpen megvan ez a képességük – s 
ez az oka annak, hogy a napelemek 
fejlesztői e természetes mintákat ta-
nulmányozzák az olyan napelemek 
megépítéséhez, amelyek a fény széles 
spektrumának elnyelésére képesek, és 
rugalmasan kezelik a beesési szöget.

A KIT és a  ZSW kutatói (Center 
for Solar Energy and Hydrogen 
Research Baden-Württemberg) 
szerint jócskán növelhető a nap-
elemek teljesítménye, ha a növé-
nyek szirmának külső szövetét 
utánzó átlátszó szerkezetet építe-
nek a napelemekbe.

Első lépésben a kutatók külön-
böző növények optikai tulajdon-
ságait vizsgálták, mindenekelőtt 
az epidermisz antireflexiós (visz-
szaverődést csökkentő) képes-
ségét. Ez a képesség kifejezet-
ten fejlett a színes rózsaszirmok 
esetében, ahol az antireflexiós 

tulajdonság erősebb színkontrasztot 
eredményez, így növeli az esélyt a 
virág beporzására. Elektormikro-

szkópos vizsgálat során a kutatók 
azt találták, hogy a rózsaszirom epi-
dermisze zsúfolt mikrostruktúrák 
szétszórt elrendeződéséből áll, ame-
lyeket nanostrukturákat – véletlen-
szerű elrendeződésben – tartalmazó 
sávok is kereszteznek.

A munka második lépésében arra 
volt szükség, hogy pontosan lemá-
solják a rózsaszirom bőrszövetének 
sejtszerkezetét, ezért a kutatók egy 
széles körben használt szilícium-
alapú szerves polimerből, a poli-
dimetil-sziloxánból (PDMS) készí-
tettek öntőformát. Az így nyert ne-
gatívot optikai ragasztóba nyomták, 
amelyet UV-fény alatt szilárdítottak 
meg. „Ezzel a könnyű és költséghaté-
kony módszerrel olyan mélységű és sű-
rűségű mikrostruktúrákat készíthetünk, 
melyeket mesterséges technikákkal alig-
ha érhetünk el” – mondta Guillaume 
Gomard, a KIT nanofotonikai cso-
portjának vezetője.

A következő lépésben a kutatók 
beépítették egy organikus alap-
anyagú napelembe a rózsaszirom 
bőrszövetének átlátszó másolatát. 
Mindez függőleges beesési szög 
esetében 20 százalékos javulást ho-
zott az energiaátalakítás hatékony-
ságában. Kis beesési szögek esetén 
a hatékonyság növekedése még 
nagyobb volt. A nyereség annak 
tulajdonítható, hogy az epidermisz 
másolata minden irányban kitűnő 
antireflexiós tulajdonságokkal ren-
delkezett: a felszín fényvisszaverő 
kapacitását 5 százalék alá csökken-
tette még 80 fokos beesési szög 
esetén is. A konfokális lézermik-
roszkóp alatt végzett vizsgálatok 

megmutatták továbbá, hogy a 
bőrszövet minden egyes sejtjé-
ről készített másolat egy-egy 
mikrolencseként működik. 
A mikrolencse-hatás pe-
dig megnöveli az optikai 
fényutat a napelemen be-
lül, javítva ezzel a fény-
anyag interakciót, és így 
megsokszorzza a valószínű-

ségét annak, hogy a napelem 
elnyeli a fotont. „Módszerünk 

alkalmazható más növényi minták-
kal és más napelem-technológiával is. 

A növények felszíne multifunkciós, és 
a jövőben talán lehetővé válik, hogy 
az összes tulajdonságot egyetlen lépés-
ben használjuk fel” – jegyezte meg 
Gomard. A kutatás eredménye egy 
alapvető kérdéshez is elvezetett: mi 
az említett szétszórt mikrostruk-
túrák szerepe komplex fotonikus 
szerkezetekben? A kutatás e kérdés 
vizsgálata mentén halad tovább, hi-
szen ennek megértése még jobb nap-
elemeket eredményezne.
Forrás: Science Daily

Virágszirom mikroszkóp alatt

A sziromfelület lemásolása
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Z ichy Jenő gróf a család sár-
szent mihályi birtokán született 
1837-ben, jogi diplomáját már 

országgyűlési képviselőként szerezte 
meg az 1870-es években. Az alsófokú 
ipariskolák beindítása révén különösen 
fontos szerepet vállalt a hazai iparfej-
lesztésben. Nevét azonban talán mégis 
az általa szervezett három, a magyar-
ság gyökereit kutató expedíció tette 
leginkább ismertté. A millenniumi ké-
szülődés légkörében lelkes hazafiúi kö-
telességének érezte, hogy megismerje 
népünk eredetét. Számos arisztokrata 
társához hasonlóan a magyar krónika-
írói hagyományokon formá-
lódott nemzeti identitástuda-
ta berzenkedett Hunfalvy 
Pál finnugor elméletének el-
fogadásától. Meggyőződése 
volt, hogy a magyarság vala-
ha „…a Maeotis, Kaspi- és Fe-
kete-tenger, Volga és Don 
közötti tért foglalta el, mely 
lement az orosz Armenia déli 
részéig...”, s egy részük a Volga 
mentén vándorolt északra, 
ezekből alakulhattak ki  „a 
finnek, mord vinek, vogulok és 

MAGYAR 	KUTATÓCSOPORT 	 A 	 JÁSZOK 	VSHAZÁJÁBAN

más törzsek ősei, de ezek legendái, dalaik, 
történeti emlékeik a déli éghajlatra emlé-
keztetnek.”  
Zichy a keleti kutatásokban személye-
sen is érintett volt: családjának Kauká-
zusban maradt rokonságát is szerette 
volna felkutatni. Első, máig legkevésbé 
ismert útja elég nehezen indult, a hiva-
talos körök támogatását idehaza és 
Oroszországban is csak igen mérsékelt 
módon sikerült elnyernie. Az előzetes 
tervben a Kaukázus két oldala és a 
Kaszpi-tenger melléke, Dagesztán 
mellett Örményország felkeresése is 
szerepelt. Az utóbbi helyett azonban a 

három és fél hónapra nyúlt út során 
többször megváltoztatott terv sze-
rint a gróf inkább Ashabad, Buhara, 
Szamarkand meglátogatása mellett 
döntött. Türkmenisztán, Üzbegisz-
tán sivatagából hazafelé átszelték 
Grúziát, majd Novoroszijszk és 
Moszkva érintése után a Szentpéter-
várra érkező Zichy Jenő grófot az 
orosz uralkodó, II. Miklós cár is fo-
gadta. 

Egy	eltent	település	nyomában
A gondosan előkészített expedíció Bu-
dapestről 1895. április 30-án indult a 

szekszárdi apátplébános régész 
Wosinsky Mór, a kolozsvári 
egyetem két tudósa, Bálint 
Gábor nyelvész és a gyorsírásos 
napl ót vezető Szádeczky-
Kard oss Lajos, illetve a 
kaukázusi nyelveket ismerő, 
örmény származású Csel lin-
ge rián Jakab részvételével. 
Vonatuk Lembergen keresz-
tül a harmadik napon 
érkezett Odesszába, majd 
Novoroszijszkot, Kraszno-
dart elhagyva a második hét 

AZ	ELSV	ZICHY-EXPEDÍCIÓ	
A	magyarság	eredetkérdésének	
kutatása	az	utóbbi	idWben	újabb	
lendületet	kapott	a	volt	Szovjet-
unió	 különbözW	 területein.	 E	
kutatások	 egyik	 fontos	 korai	
elWfutára	 volt	 Zichy	 JenW	 gróf	
három	 –	 1895–1898	 közötti	 –	
kaukázusi	és	közép-ázsiai	expe-
díciója.	A	három	kutatóút	közül	
különösen	 az	 utolsó	 vívta	 ki	 a	
maga	 korában	 a	 szakemberek	
elismerését,	 pedig	 az	 európai	
Wstörténet	és	a	hazai	jászok	tör-
téneti	 kutatása	 szempontjából	
már	 az	 elsW	 út	 is	 kiemelkedW	

jelentWsége	volt.	
Gróf Zichy JenQ a Kaukázusban a kabard vendéglátóival Daraukok község temetQjénél  

(Vasárnapi Újság, 1895. július 14.)

Az expedíció a Kuma parti pusztában a Madzsar település 
melletti feltárásra tart. ElQtérben Wosinsky Mór apátplébános, 

régész. (Vasárnapi Újság, 1895. július 14.)

1
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1895. május 22–24. között egy ör-
mény gazda szőlőskertjében húzták 
meg kutatóárkaikat. A helyszínről 
fotókat, vázlatokat készítettek, hi-ttek, hi-
szen jelentős kutatástörténeti ese-
mény volt ez: az első magyar régésze-
ti ásatás orosz földön!  A feltárás 
azonban akkor és ott nem a várt 
eredményt hozta: a kék zománcos 
téglák az Aranyhorda korabeli város 
falaihoz tartoztak, és az ásatás hely-
színén később sem találtak a magyar-
ság őstörténetéhez kapcsolható emlé-
keket. 

Fotózás	és	tárgygyejtés
A Kuma völgyéből visszafordulva a 
kutatóút következő fontosabb szakasza 
május végén már a magyarországi 
jászok őshazáját, a mai Oszétiát (Észak-
Oszét Alán Köztársaság) és az azzal 
szomszédos területeket érintette. Az 
expedíció tagjainak figyelme minden-
re kiterjedt: a településszerkezet, a há-
zak, a házbelsők, a férfi- és női visele-
tek, a szokások leírása, fotózása mellett 
folyamatosan gyűjtötték a tárgyakat is. 
Mint azt maga Zichy is megfogalmaz-
ta: „ezzel óhajtottam alapját vetni hazai 
múzeumunkban is egy kaukázusi osztály-
nak, amely ma minden európai gyűjte-
ménynek oly fontos és nehezen egybeállít-
ható alkotó része”. Európa figyelmét a 
rézkortól újabb és újabb hullámokban 
érkező népcsoportok Kaukázusig kö-
vethető régészeti hagyatéka vonzotta a 
területre. Különösen az oszétoknál őr-
ződtek meg a bronzkorig követhető 
szokások, díszítőelemek. A bronzkori 
Kobán-kultúra és a szkíta–szarmata 
anyagi kultúra továbbélése, ugyanak-
kor itt a Kis- és Közép-Ázsia, valamint 
az Altáj felé is mutató kapcsolatok 
rendszere miatt az évezredek alatt 
egyedülálló fontosságú csomópont ala-
kult ki. August von Haxthausen német 
kutató például nem kis meglepetéssel 
tapasztalta a hasonlóságot a földműve-
lés területén a német és az oszét 
dzibirnek nevezett könnyűeke között. 
Számos eszköznek még a megnevezése 

végén már az Elbrusz északi ol-
dalán folyó Kubán völ gyé ben la- völ gyé ben la-ben la-
kó kabardoknál gyűjtöttek. 
Wosinsky feladata volt a terve-
zett ásatások megvalósítása és 
felvételek készítése a magukkal 
cipelt fényképezőgéppel. A te-őgéppel. A te-. A te-
metkezési szokásokról, a viselet-
ről, a gazdálkodásról készített 
felvételek nemcsak a magyar, 
hanem a kaukázusi népek kuta-
tása szempontjából is pótolhatat-
lan értékeket jelentenek.

Az expedíció célja a többek által 
is emlegetett Madzsar nevű tele- Madzsar nevű tele-
pülés megtalálása volt a síkság 
belsejében. A név alapján magyar 
vonatkozásúnak tartott település-
ről, melynek akkoriban még lát-
hatóak voltak épületei, illetve fal-
maradványai, először a szikszói 
születésű, orosz szolgálatba szegő-
dött huszártiszt, Turkolly Sámuel 

tudósított egy 1725-ben hazaküldött le-egy 1725-ben hazaküldött le-
vélben. Zichyék azonban alig találtak 
valamit: a XIX. század végére már 
mindent széthordtak, a település he-
lyét növényzet takarta, sőt még a te-
rület neve is megváltozott. Wosinsky 
Mór azonban térkép nélkül is jó 
érzékkel határozta meg a mai 
Buggyonovszk város közelében azt a 
helyet, ahol a sokat emlegetett egy-
kori település lehetett. Hiába kérték, 
a feltárásokra a hivatalos engedélyt a 
korábbi ígéretek ellenére sem kapták 
meg, így hát felfogadott emberekkel 

Digor férfi. A hazánkban élQ kaukázusi eredet_ jászok 
eredetileg az oszétek digor nyelvjárását beszélték  

Oszét nQ (Zichy JenQ gróf kaukázusi és közép-ázsiai 
utazásai I. 1897)

Karacsáj nQk a Kubán folyó mellett fekvQ Kart-Dzsurt Aulban (Vasárnapi Újság, 1895. július 14.)



904   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/29

ban egykor meg is tapasztalhatták. 
Ebédjüket alacsony, háromlábú asztal-
kákra tálalták. Az egyikre köles- és 
barna kenyeret főtt tojással, szőlőt, mellé 
pedig tálakban kétféle, minden háznál 
frissen főzött sört tettek.  Az egyik egy 
sárgás színű, kölesből készült savanykás 
ital volt – a magyarországi jászok és a 
kunok körében is ismert boza –, a másik 
pedig egy keserű és füstös árpasör. A kö-
vetkező asztalkán egy csészében tojásos, 
lisztes palacsintaféle lepény, egy-egy ré-
teg tejföl, mellette tea, cukor, citrom, 
valamint rétesféle összehajtott, sajttal, il-
letve édes töltelékkel készült sütemény 
volt. A harmadik, kis peremes asztalkán 
szolgálták fel a nyárson sült birkahúst, a 
saslikot. 

Az ebéd idején zene szólt, a lányok 
táncolni, a legények pedig énekelni 
kezdtek. Az egyik lányon piros kaf-
tán, lila alsószoknya, sárga fehér alsó-
val, alatta piros bugyogó volt. A lá-
nyok fejét kendő fedte, melynek végét 
a nyakukra csavarták, az asszonyok 
pedig ezüstös díszítésű pártát hordtak. 
A nők kézfejét a ruha ujjának hosszan 
lelógó, kiszélesedő, gazdagon díszített 
vége takarta. A távozó vendégek a ház 
ajtajára régi szokás szerint a már ott 
megfordult nemzetségek jelei, az ott 
sorakozó tamgák mellé maguk is felvés-
ték címerüket. 

Rövid vlagyikavkázi tartózkodásuk 
alatt Wosinsky a helyi múzeum gyűjte-
ményét is megtekintette. A tudós pap 
számára az alig két évtizeddel korábban 
Koban falunál felfedezett, az európai 
Hallstatt bronzkor végére, a vaskor ele-

is egyezett, sőt az oszét hegyi törzsek 
között a komlóval főzött ünnepi sört is 
az odahaza megszokott birnek (bier) 
mondták. A nyelvi kapcsolat az indo-
európai nyelvek indoiráni ágával, az 
oszétek nartokról szóló nemzeti epo-
szának Angliáig megfigyelhető párhu-árhu-
zamai mind arra mutattak, hogy a Zi-mind arra mutattak, hogy a Zi-
chy-expedíció által is érintett kaukázu-
si rész Európa őstörténetének egyik 
kulcsfontosságú területe. Mivel az ar-
chaikus elemek a Kaukázus középső 
részein különösen jól fennmaradtak, a 
kutatók többsége arra gondolt, hogy 
ezek az indoeurópai kultúrkör keleti 
terjeszkedésének a hegyek között el- között el- el-
zárva kivételesen jól megőrződött ma-
radványai. Az utóbbi évek kutatásai 
azonban egyre több érvet hoznak fel 
amellett, hogy valójában ez nem egy a 
nyelvtörténeti fejlődésből következő 
végpont, hanem a különböző réz- és 
bronzfegyverek, ékszerek alapján jól 
követhető régészeti tárgyak elterjedé-
séhez hasonlóan kiindulópontja szá-
mos, Európát érintő változásnak. Az 
öreg kontinens népeinek olyan évezre-
deken át újabb és újabb hullámokban 
való kulturális és etnikai felülrétegző-
désének tanúbizonysága, mint amihez 
hasonló folyamatok napjainkban ismét 
különös erővel hatnak. 

A	szokások	hatalma
A nartok leszármazottjainak földjén 
például a vendégbarátság a mai napig 
kötelezően megtartott szokás, aho-
gyan azt a Zichy-expedíció tagjai a 
Bakszán völgyében, Atazhukino falu-

jére keltezhető temetőjéhez hasonló fon-
tosságú sírmező leleteivel való megis-
merkedés meghatározó jelentőségű volt. 
A Kobán-kultúra hatása a gazdálkodás, 
az életmód, a szokások és a hitvilág terü-életmód, a szokások és a hitvilág terü-a szokások és a hitvilág terü-
letén, a geometrikus díszítések használa-
ta a ruhákon, a bútorokon, a söröskorsó-
kon az oszétek mindennapi életében 
még jól megfigyelhető volt. Ezért vásá-
rolt sajátjai mellett a helyi fényképészek e 
mozzanatokat és részleteket megörökítő 
felvételeiből is.  Így kerültek albumába 
például a kor legnevesebb fotósainak: 
Gadaevnek és Jermakovnak a képei is. 
Ezeken a korabeli szokások szerint gyak-
ran a későbbi közlésre azokat Budapes-
ten átdolgozó Weinwurm Antal neve 
szerepelt – az utókornak nem kis fejtö-
rést okozva. Wosinsky Mór naplója saj-
nos elveszett, így a különböző gyűjtemé-
nyekben lévő fotóhagyaték teljes anya- lévő fotóhagyaték teljes anya-fotóhagyaték teljes anya-
gának összegyűjtése és feldolgozása 
külnösen fontos lenne.

A Zichy-expedíció a Középső-Kauká-
zusból a Terek folyását követve a Grúz 
Hadiúton haladt tovább a Darjal-szorost 
elhagyva ázsiai úti céljaik és a gróf grú-ázsiai úti céljaik és a gróf grú- céljaik és a gróf grú-
ziai rokonságának felkutatása felé. Ha-
zaérkezésük után Zichy Jenő a bírálatok 
ellenére két újabb expedíciót is szervezett 
a következő években. Az áttörő sikerű 
harmadik útját követően a régészeti, 
néprajzi, nyelvészeti és a zoológiai kuta-
tások eredményeinek elismeréseként a 
grófot 1898-ban a Magyar Földrajzi 
Társaság, egy évvel később pedig a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tisztelet-
beli tagjává választotta. 

SZABÓ GÉZA

Különleges technológiával öntött, csónakhátú 
fibulák a kaukázusi Bakszán-völgybQl (1); a 
magyarországi  Kapos folyó völgyébQl (2);  

és Itália területérQl (3) Egy Jermakov által készített fotó
 (NÉPRAJZI MÚZEUM FOTÓTÁRA) 

1
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Magyarázatként a Paracelsus 
által megfogalmazott né-
hány mondat szolgál, amit 

a toxikológia őstanának tekintenek: 
„Mi az, ami nem méreg? Minden 
anyag méreg, és nincs semmi méreg nél-
kül. Egyedül a dózis határozza meg, 
hogy mi nem mérgező.” Ez magában 
foglalja a méregtan egyik legfonto-
sabb alapfogalmát is, a dózist, amely 
koncentrációegységekben (például 
mg vagy µg/testsúly kg) adja meg a 
mérgező anyag mennyiségét a szer-
vezetre. Paracelsus tézisére jó példa 
az arzén, amit már kétezer évvel 
ezelőtt is használtak orvosságként a 
görögök és a kínaiak, de ugyanúgy 
kiérdemelte a „mérgek királya, a ki-
rályok mérge” jelzőt is, mivel évszá-
zadokon át alkalmazták méregként 
a hatalomra éhes trónkövetelők 
vagy a férjüktől máshogy megsza-
badulni nem tudó asszonyok.

Méreg vagy gyógyszer? 
Először Hippokratész alkalmazta 
gyógyszerként, aki már a Kr.e. 5. szá-ár a Kr.e. 5. szá-.e. 5. szá-
zadban is kezelt fekélybetegeket realgár 
(As4S4) és auripigment (As2S3) pasz-
tákkal. Több ókori civilizáció is al-
kalmazta az arzént orvosságként, 

például a kínaiak sikeresen használ-
ták a fehér arzént (arzén-trioxid) a 
malária ellenszereként, és a per-
zsáknál is találunk említést a láz fe-
hér arzénnal történő kezelésére. 

A következő nagy áttörést a Paul 
Erlich által 1909-ben felfedezett 
Sal var san nevű, szerves arzéntartal-
mú antibiotikum jelentette. Erlich 
arzénvegyületeket vizsgált, hogy 
képesek-e baktériumokat elpusztí-
tani, és végül sikeresen alkalmazta 
a szert a szifilisz kórokozói, a spi ro-
chaeta-baktériumok ellen. 

Az 1970-es években a kínai 
Harbin Egyetemen arzén-trioxidot 
nyomnyi mennyiségű higannyal 
együtt használva, eredményesen 
kezelték a leukémiát. Az arzént ra-
dio gyógy szerként jelenleg is alkal-
mazzák kísérleti fázisban, izotópjá- kísérleti fázisban, izotópjá-, izotópjá-
tól, vagyis annak bomlási módjától 
függően mind a diagnosztikában, 
mind terápiás eljárásokban.

Az arzén „sötétebbik oldalát” va-
lószínűleg mindenki jobban ismeri. 
Számos művészeti és történelmi 
említést találunk, ahol az arzén 
mérgező tulajdonságát használták 
fel. Először Flaubert Bovarynéját 
említhetjük, ahol a címadó főhősnő 

arzénnal követ el öngyilkosságot. 
Vagy ott vannak Agatha Christie, a 
világhírű írónő népszerű művei, Jo-
seph Kesselring Arzén és levendula 
című krimikomédiájában idős test-
vérpár édesíti meg magányos férfi-
ak utolsó óráit ribizliborba kevert 
arzénnal.

A nagyrévi sorozatgyilkosságok 
névvel elhíresült történet szerint a 
XX. század elején helybeli asszo-
nyok – élükön a település bábájával 
– férfiak tucatjait tették el láb alól 
úgy, hogy arzént kevertek ételükbe, 
italukba. 

Talán a legismertebb arzénmér-
gezés a történelem során Napóleon 
nevéhez fűződik. A történelem-
könyvek szerint a halál oka gyo-
mordaganat volt, ám hívei között 
erősen élt az az elképzelés, hogy a 
császárt az angolok ügynökei 
mérgezték meg. A neutronaktivá- A neutronaktivá-
ciós analitikával elvégzett mérések 
nem bizonyították az arzénmérge-
zést, csak antimontartalmú gyógy-
szer szedését, ezt 1982-ben a 
Nature-ben publikálták is. A ké-
telyt 2007-ben oldotta meg egy 
nemzetközi tudóscsoport, a törté-
nelmi tényeket és Napóleon alkohol-

I Z O T Ó P O K  A  G Y Ó G Y Í T Á S  S Z O L G Á L AT Á B A N

AZ ARZÉN 
RENESZÁNSZA

Mengyelejev periódusos rendszerének 33-as rendszámú eleme kétes hírnévnek örvend. Az	arzénrWl	
legtöbbünknek	a	mérgezW	anyag	jut	elWször	eszébe,	viszont	az	kevésbé	köztudott,	hogy	régóta	alkal-
mazzák	gyógyszerként.	Így	jogosan	tehetjük	fel	a	kérdést,	lényegében	melyik	táborba	sorolhatjuk	az	

iménti kémiai elemet és annak radioaktív izotópjait?

Az írás a Budapesti M`szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és 
Tudmány közös ismeretterjesztR cikkpályázatán az ... dí-

jat nyerte el az oktatói kategóriában. 

Arzén-trioxid – minden a dózistól függ
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a negatív béta-bomló izotópokra, 
amik elektront (e-) adnak le, illetve 
a pozitív béta-bomlókra, amik az 
elektron antirészecskéjét, a pozit-
ront (e+) adják le. A sugárzásuk 
alapján lehet a felhasználásukat cso-
portosítani: a pozitív béta-bomló 
izotópokat a diagnosztikában al-
kalmazzák, amikor felderítik, ke-
resik a betegségeket, a negatív bé-
ta-bomló izotópot tartalmazó 

radio gyógy sze re ket pedig a terápia, 
vagyis a betegségek kezelése során 
alkalmazzák.

Izotópdiagnosztika esetén az élő 
emberi szervezetbe olyan radioak-
tív készítményeket juttatnak be, 
amelyek részt vesznek a fiziológi-
ai, biokémiai folyamatokban, de 
anélkül, hogy azok végbemenete-
lét befolyásolnák. Terápiás alkal-
mazás esetén viszont az a cél, hogy 
az izotóppal jelölt bio molekula a 
kóros szövetekben dúsuljon fel. 
Így az izotóp által kibocsátott su-gy az izotóp által kibocsátott su-
gárzás végzi a célzott sejtpusztí-
tást, ami tulajdonképpen az elemi 
részecskék dimenziójában lezajló 
sebészeti beavatkozás.

Orvosbiológiai felhasználás
A pozitív béta-bomló izotópokat 
tartalmazó radiogyógyszerek fő 
alkalmazási területe a Pozitron 
Emissziós Tomográfia (PET), ami 
egy sebészeti beavatkozást nem 
igénylő diagnosztikus eljárás. A 
bomlás közben pozitront kibocsá-
tó izotópok előállítása ciklotron-
nal történik. Ez egy részecske-
gyorsító, ahol a mágneses térnek 
köszönhetően a részecskék  belül- részecskék  belül-
ről kifelé haladnak a spirális tér-
ben. Ezekkel a részecskékkel 

ban tartósított gyomrát egyaránt 
felhasználva. A vizsgálatok egyér-
telműen kimutatták, hogy az egy-
kori császár halálát gyomorrák 
okozta.

Radioaktivitás  
a gyógyászatban

A radioaktivitás legfontosabb alkal-
mazása a természettudományokhoz 
köthető, azon belül az orvosbiológiai 

kutatásokhoz. Ennek alapkövét He-
vesy György fektette le a radioaktív 
izotópon alapuló nyomjelzéses tech-
nika kidolgozásával. A radioaktív 
izotóp detektálásával a szervezetben 
nyomon követhető, hogy milyen 
utat jár végig a jelzett molekula, és 
arra is következtethetünk, hogy a 
biokémiai folyamatok során milyen 
molekulákba juthat át eközben. Az 
orvosi alkalmazás alapelve, hogy a 
biológiai rendszerek (például az em-éldául az em- az em-
beri szervezet) az egyes elemek 
izotópjai között nem tesznek kü-
lönbséget, vagyis ugyanazon kémiai 
elem inaktív, illetve radioaktív izo-
tópja ugyanúgy viselkedik, ugyan-
azt az utat járja be a szervezetben. 
Munkásságának elismeréseként He-
vesy, radioaktív izotópok indikátorként 
való alkalmazásáért a kémiai kutatás-
ban indoklással 1943-ban Nobel-dí-
jat kapott. A módszer alkalmazásá-
val a kutatók, orvosok olyan vizsgá-
lati lehetőséghez jutottak, amilyen-
ről korábban nem is álmodhattak.

Az arzén egyetlen stabil izotópja a 
75-ös tömegszámú, a többi radioak-
tív. A „radio” jelentése sugárzás, a 
radioaktív izotópok sugárzással ad-
ják le energiafeleslegüket, hogy sta-
bil izotóppá váljanak. Az arzénizo-
tópok két nagy csoportra oszthatók, 

ütköztetve a céltárgyat, létrehozhatjuk 
a kívánt radioaktív izotópokat. Ar-
zén esetében természetes germánium 
céltárgyat használnak, amiből köz-
vetlenül arzénizotóp keletkezik. Az 
arzénizotópok közül a 71, 72 és a 74-
es tömegszámú izotópok pozitron-
bomlók, tehát PET-eljárásoknál 
jól használhatók.

A negatív béta-bomló izotópokkal 
jelölt gyógyszermolekulákat első-

sorban terápiás célokra 
alkalmazzák, il letve 
speciális képalkotó di-
agnosztikákban. Elő-
állításuk reaktorral 
történik, ami ebben 
az esetben nagy neut-
ronforrásként szolgál, 
és a neutronok akti-
válják radioaktívvá a 
besugárzott anyagot. 
Arzén esetében a cél-
anyag természetes ösz-
szetételű germánium-
dioxid, ami először ra-
dioaktív germánium-

má aktiválódik, és később ez bomlik 
tovább radioaktív arzénná. A reak-
toros besugárzás esetén nemcsak ra-
dioaktív arzént nyerünk, hanem ra-
dioaktív germániumot is fog tar-
talmazni az aktivált minta. Éppen 
ezért használják az arzén 77-es 
izotópját radiokémiai elválasztási 
módszerek optimalizálására, mert 
az elválasztási folyamat fejlesztése 
során mindkét izotóp nyomon kö-
vethető nukleáris méréstechnikai 
módszerekkel. Nukleáris mérések 
során akár egyetlen atom is detek-
tálható, ami a kémiában ismert 
molalitás (6,022×1023 db atomot 
jelent egy mól) töredékrésze, így 
érzékeny analitikai eljárások ki-
fejlesztése vált lehetővé.

Megfelelő kémiai elválasztási 
módszer alkalmazása után a radio-
aktív arzénizotóp elválasztható a be-
sugárzott germánium-dioxid tar-
get től, és tiszta arzénfrakció nyer-
hető, ami megfelelő potenciál a ra-
dio gyógyszer gyártásban.

Új eredmények
Az új radiogyógyszerek tervezé-
sénél nehéz a radioaktív nyomjel-énél nehéz a radioaktív nyomjel-nél nehéz a radioaktív nyomjel-
zőt úgy hozzákötni a molekulá-
hoz, hogy ne történjen jelentős 
szerkezeti változás. Épp ezért, ha 

Ciklotron és oktatóreaktor, valamint a velük elQállítható izotópok
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ar zén izo tóppal akarjuk jelölni a 
biomolekulát, az egyik lehetséges 
megoldás, ha a nitrogént vagy a 
foszforatomot cseréljük le arzén-
ra, mivel mindhárom elem a peri-
ódusos rendszer ugyanazon oszlo-
pába tartozik, így kémiailag ha-
sonlók. Ráadásul mindkét elem 
(nitrogén, foszfor) gyakori a bio-
lógiailag aktív molekulákban. Er-
re példa a kolin bioszintézise, 

amikor nitrogént cseréltek ki ar-
zén-72 izotópra, a jelzett vegyüle-
tet pedig PET-diagnosztikumként 
alkalmazták állatkísérletekben.

Másik lehetséges jelölési mód-
szer, ha az arzénizotópot egy kén-
tartalmú biomolekulához kötjük, 
mert az arzén a kénnel erős kova- kénnel erős kova-nel erős kova-
lens kötést hoz létre. Utóbbira példa 
az As-74 jelölése egy bavituximab 
nevű speciális fehérjével. Ez a fehérje 
egy antitest (ellenanyag), ami a tumo-
rok felületén található zsírokhoz kö-
tődik. A fehérjéhez egy speciális, 
kéntartalmú oldalláncot kötnek hoz-
zá, ami erős kovalens kötéssel kap-
csolódik az arzénhoz. Ebben a tech- Ebben a tech-
nikában az alkalmazott arzén meny-
nyisége milliomod része a mérgező 
szintnek, és kisebb aktivitású, mint az 
általában alkalmazott izotópok.

Az arzén-77 izotóp teljes mérték-
ben negatív béta-bomló, ami lehe-
tővé teszi terápiás ra dio gyógy szer-
ként való alkalmazását, az intra-
vasz ku láris sugárterápiában (éren 
belüli besugárzás), továbbá a ra dio-
im mu no terápiában (immunsejtek-
hez kötik az izotópot), ami a rossz 

irányú folyamatokat – például au-éldául au-au-
toimmun betegségek esetén – visz-
szafordíthatja a megfelelő irányba. 
Szinovektómiás alkalmazása is is-
mert, amikor az ízületi folyadék 
túltermelését kell megakadályozni. 
Az előbb említett bavituximab ne-
vű fehérje is ígéretes molekula, ha 
arzén-77 izotóppal jelöljük arzén-74 
helyett, akkor szintén alkalmassá 
válik terápiás alkalmazásra.

Egy új alkalmazási területe az orvosi 
izotópoknak a teranosztikus felhaszná-
lás. Ebben az esetben a diagnosztikus és 
terápiás tulajdonságokat egyetlen 
ágensben kombinálják, illetve egyénre 
szabott terápiákat lehet kialakítani szá-
mos betegség esetén. Erre példa az As-
72 izotóp, ami többféle sugárzással adja 
le többletenergiáját, ezért alkalmas egy-
szerre diagnosztikus és terápiás alkal-
mazásra. Az eddigi vizsgálatokban ezt 
az izotópot egy TRC105 nevű antitest-
hez kötötték, ami kénatomot tartal-
maz, így az arzén direkt hozzáköthető. 
A TRC105 egy olyan transzmembrán 
fehérjéhez kötődik, ami vérerek növe-
kedésének és működésének fenntartá-
sában vesz részt, így az érből kiinduló 
rákos sejtek szaporodását csökkenti.

Az említett molekulák még nem 
törzskönyvezett radio gyógy szerek, 
tehát humán felhasználásuk nem 
engedélyezett, de több olyan is 
akad köztük, ami már a gyógy-
szerfejlesztés utolsó állomásaiban 
van, és sikeres zárókísérletek után, 
pár év múlva radiogyógyszerként is 
használható lesz.

BALATONI- OLÁH ZITA

Bavituximab kísérleti fázisú diagnosztikus és terápiás alkalmazása

Gondoskodó hím gorillák

Az apai gondosko-
dás dilemmája álta-
lános: vajon meny-
nyire lehet biztos 
egy hím, hogy a 
gondozásra szoruló 
utódok ténylegesen 
tőle származnak-e? 
Az apaság biztosí-

tására sok megoldás jött létre az 
evolúció során, például a szigorú 
monogámia vagy a partner őrzése. 
Ahol az apák gondoskodnak vala-
milyen formában az utódokról, ál-
talában feltételezzük, hogy a „meg-
csa la tás” ellen is rendelkeznek biz-
tosítékokkal.

A gorillák kisebb csoportokban 
élő emberszabásúak, ahol a fiatalo-
kon kívül több ivarérett hím is élhet 
a nőstények társaságában. Megfi-
gyelések szerint a hím gorillák, el-
sősorban a csoportot vezető domi-
náns egyed, sok időt töltenek az ap-
rócska gorillakölykök közelében, 
akár gyengéden tisztogatva is azo-
kat. Felmerül tehát a kérdés, hogy 
vajon megismerik-e a hímek a saját 
utódaikat, és azokat tüntetik-e ki 
szülői gondoskodással? A terepen 
gyűjtött DNS-minták elemzését 
követően azonban kiderült, hogy a 
kisgorillák sok esetben nem az őket 
babusgató hím utódai, vagyis a csa-
pat vezére nem csupán a saját köly-
keit ápolja.

A tanulmány szerzői ebből arra 
következtettek, hogy a gorilláknál 
csak az utóbbi néhány száz évben 
jöhettek létre a több hímet tartal-
mazó csoportok, miután eme állat-
faj élettere drasztikusan lecsök-
kent. A gorilla eredetileg olyan 
csapatokban élhetett, ahol a domi-
náns „ezüsthátún” kívül nem tar-
tózkodhatott másik ivarérett hím, 
így az apaság sem lehetett kérdéses 
a csoporton belül. Vagyis a gorilla-
apák evolúciósan nincsenek felké-
szülve a felszarvazottságra, így 
egy vezér számára minden kölyök 
a „sajátja”.

PONGRÁCZ PÉTER

ÉT-ETOLÓGIA
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is kezdtük az első adataik feldolgo-
zását és dolgoztunk a 2000-ben in-
dult német CHAMP (CHAllenging 
Minisatellite Payload) mérésein is. Itt 
Európában a GOCE-műholdat 
(Gravity field and steady-state Ocean 
Circulation Explorer) tervezték, ami 
2009-ben startolt, ebben az ESA-
projektben már a BME munkatársa-
ként vettem részt az adatfeldolgo-
zásban. A nyers mérési adatokból 
kellett eljutni addig, hogy globális 
nehézségi erőtérmodellt lehessen be-
lőlük meghatározni.
– Ez elég nagy falatnak látszik, és 
mintha a nehézségi erőtér vizsgá-
latának minden nehézsége benne 
lenne.
– Tulajdonképpen igen, de ez adja a 
szépségét is. Minden kutatás első lé-
péseként tudnunk kell, hogy a ren-
delkezésre álló adatsorok milyen hi-
bákkal terheltek. De nálunk több 
millió adat állt rendelkezésre, így 
már maga a hibaszűrés is nagy kihí-
vás volt. A következő nagy kérdés, 
hogyan lehet műholdpályából vagy 
műhold fedélzetén mért adatokból a 
nehézségi erőtér tulajdonságaira 
következtetni. Münchenben az 
energiamegmaradás törvénye alap-

ján a műholdak mozgásának sebes-
ségváltozásait használtuk arra, hogy 
a helyzeti energiára (tehát a nehézsé-
gi erőtérre) következtessünk.
– Miért olyan fontos ez a téma, hogy 
műholdakat kell hozzá indítani?
– Egyrészt a nehézségi erőtér föld-
felszíni ismerete információt ad a 
Föld belső tömegeloszlásáról. Ez 
geofizikai szempontból érdekes. 
Közvetlen mélyfúrással 13 km-nél 
lejjebb még nem jutottak, tehát na-
gyon közvetettek a Föld belsejére 
vonatkozó ismereteink. Közvetett 
módszerekkel, például geomágneses 
mérésekből vagy szeizmikus hullá-
mok terjedése alapján becsülhető 
meg a Föld belső szerkezete, az egyes 
rétegek sűrűsége, hőmérséklete, 
nyomása – ehhez nyújtanak további 
információt a gravimetriai mérések. 

Másrészt földmérőként a geodéziai 
jelentőségét is kiemelném. Ha meg-
nézzük a hegyek magasságát a térké-
pen, ilyeneket találunk: „1014 méter a 
Balti-tenger felett”. Na, de mi ez a 
„Balti-tenger felett”? Kell egy viszo-
nyítási alap, amihez képest magasságot 
tudunk definiálni. Ez lehet egy önké-
nyesen kijelölt vízszintes felület (ezt 
úgy nevezik, hogy geoid). De ez, a 

– Okleveles építészmérnökből ho-
gyan lett műholdas geodéziával fog-
lalkozó szakember?
– Szüleim mérnöki végzettségűek 
voltak, ráadásul édesanyám földmé-
rést tanított a BME-n, tehát a mér-
nöki vonal adott volt. Elvégeztem az 
egyetemet, de láttam, hogy a földtu-
dományokban jobban érvényesülhet 
az elméleti beállítottságom. Ötöd-
évesen nyertem egy ösztöndíjat Ja-
pánba, és az ottani témavezetőm, 
Fukuda professzor segítségével talál-
tam rá a műholdas gravimetriára, 
ami a nehézségi erőtér meghatározá-
sa műholdas megoldásokkal. Ezek 
között van, hogy fedélzeti műszer 
végez közvetlen méréseket, de több-
nyire a műhold pályamenti mozgá-
sából következtetünk a gravitációs 
térre. Japánból 2001-ben már dok-
torként jöttem haza, és még azon a 
nyáron a müncheni egyetemről kap-
tam egy megkeresést a PhD-témám 
kapcsán, ahol 2002-től 2005-ig vol-
tam. Japánban szimulációs számítá-
sokkal néztük, mit mér majd a NASA 
tervezett műholdpárja, a GRACE 
(Gravity Recovery and Climate 
Experiment). Végül 2002-ben indí-
tották őket, Münchenben már meg 
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A	NEHÉZSÉGI	ERVTÉR	
VIZSGÁLATA

Földváry Lóránt, az Óbudai Egyetem Alba Regia 

Meszaki	 Karának	 dékánhelyettese	 olyan	 tudo-
mányterülettel	foglalkozik,	melyet	kevesen	mevel-
nek	 hazánkban.	 Bolygónk	 nehézségi	 erWterének	
meholdas	vizsgálatáról	van	szó,	mely	nagyon	fon-
tos	információkkal	szolgál	a	Föld	tömegének	elosz-
lásáról,	segít	az	édesvízkészletek	meghatározásá-
ban	 és	 a	 sarki	 jégsapkák	 olvadásának	 követésé-
ben.	EzekrWl	az	izgalmas,	de	korántsem	tisztázott	

kérdésekrWl	beszélgettünk.
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érzékeny. Kimutatták, hogy 1,2-szer 
több víznek kell lennie az Amazonas 
vízgyűjtőjén, mint amennyiről ko-
rábban tudtak. 

Gyönyörűen lehet követni azt is, hogy 
Grönland gyorsuló ütemben olvad. Vé-
geztünk egy becslést, hogy ha az olva-
dás mostani ütemét extrapoláljuk, ak-
kor 100 éven belül Grönland újra 

„grön” (zöld) lesz, azaz eltűnik róla 
a jég. Nyilván nem szabad az extra-
polációt komolyan venni, de elgon-
dolkodtató, hogy van rá esély, hogy 
emberi léptékben belátható időn 
belül eltűnjön az a rengeteg jég. 
Egy másik ilyen terület az antarkti-
szi jégtakaró. Erről tudni kell, hogy 
csak egyes részeken olyan intenzív 
az olvadása, mint amilyeneket a té-
vében szoktak mutatni, ráadásul ez 
részben természetes folyamat. A 

GRACE adatai alapján látni, hogy a 
Nyugat-Antarktisz nagyon intenzí-
ven olvad. (Persze a Déli-sarktól min-
den északra van, úgyhogy a nyugatot 
és keletet nem mint égtájat kell érte-
ni, hanem hogy nyugati vagy keleti 
féltekéjére esik-e a földgömbnek.) A 
nyugat-antarktiszi rész tehát nagyon 
olvad, a jóval nagyobb területet kite-
vő keleti rész viszont sokkal stabilabb. 
Bár az elmúlt év adatai szerint ez a 
rész nagyon hektikus, az elmúlt évek-
ben éppen olvadónak tűnt, de ki kell 
várni néhány évet, hogy lássuk, ez 
tényleg egy olvadási folyamat-e, vagy 
csak egy kisebb átmeneti ingadozás. 
Tizenvalahány évnyi adatsor alapján 
nem lehet megmondani, mi a termé-
szetes folyamat, és mi nem az. Az ég-
hajlatváltozásnak igazából nincs ál-
talánosítható menete, még ha a 
glaciálisok és az interglaciálisok né-
mi szabályossággal váltják is egy-
mást. Követni lehet a változást, elő-
re jelezni nem. A mostani olvadási 
folyamatok kiváltójáról nem sokat 
tudni, de az biztos, hogy mivel na-
gyon lomha az időbeli változás, 
amit most látunk, az több száz év-
vel ezelőtti események következ-
ménye. Biztos, hogy az iparosodás 
hatása is jelentős, az éghajlatot bru-
tálisan befolyásolja, de nem ma, ha-
nem holnap. Üljünk le párszáz év 
múlva és akkor meg tudjuk mon-
dani, hogy mit okozott az emberi te-
vékenység. 

TRUPKA ZOLTÁN

körrel. A szakmai frissesség céljából 
így fontos pár évente néhány hóna-
pos tanulmányutakat tenni vezető 
egyetemeken, és erre a fiataloknak 
is lehetőséget kellene biztosítani. 
– Az ön kutatói pályája – azaz 
nagyjából másfél évtized – alatt 
globálisan hozott-e eredményeket a 
műholdas gravimetria? 

– Ezek a műholdak nagyon sok ada-
lékot adtak, elsősorban földtudomá-
nyi vonatkozásban. Hidrológiai mo-
dellek változtak meg hatásukra. Az 
Amazonas víztározójáról például a 
GRACE megfigyelései alapján kide-
rült, hogy több édesvízkészletet tartal-
maz, mint amennyiről a korábbi hid-
rológiai modellek számot tudtak adni. 
Földi mérések alapján nehezen becsül-
hető a növényzet víztartóképessége 
vagy a föld alatti víztározás mértéke, 
de a GRACE minden tömeghatásra 

„vízszintes”, egy nehézségi erőtértől 
függő mennyiség, a nehézségi erő vek-
torának szintfelülete. Fizikai mennyi-
ségről, fizikai törvényeivel leírható fo-
galomról van szó, amely alakjának glo-
bális meghatározása csak műholdas 
gravimetriával végezhető el.
– Itthon mit és hogyan lehet ebben a 
témában kutatni?
– A téma globálisnak mondható, 
de vannak országfüggő vonatko-
zásai is. Ilyen az, amit a BME-n 
dolgozó Tóth Gyula kollégámmal 
csináltunk: egy Magyarországra 
legjobban illeszkedő geoid-
felületdarabot határoztunk meg. 
Ez nagyon hasznos például a GPS-
mérések számára. A GPS-szel a 
helyzet valójában a földtömegkö-
zéppontjához képesti helyvekto-
rokkal határozható meg. Ha ma-
gasságot akarunk meghatározni, azt 
csak úgy lehet, ha a feldolgozó prog-
ramba be van építve egy geoidmodell, 
ami megmondja, hogy a Föld tömeg-
középpontjához képest hol fekszik a 
vízszintes. Mi tehát egy ilyen modellt 
határoztunk meg.

A műholdas gravimetria hazai 
helyzetét általánosságban az jellem-
zi, hogy (mint az egzotikus, szép té-
mák általában) vonzó a fiatal kuta-
tók és a diákok számára. Kell is az 
utánpótlás ahhoz, hogy követni tud-
juk a téma nemzetközi trendjeit. 
Összességében Magyarországon na-
gyon kevesen foglalkoznak a tárgy-

 A GOCE-mérések felhasználásával  

készített hazai geoidmodell

Fantáziarajz a GOCE-ról (ESA)
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egy keverék. A több összetevőből 
adódóan egy vagy többféle ható-
anyagot, védőanyagot, segédanya-
got, kölcsönhatás-fokozót tartal-
mazhat. Rendeltetésszerű felhasz-
nálása estén növények, illetve nö-
vényi termékek védelmét szolgálja 
különböző károsítókkal szemben, 
vagy akár a károsító szervezetek 
működését akadályozza meg. 

A növényvédő szerek csoportjá-
ba sorolhatók azok a termékek is, 
amelyek a növények élettani fo-
lyamatait (például a növekedést) 
befolyásolják, a nemkívánatos nö-
vekedést megakadályozzák, visz-
szaszorítják, és azok is, amelyek-
kel a növényi termékeket tartósít-
ják, vagy amelyek nemkívánatos 
növényeket, növényi részeket 
pusztítanak el.

Nem tartoznak a növényvédő 
szerek közé a növényi tápanyagok, 
termésfokozó anyagok, máshová 
sorolt tartósítószerek, alga ölő  sze-
rek, sem az úgynevezett biocid 
termékek. A biocidek olyan anya-
gok vagy keverékek, amelyek egy 
vagy több hatóanyagot tartalmaz-
nak, vagy használatuk során ilyen 
hatóanyagok keletkeznek belőlük. 
A biocid termékeknek is az a ren-
deltetése, hogy a károsító szerve-
zeteket – a tisztán fizikai vagy 
mechanikai ráhatáson kívül – ké-
miai, biológiai úton elpusztítsa, el-
riassza, ártalmatlanná tegye vagy 
éppen a kártevőket hatásuk kifejté-
sében megakadályozza, illetve azok-
kal szemben más gátló hatást fejtsen 
ki. A biocidek csoportjába tartoznak 
például a humán egészségügyi fer-
tőtlenítőszerek, vízfertőtlenítők, 

alga irtó szerek, faanyagvé-
dő szerek, de az egészség-
ügyi rovar-, és rág csá ló ir tó 
 sze rek is. Alapvető különb-
ség, hogy a biocideket álta-
lánosan nem növények, nö-
vényi termékek védelmére 
használják.

A növényvédő szerek le-
hetnek mikroorganizmu-
sokat, akár vírusok, bak-
tériumok, gombák termé-
szetes vagy mesterséges 
változatait tartalmazó ké-
szítmények is. Különböző 
módon csoportosíthatók; 
felhasználásuk szerint lehet-
nek például in szek ti ci dek 
(rovar ölő szerek), fun gi ci-
dek (gombaölő szerek), her-
bicidek (gyomirtó szerek), 
ak ra ic i dek (atkaölők) stb.

NÖVÉNYVÉDV	SZEREK	
ÉS EGÉSZSÉG 

NövényvédW	 szerekkel	 foglalkozó	 cikksorozatunk	 második	 részében	 Kolonics	 Mária	 Veronika,	 a	
Lovassy	 László	 Gimnázium	 diákja	 a	 peszticidek	 használatának	 okait	 és	 fontosságát	 mutatja	 be.

2.
rész

Gyakori vélemény: minél 
kimondhatatlanabb össze-
tevőt találunk egy üveg 

címkéjén, annál veszedelmesebb 
dolog lakozik abban a palackban. 
Nem szabad azonban elhamarko-
dottan kijelenteni, hogy egy kémi-
ai vegyület az ördög szülöttje. Egy 
magas lázzal szenvedő betegnek is 
szüksége van lázcsillapítóra, pedig 
a hatásos orvosság hatóanyagainak 
sincs bizalomgerjesztő neve. Ugyan-
így, a Föld bolygó mezőgazdasági 
területein termelt növényeinek is 
szüksége lehet  a „veszedelmes”, 
gyakran idegen nevű vegyületek-
re, ha betegek. Ilyen „növényor-
vosságok” a növényvédő szerek.

A növényvédő szer – más néven 
peszticid – olyan termék, amely több 
összetevőt tartalmaz, így kémiailag 
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Miért használjuk ezeket a szere-
ket? Növényi gombás betegségek 
(lisztharmat, üszög, rozsda) már az 
ókorban is megjelentek és pusztítot-
tak. Jelentős károkat okozó esetek 
később is ismertek a történelemből: 
sáskajárás miatt bekövetkezett éhínség 
(873-ben, Németországban), burgo-
nyavész (1840-ben, Írországban), sző-
lő-filoxérajárvány kezdete (1863-ban, 
Franciaországban). 

A növényvédő szerek használatának 
elsődleges célja a növénykultúrák 
megvédése a kórokozóktól, kártevők-
től és gyomoktól, ezáltal megvédeni a 
termés mennyiségét és minőségét. 
Cél a biztonságosan fogyasztható, 
elégséges mennyiségű, jó minősé-
gű élelmiszer előállítása.

Jelenleg a gazdaboltok polca-
in sokféle szerrel találkozha-
tunk – de ahhoz, hogy ezeket 
könnyedén megvehessük, sok 
feltételnek teljesülnie kell. Az 
ilyen anyagok egyre szigorodó en-
gedélyezési eljárás után kerülhetnek 
forgalomba, összhangban az európai 
uniós szabályozással. Magyarországon 
azok a növényvédő szerek kerülhet-
nek forgalomba, amelyek hatóanyagai 
szerepelnek az engedélyezett ható-
anyagok jegyzékében, és az engedélyt 
kérő által benyújtott monográfia alap-
ján engedélyokiratot kaptak. Hazánk-
ban többszáz az engedélyezett nö-
vényvédő szerek száma.

A peszticidek forgalmazása és fel-
használása egyaránt szigorú jogszabá-
lyi előírásokhoz kötött.

Nem vásárolhatja meg és használhat-
ja fel mindenki valamennyi engedé-
lyezett növényvédő szert. A szereket 
ugyanis három forgalmazási kategó-
riába sorolják. 

Az I. forgalmazási kategóriába 
sorolt termékek növényorvosi 
végzettségű szakember által felírt 
növényorvosi vénnyel vásárolha-
tók meg, és a felhasználásukat is a 
szakembernek kell felügyelnie. A 
II. forgalmazási kategóriába so-
rolt növényvédő szerek vásárlása, 
felhasználása is bizonyos növény-

védelmi – minimum 80 órás – nö-
vényvédelmi tanfolyami végzett-
séghez kötött. A III. forgalmazási 
kategóriába sorolt peszticidek 
szabadon vásárolhatók, de fel-
használásuk során itt is be kell 
tartani jó pár előírást.  

A növényvédő szereket általában 
„szakboltokban” lehet megvásá-
rolni. Csak eredeti, zárt csoma-
golásban és megfelelő címkézéssel 
árusíthatók. Megbontani, kimér-

ni az üzletben nem szabad, és az 
árusítóhelyen nem lehetnek egy 
légtérben – kivéve egyes készki-
szerelésű termékeket – élelmisze-
rekkel, takarmányokkal. A vásár-
lóknak is célszerű odafigyelniük, 
hogy ne szállítsák együtt élelmi-
szerekkel, és a tárolás, fel  hasz-
nálás során ügyeljenek a növény-
védő szer címkéjén feltüntetett 
előírások betartására, valamint a 

használati utasításban foglaltak 
követésére.

A növényvédő szerek cso-
magolásán is kötelezően 
megjelennek azok a ve-
szélyt jelző figyelmez-
tető és a biztonságos 
használatra utaló mon-
datok, valamint szim-
bólumok, veszélyje-
lek, amelyek az egyéb 
vegyi anyagok esetén 
is megfigyelhetők. Az 

eddig megszokott na-
rancsszínű, veszélyt jelző 

szimbólumokat azonban 
itt is fokozatosan felváltják 

az új, pirossal keretezett pik-
togramok. A korábbi R mondat 

helyébe H figyelmeztető mondat, 
az S mondat helyébe az óvintéz-
kedésre vonatkozó P mondat ke-
rül, valamint a veszélyjelek he-
lyett  figyelmeztetés (például Ve-
szély, Figyelem!) lép.

A megvásárolt „tömény” pesz ti-
cid rendelkezik biztonsági adat-
lappal is. A kijuttatás során azon-
ban vízzel hígítják, ezért a kiper-
metezés során már egy kevésbé 
kockázatos keverék kerül a kör-
nyezetbe.

KOLONICS MÁRIA VERONIKA
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A forradalom előtti években 
a francia klérus különös 
kettősséget mutatott: egy-

szerre alkotott idegen testet a társa-
dalomban, s ugyanakkor vallotta a 
legújabb, divatos, gyorsan terjedő esz-
mét a maga társadalmi hasznosságát 
illetően. A tridenti zsinatot (1545–
1563) követő belső, egyházi refor-
mok átvétele növelte és fokozta az 
egyháziak rendi öntudatát, iskolá-
zottságukban, ruházatukban elkülö-
nültek a kortársaktól, ez jellemezte 
viselkedésüket is. Tanultságuk kö-
vetkeztében sokan lenézték a népi 
vallásosság gyakorlatait, a zarán-
doklatokat, a népszerű ájtatosságo-
kat, ez tovább növelte eltávolodásu-

F R A N C I A  E M I G R Á N S  E G Y H Á Z I A K 

KERESZTUTAK  
A KONTINENSEN

kat híveiktől. A társadalmi hasznos-
ságuk viszont számtalan téren újra 
bebizonyosodott. A szegényekkel, 
elesettekkel való egyéni és intézmé-
nyes törődés még jobban odakötötte 
őket a világiakhoz, nem beszélve az 
oktatásról és nevelésről, amely a rá-
juk bízott fiatalok evilági boldogu-
lását célozta.

Ezt a kettős, ellentmondásos hely-
zetet bizonyos egyensúly jellemezte. 
A forradalom törvényei, rendelke-
zései ezt az egyensúlyt bontották 
meg és a papságot a társadalomba 
túlzottan beolvasztani akarás az el-
lenkezőjét érte el: kitaszította őket. 
Az emigránsok élethelyzete ennek a 
forradalom kezdetéig meglévő para-

dox állapotnak volt híján, az elme-
nekült egyháziak elmélkedhettek el- 
és kitaszítottságukon.

Változó tulajdonosok
A harmadik rend, a polgárság eszmé-
jét, célját megfogalmazó Emmanuel 
Sieyes abbé elég képmutató módon az 
ingatlanvagyon és ingóságok (nemes-
fém, műtárgyak stb.) nyílt szétrablá-
sakor kijelentette: „Mi, törvényhozók, 
a tulajdont tiszteletben tartottuk, mind-
össze a tulajdonosokat változtattuk meg.” 
A menekülő egyháziak gyakran üres 
zsebbel vészelték át a rövidebb-hosz-
szabb utat. Pierre-Marie Cortois de 
Baloré, Nîmes püspöke a svájci 
Luzernbe gyalog ment, a legszüksé-
gesebbeket hátán, zsákban vitte. 
Vienne püspöke, Charles-Francois 
d’Aviau du Bois-Sanzay a váltás fe-
hérneműjét gyalogos vándorlása so-
rán maga mosta az Alpok tisztavizű 
patakjaiban, ő is Svájcba tartott. Gya-
koribb volt, hogy többen együtt utaz-
tak, a fiatalabbak segítették öregebb 
oltár- vagy rendtestvéreiket. Az út-
széli vendégfogadók gazdái nyereg-
ben érezték magukat kevés pénzű 
vendégeikkel szemben, szállásért, éle-
lemért a megszokott árak többszörö-
sét követelték tőlük. 

A francia határokhoz viszonylag 
közel élők természetesen azok túlol-
dalán kerestek menedéket, ahol só-
várogva várták az otthonról érkező 
híreket. A Savoyába menekült Louis 
Vieux abbé, Auris-en-Oisans plébá-
nosa egy papnevelő intézetben ka-
pott ideiglenes szállást negyedmagá-
val, azonban hamarosan harmincan 

A	 forradalmi	 intézkedések	elWl	 külhonba	kényszerült	 vagy	kényszerített	 francia	 egyháziak,	 kevés	
kivételtWl	eltekintve,	valamennyi	országban	–	legyen	az	katolikus	vagy	protestáns	–	igazi	keresztutat	
jártak.	ElsWnek	a	menedékhelyre	vezetW	úton,	majd	ott,	az	állami	és	a	helyi	hatóságok	kénye-kedvé-
nek	kiszolgáltatva,	honvágytól	gyötörve,	a	hazai	körülmények	közül	kiszakítva,	gyökértelenül.	Nem	

tudni,	melyik	okozott	több	szenvedést	a	puszta	életüket	mentW	papoknak,	szerzeteseknek.

Sandomierz vára
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odaérkezte miatt. A Rajna és a 
Mosel összefolyásánál található né-
met város íly módon egy ideig az 
emigráció fővárosává lépett elő. A ki-
rályi udvart fölöttébb kedvelő francia 
klérus készséggel követte előkelő hí-
veit, főként ha azok anyagilag képe-
sek voltak őket támogatni.

A már említett premontrei szerze-
tes, Le Sage naplójában rögzítette a 
Vesztfália falvaiban menedékre lelt 
többezer egyházi sorsát: „Piszkos 
kunyhókban laktak és az ottaniak ado-
mányaiból éltek. Fekete kenyér, avas 
szalonna, krumpli jutott csak azoknak, 
akik valaha élvezhették a terített asz-
tal örömeit.” A protestáns német ál-
lamok nem engedték felségterüle-
tükre az emigránsokat, főként 
nem az egyháziakat. A városok ka-
puin gyakran felírat hirdette, hogy 
„csavargóknak, koldusoknak és franci-
áknak tilos a belépés!”

Mégis voltak német városok, ahol 
ettől eltekintettek. Vesztfália fővá-
rosa, Münster és környéke 1800 
francia papot fogadott be. Herceg-
érseke, Marie-Antoinette fivére, 
Maximilian-Franz osztrák főherceg 
volt. Konstanzba ötszázan érkeztek. 
Hamarosan megszervezték a segély-
alapot, minden pap havonta kapta a 
megélhetéséhez szükséges összeget. 
A katolikus Bajorország klérusa a 
felvilágosodás szellemétől megméte-
lyezettnek vélte francia oltártestvé-
reit, és a pfaltzi választófejedelemtől 
azt kérte, hogy ne engedje be felség-
területére a menekülteket. Nîmes 
püspöke az emigráns egyháziak nyo-

morát a húsz sváb, dúsgazdag bencés 
apátság közvetlen szomszédságában 
ijesztőnek találta, és az evangélium 
szellemétől idegennek, sőt azzal el-
lentétesnek. A híres fuldai apátság-
ban a francia papoktól megtagadták 
az éjjeli szállást, a tiroli Füssenben 
megtiltották nekik a misézést, 
Weingartenben kutyákat uszítottak 
rájuk. A protestáns Poroszországba 
sem tehették be a lábukat.

A svájciak a németekkel ellentét-
ben sokszor befogadónak bizonyul-
tak. Még Kálvin városa, Genf is 
megnyitotta kapuit az emigráns 
egyháziak előtt. Nem véletlen, hogy 
a vándorlás csúcstartója, Veules plé-
bánosa, Lebay abbé öt év után itt kö-
tött ki. London volt számkivetettsé-
gének első színhelye, majd visszatért 
a kontinensre. Ostende, Brugge, 
Gand, Rotterdam, Münster, 
Paderborn, Cassel, Erfurt, Mün-
chen, Tirol követték egymást, majd 
Verona, Velence, Róma. Az örök 
város sem nem tudta, sem nem akar-
ta visszatartani Lebay abbét, aki 
hosszú utazását Svájcban fejezte be. 
A volt jezsuita szerzetes, Barruel sze-
rint „az egyszerű földművesek, állattar-
tók a hegyi utak szélén várakoztak és 
hívták magukhoz az egyháziakat.” 
Négyezernél többen találtak mene-
déket a kis Svájcban. Voltak protes-
táns kantonok, amelyek bezárkóz-
tak, és a francia egyháziakat csuhá-
ba bújt sáskáknak nevezték. 
Einsiedeln híres, zarándokhelynek 
számító apátsága hatalmas összegek-
kel sietett a rászorultak segítségére. 

lettek, és naponta jöttek az újabb 
menekültek. „Egyesek birkapásztor-
nak, mások napszámosnak vagy ker-
tésznek öltöztek vagy zarándokként ju-
tottak át a határon. Volt, aki paraszt-
asszony ruhájában, szalmakalappal a 
fején érkezett közénk. Némelyeket 
hosszan üldöztek vagy hajtóvadászattal 
akarták elfogni, mint az erdei vadakat. 
A szerencsétlen paptestvérek életveszé-
lyes helyzetekkel szembesültek” – írta 
levelében híveinek. A nyugalomnak 
nem sokáig örvendhettek az egyhá-
ziak, mert a forradalmi francia sere-
gek 1792-ben megszállták Savoyát és 
ők ismét menekülhettek, ezúttal 
Svájc vagy Itália felé.

Nem jókedvükből utaztak az egy-
háziak, hanem a hadi események 
vagy a kényszerítő körülmények so-
dorták őket városról városra, or-
szágról országra. Francois de Gain-
Montagnac, Tarbes püspöke előbb 
Montserrat monostorában (Pireneu-
sok) talált menedéket, majd Itáliába 
utazott, onnan Portugáliába, végül 
Londonban kötött ki. Embrun érse-
ke, Pierre-Louis de Leyssin a háború 
elől menekült: Savoya, Piemont, 
Svájc, Bajorország fogadta be, Nürn-
berg városában lett végül megtűrt 
vendég. Hervé-Julien Le Sage pre-
montrei szerzetes Saint-Brieuc-ből 
Jersey szigetére hajózott, onnan 
Angliába, majd vissza az osztrákok 
uralta belga területre, ahonnan a 
francia seregek előrenyomulása 
kényszerítette a Rajna-vidékre, az-
tán Konstanz városa következett. 
Itáliába akart továbbmenni, de 
Napoléon Bonaparte ottani, 1796-os 
győzelmei után Sziléziába ment, on-
nan a Krakkótól északkeletre fekvő 
Sandomierzbe, és csak az 1801-es 
konkordátum után tért vissza 
Bretagne-ba.

Piszkos	kunyhókban
Közeli menedékhelynek kínálkozott 
az osztrák uralom alatt álló Belgi-
um. Marie-Antoinette-nek, a fran-
cia királynénak az egyik nővére volt 
a kormányzó, aki hűvös fogadtatás-
ban részesítette a francia menekülte-
ket, mert sógorát, XVI. Lajost a ja-
kobinusok cinkosának tartotta és a 
forradalmi ragály behurcolásától 
tartott. Megkönnyebbülésére szol-
gált, amikor azok Koblenzbe távoz-
tak a francia király két fivérének 

Az apátság Münsterben
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radni. IV. Károly spanyol király kor-
mánya viszont a forradalmi eszmék 
behurcolásától rettegett. Királyi ren-
delet tiltotta ki az emigráns papokat 
a királyi és megyei székhelyekről, a 

spanyol papság pedig nyilvános mű-
ködésük megakadályozását szorgal-
mazta. Nem prédikálhattak, nem 
misézhettek hívek jelenlétében, nem 
keresztelhettek, nem eskethettek, 
híveket nem gyóntathattak. Érkezé-
sükkor a hit bajnokaiként ünnepel-
ték, harang-zúgással fogadták őket, 
majd megtiltották nekik a lelkipász-
tori munkát. Tehetetlenségükben 
sokan bármi mesterséget elvállaltak, 
szabónak álltak vagy vándorköszö-
rűsnek, utcai cipőtisztítónak.

Az Egyházi Állam területére is so-
kan érkeztek az 1760-as években a 
Bourbon-udvarok által elüldözött 
jezsuita szerzetesek közül. A pápa, 
VI. Piusz mint Szent Péter utóda, 
megértéssel fogadta a francia egyhá-
ziakat; azonban mint uralkodó, né-
mi fenntartással viseltetett irányuk-
ban. Az örök város ekkortájt úgy 
nézett ki, amint Piranesi megfestette 

A valaisi Alpokban az egykori kartha-
uzi Val Sainte fogadta be a szigorú élet-
vitelű trappista szerzeteseket, ahonnan 
1798-ban kellett elmenekülniük a hódí-
tó francia csapatok elől. Külön történet 
a forradalom kezdő évében, 
1789-ben született új szerze-
tesrend bolyongása. Antoine-
Sylvestre Receveur két test-
vérközösséget szervezett, 
egyiket nők, másikat férfiak 
részére, azonos célkitűzéssel, 
miszerint a világtól elvonul-
tan, magányosan éljenek 
aszkézisben és imádságban. 
Hamarosan hatvan követő-
re talált, és mindkét csopor-
tot ő irányította. 1792. ok-
tóber 23-án menekülni 
kényszerültek és a fribourgi 
kantonban telepedtek le. A 
vezetői karizmával megál-
dott Receveur  a kanton 
helységeit járta és olyan si-
keres lelkigyakorlatokat 
tartott, hogy számos fiatal 
jelentkezett soraikba. Ez 
lett a vesztük, a fribourgi 
szenátus kiutasította őket és 
továbbállhattak kelet felé. 
Konstanz, majd Augsburg 
fogadta be a magányoso-
kat, akiket a nélkülözés, sőt 
éhezés sem tudott szétszór-
ni. A francia katonaság elől 
Passauba költöztek, s ami-
kor a franciák csillaga Eu-
rópa egének számos pontján felfelé 
ívelt, Kanadába szerettek volna ki-
vándorolni. Ennek meghiúsulta 
után Kína, Madagaszkár, Szibéria 
merült föl, mint lehetőség szerinti új 
haza, ám végül Rómában kötöttek 
ki. Ez a kettős közösség a kényszerű 
menekülésben fölfedezte a keresz-
tény hit hirdetésének lehetőségét a 
földkerekség legtávolabbi tájain.

Harangszó,	majd	tiltás
A katolikus Spanyolországba körül-
belül 8200 pap és szerzetes érkezett 
rövid idő alatt. Csak a toledói egy-
házmegyében 2 érsek, 13 püspök és 
800 pap talált menedékre. A főpa-
pok elöljártak megsegítésükben. To-
ledo és Cordova érsekei, Valencia és 
Sigüenza püspökei jó példával szol-
gáltak, Pamplona püspöke pedig el-
adósodott, mert nem akart jóté-
konyság dolgában mögöttük elma-

képein: halott város, kihalt utcák, 
romjaikban is monumentális épüle-
tek. A lakosság folyamatosan csök-
kent, a kutatók 120 ezerre becsülik a 
lakosok számát. Az egyháziak közül 

nagyfokú naivitásukban eb-
ből arra következtettek, 
hogy átmenetileg akad szá-
mukra is hely Szent Péter 
sírja közelében. Ötezren ér-
keztek az Egyházi Állam te-
rületére, legtöbbjük Rómá-
ba tartott. Az elavult kor-
mányzatú állam többi vá-
rosa is olyan állapotban volt, 
ahogy a 20 évvel később er-
re utazó Goethe följegyezte: 
„a pápai városok csak azért áll-
nak még, mert a föld mélységei 
sem hajlandók elnyelni azo-
kat”. Az egyháziak római 
invázióját megelőzendő, a 
pápa menekültügyi biztost 
nevezett ki Msgr. Lorenzo 
Caleppi személyében, aki a 
65 egyházmegyéből álló 
Egyházi Állam nagyobb vá-
rosaiba küldte a menedéket 
kérőket. A bolognai érsek-
ség területére 1792 vége tájt 
több mint ezer egyházi ér-
kezett, Ferrarába ötszáz, 
Viterbóba háromszáz. Ott-
létük a helyi egyházaknak 
súlyos anyagi gondot jelen-
tett, az egyháziak meg a 
rivarizálástól féltek. A híres 

kegyhely, Loretto papsága a zarándo-
koknak örült, mert azok „hoztak”, és 
nem az emigránsoknak, mert azok 
„vittek”.

A Szentlélek-ispotály zárva maradt 
előttük, mert az alapító azt a szegé-
nyeknek szánta, és nem a nyughatat-
lan francia papoknak – döntötték el 
a helybéli felelősök. A menekültügyi 
biztos, Caleppi a szerzeteseknek le-
hetőleg saját rendjük házaiban kerí-
tett szállást, de néha világi papok is 
bekényszerültek a kolostorokba. Itt 
nekik alkalmazkodni kellett a kö-
zösségi élethez, csak két kedvez-
ményben részesültek: az éjjeli imád-
ságon nem kellett részt venniük és 
csekély mennyiségben ehettek húst. 
Róma az emigráns egyháziak szá-
mára „tiltott város” volt, és erre in-
dokul szolgált az ott élő háromszáz 
francia pap, akik kiváltságaikra 
gondosan vigyáztak és nem örültek 

VI. Piusz pápa
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az újonnan érkezetteknek. Az Egy-
házi Állam hatóságai óvatosan, mi 
több, gyanakvással szemlélték a me-
nekülteket, kémkedtek utánuk, leve-
lezésüket ellenőrizték, cenzúrázták.

Mivel a világi menekültek közül 
sokan tiszteletlenül viseltettek az 
egyháziak rituális és a népesség ba-
bonáktól is terhelt vallásossága iránt, 
ezt a francia papokról is föltételez-
ték Itália-szerte, ami tovább nehe-
zítette helyzetüket. Nem kevesen 
pedig felületes ismeretekkel rendel-
kezve a francia „királyi” egyház 
főpapjainak, papjainak életviteléről 
azt állították, hogy az egyháziak és 
egyáltalán a francia emigránsok ma-
guk voltak felelősek fennhéjázásuk-
kal, kötelességeik elhanyagolásával 
az őket ért üldözésekért, követke-
zésképpen „jogos” büntetésük elvi-
selése közepette nem is kell rajtuk 
segíteni.

Nápolyban szívesen kerestek volna 
menedéket a francia papok a törté-
nelmi hagyományok miatt, de hiába 
volt felesége IV. Ferdinánd király-
nak Mária Terézia egyik lánya, a ha-
tóság csak néhány püspöknek enge-
délyezte a beutazást. Firenze uralko-
dója a francia királyné unokaöccse, a 
francia emigráns papok segítését 
célzó gyűjtést nem engedélyezte. 
Milánóban viszont bőkezűen ada-
koztak ugyanerre a célra. Azok az 
egyháziak, akiket az arisztokrata 
családok nevelőként alkalmaztak, 
biztonságban érezhették magukat, 

hivatásuknak élhettek. Közülük ki-
emelkedik Louis Vogel abbé, akit 
Monaldo Leopardi gróf fogadott föl 
a később nemzeti költővé lett Giaco-
mo nevű fia mellé. A francia terjesz-
kedés Itáliában az emigráns egyhá-
ziakat újabb döntés elé állította. 
Vagy tovább menekülnek Ausztria 
felé, vagy visszatérnek, hátha foly-
tathatják lelkipásztori munkájukat. 

Arccal	Róma	felé
A többség a visszatérés mellett dön-
tött, ami éppen olyan nyomorúságos 
körülmények között ment végbe, 
mint ahogyan a menekülésük tör-
tént. Az Egyházi Állam területéről 
visszatért papok a „menekültügyi 
biztos”, Msgr. Caleppi széles körben 
terjesztett okfejtései következtében 
VI. Piusz pápát „egyetemes atya-
ként” tisztelték és ezt a hívek köré-
ben terjesztették, különösen Szent 
Péter és Pál apostolfejedelmek ünne-
pein. A francia egyház nemzeti, gal-
likán jellege idővel elhalványodott, a 
Róma felé tekintés és a pápa iránti 
tisztelet pedig növekedett. Az emig-
ráció során elviselt nyomorúságok és 
szenvedések, hasonlóan a francia 
földön maradt, ám klandesztinitásba 
vonult, elbujdokolt papok, szerzete-
sek otthoni megpróbáltatásaihoz ha-
sonlóan tűzpróba jellegűvé váltak. 

A számban megfogyatkozott fran-
cia klérus a forradalmi évtized során 
szellemiekben, lelkiekben megerő-
södött. A társadalomra gyakorolt 
befolyása számos területen meg-
gyengült vagy korlátokba ütközött, 
ám a változások folytán újabb mun-
katerepek nyíltak. Napóleon Bona-
parte jól érzékelte a francia társada-
lom szellemi áramlásait, és ezek is-
meretében kötött konkordátumot a 
Szentszékkel (1801). A konkordá-
tumhoz fűzött végrehajtási rendel-
kezései, az organikus cikkelyek 
azonban elárulták igazi szándékát: 
alattvalóinak teste-lelke fölött egy-
aránt abszolut hatalomra törekedett. 
Ám hamarosan bebizonyosodott, 
hogy a forradalmi terrorhoz hason-
lóan a császári diktatúra sem min-
denható. VII. Piusz pápa a francia 
császár bukása után Napóleon roko-
nait Rómába befogadta, amire 
egyetlen más európai udvar se volt 
hajlandó.

TÖRÖK JÓZSEF

Nyelv és Élet

A	hány	és	a	mennyi

A rádió egyik májusi hajnali adásában, 
amelyben éppen a tanyasi élet gondjai-
ról folyik a szó, egyszer csak erre a 
mondattöredékre figyelek fel: [fel kelle-
ne mérni,] „hogy mennyi tanya van 
egyáltalán Magyarországon”. Bár  nem 
is érthetném félre  a hallottakat, mégis 
úgy vélem, van itt valami, amit  Nyelv 
és Élet rovatunkban érdemes egy rövid 
cikkecske erejéig megtárgyalni. 

A címben olvasható hány és mennyi 
egyaránt kérdő névmás. ’Milyen sok?’ 
értelemben, főleg felkiáltásokban  mind-
kettő nagyon jó szolgálatot tesz nekünk, 
például   „hány és hány éve már!”, „hány 
ember hitt neki!”, illetve „mennyi kincs 
van itt!”,  „mennyit nőtt ez a gyerek!” stb.  
Legfontosabb jelentésükben azonban  
nemcsak szerintem, hanem értelmező 
szótáraink szerint is különböznek egy-
mástól.  A hány? forma első jelentése: 
’szám szerint mennyi?’, vagyis akkor 
élünk vele, ha megszámlálható dolgok-
nak, tárgyaknak, személyeknek a szá-
mát tudakoljuk,  szükség esetén a mér-
tékegységet is megjelölve, például „hány 
földrészen jártál már?”, „hány liter vér 
van egy emberben?”.  A mennyi kérdő 
névmás fő jelentése azonban ez: ’milyen 
mennyiség(ű)?’, azaz ilyenkor  csupán bi-
zonyos fokig általánosságban kérdezünk 
rá valaminek a „mennyi”-ségére. A ket-
tő közötti különbség  akkor lesz igazán 
szembetűnő, ha párhuzamos használatú  
példákat állítunk egymás mellé.  Íme, 
néhány példa! „Mennyi búza várható az 
idén?”, de: „Hány tonna búza várha-
tó…?”  „Mennyi sört ittunk meg teg-
nap?”, ellenben: „Hány korsó  sört…?”  
„Mennyibe került ez a luxusvilla?”, de: 
„Hány forintba  került…?”

Újabban nemegyszer találkozom  ilyen 
kérdésekkel: „Étteremben mennyi deka  
nyersanyag egy fejadag?”, „4-5 percig 
tartó zuhanyzás során mennyi liter víz fo-
lyik el?”. Meg lehet érteni így is, de ilyen-
kor a hány?  kérdő névmás kívánkozik a 
szövegbe. A cikkem megírására ösztön-
ző „mennyi tanya?” helyett is a „hány ta-
nya?” lett volna  a megfelelőbb forma.  

G. L.

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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Antoine-Sylvestre Receveur abbé
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A nevében idegen csengésű Angeli Lambert kutatá-
si területe mindenekelőtt a paprikanemesítés 
volt, emellett azonban különféle területeken 

volt eredményes: így például cikóriatermesztés, gomba-
termesztés, paradicsomnemesítés, sütőtökhibridek ne-
mesítése, límabab és okra honosítása, termesztéstechno-
lógiák korszerűsítése fűződik a nevéhez. Ő a magyar 
hibridpaprika-nemesítés elindítója. Nem sokkal halála 
előtt a paprika vírusrezisztenciára való nemesítését is 
megkezdte, de ennek eredményeit már nem érhette 
meg. Angeli Lambertnek mindössze 20 év adatott a 
paprikanemesítésben, mégis a három legfontosabb pap-
rikanemesítési területre – a konstans fajták létrehozására, 
az F1 hibridfajták nemesítésére és a rezisztencianemesítésre 
– vonatkozó stratégiai döntései és első eredményei meg-
alapozók voltak számunkra napjainkig.

A „paprikakirály” korszakváltó eredményeként tartja 
számon a szakma a csípősségmentes fehér paprika, a 
Cecei fajtatípus megszületését, aminek köszönhetően 

 PA P R I K A N E M E S Í T É S  A N G E L I  L A M B E R T  N YO M D O K A I N 

CSÍPMENTESEN

megsokszorozódott a hazai paprikafogyasztás, és vi-
lághírű lett a magyar fehér paprika. Az 1940-es évek-
ben még csak 5000 hektáron termesztett magyar ét-
kezési paprika területe a „Cecei édes 3” fajta bevezeté-
sével az 1950-es évek elejére 10 000 hektárra, majd, a 
fajtaválaszték bővülésének köszönhetően 1960-ra 
mintegy 20 000 hektárra, a megtermelt mennyiség 
évi 200 000 tonnára növekedett. A korábban csípős 

A C-vitamin felfedezése kapcsán Szent-Györgyi Albert neve mellett óhatatlanul mindenkinek eszébe 

jut	a	pirospaprika.	Kevésbé	ismert,	hogy	a	fehér	paprika	népszerevé	válása	is	hazánkból	indult	máso-
dik	világhódító	útjára,	miután	a	100	éve	született	Angeli	Lambertnek	sikerült	megfosztani	az	erejétWl,	

s	így	már	nemcsak	ízesítWként,	hanem	nagyobb	mennyiségben	is	fogyasztható.

A TANÁR ÚR
Angeli Lambert 1916-ban szü-
letett a bakonyi Isztiméren. Szé-
kesfehérváron érettségizett 
1932-ben, 1937-tQl 1940-ig a 
Kertészeti Tanintézetben, illetve 
a Kertészeti Akadémián folyta-
tott tanulmányokat, de közben 
1938-tól katona, majd hadifog-
ságba kerül. 1944-tQl a Kerté-
szeti és SzQlészeti FQiskola 
Zöldségtermesztési Tanszéké-
nek tanársegédje, adjunktusa, 
késQbb docense volt. A tanszé-
ki munkáján túl minden ellen-
szolgáltatás és hivatalos megbízás nélkül nemesítési munkát is folyta-
tott Budatétényben, a Kertészeti Kutató Intézetben, ahol 1965-tQl már 
fQállásban tudományos fQmunkatársként dolgozott az 1971-ben bekö-
vetkezett haláláig.

A „Tanár Úr” rendkívüli ember volt. Nyáron háromnegyed 6-kor indult 
a munka (miközben az Intézetben 8 órakor kezdQdött a munkaidQ), 
Angeli akkorra már végigjárta a munkaterületeket. Utána 8-ra bement 
az Egyetemre, délután 2-3 óra felé visszajött Téténybe. (Némi riada-
lom támadt, ha olykor váratlanul már délben visszaért.) Vasárnap az 
éppen ügyeletes diplomás munkatársával ugyanígy kezdQdött a nap, 
csak akkor 8-ra misére ment, majd visszajött, a délután szabad volt. 
Aktív muzsikus volt, a kollégáiból, barátaiból szervezett kamarazene-
karral rendszeresen házimuzsikáltak. A zenekar nem akárkikbQl állt: 
Angeli Lamberten kívül Domokos János professzor, Andrásfalvy And-
rás, Koródi László és Mertz Árpád játszott benne. 

Fehér édes Cecei 

típusú paprika

(FOTÓ: RAJKI ATTILA)
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befejezik. Ezért a determinált papri-
kákat csokros paprikáknak is nevezik, 
ma is forgalmazott legismertebb kép-
viselőjük a Fehérözön fajta. A csokros-
ság monogénikus tulajdonság, egyetlen 
recesszív gén kódolja. A paprikák ál-
talában nem determinált, hanem 
folyton növő növényalkatúak, virágot (és így termést) elágazá-
sonként csak egyet képeznek, és amellett a hajtások a tenyész-
idő végéig folyamatosan (villás vagy bogas elágazásokkal) nö-
vekednek, ezért optimális körülmények között (például hajtató 
berendezésekben) 2–3 méteres magasságot is elérnek.

Azzal, hogy a paprikatermesztés az egykori alacsony fó-
liaalagutakból az azoknál jóval magasabb hajtató berende-
zések alá vonult, a kertészek igénye átterelődött a 
folytonnövő paprika típusok felé, amelyek a termesztőteret 
vertikálisan jobban hasznosítják, mint Angeli egykori csok-
ros fajtái. Ma a determinált típusú nemesítési paprikák, lé-
vén a csokrosság recesszív, azaz az első (F1) nemzedékben 
rejtve maradó tulajdonság, sok esetben az F1 fajták 
egyik szülővonalát adja.

fehér paprikák csípmentesre váltásával hazánkban az 
egy főre jutó paprikafogyasztás 10 kilogrammra 
emelkedett. 

Összevetve az előbbi adatokat a maiakkal, azt álla-
píthatjuk meg, hogy a paprikatermesztés jelen-

tősen átrendeződött Angeli idejéhez képest. Napja-
inkra az étkezési paprika a szabadföldről (amelynek 
területe ma 2000 hektár sincs) bevonult a hajtató be-
rendezésekbe, elsősorban a fóliaházakba, a hajtatott 
paprika termesztési területe ma körülbelül 2000 hek-
tár. Ami fontos: az évente megtermelt mennyiség a le-
csökkent összes terület ellenére ma is 200 000 tonna 
körül van, mert a hajtatott területeken a termésátlag az 
egykori szabadföldi termésátlagoknak a 8–10-szerese! 

A 60-as években elterjedt alacsony belmagasságú meleg-
ágyak hasznosítására Angeli a világon elsőként alkalmazta 
a determináltság génjét az ét-
kezési paprika nemesítésé-
ben, s alkotta meg például a 
Csokros csüngő, a Csokros fel-
álló stb. fajtákat. A determi-
nált növényalkat hajtásai – a 
környezeti feltételek által 
meghatározott számú el-
ágazás után – ugyanis egy 
elágazásban több virágot, 
azaz csokrot fejlesztenek és 
ezen az ágon a növekedést 

Munkastílusára jellemzQ, hogy a 
nemesítés manuális munkáiban 
nem vett részt, nem keresztezett, 
vetett, ültetett, még a szelektálást 
is munkatársaira bízta. A stratégiai 
tervezésben, a feladatok megha-
tározásában és az ellenQrzésben 
viszont precíz és aprólékos volt – 
csak kísérletesen igazolt tényeket 
volt hajlandó leírni közleményei-
ben. Egyesítette magában a szeretetre méltó munkatárs (hóvirágot ho-
zott a kertjébQl és barackot a gyerekeinknek) és a munkafegyelmet kér-
lelhetetlenül megkövetelQ, ellentmondást nem t_rQ „FQnök” tulajdonsá-
gait. Konzervatív gondolkodású, mélyen vallásos hívQ volt, bár rendkívül 
zárkózott ember lévén, róla semmi személyeset nem tudtunk meg tQle 
magától. Ugyanakkor nagyon jó humora volt, ha ment a munka, kedé-
lyes, baráti légkör vette körül. Kedvenc önkritikus szólása volt, hogy „na-
gyobb a szerencsénk, mint az eszünk” például ha elQzQleg megtiltotta 
az öntözést a hideg miatt, de közben jött egy jó zápor.

 Paprikatermesztés cím_ (1958) könyve 1968-ig még három bQvített 
kiadásban jelent meg. Az 50-es évek végén a mezQgazdasági tudo-
mányok kandidátusa lett. Nemesítési munkáját halála évében, de még 
életében Fleischmann-díjjal ismerték el. 1990-ben a Kertészeti Egye-
tem „a politikai, vallási, illetve világnézeti meggyQzQdése” miatt el-
szenvedett hátrányok kompenzálásaként rehabilitálta, és posztumusz 
tiszteletbeli doktorrá avatta. 2009-ben volt munkatársai és Budapest 
XXII. kerületének Önkormányzata Nagytétényben utat neveztek el ró-
la. Az Angeli út elején ismertetQ tábla tájékoztatja az arra járókat, hogy 
Q volt a „világban mindenhol magyar paprikának ismert fehér, édes 
Cecei paprikatípus nemesítQje”.

Az Angeli út avatása

(FOTÓ: PAPP TIBOR)

FolytonnövQ 
Cecei típus

(FOTÓ: RAJKI ATTILA)

A tenyészkertben
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Az elmúlt 45 év során a fogyasztói, piaci igények is 
átalakultak, elég, ha csak arra gondolunk, hogy a 

60-as évek paprikaszabványa szerint „az I. osztályú Ce-
cei paprika 1 kg-jában nem lehet több 20 db-nál”, tehát az 
5 dekagrammos bogyó már I. osztályúnak számított, 
amely ma a lecsó-minőséget sem éri el. A korábbi Ce-
cei (fehér édes) típus magyarországi hegemóniája is 
megszűnt, és bár ma is a legkedveltebb paprika, mellet-
te jelentősen megnőtt az igény a kápia, a különféle 
blocky (ismertebb nevén a kaliforniai), a paradicsom ala-
kú és más paprikák iránt.

Angeli Lambert idejében a termőterület 99 százalé-
kán konstans (homogén állományú, nem hibrid) papri-
kafajtákat használtak. Ma 90 százalékban F1 hibrideket 
(két homozigóta, de legalábbis stabilan homogén szülő-
vonal keresztezéséből származó első nemzedékeket) ter-
mesztenek. Az F1 hibridek eltérő szülők esetén is 
uniformisak (Mendel egyik szabálya), az állomány min-
den tagja egyforma. Az F1 nemzedék heterózishatást 
mutathat, azaz lényeges gazdasági értékmérőiben (ter-
mőképesség, koraiság stb.) a jobbik szülőnél is magasabb 
eredmény érhető el vele! Paprika esetében a többlet 15–
50 százalék is lehet. A hibridekben a két szülővonalban 
külön-külön meglévő eltérő pozitív tulajdonságok – pél-
dául különböző rezisztenciagének – egy populációban 
egyesíthetők. Ma már négy fontos rezisztenciagént: a 
dohány mozaik vírussal szemben védelmet nyújtó L3 
vagy L4 jelűeket, a paradicsom foltos  hervadása nevű, 
paprikát megbetegítő vírust kivédő Tsw gént, a fonálfé-
reg elleni rezisztencia Me1 génjét és a baktériumos levél-
hullást megakadályozó Bs2 gént egyetlen fajtában, egy 
F1 hibrid populációban lehet a termelőknek adni. Gene-
tikailag módosított (GM) paprikavonalakat mindezidá-
ig sehol a világon nem használnak fajta-előállításra. 

IDVNYERÉSI	TECHNIKÁK
Napjainkban az új fajták létrehozása nem kutatóintézetekben és egye-
temeken, hanem gazdasági vállalkozásokban folyik, a nemesítési idQ 
lerövidítésének és a tulajdonosi jogok érvényesítésének kényszerével. 
Angeli amikor egy kész fajtáját valaki egy az egyben ellopta és Qt meg-
elQzve bejelentette állami elismerésre, csak annyit mondott: „hagyják, 
azért csináltuk, hogy terjedjen el, nem?”. A nemesítési idQ rövidsége 
ma létkérdés lehet egy cég számára. 

A keresztezéses nemesítés célja lehet kész konstans (nem hibrid) 
fajta, de lehet célja egy hibrid fajta létrehozására alkalmas szülQvo-
nal is. A keresztezést követQ 7. vagy 8. nemzedéktQl (F7, F8) várha-
tó, hogy a keresztezésben használt két eltérQ szülQ tulajdonságai az 
utódokban már ne keverten, a tulajdonságok hasadásával jelenjen 
meg, hanem minden utód egyforma, s így homogén vonalat adjon ki. 
Ha egy évben csak egyszer vetünk és érlelünk paprikamagot, akkor 
a homogén populáció elérése 7–8 évig tart. Ám egy év alatt papriká-
ból két magtermQ nemzedék is megvalósítható decemberi, majd júli-
usi vetéssel, ezzel a keresztezéstQl számított 7–8., már nem hasadó 
generáció, azaz a homogén vonal négy év alatt elérhetQ. Embriókul-
túrával, amikor a következQ generáció nem a piros paprikából nyert 
magból indul, hanem a virágzás utáni, néhány napos kicsi paprika-
kezdeménybQl kipreparált vetQmag-embrióból, akár három nemze-
dék is belefér egy évbe.

Egy év alatt is elérhetQ nem hasadó, homogén paprikavonal, sQt 
homozigóta (kromoszómapárjainak midkét tagja minden pontján 
megegyezQ) vonal is, kettQs haploidok (DH; doubled haploid vona-
lak) laboratóriumi létrehozásával. A paprikanövényt felépítQ sejtek 
diploidok: kromoszómáik (24 darab van belQlük egy sejtmagban) két 
kromoszómaszálat, azaz két DNS-láncot tartalmaznak, az egyiket 
az anyából, a másikat az apából. A sejtmag összes kromoszóma-
szála a megtermékenyítés során szabaddá válik, majd a független 

Vírusrezisztens vonalak. Dohány mozaik vírus rezisztens vonalak 

kiemelése mesterséges fertQzéssel (FOTÓ: ZATYKÓ LAJOS)

Viaszmásolatok 1965-bQl. 
A Ciruse a mai elfogadott mérce, a többi a korabeli méretkövetelmény.

(FOTÓ: ZATYKÓ LAJOS)
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Paprika esetében a hibrideket kézi 
beporzással hozzák létre. Az anyavo-
nal virágaiból eltávolítják a porzókat 
(kasztrálás), hogy önbeporzás ne kö-
vetkezzen be, majd az apavonal vi-
rágporát ráviszik az anya bibéjére. Ez 
rendkívül munkaigényes folyamat, 
ezért egyre több fajta születik 
hímsteril, ms (malesteril) gént tartal-
mazó anyavonallal, ahol a kasztrálás 
elhagyható, mert a hímsteril növény 
nem termel pollent.

Bármennyire is fejlődött a papri-
kanemesítési technika, bármeny-

nyire is felszaporodott az egymással 
versengő magyarországi és külföldi 
paprikanemesítő cégek száma, az 
Angeli Lambert által e zöldségfajban 
létrehozott génkombinációk, genom-
részek magyar növénynemesítő keze 
nyomát őrzik. Ezek a génforrások 
már mindörökre hazánkfia érdemei, 
bárhová is viszi el a világba, bármi-
lyen formációba is építi be a nemesítői 
találékonyság.

ZATYKÓ LAJOS

KÖNYVSAROK
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kombinálódás révén (Mendel-féle egyik szabály) véletlenszer_en új-
ra párokba rendezQdik, a hasadó (F2 és a korai) generációkban egy-
mástól több-kevesebb ponton (lókuszon) különbözve párosul. Egye-
dül az ivarsejtek és közvetlen környezetük kromoszómái tartalmaz-
nak csupán egyetlen kromoszómaszálat, ezért haploidok (Men-
del: „hibrid ivarsejt nincs”). Egy biotechnológiai módszerrel 
megkettQzve a haploid kromoszómák egyetlen kromoszómaszálát, 
kapjuk az új diploid, azaz két kromoszómaszálú kromoszómákat tar-
talmazó növényt, de ebben már a kromoszómák mindkét szála, 
mindkét DNS-lánca minden lókuszon azonos, tehát minden tulaj-
donságára nézve homozigóta. Ez a DH-vonal.      

A nemesítési folyamat rövidítésében és a hatékonyság növelésében 
a molekuláris markerek alkalmazásának van fontos szerepe. Egy szó-
ban forgó molekuláris marker a DNS-lánc (a kromoszóma) egy adott, 
igen rövid részét, mindössze néhány lókuszát jelöli. Abban az eset-
ben, ha egy erre kifejlesztett markerrQl azt is tudjuk, hogy az általa jel-
zett kromoszómaszakasz milyen gént, milyen, a nemesítQ számára 
fontos növényi tulajdonságot kódol (például egy vírusrezisztencia-
gént tartalmazó részt), molekuláris génmarkerrQl beszélünk. A gén-
markerek a nemesítési folyamatban a pozitív szelekciót (a hasadó 
nemzedékekbQl a legmegfelelQbb egyedek kijelölését) segítik, a meg-
felelQ gént homozigóta állapotban tartalmazó paprikaegyedek ugyanis 
már akár szikleveles korban kiválaszthatók. Számtalan molekuláris 
markert fejlesztettek ki, amelyeknél ugyan nem ismert, hogy a DNS-
lánc általuk jelzett része a paprikanövény milyen génjét, tulajdonságát 
kódolja, mégis alkalmasak arra, hogy vonalak, populációk, hibridfajták 
tisztaságáról képet adjanak, és hogy a nemesítQ a kapott eltérések 
alapján a vonaltisztítást elvégezhesse. Ilyenkor a növénypopuláció 
minden egyes tagját külön-külön, több molekuláris marker segítségé-
vel azonosítják, hasonlóan, mint a kriminalisztikában a b_nözQket a 
tQlük vett DNS-mintákkal.

A történelem viharaitól az áramlástechnikáig

A lexikonban a következQket találjuk a Vajna Zoltánról szóló címszó 
elején: Kolozsvár, Románia, 1928. augusztus 15., Széchenyi-díjas gé-
pészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja. Kutatási területe a folyadékok mechanikája, az áramlás-
technikai gépek és csQhálózatok áramlási viszonyai és méretezése. 

A kötetben azonban a történelem sodrai sokkal több szerepet kap-
nak, mint a tudomány. Ez nem meglepQ, hiszen Vajna életútja térben 
és idQben is egybeesik Erdély történetének legviharosabb idQszaka-
ival. A trianoni döntés utáni években született, ráadásul Erdélyben, 
ahol a magyar és nemesi származás együttesen – finoman szólva 
– nem számított elQnynek. 

Már születését is jelzésérték_nek lehet nevezni, hiszen Kolozsvá-
ron, a Mátyás szoborral szemben látta meg a napvilágot. A Zoltán ke-
resztnevet pedig azért kapta, mert azt nem lehet román nyelvre fordíta-
ni. Az üldöztetetések, megalázások, megtorlások, 
illetve Magyarországra szökésének részleteit el-
meséli a könyvben. Aztán Budapesten sem lett 
sokkal könnyebb az élete, hiszen a II. világháború, 
a német, majd az orosz megszállás, késQbb az 
’56-os forradalomból sem hagyta ki a sors. 

MindezekrQl plasztikus leírásokat olvasha-
tunk Ézsaiás Erzsébet könyvében, ezért itt 
inkább a Vajna Zoltán által kimondott vagy 
kimondatlan, de napjainkban is tanulsággal 
szolgáló gondolatokat emeljük ki. Megta-
pasztalhatta Erdély és az anyaország közöt-
ti mentalitás-különbséget. Nem(csak) Ko-
lozsvár és Budapest szellemének különbsé-
gérQl van szó, hanem azt élte meg, hogy Erdély története másfajta 
embert kovácsol, mint az el nem szakított részé.

Matematikai és m_szaki érdeklQdése végigkísérte életét, mérnök-
generációkat tanított, így maga is tisztában volt azzal, hogy mennyi-
re fontosak a kiváló tanárok, az oktatás és persze a tehetségek gon-
dozása, nevelése. A Szilágpanit településen épített iskolával kap-
csolatban jegyzi meg, hogy ott ismeretlen fogalom a graffiti – a gye-
rekek vigyáznak mindenre.

Azért a tudományos munkásságáról is ejtsünk néhány szót. A Bu-
dapesti M_szaki Egyetemen kutatómérnökként egyebek mellett az 
áramlástechnikával, nagyméret_ csQhálózatokkal és ventillátorokkal 
foglalkozott. Számos tudományos díjat kapott. 1990-ben a BME Gé-
pészmérnöki Karának dékánjává választották 4 évre, a Charles Si-
monyi által támogatott kutatócsoport alapítványának kuratóriumi 
tagja lett, a Professzorok Batthyány Körének 2004 óta tagja.

Megosztó személyiségnek tartja magát, aki mindig határozottan 
kiáll, sQt egyesek szerint harcol minden jó ügyért, ezért aztán vagy 
nagyon szeretik, vagy nagyon nem. Optimistának is mondható, hi-
szen számára a gondviselés jele, hogy minden megpróbáltatás, be-
tegség, baleset után talpra állt. Ha a könyv címére utalva nagyon 
irodalmian akarunk fogalmazni, viharos vizeken evezve mindig sike-
rült partot érnie. A rossz elQfeltétele a jónak – véli, és végszóként azt 
reméli, hogy ha a sors következetes, akkor a sok rossz után valami 
jónak kell következnie. Legalábbis nagyon kíváncsian várja. (Viha-
ros vizeken – Vajna Zoltán életpályája. 2014. Lexica Kiadó, 192 ol-
dal, 3300 forint)

TRUPKA ZOLTÁN
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Megoldás: BÁSTYATORONY

(A szavak elQtagjai sakkfi gurák.)

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 22

(A piros korong értéke 5, a fehéré 9, a zöldé pedig 8.)

3.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Megoldás: 4 Qr elegendQ az Qrzéshez:

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	általános	
feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	 A	
kérdések	tetszWleges	sorrendben	oldhatók	meg,	
nem	épülnek	egymásra,	mindegyik	más	és	más	
készség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	 alkal-
mas.	A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunk-
ban	 közöljük.	 Jó	 töprengést,	 briliáns	 ötleteket,	

eredményes	gondolkodást	kívánunk!

A bal oldali színes dominók többféleképpen is elhelyezhetQk 
szabályosan a jobb oldali alakzatban. 

Az egyik azonban biztosan kimarad. Melyik?
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Megújuló energiák
A megújuló energiaforrások úgy használhatók energiaterme-
lésre, hogy nem, vagy csak kis mértékben bocsátanak ki a kör-
nyezetre káros anyagokat. Használatuk így hozzájárul az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez, és csök-
kenti a fosszilis energiahordozóktól való függést. Magyaror-
szágon a megújulók aránya az összes villamosenergia-felhasz-
nálásból az ezredfordulón az 1 százalékot sem érte el. A 2003-
tól induló gyors emelkedés azonban 2010-ben 7,1%-os arány-
nál megállt, majd 3 éves mérséklődés után 2014-ben 7,3%-ot 
tett ki. Ez rendkívül alacsony arány uniós viszonylatban, csak 
Máltán és Luxemburgban találunk alacsonyabbat.

A megújuló energia lehetőségeinek kiaknázása nemcsak 
európai, de világviszonylatban is jóval a magyar előtt jár. A 
Renewable Energy Policy Network for the 21th Century – 
amely a kormányok, megújuló energiákra épülő iparágak és 
pénzügyi intézmények együttműködésével létrejött szerve-
zet – 2016. évi jelentése szerint a megújuló energiaforrások 
hasznosítása világszerte nagy lendülettel folyik. Jelenleg a vi-
lág energiafelhasználásának 78%-át fosszilis forrásból, 2,5%-
át nukleáris energiából és közel ötödét megújuló forrásból fe-
dezi. A megújulók 46%-a tradicionális biomassza, a többi 
modern megújuló energiaforrás. 2015-ben 286 milliárd dol-
lárt költöttek megújuló energiát termelő beruházásokra, kö-
zel 5%-kal többet az előző évinél. Mintegy 1850 GW elekt-
romos energia származott megújuló forrásokból. Ennek kö-
zel 60%-a a víz, negyede a biomassza, 23%-a a szél és 12%-a 
a nap erejét használta. A közlekedésben 98 milliárd liter eta-
nolt és 30 milliárd liter biodízelt használtak fel. 2015-ben Kí-
na, az Egyesült Államok, Japán, az Egyesült Királyság és In-
dia hajtott végre legtöbb beruházást a megújuló témában (a 
nagy vízi energiával kapcsolatos beruházásokat nem számít-
va). A termelt GDP egységére jutó beruházások értéke azon-
ban Mauritániában, Hondurasban, Urugvayban, Marok-

kóban és Jamaikában volt a legmagasabb. Kína a vízi, a nap-
elemes és fűtésre használt nap-,  valamint szélenergia hasz-
nosítására épülő beruházásokban is világelső volt 2015-ben. 
A geotermikus energiát felhasználó beruházások Törökor-
szágban, koncentrált napenergiagyárak Marokkóban, 
bioüzemanyagot termelő beruházások pedig az Egyesült 
Államokban készültek legnagyobb értékben.

Legnagyobb megújuló kapacitással Kína és az Egyesült Ál-
lamok rendelkezett 2015-ben. A vízi energiát is magába fog-
laló kapacitás Brazíliában, Németországban és Kanadában 
magas még, a víz nélküli pedig Németországban, Japánban 
és Indiában. A geotermikus és a biomasszából származó 
energia termelésében az Egyesült Államok, a vízi, a napele-
mes és a szélenergia termelésében Kína, a koncentrált nap-
energiagyárak használatában pedig Spanyolország a világ él-
lovasa.  A legnagyobb egy főre jutó – víz nélkül számított – 
kapacitás birtoklói európaiak: Dánia, Németország, Svédor-
szág, Spanyolország és Portugália. Egy főre vetítve a legtöbb 
szélenergiát Dániában, napelemből származó energiát Né-
metországban, napkollektoros energiát Ausztriában, geoter-
mikus energiát pedig Izlandon termelnek.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

A Magyarországon felhasznált megújuló energia a források szerint

Megújuló alapú 

villamosenergia-termelés 

aránya az összes energia-

felhasználásból, 2014

biomassza4,4
1,8

9,6

8,8

21,0
54,4

szélenergia

vízenergia

napenergia

kommunális hulladék 
megújuló része

szennyvíztelepi gáz,
depóniagáz
és egyéb biogáz
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Agyi kapcsolatok 
fejlWdésdinamikája

A tudósok azt feltételezik, hogy a 
növekvő fához hasonló struktú-

ra az emberi agy kapcsolatainak fej-
lődését írja le: a most felfedezett je-
lenség az agyi kapcsolatok irányá-
nak meghatározására is alkalmazha-
tónak látszik. A publikáció a rangos 
PLOS ONE folyóiratban jelent meg. 

Az ELTE Matematikai Intézet PIT 
Bioinformatikai Csoportja évek óta 
foglalkozik az Amerikai Egyesült Ál-
lamok agytudományi kutatási prog-
ramja, a Human Connectome Project 
adatainak gráfelméleti, matematikai 
feldolgozásával. 2015-ben elkészítet-
ték az emberi agy összeköttetéseinek 
konszenzus-modelljét: a személyes vál-
tozékonyságot kiszűrve, a modell csak 
a sok alanynál megtalálható kapcso-
latokat tartalmazza, azaz az agygráf 
egy egyén agya helyett a közös, em-
beri agygráf kapcsolatait írja le, a 
webszervert korábban a Neuroscience 
Letters méltatta. A tavalyi eredményre 
épül a most leírt felfedezés. 

A biológiában rendkívül ritkán 
fordul elő az, hogy ugyanazon a 

Phnom Kulen Nemzeti Park területén 
kékes hangyákat észleltek, amint egy 
hatalmas százlábút vontatnak. Minden 
hangya ráharapott a százlábú törzsének 
egy szelvényére, az első hangya pedig a 
százlábú csápját tartotta. Hátrafelé ha-
ladva vonszolták el a nehéz százlábút.

A megfigyelt hangyák a Leptogenys 
nembe tartoznak. Peeters, a French 
National Centre for Scientific Rese-
arch munkatársa az állati kommuni-
káció és evolúciós biológia szakértője, 
így jól tudta, hogy az észlelt viselkedés 
egyedi esemény volt. Más hangyák is 
alakítanak ugyan ki láncokat, a takács 
hangya és a harcos hangya szintén 
csatársort alkot, hogy fészket szőjön 
vagy például vízen keljen át. De a ké-
kes Leptogenys-faj az első olyan rovar, 
amelynek dokumentálták azt a visel-
kedését, hogy a préda szállításához élő-
láncba szerveződik.

Peeters és De Greef Kambodzsá-
ban élő környezetmérnökök, akik 
szenvedélyből kutatják a hangyákat, s 
még 2014-ben elhatározták: alaposab-

Hangyalánc	
a	prédaszállításhoz

A Leptogenys nembe tartózó han-
gyáknál először figyelték meg ro-

varok esetében, hogy láncba szerve-
ződve szállítják el a prédát. A Phnom 
Kulen Nemzeti Park (Kambodzsa) te-
rületén megfigyelt populáció a 
Leptogenys-hangyák új, eddig fel nem 
fedezett faja. A kutatás 2010-ben kez-
dődött, amikor két mirmekológus, 
Christian Peeters és Stéphane De Greef a 

ban tanulmányozzák az említett fajt. 
Kambodzsában három Leptogenys-
állományt figyeltek meg, és eredmé-
nyeiket a Insectes Sociaux folyóiratban 
publikálták. Eszerint a Leptogenys-
hangyák akciója azzal kezdődik, hogy 
egy 14 milliméter nagyságú egyed 
csápjával megérinti a 150 millimé-
ter hosszú, összecsavarodott pózban 
lévő százlábút. A hangya ezután kissé 
hátrál, szemben a százlábúval, míg a 
többi hangya a százlábú körül köröz, 
anélkül, hogy megtámadná. A han-
gyák fegyelmezett viselkedést mu-
tatnak, ami specializált adaptációra 
utal. Amikor a százlábú kitekeredik, 
a csapat egyik hangyaegyede megha-
rapja a préda valamelyik lábát, mire a 
százlábú megdermed. Ezután minden 
hangya megindul, és megszúrja a 
százlábú kemény, kitines ízei között 
található lágyrészt. A százlábú vadul 
rángatózik, néhány hangyát ezzel el is 
távolít, ám néhány perc múlva moz-
dulatlanná válik, talán a hangyák 
szúrása bénítja meg.

csúcshalmazon sok külön-
böző gráfot vizsgálnak. Az 
agygráfoknál azonban ez a 
tipikus helyzet: a csúcsok az 
agy szürkeállományának 
anatómiailag azonosított 
1–1,5 négyzetcentiméteres 
területeinek felelnek meg, 
és két csúcs éllel van össze-
kötve, amennyiben egy dif-
fúziós MRI-alapú eljárással 
közvetlen, idegrostokból 
álló összeköttetést fedeznek 
fel a csúcsoknak megfelelő, 
szürkeállománybeli terüle-
tek között. A webszerver 
segítségével lehet meg-
jelentetni és ábrázolni a 
kisebb, illetve a nagyobb 
gyakorisággal megjelenő 
agyi kapcsolatokat, azaz az 
agygráf ritkábban és gyak-
rabban előforduló éleit.  

Az ELTE-s kutatócsoport dok-
tori hallgatója, Kerepesi Csaba a 
webszerver publikálása után rendkí-
vül meglepő észrevételt tett. Azokból 
az élekből, amelyek a vizsgált ala-
nyok 100 százalékában jelen vannak, 
nyilvánvalóan kevesebb létezik, mint 

azokból az élekből, amelyek csak az 
alanyok legalább 75 százalékában 
vannak jelen, és ezek kevesebben 
vannak, mint azok, amelyek legalább 
50 százalékban vagy legalább 25 szá-
zalékban vannak jelen. Tehát ha azo-
kat az agyi kapcsolatokat tekintjük, 

Egy faj a nemzetségbQl: 
Leptogenys maxillosa
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A hangyák ezután a dús prédájukat 
elvontatják a lábánál és csápjánál fog-
va. Egyenes, párhuzamos, sőt, elágazó 
láncokat formálnak. A leghosszabb 
lánc húzza a csápot. Néhány hangya a 
láncok előtt halad, feltehetőleg kémi-
ai útvonaljelöléseket helyez el vagy 
éppen megtisztítja az utat. Habár 
a Leptogenys-hangyák és százlábú-
ak más kontinensen is előfordulnak 
azonos élőhelyen, az önszerveződő 
láncok csak Délkelet-Ázsiában fi-
gyelhetők meg.

Koichi Arimoto szerint, aki a japán 
Kyushu Egyetemen tanulmányozza 
a Leptogenys- hangyákat, a megfi-
gyelt hangya új faj, legközelebbi ro-
kona a Leptogenys chalybaea, mely egy 
metálkék színű, Borneón élő han-
gya. Koichi jelenleg az új faj leírá-
sán és elnevezésén dolgozik. Habár 
az új faj Kambodzsában, Thaiföldön 
és Vietnamban elterjedt, Koichi azt 
gyanítja, hogy akár mindegyik po-
puláció különböző faj lehet.

(ResearchSEA)

Biológiai	és	biohasonló	
gyógyszerek

A biológiai gyógyszerek áttörést 
hozhatnak a gyógyászatban, mi-

vel olyan betegségek kezelésében je-
lenthetnek megoldást, amelyek a ha-
gyományos, kémiai úton előállított 
készítményekkel nem, vagy csak 
részben kezelhetők, gyógyíthatók. 
Mára már több száz biológiai úton 
előállított készítményt alkalmaznak 
a betegellátásban – hangzott  el a 
Magyar Újságírók Országos Szövet-
sége Egészségügyi szakosztálya által 
szervezett szakmai rendezvényen, 
ahol Boér Katalin, a budapesti Szent 
Margit Kórház onkológiai osztályá-
nak osztályvezető főorvosa és Illés 
Árpád professzor, a Debreceni Egye-
tem hematológiai tanszékének veze-
tője a biológiai és a biohasonló gyógy-
szerek alkalmazásából eredő előnyö-
ket, valamint a felhasználásuk során 
felmerülő aggályokat  elemezte. 

A szakemberek ismertették a bio-
lógiai és a biohasonló készítmények 
tulajdonságait. Elmondták, hogy 
a biohasonló készítmények olyan 
gyógyszerek, amelyek egy már en-
gedélyezett biológiai gyógyszer 
szabadalmi védettségének lejártát 
követően jelenhetnek meg. Ezen 
gyógyszerek előállításakor az a cél, 
hogy az eredeti gyógyszerhez min-

den tekintetben rendkívül hasonló 
készítményt hozzanak létre.

A „biohasonló” megnevezés arra 
utal, hogy az így megszületett ké-
szítmény nem lesz pontosan ugyan-
olyan, mint az eredeti, hanem egy 
ahhoz hasonló termék lesz csupán. 
Boér Katalin beszélt arról is, hogy 
biohasonló készítményt az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) akkor 
törzskönyvez, ha annak gyártója 
előre meghatározott elvek mentén 

megfelelő jellegű és számú vizsgá-
lattal igazolja a gyógyszer kellő mér-
tékű hasonlóságát. Az ilyen vizsgá-
latok során nem azt kell bebizonyí-
tani, hogy a gyógyszer a betegek 
hasznára lesz, vagy hogy az eredeti 
gyógyszernél „többet tud nyújtani” 
a betegeknek, hanem azt, hogy mi-
nél jobban hasonlít egy már létező 
másik gyógyszerre. Ez az alapelv 
a vizsgálatok során végig jellemző 
marad. A törzskönyvezéshez szük-
séges információk döntően anali-
tikai és preklinikai vizsgálatokból 
származnak, a klinikai vizsgálatok 
mindössze megerősítő szereppel bír-
nak. A rövidített klinikai vizsgálati 

program lényege, hogy ele-
gendő a készítménynek egy-
két kiválasztott, szűk beteg-
csoporton és betegség eseté-
ben történő vizsgálata, majd 
az itt szerzett tapasztalatok ki-
vetíthetőek (extrapolálhatók) 
az eredeti gyógyszer további 
indikációira. Bár ez a rövi-
dített vizsgálati program a 
törzskönyvező hatóság szá-
mára megfelelő információ-
val szolgál, ám a klinikusok 
számára nem minden eset-
ben tűnik elegendőnek. Boér 

Katalin kifejtette továbbá azt is, hogy 
egy biohasonló gyógyszer alkalma-
zásakor feltételezzük, hogy hasonló 
mellékhatás-profillal rendelkezik, 
mint az eredeti gyógyszer. Ha meg 
akarjuk ismerni az adott gyógyszer 
saját mellékhatás-profilját, akkor 
minden beteg minden kezelése al-
kalmával pontosan beazonosítható 
módon kell feltüntetni az alkalma-
zott gyógyszert. 

NÓGRÁDI TÓTH ERZSÉBET

amelyek az alanyok legalább x száza-
lékában vannak jelen, és az x-et csök-
kentjük 100-tól 1-ig, akkor egyre 
több kapcsolatot kapunk, egyre több 
él lesz a gráfunkban. A megdöbbentő 
észrevétel az, hogy az élek nem vé-
letlenül, szétszórva jelennek meg az 
x paraméter csökkentésével, hanem 
egy növekedő fához hasonlóan, több-
nyire a már meglevő élekhez csatla-
kozva (ezt mutatja a mellékelt ábra is). 

Az ELTE PIT Bioinformatikai Cso-
portjának kutatói, Kerepesi Csaba, 
Szalkai Balázs és Varga Bálint dokto-
randuszok és Grolmusz Vince egyetemi 
tanár azt feltételezik, hogy a növekvő 
fához hasonló struktúra az emberi agy 
kapcsolatainak fejlődését írja le. Az 
elsőként megjelenő kapcsolatok szin-
te minden alanyban ugyanolyanok, 
és a kapcsolatok kialakulása során az 
apró, egyedi különbségek fokozatosan 
összeadódnak, és így a később kiala-
kuló kapcsolatok esetében az egyének 
közötti változékonyság már jóval na-
gyobb, mint az előbb kialakulók kö-
zött volt. Ha a feltételezés helytálló, 
akkor – az agyi kapcsolatok fejlődésé-
nek leírásán kívül – az agyi kapcsola-
tok irányának meghatározására is al-
kalmazhatónak látszik a most felfede-
zett jelenség; erre idáig az MRI-alapú 
módszerek nem adtak módot.

(ELTE) 
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Ledes	intelligens	eszközök	
idWseknek	

Led-fényes megoldásokat dolgoztak 
ki a Budapesti Műszaki Egyetem 

terméktervező hallgatói a korosodó 
társadalom támogatására. A European 
Global Product Realisation (EGPR) el-
nevezésű nemzetközi hallgatói kezde-
ményezés minden évben egy közpon-
ti probléma feltérképezésére és meg-
oldására ösztönzi a programban 
résztvevő és az innovációra nyitott 
diákokat. Idén az idősödő társadal-
mat segítő led-fényes megoldásokat 
vártak a fiataloktól.

A projektben 5 európai egyetem: 
a University Ljubljana, a University 
Zagrab, a City University London, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, valamint a Nyugat-
magyarországi Egyetem hallgatói vet-
tek részt. A diákok 5 vegyes nemzetkö-
zi csoportban, digitális kommunikációs 
eszközökkel tartották egymással a kap-
csolatot 18 hétig, és közösen dolgoz-
tak a termékjavaslatuk prototípusán, 
amelyet végül a BME-n megrendezett 
záróworkshopon mutattak be. 

Az egyik csapat egy olyan önműködő 
bábut fejlesztett ki, amely a nehezen moz-
gó idősek feljutását segíti a lépcsőkön. A 
bábu felvonóként működik, az idősek 
ebbe kapaszkodva, erre támaszkodva 
könnyebben tehetik meg a nagy fizi-
kai megterheléssel járó utat. Egy másik 
hallgatói társaság lépcsőkorlátba épített 
mozgásérzékelő ledfénnyel támogatja az 
idősek tájékozódását. Akadt olyan csapat 
is, amelyik jelzőfénnyel figyelmeztető 
szerkezetet mutatott be a szobanövények 
megfelelő gondozására. Eszerint a fény-
forrás részben helyettesíti a napfényt, és 
a növény fejlődéséhez szükséges fény 
egy részét is képes biztosítani. Az „okos 

kütyük” sem maradhattak ki: a bemu-
tatott okos karpereccel akár a fotelból 
ülve is vezérelhető az otthon bármelyik 
helyiségének világítása. Az ötödik di-
ákcsapat egy olyan szerkezettel rukkolt 
elő, amely figyelmeztető fényjelzést ad, 
ha valaki a konyhában bekapcsolva, fel-
fűtött állapotban felejt például egy tűz-
helyet, kenyérpirítót stb.

Horák Péter, a BME Gépészmérnöki 
Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék 
tanszékvezető egyetemi docense, a pro-
jekt műegyetemi koordinátora szerint 
„a hallgatók kreatívak és pontosak voltak a 
közös munka alatt. Alaposan járták körül 
a megadott problémát, és rendkívül szí-
nes megoldásokkal álltak elő az idősödő 
társadalom, főként az önellátás kapcsán 
felvetődő problémákra”. A résztvevők a 
közös munkához digitális kommuni-
kációs eszközöket (live meeting, vi-
deokonferencia, felhőszolgáltatások) 
használtak, a munkanyelv az angol 
volt. A programban intézményenként 
10 hallgató vehetett részt, a Műegye-
temről a legtehetségesebb diákokat 
hívta meg a szervezésben illetékes tan-
szék. – hangsúlyozta Horák Péter.

(www.bme.hu)

E-könyvek	elWnyei	 
és	hátrányai

Az e-könyv környezeti szempontból 
előnyösebb, gondolhatnánk elsőre. 

Ám a helyzet közel sem ennyire egysze-
rű. Sőt, a környezeti szempontok mellett 
kulturális és egészségügyi szempontok is 
léteznek. Sok környezettudatos ember 
váltott át az e-könyv olvasókra, mivel 
azok sokkal környezetbarátabbnak tűn-
nek. Ez első látásra valóban így tűnik, 
hiszen egyetlen e-könyv olvasó könyvek 
százait helyettesítheti. Legalábbis elmé-
letben. A kérdés azonban közel sem eny-
nyire egyszerű. Egy svéd kutatás szerint 
ha 10 percnél rövidebb időt töltünk hír-
olvasással, akkor valóban az elektroni-
kus készülékek ökológiai lábnyoma a 
kisebb. Ellenben ha növeljük az olvasás-
sal töltött időt, akkor a nyomtatott saj-
tótermékek már kevesebb szén-dioxid 
kibocsátásával járnak, mint a különbö-
ző elektronikus lehetőségek. 

Miként lehetséges mindez? Nos, a vá-
lasz egyszerű. Az e-könyv-olvasóknak 
is megvan a maguk életciklusa, és gyár-
tásuk rengeteg energiát és különleges 
nyersanyagokat igényel. Ha a teljes élet-
ciklust figyelembe vesszük, akkor egy 
e-könyv olvasó nagyjából 100 hagyo-

mányos könyv kinyomtatásával azonos 
nagyságrendű környezeti terhelést okoz. 
Noha elméletben egy e-könyv olvasón 
ennél sokkal több könyv is elolvasható 
lenne, a gyakorlati adatok azt mutatják, 
hogy kevés e-könyv olvasó éli meg azt 
az életkort, hogy tulajdonosa 100 köny-
vet teljesen végigolvasson vele. 

A környezeti hatások tehát egyáltalán 
nem egyértelműek, a kifejezetten az 
ilyen hatásokra koncentráló tanulmá-
nyok is sokféle eredményt mutatnak. 
Ráadásul a vitában nem csak környe-
zeti kérdések merülnek fel. Legutóbb 
a Harvard Egyetem kutatása mutatta 
ki, hogy az e-könyveknek kedvezőtlen 
egészségügyi hatása is lehet. A kutatók 
szerint az e-könyv olvasása az esti órák-
ban csökkenti az alváshoz szükséges 
melatonin hormon termelődését. Ép-
pen ezért alvásunk nem lesz elég mély 
és pihentető. A melatonin hiánya vagy 
csökkent mennyisége pedig rengeteg 
egészségügyi problémával, például a 
daganatos megbetegedésekkel is össze-
függésbe hozható. A probléma hátteré-
ben vélhetően az áll, hogy az e-könyv 
olvasó túl sok fényt juttat a szembe, így 
csökkentve a melatonin termelődését. 

Az e-könyv olvasók ma már nem-
csak olvasásra, hanem zenehallgatásra 

és egyéb más funkciókra is alkalma-
sak. Ez pedig csökkenti a figyelmet és 
a koncentrációt. Több kutatás is kimu-
tatta, hogy az elektronikus eszközön 
olvasott tartalmak szövegértése gyen-
gébb, mint a hagyományos, nyom-
tatott könyveken olvasott tartalmak 
szövegértése. Bár ennek pontos háttere 
nem világos, a kutatók szerint ez azzal 
is összefüggésben lehet, hogy a nyom-
tatott könyv olvasása során nem csak 
vizuális élmény ér minket, de tapint-
juk is a könyvet, érezzük annak illatát, 
és a több érzékszervre gyakorolt hatás 
miatt az olvasott tartalom erősebben 
rögzül a memóriában. 

Némely szerzők és kutatások azt is 
felvetik, hogy az elektronikus tartal-
mak olvasása gondolkodási mintáza-
tunkat is átalakítja, gondolkodásunk 
átalakul. 

(www.greenfo.hu) 
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Akadémiai tag. 8. ÉrzQrost. 9. Orosz uralkodói cím. 13. Ritka, Bécsben! 
17. Elénk táruló kép. 18. Éltes. 19. A Száva mellékfolyója. 21. A fenyQfélék 
családjának egyik nemzetsége. 22. Bereményi Géza rendezte film. 25. 
Rajongó. 26. Francia területmérték. 28. Speciesre vonatkozó. 29. ErQsen 
csíp. 30. A szüret évszaka. 32. Étlen hét! 35. Ugyanaz, röv.

A 26-os lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
HABEAS CORPUS; TÖRVÉNYTELEN FOGVA TARTÁS. Lewis 
Carroll: Gubancmese cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Görbe 
Mária (Budapest), Inkovics Mária (Budapest), Kiss Dorottya (Buda-
pest), Rafai Mária (Szeged) és Szabó Beáta (Budapest).  A nyertesek-
nek gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

E heti keresztrejtvényünk Zemplén Gábor Áron: Törékeny spektrum 
cím_ könyvén alapul (Typotex), amely Newton munkásságának és korá-
nak tudománytörténeti megközelítése. A megfejtést beküldQk között a 
kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. július 26-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 
Kérjük, hogy a megfejtést e-mailen beküldRk postai címüket is 
adják meg a nyeremény kiküldése végett.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. 
heti számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek bet_i egy 140 éve született, Nobel-díjas orvos nevét adják meg. 
A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A nagy fizikus faillesztékekbRl kialakított öntar-
tó szerkezete Cambridge-ben. 10. ... Jirásek; cseh író, történelmi 
regények szerzQje. 11. Autókürttel jelez. 12. Savanyú vinkó. 14. Nyers, 
kíméletlen. 15. Ásványi f_szer. 16. Hasonló. 18. Bálint ...; Kossuth-díjas 
színm_vész. 19. Utóirat, röv. 20. Szegedi földgázüzem helye. 22. Rock 
... roll; zene és tánc. 23. Nyári hónap, röv. 24. A Szahara is ez. 27. Egy 
kis hajcihQ! 28. Vasboltban kapható portéka(csoport). 29. Saját anyagi 
forrás az építkezéshez. 31. Kívánság. 33. A diszprózium vegyjele. 
34. Egykori német autómárka. 36. Atlétamez. 37. Gárdonyi ...; az Egri 
csillagok írója.

FÜGGQLEGES: 1. Newton legnépszer`bb, ma is használatos talál-
mánya. 2. Figurás kártyalap. 3. ... et moi (Te meg én); Paul Géraldy verse. 
4. A fém, amelytRl Newton megRszült. 5. Gyarlóság. 6. Ajándékoz. 7. 

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. augusztus 13.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. augusztus 1. 

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

Megjelent 

a Természet 

Világa júliusi 

száma
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Zichy Mihály az 1880-as évektől 
Munkácsy Mihály mellett a má-
sodik legismertebb művésznek 
számított a magyar képzőművé-
szetben, grafikai alkotásainak 
száma több ezerre rúg, ezeknek 
azonban csak egy kisebb hányada 
ismert Magyarországon. Sosem 
festett giccses gyümölcsös tálat, 
virágot, de a természeti tájak is 

ritkán ihlették meg őt, korai alkotásaiban is már a fájdalom, 
szenvedés, mély emberi tragédiák bemutatásán fáradozott.

A művész 1847–1906 kö-
zött, néhány éves párizsi és 
rövid hazai megszakítással 
összesen csaknem 50 évig 
dolgozott az orosz cári ud-
varban. A Zichy megraj-
zolt hősei című kiállítás 
többek között munkássá-
gának ezt az időszakát is 
bemutatja. A tárlat különlegessége II. Sándor cár 1856-os 
koronázási díszalbuma, amelynek másik, nagyközönség 
számára is elérhető példánya a szentpétervári Ermitázsban 
tekinthető meg.

A kiállítás második részét a Zichy által illusztrált díszki-
adásban megjelent magyar irodalmi művek alkotják. Bár 
Zichy élete nagy részében egy hatalmas festmény megfesté-
sével kívánta elérni az ismertséget és megbecsültséget, vé-
gül ezt az irodalmi művek illusztrálása hozta meg neki (pél-
dául Az ember tragédiája, az Arany-balladák és Petőfi dísz-
kötésű művei).

Még életében megjelent a pályafutását és műveit bemuta-
tó díszalbum, amelynek egy dedikált kiadása is helyet kap a 
kiállításon, ahogy még sok más érdekes anyag: illusztráci-
ók, fényképek, levelezések, valamint különleges kiadvá-
nyok. A tárlat szeptember 15-ig várja az érdeklődőket az 
Országos Széchényi Könyvtárban.

Az 1900 körüli évtizedek 
világát idézi meg a Mű-
csarnok Boldog béke-

idők 3D-ben kiállítása a korszakban készült 
sztereofotók segítségével. Budapest, európai és távoli 
nagyvárosok utcái, benépesült terei elevenednek meg, 
egzotikus tájak mindennapjainak lehetnek szemtanúi 
a látogatók. Felvillan a tárlaton a sztereofényképezés 
és a térhatású képnézés múltja, az egykor forradalmi 
technikával készült felvételeknek köszönhetően pedig 
bárki résztvevője lehet a fényképeken rögzített ese-
ményeknek.

A július 24-ig megtekinthető,  digitális technikát alkal-
mazó háromdimenziós vetítés különleges élményt kínál, 
ahol a látogatók átsétálhatnak a múltba. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Házi szappanytól az 
arczkenőcsig címmel 
nyílt kiállítás a dunaúj-
városi Intercisa Múze-

umban. A tárlat a XIX. és a XX. század fordulójától a 
II. világháború kitöréséig mutatja be a paraszti és a pol-
gári világ tisztálkodási szokásait és ezen keresztül a szép-
ségről, ápoltságról alkotott fogalmait. 

A bemutatott tárgyak két, időben azonos, de egymás-
sal gyakran ellentétes felfogású, szokásrendszerű terü-
letet mutatnak be. Használati eszközök, népdalszöve-
gek, hirdetések tárják fel e mára letűnt kort, melynek 
célja egy volt a maival: ápoltságunkkal, szépségünk-
kel jó benyomást tenni környezetünkre. 

Mi volt szép akkor és mi volt elítélendő? Az augusz-
tus 2-ig nyitva tartó kiállítást szemlélve a látogató 
maga is eltöprenghet ezen a kérdésen, amikor látja, 
hogy a festett arcú, „szagosított” hölgy a falun élők 
szemében kétes erkölcsű személy volt, miközben tehe-
tősebb dámák semmi pénzért nem használtak volna ol-
csó kölnit. 

A Magyar Nemzeti 
Galériában látható Mo-
digliani-kiállítás az 
olasz festő életművének 
első nagyszabású bemu-
tatója Magyarországon. 

A több mint nyolcvan alkotást (köztük 61 Modigliani-
művet) – aktokat, portrékat és szobrokat – felvonultató 
tárlatra a világ több nagy múzeuma és magángyűjtemé-
nye kölcsönzött műveket.

A nagyszabású kiállítás 
szobrokon, festménye-
ken és rajzokon mutatja 
be Amedeo Modigliani 
(1884–1920) életművé-
nek főbb kors zakait és 
stílusfordulatait, vala-
mint a kortársakhoz fű-
ződő kapcsolatát. A Mo-
digliani életét övező mí-
toszok, az árveréseken 
elért rekordárak gyak-
ran elterelik a figyelmet 
az alkotó valódi művészi 
teljesítményéről. Modi-
gliani ugyanis úgy vált az európai modernizmus egyik 
legfontosabb mesterévé, hogy valójában soha nem tért el 
a klasszikus műfajoktól és a klasszikus formálástól. Az 
október 2-ig nyitva tartó kiállításon látható aktok, 
portrék és szobrok öt nagyobb szekcióba csoportosítva 
mutatják be az egyéni utat járó művész munkásságának 
sokrétűségét.

Elismert illusztrátor Csak tisztán!

IdQutazás

Stílusfordulatok
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a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Érdekes gazdasági 
indikátorok
A divat és a gazdasági kilátások össze-
függését mutató szoknyahossz-index ér-
dekes képet mutat. Megfigyelték, hogy 
ha a nők bíznak a jövőben, mert javul-
nak a gazdasági kilátások, akkor rövidül 
a szoknyahossz, akárcsak a tőzsdeindex 
szárnyalására is emelkedik a szoknya alsó 
szegélye. Borús várakozások esetén vi-
szont hosszabbodik a szoknya hossza.

BeszélW	számítógépek	
mély gondolatokkal
A mesterséges neurális hálózatok fo-
galma az 1980-as, 90-es években már 
nem először járta be a világot – kuta-
tók ezrei és az ipar is óriási reményeket 
fűzött hozzá. Ma a mély tanuláson ala-
puló neurális hálózatok segítségével a 
legtöbb tudományterületen minden 
korábbinál jobb, pontosabb eredményt 
érnek el.

A	magyar	rónák	elfeledett	
kisemlWsei
A kevéssé ismert kisemlős, a bobak va-
lamikor a Kárpát-medencétől Mongó-
liáig élt, mára azonban Magyarország 
területén kipusztult. Fontos táplálékál-
lata volt számos hazánkban ma is élő, 
veszélyeztetett állatnak. Társas lény, 
megjelenésében nagyon hasonlít a ha-
vasi mormotához, s bonyolult, akár 
3 méter mélyre lehatoló alagutakat ás. 

A hátlapon

Szentendrei rózsa

Az 1920-as években Antolik Arnold 
szentendrei polgármester a Pismány-
hegy oldalában építtette villáját, amikor 
Trautmann Róbert építész, a menta 
nemzetség specialistája egy igen érdekes 
rózsát talált a tervezett új épület terüle-
tén. Hajtást vitt belőle barátjának, 
Degen Árpád botanikusnak, aki egyből 
felismerte különlegességét, jégkorszaki 
maradványnak (reliktumnak) gondolta 
és Rosa sancti-andreae tudományos né-
ven 1924-ben új fajként együtt írták le. 
A természetvédelem talán utolsó győ-
zelme volt a gazdasági érdekek felett, 
hogy Trautmann a faj megvédése érde-
kében ingyen áttervezte az építkezést. 
Sajnos ez a populáció már az ’50-es évek-
ben kipusztult, ma eredeti termőhelyén 
3 tő szaporított egyede él. Sarjait Szent-
endre több utcai keresztjéhez és magán-
házak kertjeibe civilek telepítették át. 

A Széchenyi-hegyi, mára kipusztult 
előfordulása az 1925-ben Kováts Fe-
renc szedte herbáriumból ismert. A 
’70-es évek végén Nagy Zoltán meg-
találta a prügyi temetőben is. A ma is-
mert egyetlen magyarországi termé-
szetes populációt 1997-ben Udvardy 
László találta meg a budapesti Sas-he-
gyen, de azt közeli rokonának, a gyap-
jas rózsának (Rosa villosa) határozta. E 
sorok szerzőjével közösen pontosította 
taxonómiai hovatartozását és tártuk fel 
teljes méretét. Mintegy hétévi kutatás 
eredményeként sikerült kiderítenem, 
hogy a szentendrei rózsa megegyezik 
egy Északkelet-Európából korábban, 
Besser által 1822-ben Rosa ciliato-petala 
néven leírt fajjal, sőt igazoltam, hogy 
Európa jelentős részén, hozzánk legkö-
zelebb pedig Erdélyben is terem.

A szentendrei rózsa egyenes tüskéjű, 
gyapjasan molyhos, kékeszöld levelei 
fűszeresen illatosak, élénk rózsaszín 
szirmai éle mirigyesek, csipkebogyója 
piros és mirigytüskés. Magyarországon 
védett faj, eszmei értéke tízezer forint.

Kép és szöveg: 
KERÉNYI-NAGY VIKTOR
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