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Kedves Olvasónk!
November 15-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatának díjátadó konferenciájára.

Képünkön (balról jobbra): Kapui Zsuzsanna, Gózon Ákos, Gángó Ambrus,
Fésüs Viktória, Barta-Rajnai Eszter, Hámori József, Parrag Viktória, Staar
Gyula és Piróth Eszter

A doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül,
valamint külföldön jelenleg folytató, vagy tudományos
fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb
kutatóknak kiírt pályázat helyezettjeit és elismerő oklevélben részesült cikkszerzőit a házigazda jogán Pokol
György, az MTA TTK főigazgatója köszöntötte. Elmondta: a lágymányosi modern épületet nyitott kutatási
15 0 6



ÉLET

ÉS

TU D O M Á N Y



2 01 6/4 8

Digitális változatban: dimag.hu

Élet és tudomány képekben
ÉT-GALÉRIA
H. J.
1528 LogIQs
1529 Lélektani lelemények
HÁNY WATTOS A FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN?
Mannhardt András
1530 A tudomány világa
• ÚJ DINOSZAURUSZ A KRÉTA ID SZAKBÓL
Sz-N. I.
• DÍJAZOTT ÍRÁSUNK
• EL KERÜLT A LEGKORÁBBI
BIZONYÍTÉK A KEZESSÉGRE
Sz-N. I.

központként szeretnék bemutatni a nyilvánosságnak,
aminek része az aktív ismeretterjesztő tevékenység.
Hámori József, a TIT elnöke kiemelte, hogy a tudomány népszerűsítésének hagyományos formái: a nyomtatott ismeretterjesztés és a személyes ismeretátadás, az
előadás mind a mai napig korszerűek maradtak.
Ez utóbbi állítást bizonyították a díjazottak, akik – miután átvették a díjakat Staar Gyulától, a Természet Világa főszerkesztőjétől és Gózon Ákostól, az Élet és Tudomány főszerkesztőjétől – rövid előadásokban mutatták be kutatásaikat:
Élet és Tudomány kategóriában:
I. díj: Parrag Viktória: Játék a hiperkockával – a
hiperspektrális képalkotás alkalmazási lehetőségei
II. díj: Fésüs Viktória – Gángó Ambrus: Személyre szabott kezelés az onkohematológiában; avagy nem mindegy, kinek, s nem mindegy, mit;
Természet Világa kategóriában:
I. díj: Valkó Orsolya: Egy égető kérdés: A tüzek hatása
a gyepek élővilágára;
II. díj: Barta-Rajnai Eszter: Torrefaction – A kávébab
pörkölésétől a növényi biomassza hőkezeléséig;
III. díj: Kapui Zsuzsanna: Víz vagy szél? Üledékek eredetének vizsgálata a Marson és a Földön.
A díjátadó konferencia végén Piróth Eszter, a TIT
igazgatója arról biztosította a jelenlévőket, hogy az első
alkalommal meghirdetett pályázat kiíró intézményei
már most tervezik a jövő évi folytatást.
A SZERKESZTŐSÉG

Nisinosima

egy kopár szigeten, az UNESCO
pedig 2008-ban a Világörökség részévé tette.
Elsőként uszadékfán érkeztek rovarok és ellenségeik, a pókok is, valamint
repülni tudó rovarok is jöttek. Hamarosan mohák és zúzmók telepedtek
meg. A madarak megjelenése fontos
mérföldkő volt a sziget benépesítésében. Tollukban kisebb élősködők, de
magok is Surtsey-re kerültek, gyarapítva az ottani élővilágot. Másrészt a
talajjavításban jutottak fontos szerephez a tengeri madarak az ürülékükel.
Később már a fókák is meglátogatták
a kis szigetet, és a költözőmadarak is
pihenőhelyként használták.
A kutatók szerint Surtsey még évszázadokig megmaradhat, akkor is,
ha nem lehet majd lávautánpótlásra
számítani. Más szigetek nem ilyen
szerencsések. Vannak, amelyek egy
következő vulkánkitörés alkalmával
elmerülnek az óceánban vagy más ok
miatt tűnnek el, mint a Home Reef
nevű sziget, amely 2006-ban a Csendes-óceán déli részén emelkedett ki.
Talaja nem volt elég szilárd, főleg
vulkáni hamu alkotta, így a hullámverésben hamar szétmállott.
Az első japán kutatók múlt hónapban léptek partra az új szigeten, amely
először a Niijima nevet kapta, de az
egyesülés után az addigi szomszéd,
Nisinosima nevén élt tovább. A japán
ÉLET

A k korszaki ember
innovatív hevítési
technikája

Egy új, nem-destruktív leletelemzési eljárással kiderítették, hogy a dél-afrikai ember
65 000 évvel ezelőtt innovatív hevítési technikát használt.
Dél-Afrikában, a középső kőkorszakban élő ember olyan
innovatív hevítési technikákat
használt, mely jelentősen javította a korszakra jellemző életkörülményeket. A PLOS ONE folyóiratban megjelent tanulmány szerint
a 65 000 évvel ezelőtti, középső
kőkorszaki ember Dél-Afrikában
szándékosan hevítette a megmunkálásra váró kvarcitszármazékot, a
kemény, finom szemcséjű helyi követ, a szilkrét, abból a célból, hogy
könnyebben hasíthasson pengéket a
nyersanyagból. Ezeket a pengéket
aztán félhold alakúra formázta, és
nyílvesszők hegyéhez ragasztotta.
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Környezeti Minisztérium kutatói
gumicsónakkal érkeztek, hajójuk a
szigettől kicsit távolabb horgonyzott.
Ezzel a mikrobák, spórák, egyéb élősködők, fertőző anyagok bejutásának
a lehetőségét próbálták a minimumra csökkenteni. Céljuk az volt, hogy
megállapítsák, mennyire stabil a lávakőzet, megmaradhat-e a sziget, és
hogy a felbukkanása óta eltelt három
évben milyen élőlények telepedtek meg elsőként?
A kutatók elvégezték a sziget
„EKG-vizsgálatát”. Ez annyit
jelent, hogy földrengés-érzékelőket helyeztek el a még vulkáni
hamutól és lávától meleg talajban. Az általuk dokumentált
rengések adataiból lehet aztán
következtetéseket
levonni
a sziget alatt működő vulkán várható viselkedésére
vonatkozóan. Ezenkívül rovarokat, növényeket, kőzetpróbákat és vulkáni hamut
is gyűjtöttek. Megállapították azt is, hogy az első madárkolóniát az álarcos szulák (Sula
dactylatra) alkotják.
A szigetről már tudják, hogy saját
időjárást alakít ki: a felszálló gőzből
kis felhőcskék keletkeznek, melyek
árnyékról is gondoskodnak a még
kopár terepen.
HESZ MARIANNA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Yoshihide Sugo, a japán kabinettitkárság vezetője örömmel jelentette be, hogy az ország területe
ismét növekedett. Éppen három
évvel ezelőtt Tokiótól ezer kilométerre délnyugatra ugyanis egy, a
Csendes-óceánban található tenger
alatti vulkán új szigetet hozott létre.
Elődjét, a mostani helytől
500 méterre 1973-ban kiemelkedett szigetecskét is
bekebelezte, így területe
több mint kettő négyzetkilométer. Közepén helyezkedik el a vulkánkúp,
magassága 100 méter.
Csupán a Csendes-óceánban több mint egymillió
víz alatti vulkán található.
Az általuk kilövellt lávából nem keletkezik minden
1 km
esetben a vízszint fölé emelkedő szárazföld. Mégis, a
világ legmagasabb hegye
ilyen módon jött létre. A
Hawaiin magasodó Mauna Kea vulkánja nagyjából egymillió évvel ezelőtt emelkedett ki a Csendes-óceáni
Emperor-fenékhegység és az ahhoz
kapcsolódó Hawaii-hátság vonalán. A
Mauna Kea tengerszint feletti magassága 4200 méter, de ha hozzászámítjuk a tengerszint alatti részét is, akkor
az így kapott 10 200 méterrel ez a Föld
legmagasabb kiemelkedése.
A Japánhoz közel eső tenger alatti vulkánok működése hatalmas kőzetlemezek ütközésének az eredménye. A Csendes-óceánnak ezen a részén a Fülöp- és
a Csendes-óceáni lemez ütközése játszódik le oly módon, hogy a régebbi,
Csendes-óceáni lemez a fiatalabb, Fülöp-lemez alá bukik. A törésvonalon
alakult ki a Mariana mélytengeri árok, a
Föld legmélyebb pontja. A lebukó Csendes-óceáni-lemez fölött a kőzet megolvad, és a felszínre tör. Évmilliók alatt így
alakult ki az Izu-, Bonin-, és a Mariana-szigetekből álló vulkanikus szigetív.
Megesik, hogy a tenger kénsárgára színeződik a víz alatti kitörések miatt.
Még nem lehet biztosan tudni, hogy
a japán sziget megmarad-e. A gyorsan
szilárduló láva ellenáll ugyan a tenger
hullámainak, de megtörténhet az is,
hogy mégis elmossa az erős hullámverés a szárazföldet.
1963. november 14-én egy halászhajó legénysége Izland déli partjai előtt
egy füstölgő vulkánra lett figyelmes.

A kitörés - ami közel 4 évig tartott - következtében kialakult sziget a Surtsey nevet kapta. Területe
kezdetben alig 3 km 2 volt, jelenleg
az eróziónak köszönhetően körülbelül 1,5 km 2 . Az izlandi kormány
kutatási területté nyilvánította, hiszen ritka lehetőséget nyújtott arra,
hogy tanulmányozni lehessen az
élet megjelenését és kiteljesedését

PALEOANTROPOLÓGIA

FÖLDRAJZ

A növekv Japán

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Ebből az időszakból, a Howiesons
Poort periódusból való az első bizonyíték az íj és nyíl használatára.
„Ez a legkorábbi idő, amikor, bárhol a
világon, íjat és nyilat használtak. Ez valószínűleg óriási hatással volt a vadászat
gyakorlatára, hiszen mind a lándzsát,
mind az íjat és nyilat használhatták állatok elejtéséhez” – mondta Christopher
Henshilwood professzor, aki Karen van
Niekerk kollégájával együtt a tanulmány szerzői közé tartozik. Mindketten a norvégiai University of Bergen munkatársai.
Szívósabb, keményebb eszközök kerültek ki az ősember keze alól a hőkezelés következtében, amelyek bizonyítják az átalakító technológia meglétét. Mindazonáltal nem volt teljesen
tisztázott, hogy a középső kőkorszak
technológiai repertoárjában mi a szerepe ennek a fontos fejlődésnek.
Henshilwood, van Niekerk és a
kutatócsoport többi, dél-afrikai és
németországi tagja új, megközelítést használtak, hogy azt a hevítési
technológiát elemezzék, amelyet a
Klipdrift Shelter területéről előkerült
kova kézműves tárgyak készítéséhez
használtak. Klipdrift Shelter középső kőkorszaki lelőhely Dél-Afrika
legdélebbi részén, melyet nemrégiben fedezett föl Henshilwood és van
Niekerk, és az első feltárást 2011-ben
végezték. A jelenlegi elemzéshez az
ásatás 31 helyszínéről vett szilíciumos
kőzetmintát használtak, melyek kö-

Klipdrift Shelter területér l el került hevített
kova kézm ves tárgyak, melyeket
a Homo sapiens készített Dél-Afrikában
(KÉP: KATJA DOUZE,
UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND)

zött hevítés nélküli és hőkezelt darabok is szerepeltek az összehasonlíthatóság kedvéért.
„Komparatív geológiai nem-hevített és
hevített referenciamintákat használtunk a
nem-destruktív módszerű vizsgálatban, és
1508
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Jellegzetes kova nyílhegyek Blombos Cave területér l (Dél-Afrika), középs k korszak idejéb l

ennek segítségével megállapítottuk, hogy a
pengék előállításához használt kova több
mint 90 százalékát szándékosan hevítették” – összegezte Henshilwood.
„Már a bányászat korai szakaszában
használták a hevítést, nem véletlenszerűen, és időnként ezt megelőzte egy munkafázis, melyben összetörték a követ. Következésképpen az egész gyártási lánc, a
kezdeti előkészítéstől a pengék előállításáig
és a szerszámok megmunkálásáig, nyert a
hevítéssel” – magyarázta van Niekerk.
A hevítés keményítő, szívóssá tevő hatása tehát pozitívan befolyásolta a kovaeszközök előállítását és használatát.
A tanulmány szerzői szerint a
Klipdrift Shelter területén használt
hevítési technológia az első közvetlen bizonyíték arra nézve, hogy szándékosan és széleskörűen használták a
tüzet egy egész megmunkálási lánc
során. Más tűz alapú tevékenységekkel együtt a szándékos hőkezelés
nagy léptékű találmány volt Dél-Afrika emberének, és nem tudunk arról,
hogy ezzel egyenértékű fejlődés jött
volna létre máshol a világon.
„A hevítés előnyei sokrétűek: az anyag
törési szilárdságának csökkentésével és keménységének növelésével kisebb erő is elég
volt ahhoz, hogy a pengéket lehasítsák a
hőkezelés után, így a folyamatot jobban
tudták kontrollálni, és pontosabban tudtak ütni” – magyarázta Henshilwood.

2016/48

„További előnyt jelentett, hogy a szilíciumos tömbök a hevítés hatására már a
bányászat korai szakaszában darabokra
törtek” – tette hozzá van Niekerk. Ez
három fő haszonnal járt: 1. A belső
heterogén anyagok (vas-oxid zárványok), melyek a megmunkálás későbbi fázisában a kőtömbök véletlenszerű
törését okozhatták volna, megszűntek. 2. Képesek voltak a megfelelő
szögeket bezáró és megfelelő síkokkal
rendelkező szögletes darabok előállítására, melyek további előkészítés nélkül
hasznosíthatóak voltak a töréses periódusban. 3. A válogatás során kevesebb
kényszerű szempont merült fel.
„Az általunk megfigyelt hőkezelt darabok olyan gyors hevítő technológiát mutatnak, melynek során nyílt tüzet használtak. Ezt a hipotézist erősíti meg az, hogy
edzésre utaló maradványokat is találtunk,
melyek valószínűleg az izzó parázs és a
hevített anyag közvetlen érintkezése során halmozódtak fel” – mondta van
Niekerk.
„Ez a hevítő technológia a tűzzel való
megmunkálás elterjedését jelzi, amely
radikálisan megváltoztatta az emberi önellátás követelményeit, bár nem igényelt
magas technikai készséget, és valószínűleg a helyszínen végezhető háztartási tevékenységek közé tartozott” – mondta
Henshilwood.
Forrás: University of Bergen

KÉZB L

Egy nemzetközi kutatócsoport
újabb módszerrel állt elő, amely
a bioüzemanyag-gyártás során
általában haszontalan mellékterméket, a lignint, hasznos üzemanyaggá, illetve alapanyaggá
változtatja.
A lignin egy hosszú molekulalánc, mely a fában található, és a
bioüzemanyag gyártásnál általában csupán haszontalan melléktermék. Az Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne (Svájc)
kémikusai azonban egy olyan módszert fejlesztettek ki, melynek során
formaldehid hozzáadásával képesek
hasznosítani.
Mivel a fosszilis energiától függetleníteni akarjuk magunkat, a figyelem
a növényi eredetű bioüzemanyagok
és biokemikáliák felé fordult. Növényekből és más organikus alapanyagokból (közös néven biomasszából)
való gazdaságos előállításuk azonban
óriási mérnöki kihívás. A legtöbb
biomassza nem ehető növényből
származik, például fából, fűből,
algából, amely cukrokat tartalmaz, mely fermentálással üzemanyaggá alakítható át. A biomaszsza ezen kívül lignint is tartalmaz,
amely egy hosszú molekulaláncú
polimer, a cellulóz után a második leggyakoribb szerves polimer
a földön, mely kitölti a fát és a
kérget, és a növények szilárdságát
adja. Mivel feldolgozása nehéz, általában hulladékként gondolnak rá
a bioüzemanyag-gyártás során. Az
EPFL kutatóinak új módszere a hulladék lignint a bioüzemanyag fontos
forrásává változtatta. Az eljárás során
egy gyakran használt kémiai anyagot
adnak a ligninhez, így a 80%-át hasznos molekulákká alakítják, így használható lesz bioüzemanyaghoz vagy
műanyagok alapanyagaként. A szabadalmaztatás alatt álló eljárást, mely
ipari méretekre fejleszthető, a Science
folyóiratban ismertették.
A lignin rendkívül komplex
biopolimer, amely minden egyes
növényben a sejtfalak kitöltő anyaga a cellulóz, hemicellulóz és pektinmolekulák között, különösen a
faanyag szállító és támasztó sejtjeiben. A növényi biomassza szárazanyagtartalmának egyharmad részét alkotja,
molekulaszerkezetének köszönhetően
az energiasűrűsége 30%-kal nagyobb

A lignin szerkezeti képlete

Lignin kivonása formaldehiddel (balra) és
formaldehid nélkül (jobbra) KÉP: ALAIN HERZOG/EPFL

mint azoké a cukroké, amelyeket hagyományosan a bioüzemanyag gyártásnál használnak. Probléma azonban
az, hogy a lignint nehéz kivonni és
átalakítani. Instabilitásának tulajdoníthatóan a lignin általában hamar károsodik a kivonása során, és a legtöbb
kutató kísérlete, hogy hasznos üzemanyaggá tegye, kudarcba fulladt.
Most az EPFL nemzetközi kutatócsoportja, melyet Jeremy Luterbacher
vezetett, demonstrálta, hogy könnyen
fel tudják használni a lignint formaldehid hozzáadásával. A formaldehid az
egyik leggyakoribb, iparban használatos kémiai anyag, előállítása egyszerű
és olcsó. A kutatók azt találták, hogy
a formaldehid stabilizálja a lignint,
és megóvja a károsodástól, így nagy
ÉLET

mennyiségben maradnak meg
olyan „építőkövek”, melyeket a
petrokémiai anyagok helyettesítésére használhatnak. A mennyiség
3-7-szer akkora volt, mint a formaldehid hozzáadása nélkül kinyert
mennyiség.
„Attól függően, milyen fát használtunk, 50–80 százalékos eredményt
értünk el. A kémia viszonylag egyszerű. A kihívás az, hogy találjunk
egy befektetőt, aki megépíti az infrastruktúrát ahhoz, hogy módszerünket
bemutathassuk” – mondta Jeremy
Luterbacher, aki 2014-ben vált ismertté, amikor kidolgozott egy módszert arra, hogy a növényekből biztonságosan és olcsón vonjanak ki cukrokat. A fenntartható energiaforrások
piaca bonyolult, tette hozzá a kutató,
mivel a politikai támogatás változó,
az energiaárak pedig ingadozóak. Az
ilyen újításokhoz nehéz befektetőt találni, hiszen bizonytalan a piac, különösen a már bevált fosszilis üzemanyagokkal nehéz felvenni a versenyt.
„A technológia valóban jó. Ha a politikai
üzenet az volna, hogy mozduljunk el a foszszilis üzemanyagoktól, akkor a befektetők
felfigyelnének. Azt hiszem, Svájc a legjobb
hely az indulásra. A svájciak szilárd támogatói a tiszta energiának, így én optimista
vagyok” – összegezte Luterbacher.
Forrás: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

BIOÜZEMANYAG GYÁRTÁS

Szemétb l értéket

R É G É S Z E T I K U TAT Á S A K AU K Á Z U S B A N

A ZADALESZKI NANA
BARLANGJÁBAN

Gróf Zichy Jen

1895-ös kau-

kázusi expedíciójának útját
végigkövetve

fotógy jtemé-

nyüknek nem csak az egyes
helyszíneit, de legtöbb esetben
a felvételt készít

személyt is

sikerült azonosítani. Számos
általuk megfigyelt szokással,
jelenséggel, az indoiráni svallás él gyakorlatával még ma is
találkozhatunk az elzárt völgyekben. Ezek közül az egyik
legizgalmasabb

az

sanya-

kultuszhoz kapcsolódó Zadaleszki Nana ünnepe.
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Kaukázus számos, az európai
őstörténetet is meghatározó
mítosz kiindulópontja. Az
indoiráni ősvallást és társadalmat tükröző Nart-eposzok motívumai Arthur király lovagjai, a germán és a
skandináv népek mondavilágában
ugyanúgy megtalálhatók, mint a finnek Kalevalájában vagy az etruszk hagyományokban. Az Európát és Ázsiát
elválasztó hegység északi oldalának
szűk bejáratú völgyeiben már a kőkor
végétől kezdve a sztyeppei népek újabb
és újabb hullámai elől menekülő
törzsek húzódtak meg, a sík részeken
pedig egymást váltották a hódítók.
Így alakult ki az a rendkívül vegyes
összetételű népesség, amely a területet
ma jellemzi, s amely annyi konfliktust
okoz még napjainkban is. Ez a sokrétű
történeti és etnikai háttér azonban
páratlan lehetőséget kínál a kutatók
számára.

Él történelem

A mai Észak-Oszétia-Alánia Köztársaság
területén a szarmata és alán törzsek ivadékai máig szinte változatlanul őrzik több
ezer éves szokásaikat és nyelvüket. Itt
élő, megszólaló, megkérdezhető napi
gyakorlat az, ami nálunk sokszor csak az
ásatásokon előkerülő holt tárgyakban
fogható meg. De nem csak a régészeti leletek értelmezése, hanem a
hazai jászok története, mentalitása is
sokkal jobban megismerhetőő és megérthetőő ebben a közegben. Ez a népcsoport a tatárok elől menekült a
XIII. században nyugatra, és egy részük Magyarországon telepedett le.
A falvaikat feltáró Selmeczi László
ásatásai és megőrzött hagyományaik
egyaránt arra mutatnak, hogy állatállományuk jelentős, földművelésük
fejlett volt. Egy 1422-ben Budán keltezett oklevél hátuljára írt, és csak
1957-ben előkerült legkorábbi nyelvemlékük szerint a jászok az oszétek
digor nyelvjárását beszélték, amit
Oszétia öt fővölgyének már csak egyikében ismernek, a többiben az iront
beszélik. A mai, a hegyek lábánál fekvő Digor települést az Urszdon folyó
partján csak 1852-ben telepítették be
újra, így ásatások híján itt csak a földrajzi környezet nyújt támpontot a jászok egykori életének megismeréséhez.
Jól látható, hogy ez a hasonló fekvésű
iron részeknél pár fokkal melegebb
mikroklímájú, teljesen sík és néhol kissé hullámosabb domborzatú terület teljesen a mi Jászságunkhoz hasonló. Nöövényzetében és állatvilágában is alig
van eltérés, ugyanazokat a terményeket lehet látni a szántókon, zöldségeket,
gyümölcsöket a kertekben, de még a
mezőkön is hasonló virágok virítanak.
A középkori betelepülőink számára
valószínűleg a hely kiválasztásánál az
ismerős táj – ahol a megszokott életformát is folytatni lehetett – jelentős szerepet játszhatott. Ettől jelentősen eltér az
a terület – mai nevén Digor-szoros –,
ahova a helyben maradók behúzódtak.
Mint a többi völgynél, a bejárat sziklafalát itt is csak egy szűk kanyon töri át.
A keskeny, gyakran lavinák és kőomlások által rongált út a sziklafalba vájva
kanyarog a zúgva rohanó Uruh folyó
felett. A régi kis híd csak pár méter
hosszú, de 85 méter
éter magasan van, másutt pedig a hiányos, korhadt, a léptek
alatt is recsegő, ropogó deszkák intenek óvatosságra. Mielőtt véget érne a

szoros, a sziklafalból fakadó forrásnál
egy kis kápolnaszerű épület foglal helyet, amelynek falán tábla hívja fel a figyelmet arra, hogy – szokásaik szerint
– a szent helyre csak férfiak léphetnek
be, akik ott mondják el ősi imáikat.
Ehhez elmaradhatatlan kellék a három
egymásra helyezett töltött lepény, a pirog, és a vodka vagy annak helyi változata, az arak. A hatalmas kihelyezett
perselybe mindenki legalább három
fémpénzt dob, a valamivel arrébb lévő,
az útrakelőket is védelmező Uasztürdzsi
szobra előtt elhaladva pedig keresztet
vetnek. A kereszténységben Szent
Györggyel azonosított, az égi- és a földi halandók világát összekötő lovas
védelmező erejére itt különösen
szükség van, hiszen ebben a völgyben
az aszfaltozott út csak az elmúlt évben
készült el, de máris számos helyen
megrepedt, leszakadt. A többinél is
keskenyebb, sziklásabb, mintegy 40 kilométer hosszú völgy oldalát és végét
hóhatár fölé emelkedő hegyek és glecscserek zárják le. Növényzet, élet szinte
csak a folyó mentén, a sokszor függőleges sziklafalak alatti lejtőkön és
kisebb teraszokon van. Ezek egy része emberi kéz munkája, még a
bronzkorban, a Koban-kultúra idején alakították ki őket. A mintegy háromezer éves településüket, temetőjüket Alexander Mosinski vezetésével
már 34 éve kutatják. Ebben az évben
éppen egy egészen különleges bronzöntőműhelyt tártak fel, ahol a kövekből és agyagból épített kohó szélében
még az öntőformák rögzítésére, előmelegítésére szolgáló kis bemélyedések
is megmaradtak.
A megment

sanya ünnepe

A szűkebb és a tágabb környezet is
rendkívül gazdag régészeti és műemléki látnivalókban. Ritka egységben
megőrződött emlékei a múltnak a
dombtetőn álló hatalmas kőoszlopok, a sztélék, ahogy valószínűleg a
bronzkortól a falu öregjeinek egykori tanácskozóhelyét, a nihászt kerítő kőtömbök és a középen lévő lapos asztalt körbevevő kisebb ülőkék
is. Valamivel magasabban Lezgor és
Donifarsz inkább már műemléki látnivalókkal szolgál, ahol a középkori
vár, lakótornyok és a halottak városán kívül egy régi alán katakombát is
megnézhetünk. Nem csoda, hogy
ebben a környezetben az újabb leleÉLET

tek ismét megerősítették azt a szándékot, hogy a mintegy háromezer
éve szinte folyamatosan lakott régészeti helyszíneket felvetessék a világörökségi listára. Azonban a szemben lévő oldalon megbúvó kis falu,
Zadaleszk ünnepe évezredek óta az
ősanya szinte változatlan formában
megtartott szertartásának megőrzése és védelme még ennél is
fontosabb lenne.
A helyiek szerint az 1200-as évekig
nyúlik vissza Nana tisztelete, aki a
síkságon pusztító Aranyhorda csapatai elől a jól védhető szoros egyik barlangjába menekített 31 gyereket.
Azok felnőve összeházasodtak és benépesítették a völgyet, hálás utódaik
minden évben augusztus első
vasárnapján emlékeznek Nanára, az
ősanyára. Tiszteletének gyökerei
azonban nyilvánvalóan az emlékezettel átfogható századoknál is régebbi időből erednek. Az ünnepek többsége a férfiakhoz köthető, de ez kifejezetten a nőkről, lányokról szól. Három kiválasztott család készíti elő az
ételeket, főzi az ünnepi sört és a pálinkánál valamivel gyengébb arakot. A
lakomára az egész falut meghívják –
ma már messze földről is sokan eljönnek. A tűzhely láncát a kisgyermekek
homlokához érintve kivételesen
ivételesen a kiválasztott idős nő, a Nana áldja meg
az abban az évben született lányokat,
az új menyasszonyokat, valamint az
elé vitt ételeket, italokat is. Ezt máskor – például az iráni népeknél az
egyik legfontosabb, a szénakaszálás
ünnepén – csak a kiválasztott férfi
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teheti meg. Az utcán felállított sátrakban tartott lakomán – igaz, külön
asztaloknál – de részt vehetnek a nők
és a gyerekek is, ami egyébként csak a
családfők kiváltsága. A lakomát mindig az asztalfőre ültetett legidősebb
ember, a tamadan és két segítője irányítja a szigorú rendben elmondott
imák és tósztok hosszú sorával, ahol
még az asztalon lévő ételeknek, italoknak is meghatározott jelentése, rituális szerepe van. A teljességet jelképező három pirog mellé az asztalfőre
a fejet, a nyakat és a farkat tálalják, a
fiatalabbak elé pedig a lábat és bordát
helyezik. Ma is pontosan úgy, ahogy
az a bronzkori hagyományokat megőrzött Nart-eposzokban olvasható:
„Mától fogva legyen az a szokás, hogy a
legidősebbet a házban egy fejjel tiszteljék
meg! Legyen ő a fejhez hasonlóan értelemmel megáldott! A nyelv pedig azt jelképezi, oktassa nyelvével a fiatalokat,
maradjon a nevelőjük, hogy megfogadhassák minden szavát…”
A levágott jobb fül a kiválasztott
fiatalnak jár, természetesen egy
hörpintéssel felhajtott arak és a megfelelő áldás kíséretében: „Légy éber!
Idejében meghalld a fenyegető veszedelmet, s felkészülten várd, ha rád köszönt!
Légy méltó arra, hogy az ifjúság legjobbjai példaképül válasszanak, mindig válaszolj a kérdéseikre! A veled egykorúak között terjedjen szabadon a jeles cselekedeteid
1512
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híre, s a hátad mögött az emberek dicsérjenek a bátorságodért!” (Kovács J. Béla fordítása)
Évezredes hagyományok

A falu szentélye abban a barlangban van,
ahová a hagyomány szerint Nana a
gyermekekkel behúzódott. Más alkalmakkor ott van a lakoma, egyébként
csak a legelszántabbak zarándokolnak el
oda. A sziklafal közepén lévő üreg lentről megközelíthetetlennek tűnik, a csapás csak a szirt lábánál lévő kis tisztásig
vezet. Ott vérnyomok és egy tuskó árulkodik arról, hogy a lakomához kiválasztott és szalagokkal, fa billogokkal jelölt,
akkortól szent és sérthetetlen állatokat

2016/48

eddig vezetik saját lábukon, ez
a rituális vágás helyszíne.
Innen már csak egy
gy alig látható kis ösvényen lehet felmászni
a barlangoz. Ott a kis kiugró
teraszon vannak a hatalmas
üstök, amelyekben a bikákat,
juhokat főzik. A fejet és a lábakat mindig perzselik, bőröstől főzik, azonban az állat testét megnyúzzák és úgy darabolják fel. A barlang bejárata
mellé állítva láthatók a hússzedő kampók, villák, szűrőkanalak, beljebb pedig a felhalmozott ivószaruk sokasága. A
bejárattól balra a lakoma hoszszú asztala van, végében a
tamadan székével, mögötte áldozati állatok felaggatott szalagjai és a fa billogok, láncok,
bika és kos, tur koponyák díszítik a hátteret. A barlang
hátsó bejáratát az évszázadok
alatt felhalmozott koponyák
torlaszolják el. A főágon keresztbefutó gerendákon pedig a sikeres vadászatok töménytelen mennyiségű szarvasagancsai fedik a termet. Középen,
mint egy oltár, a leásott oszlopra kötözött szarvas koponya agancsai között
Szent György, alatta Zadaleszki Nana
képe függ. A mai ember számára
mintegy bizonyítva: nem csak évszázadok, de évezredeken át is meg lehet
őrizni
izni az ősi hagyományokat. �hatatlanul is eszünkbe juttatva, hogy a kereszténységben Szent László és Nagyboldogasszony kultusza mögött hasonló keleti, pogány kori hagyományok rejtőzhetnek.
SZABÓ GÉZA

S Z E M É LY R E S Z A B O T T K E Z E L É S A Z O N K O H E M AT O L Ó G I Á B A N

MEGFELEL BETEGNEK A
MEGFELEL GYÓGYSZERT
Az elmúlt évek intenzív gyógyszerfejlesztéseinek köszönhet en számos rosszindulatú daganat kezelésében, és ezáltal a betegek túlélésében is jelent s el relépések történtek, a legnagyobb sikereket
azonban tagadhatatlanul a hematológiai daganatok esetében látjuk. Hogy miért? Erre adnak választ
cikkünk szerz i az MTA–SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport tagjai.

A

hematológia a vér, illetve vérképző- és nyirokszervek betegségeivel foglalkozó tudomány,
melynek a daganatos megbetegedésekkel (leukémia, limfóma) foglalkozó területe az onkohematológia. A leukémia
szó a görög „leukos” és „(h)aima” szavakból származik, melynek jelentése
„fehér vér”, ami a leukémiás betegek
vérében megjelenő nagy mennyiségű
fehérvérsejtre utal. Leuka, Oceanus lánya a nimfák legszebbike volt, akibe
Hádész szerelmes lett, s magával vitte
az alvilágba, majd halála után fehér
nyárfává változtatta. Haimon, Kreón
fia pedig „véres véget ért”, azaz a thébai
mondakör szerint a szfinx szétszaggatta és felfalta, mert nem tudott válaszolni a hírhedt találós kérdésére.
A leukémiát a csontvelőben elhelyezkedő vérképzőrendszer valamelyik sejttípusának daganatos átalakulása (transzformációja) okozza. Ezért az átalakulásért az örökítőanyagban (DNS-ben) keletkező hibák (mutációk) felelnek,
kontrollálatlan szaporodási és megújulási
képességgel felruházva a daganatos sejtet. Ennek következtében leukémiás sej-

tek halmozódnak fel betegségtípustól
függően a vérben, a nyirokcsomókban
és a csontvelőben. Ezek lehetnek éretlen,
illetve érett sejtalakok, attól függően,
hogy a fehérvérsejt-érés melyik szakaszában alakult ki a daganatos transzformáció. A leukémia nem egy konkrét betegséget jelöl, hanem klinikailag jól elkülöníthető kórképek összefoglaló neve.
Az elmúlt évszázad során a hajdani „vér
betegsége” fogalomból mára több száz
entitás jött létre, köszönhetően a tudomány robbanásszerű fejlődésének, melynek katalizátora az új technológiák
megjelenése volt. A betegségcsoport kialakulásáról alkotott képünk mellett a
diagnosztikában és a terápiában is jelentős eredmények születtek a XXI. század
elejére, elindítva ezzel a személyre szabott terápia korszakát.
A cél a hibás fehérje

Az onkohematológiai betegségek kialakulásában kulcsfontosságúak a genetikai változások, éppen ezért ismeretük nélkülözhetetlen a kórképek korszerű diagnosztikája, követése és kezelése szempontjából. A személyre

szabott, célzott terápia azt jelenti, hogy
a daganatos sejtek osztódásáért felelős
jelátviteli útvonalak valamely fehérjéjéhez specifikusan kötődő gyógyszert
tervezünk, és ezáltal a szer a fehérje
szerkezetéhez pontosan illeszkedve gátolja a daganatsejtek osztódását. Szemben a kemoterápiával – amiről mindenkinek a hajhullás, hányás, súlyos
rosszullét jut eszébe –, a célzott terápiában használt szereknek általában nincsenek a szervezet egészére kiterjedő
súlyos mellékhatásaik, ugyanis döntően a daganatos sejtekre hatnak.
Az első nagy lépés a személyre szabott
kezelés felé vezető hosszú úton 1960ban történt, amikor Nowell és
Hungerford felfedezték a krónikus
mieloid leukémia (CML) kialakulásáért felelős kromoszóma-eltérést, amelyet a felfedezés helyéről Philadelphiakromoszómának (a kromoszómák feltekeredett DNS-molekulák) neveztek
el. A CML egy vérképzőszervi daganat, amelyre jellemző, hogy a vérben
megsokszorozódik a fehérvérsejtek
száma. A betegség korábban néhány év
alatt a betegek halálához vezetett. A

A vérképzés
rendszere és a f bb
onkohematológiai
kórképek eredete
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CML mozgatórugója az említett legnagyobb sikertörténete – a célVan még hova fejl dni
kromoszóma-rendellenesség, amely a zott terápiák modellrendszere –, A limfómák a limfocitákat (90%9-es és a 22-es kromoszómák egyes ami az egyéb daganatok genetikai ban a B-sejteket) érintő daganatos
szakaszainak kicserélődésével jön lét- megismerését és új terápiás célpon- megbetegedések. Szövettani és klire. A kromoszómáknak az átrende- tok felkutatását is nagyban inspi- nikai kép alapján két fő csoportot
ződés által érintett szakaszain találha- rálta.
különítünk el, a non-Hodgkin
tók a BCR- és ABL1-gének, amelyek
(NHL) és a Hodgkin-limfómákat.
az örökítőanyagon belül egészséges
Kinyílnak a kapuk
A kutatásaink egyik fő tárgyát képemberekben egymástól távol helyez- Az elmúlt évtizedben a technológi- ző FL egy gyógyíthatatlan B-sejtes
kednek el, az átrendeződéskor vi- ák fejlődése következtében sokkal non-Hodgkin limfóma, melyet inszont egymás mellé kerülnek. Az így egyszerűbbé, hatékonyabbá és ol- dolens (kevésbé agresszív) lefolyás
kialakult fúziós gén egy kóros fehér- csóbbá vált a DNS bázissorrendjé- jellemez és leggyakrabban tünetek
jét (BCR-ABL1 tirozin-kináz) kódol, nek (az építőkövek sorrendjének) nélkül, fájdalmatlan nyirokcsomóamely a daganatos sejteknek folya- meghatározása, azaz a szekvenálás. A duzzanattal jelentkezik.
matos jeleket közvetít az osztódásra. jelenleg legfejlettebb eljárás, az úgyGenetikai hátterét tekintve fol liA valódi áttörésre a CML kezelésé- nevezett új generációs szekvenálás ku láris limfómában régóta ismert
ben mintegy harminc évet kellett („next generation sequencing”, volt a betegek 85%-ában megtalálvárni, amikor is Brian Druker a ki- NGS) alkalmazásával lehetőség ható, 14-es és 18-as kromoszóma
lencvenes évek végére kifejlesztette nyílik több millió génszakasz hosszú karja között létrejött reciprok
az imatinib nevű molekulát, amely- párhuzamos elemzésére, továbbá a transzlokáció (két kromoszóma dalyel a hibás fehérje gátolható. Az imatinib volt az
első gyógyszer, amelyet
daganatképz dés
egy on kogén, a tumorsejt
osztódásáért felelős fehérje szerkezetének ismeretében terveztek, és
képes arra, hogy a BCRABL1 fehérjéhez kötődve gátolja annak aktivitását és ezáltal a daganat9-es
Philadelphia22-es
sejtek szaporodását. A
kromoszóma
kromoszóma
kromoszóma
gyógyszer forradalmasínincs
totta a CML kezelését, és
BCR-ABL1
ABL1-gén
BCR-gén
daganatképz dés
sikere új utakat nyitott
fúziós gén
meg az onkohema-tológiai
célzott terápiák fejlesztésében. Az imatinib-korszak
A CML genetikai háttere és az imatinib hatása a daganatos sejtekre
előtt biztosan halálos betegség a célzott terápia
kifejlesztésével mára egy krónikus bennük előforduló – a betegségek ki- rabjainak kicserélődése), melynek
betegséggé szelídült, a betegek élet- alakulásáért felelős – eltérések azono- következtében szabályozatlanul tertartama összevethető az egészséges sítására. A módszer drámaian lecsök- melődik a Bcl-2 fehérje, ami
populációéval. Az imatinibet az el- kentette a vizsgálatra fordított időt antiapoptotikus (sejthalált gátló) szesöprő sikerek hatására 2001-ben és költségeket, miközben segítségé- repének következtében megnöveli a
törzskönyvezték és azóta használják vel a legkülönfélébb humán dagana- sejtek túlélését. Ezt a transzlokációt
a CML-es betegek kezelésében. Az tok genetikai térképét ismertük sokáig hasonló jelentőségűnek gonimatinib sikere ellenére a betegek egy meg. A módszer révén derült fény dolták a CML-ben ismert Philadelrésze (25%) nem reagál a gyógyszerre eddig ismeretlen genetikai hátterű phia-kromoszómához, ám a Bcl-2
rezisztenciamutációk és egyéb mecha- onkohematológiai kórképek kiala- nem olyan ideális célpont egy gyógykulásáért felelős mutációkra, jelátvi- szernek, mint a BCR-ABL1 fúziós
nizmusok miatt.
A racionális gyógyszertervezésnek teli útvonalakra. Ennek legkiválóbb fehérje, ami feltehetően azzal függ
köszönhetően viszont mára már el- példáját jelentik a munkacsoportunk össze, hogy ez a transzlokáció önmaérhetőek újabb generációs gátlósze- kutatásának középpontjában álló gában nem elegendő a betegség kirek, amelyek közül a klinikai kép és B-sejtes limfómák – különösen a alakulásához, sőt az egészséges ema mutációk ismeretében választható follikuláris limfóma (FL) –, mely- berek 50-70%-ában is megtalálhatóki az alkalmazandó gyógyszer, ami nek genetikai térképét alapjaiban ak ezt a rendellenességet hordozó
az esetek többségében a rezisztens rajzolta újra az NGS, új távlatokat sejtek. Egyéb ismert gyakori genetibetegek számára is megoldást jelent. adva a személyre szabott terápia fej- kai eltérés hiányában sokáig lehetetlen volt a személyre szabott terápia
A CML kezelése az onkohematológia lesztésének.
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A CML megismerésének és kezelésének mérföldkövei

kidolgozása, és a betegek kezelése a
rengeteg mellékhatással járó kemoterápiával történt. Ezt a 2000-es évektől
kombinálták rituximabbal (kizárólag a
B-sejtekhez kötődő gyógyszer), aminek köszönhetően a betegek túlélése
8–10 évről 15–17 évre növekedett, sajnos azonban a kórkép továbbra is gyó-

acetilációja és egyéb kémiai módosításai, amelyek elhelyezkedésüktől és
mennyiségüktől függően serkentik
vagy gátolják az érintett gének kifejeződését. Ha az ezeket létrehozó enzimek funkciója romlik el, a DNS teljes
hosszára kiterjedő változásokat okoznak, ugyanis egy-egy epigenetikai
szabályozónak több száz gén
vad típusú EZH2
mutáns EZH2
kifejeződésére van hatása, erre egy példa a follikuláris
limfómában szenvedő betegek
25%-ában érintett EZH2 (a
hisztonfehérjék metilációjáért
felelős enzim), aminek mutációja által számos gén aktivitása gátlódik. Összehasonlításképp, míg laktáz enzim hiányában egyedül a laktóz lebontása szenved zavart, addig
EZH2-mutáció során több
tumorszupresszor, azaz tumoros folyamatokat gátló gén
kikapcsolódik, ezzel utat engedve a daganatképződésnek.
Az epigenetikai szabályozó
gének mutációi az általuk létA mutáns EZH2 számos gén kifejez désének
rehozott változások visszabefolyásolásán keresztül vezet daganatképz déshez
fordítható jellegéből adódóan
kiváló célpontok a célzott tegyíthatatlan. A nagy áttörést az NGS rápiában. Habár a follikuláris
hozta, aminek alkalmazásával nemcsak limfóma egy nagyon komplex genetia betegség kialakulásának megértésé- kai hátterű betegség, és az újabb és
hez kerültünk közelebb, de új terápiás újabb terápiás próbálkozások ellenére
célpontokat is sikerült azonosítani.
is gyógyíthatatlan, a mai tempóval haAz NGS-sel felfedezett mutációk ladva a CML-hez hasonló sikereket
80-90%-a – a limfómák között egye- remélhetünk a közeljövőben. Míg
dülállóan – az epigenetikai szabályo- CML-nél 40 év telt el a betegség kizó rendszer génjeit érinti, ezért a alakulásáért felelős genetikai eltérés és
follikuláris limfóma egy epigenetikai az ezt sikeresen célzó terápia kidolgomodellbetegség. Az epigenetikai vál- zása között, addig FL-nél a 2013-ban
tozások olyan eltérések, amelyek a ge- azonosított EZH2-mutáció esetén
netikai kód megváltoztatása nélkül már klinikai vizsgálatok keretén belül
növelik annak fenotípusos (fizikai tesztelik a gén által kódolt hibás fehérmegjelenésbeli) sokféleséget létreho- jét célzó gyógyszereket.
zó képességét. Ide tartozik a DNS
Az onkohematológia élen jár a sikemetilációja, valamint a hisztonok res célzott terápiák kidolgozásában
(DNS-kötő fehérjék) metilációja, és alkalmazásában, aminek a diagÉLET

nosztikus módszerek gyors fejlődése
mellett az is az oka, hogy a vérképzőszervi daganatok genomja egyszerűbb képet mutat, mint más szolid tumoroké. Vélhetőleg ez annak
köszönhető, hogy a tünetek viszonylag kis latenciával a betegség kialakulása után jelentkeznek, így még a daganat „evolúciójának” kezdetén tetten érhetjük a betegséget. Ennek következtében pedig sebezhetőbb,
kevésbé rátermett daganatokkal állunk szemben, mint például
melanómánál, amit a bonyolult kombinációkban előforduló akár több száz
mutáció megállíthatatlanná tesz.
A diagnosztika előtt így hasonlóan
komoly kihívások állnak, mint a kutatásban vagy a gyógyszerfejlesztésben, hiszen nem elég tudni, hogy mit
keresünk, a lehető legegyszerűbben
és leggyorsabban meg is kell találni
azt. Munkacsoportunkban éppen
ezért a B-sejtes limfómák és leukémiák genetikai és epigenetikai hátterének vizsgálata mellett nagy hangsúlyt fektetünk a diagnosztika korszerűsítésére és tökéletesítésére. Erre
példa a CML-es betegek követése
molekuláris genetikai módszerekkel,
valamint a gyógyszerrezisztens betegeknél a rezisztencia okának felderítése, de ide tartozik a betegségre specifikus új biomarkerek, jelzőmolekulák felkutatása is. Szerencsére az
onkohematológiában minden válaszban két új kérdés rejtőzik, ezért még
sok feladat vár ránk mind a kutatásban, mind a diagnosztikában.
FÉSÜS VIKTÓRIA
GÁNGÓ AMBRUS
A cikk II. helyezést ért el a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja és a Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat közös ismeretterjeszt cikkpályázatán az Élet és Tudomány kategóriában.
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A BÉLRENDSZER
KRÓNIKUS GYULLADÁSA
A Crohn-betegség a gyulladásos bélbetegségek egyik f típusa a fekélyes vastagbélgyulladás mellett.
Nem egy új kelet kórképr l van szó, Burrill B. Crohn, Leon Ginzburg és Gordon D. Oppenheimer már
1932-ben leírták, bár akkor még regionális bélgyulladás néven. Ez a betegség csupán az elmúlt pár évtizedben kapott nagyobb figyelmet, a köztudatban azonban már csak egyik felfedez je, Burrill Bernard
Crohn nevével terjedt el. Az ok, amiért évtizedekig nem foglalkoztak vele ilyen érdekl déssel, az az,
hogy manapság n tt meg jelent sen a betegség gyakorisága és egyel re nincs rá végleges gyógymód.
kórban szenvedő betegek
emésztőrendszerében bárhol
gyulladás léphet fel, de ez
leggyakrabban a vékony- és vastagbelet érinti. Ez a vékonybél érintettsége esetén azért veszélyes, mert
szervezetünk az itt található apró
bélbolyhokon keresztül képes csupán
a tápanyagok felszívására,
így az ilyenkor érintett terület nagysága határozza
meg, hogy mekkora terület esik ki a feladat teljesítése alól. Sajnos minél nagyobb ez a terület, annál
kevésbé képes a beteg szervezet felvenni a szükséges
tápanyagokat, így éhezés,
fogyás léphet fel. A gyulladás leggyakrabban a vékonybél terminális szakaszán alakul ki, valamint a
vastagbélben, és fekélyképződéssel,
bélperforációval járhat. Még súlyosabb esetben bélelhalás léphet fel, és
ebből adódóan az elhalt bélszakasz
műtéti eltávolítása is szükségessé válhat. Az esetek többségében 30 év
alatt jelentkeznek az első tünetek,
leginkább a kamaszkor során, a fiatal felnőttkor kezdetéig. Gyakori tünetei közé tartozik a hasi fádalom,
láz, hányás és hasmenés. Ezekhez
időnként ízületi fájdalmak is párosulhatnak.
Crohn-betegség esetén a genetikai
adottságok is befolyásolják a betegségre való hajlamot. Ez a kór multi-
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mikrobiótát találhatunk, a bél nyálkahártyáján lévő baktériumok száma pedig megnő. Fontos változás,
hogy a betegekben megjelennek a
megszokottól eltérően viselkedő
Escherichia coli (E.coli) nevű bélbaktériumok is. Ez a baktérium domináns
része az egészséges mikrobiótának,
az újszülötteknél is az
egyik első tartósan kolonizáló faj a vastagbélben.
Majdnem negyven éve
írták le először a Crohnbetegség és a megváltozott E. coli baktériumok
kapcsolatát, melyben
kimutatták, hogy a
Burrill B. Crohn
kórban
szenvedők
szervezetében magas
számú E. coli elleni antitest volt megfigyelhető.
Ezeknek a baktériumoknek találhatók meg. A Crohn- nak a száma jelentősen megnő a bebetegség kialakulása tehát függ a tegek bélnyálkahártyáján, és ezzel
genetikai adottságoktól, a fogékony- együtt a bélrendszer hámsejtjeihez
ságtól, a környezeti hatásoktól, vala- való kötődésük képessége is, ezeken
mint a bélnyálkahártya defektusa és a keresztül pedig képesek kilépni a bél
bél mikrobióta-összetételének meg- belső teréből, a szalmonellához hasonlatos módon. Ezt az E. coli típust
változása is szükséges hozzá.
adhezív és invazív E. colinak (AIEC)
Bels környezetünk
nevezték el, mivel képesek hozzákötni,
Testünket érdemes egy nagy öko- majd betörni ezekbe a sejtekbe és ott
szisztémaként elképzelni, amely 100 túlélni, vagy tovább indulni a szervezet
trillió mikrobiális sejt komplex kö- felé. A beteg szervezete ezt felismerve
zösségének ad otthont, ezzel hatást immunválaszt alakít ki, makrofágok
gyakorolva szervezetünkre, vala- vándorolnak a megtámadt területre,
mint egymásra. A Crohn-betegség- hogy bekebelezzék és eliminálják az elben szenvedőknél fajszegényebb szabadult baktériumokat, ám az E. coli
génes, azaz komplex genetikájú,
több hajlamosító allél szükséges a
megbetegedéshez. A genetikai térképünkön 30 jól elkülöníthető lókuszt, azaz génhelyet találtak, mely
összefüggésbe hozható a Crohn-betegséggel, ezeken a lókuszokon
rendre a homeosztázisért felelős gé-
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képes túlélni ebben a sejttípusban is, sőt
képes benne a további szaporodásra.
Azon makrofágok, amelyekbe E. coli
telepedett, olyan tipikus gyulladásos
citokint, azaz kémiai jelátvivő anyagot
termelnek, amely más immunmediált
betegségekben is fontos szerepet játszik
a gyulladás kialakításában.
Különböző fertőzések is elősegíthetik a betegség kialakulását. Több
kutatás során összefüggést találtak
az influenza-A vírus és a Crohnbetegség megemelkedett kockázata
között. Kimutatták, hogy az in fluenza-A vírussal fertőzött bélrendszeri hámsejteken megnő a gli koreceptorok száma, ez pedig jelentősen
megnöveli az AIEC-sejtek epitéliális
sejtekbe való belépésének a képességét, azaz a bél belső teréből való kilépésüket a szervezet irányába. Tehát a
betegség kialakulásakor ez a fajta
vírusfertőzés is egy kockázatnövelő
faktor. Vannak más patogének is,
melyeket összefüggésbe hoztak az
évek során a kór kialakulásával,
ilyen például a Mycobacterium avium
paratuberculosis (MAP) nevű baktérium. Ezt állati modellekben vizsgálták, mivel állatokban a Crohnbetegséghez hasonló Johne-betegség
kialakításával az emberekre jellemző
kóros állapot is jól vizsgálható.
Emellett a legfrissebb eredmények
alapján a MAP kimutatható volt a
Crohn-betegek 50–100%-ának vé-

réből, míg az egészséges páciensekben kevésbé gyakori. Ez az
összefüggés természetesen még nem tekinthető ok-okozati bizonyítéknak, így további
kutatások folynak feltárására. Mivel a MAP
baktérium általánosan
előfordul a különböző
tejgazdaságokban, és a
környezetből is bejuthat
ételeinkbe, valamint
egyre nő a rezisztenciájuk a pasztörizálásra és
A mikrobióta egyensúlya
a klórozásra, gyakran
(CAITRIONA M. GUINANE ÉS PAUL D. COTTER)
fertőződnek meg vele
azok, akik szennyezett
vizet vagy ételt fogyasztanak. A fertőzés megelőzésé- dő gyermekekben és felnőttekben
hez az ivóvíz fertőtlenítésekor az egészséges társaikhoz képest. Ez a
UV-fény jól használható a baktéri- vitamin fontos szerepet játszik a veleszületett és szerzett immunitásban
um inaktiválására.
A már meglévő Crohn-betegség egyaránt, mivel olyan jelátviteli fofellángolását okozhatja a különböző lyamatokban is részt vesz, melyek
patogén baktériumok arányának nö- gyulladáscsökkentő hatásúak.
Az étkezés azonban nem csak a vivekedése a bél mikrobiótájában,
ilyen például az Enterococcus faecalis taminok megfelelő bevitele szem(E. faecalis) fertőzés is. Az erre jel- pontjából fontos a gyulladásos béllemző kóros állapot egy általános betegségek kialakulását illetően. Az
opportunista, azaz fakultatív kór- étkezési szokásaink valamint a küokozó, amelyről kimutatták, hogy lönböző élelmiszercsoportok is befoaz általa való fertőzőttség pozitívan lyásolják mikrobiótánk összetételét,
korrelál a Crohn-betegség klinikai illetve a betegségek kialakulását
vagy lefolyását, így érdemes odafiaktivitásával.
gyelnünk a helyes és rendszeres tápÉletmódunk
lálkozásra. A magas koffeinbevitel
Számos kutatás bizonyí- például protektív hatású a gyulladátotta, hogy a megfelelő sos bélbetegségek esetén, napi két
D-vitamin bevitel kiemel- bögre tea a kutatások alapján már
kedően fontos azokban a csökkentette a fekélyes vastagbélcsaládokban, melyekben gyulladás és a Crohn-betegség eségyakoriak az emésztő- lyét, míg napi két bögre kávé csupán
rendszert érintő megbete- az előbbi betegségre nézve volt kocgedések. A D-vitamin hi- kázatcsökkentő hatással. A gyakori
ány nagyban elősegíti a gyümölcsfogyasztás a rosttartalomgyulladásos bélbetegségek tól függetlenül, szintén csupán a fepatomechanizmusát, mi- kélyes vastagbélgyulladás esetén jevel ennek hatására meg- lentett segítséget a megelőzésben. A
változhat a bél nyálkahár- gyorséttermi ételek rendszeres fotyája, és megfelelő kör- gyasztása azonban mindkét betegség
nyezetet biztosíthat a ko- esetén megnövelte a kockázatot.
rábban már ismertetett
A gyorséttermekkel kapcsolatban
AIEC-sejtek számára. A fontos beszélnünk egy másik faktorD-vitamin hiánya jóval ról, mely szintén a felgyorsult világyakoribb a gyulladásos gunkkal kapcsolatos, ez pedig a
bélbetegségekben szenve- stressz. A stressz a mai rohanó világÉLET
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ban sajnos szinte kiküszöbölhetetlen.
Ez egy olyan tényező, mely valószínűleg hatással van a különböző
gyulladásos jelátviteli utakra, és
vannak már arra utaló adatok is,
hogy indirekt hatással van a gyulladásos bélbetegségek kialakulására és
súlyosbodására. A növekvő stressz
dohányzásra való rászokáshoz is vezethet, amely egy újabb faktor a betegséget illetően. Népszerű kutatási
téma manapság a Crohn-betegség és
a dohányzás kapcsolata, hiszen ez
egy egyértelműen károsító hatás,
amely nagy rizikófaktort jelent a betegség kialakulásában. Érdekes módon a Crohn testvérbetegségében, a
fekélyes vastagbélgyulladásban
kifejezetten protektív hatásúnak bizonyult, hiszen a betegség nagyobb arányban alakult ki
olyan betegekben, akik sosem
dohányoztak, a dohányzó társaikhoz képest. A már kialakult
fekélyes vastagbélgyulladás esetén is a dohányzó betegek voltak előnyben, a dohányzást újrakezdők esetében kevésbé volt
agresszív a betegség lefolyása, a
végleg leszokottakhoz képest. Tehát míg a Crohn-betegség esetén
annak kialakulását elősegítő tényező az aktív dohányzás, a fekélyes
vastagbélgyulladásban szenvedőknél ez a dohányzásról leszokott emberekre volt igaz. Crohn-betegekben
a dohányzás jelentős rizikófaktor az
intesztinális csonkolásra, a bélszűkület visszatérésére, az operáció utáni
visszaesés esélyét pedig közel a kétszeresére növeli. Érdekes módon a
nőkre ez fokozottan igaz, így ők a
legveszélyeztetettebb csoport a
gyulladásos bélbetegségben szenvedők közül.
Vannak egyéb környezeti tényezők is, melyek befolyásolhatják a
betegség kialakulását és lefolyását,
például a gyerekkori kisállattartás,
amely csökkenti a fekélyes vastagbélgyulladás esélyét, míg a gyerekkorban történt mandulaeltávolító
műtét növeli a Crohn-betegség kialakulási valószínűségét. Érdekes
összefüggés továbbá, mely szerint a
gyermekkori bárányhimlő is növelheti a Crohn-betegség későbbi kialakulásának valószínűségét.
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Élet a betegséggel

A Crohn-betegségben szenvedők
számára egyre több és modernebb
terápia érhető el, beleértve a biológiai terápiákat, melyek egy adott
mozzanatot céloznak a betegség
kialakulása során monoklonális
(egyetlen molekulára specifikus)
ellenanyaggal. Az egyik pont,
ahol sikerrel blokkolni tudják a
gyulladásos folyamatot és már terápiásan is használják, a TNFblokkolók-kal kapcsolatos. A tumor necrosis factor (TNF) egy
olyan citokin, amely a gyulladás
kialakulásában és lefolyásában játszik szerepet. Meglepő, ám vi-

Trichuris suis

szonylag új kutatások kimutatták,
hogy terápiás lehetőségként a
Trichuris suis nevű bélférgek is alkalmazhatók lennének, mivel ezek
a paraziták olyan, még nem tisztázott jelátviteli utakon keresztül
képesek hatni a krónikus gyulladásban lévő szervezet immunrendszerére, hogy tünetmentessé
tehetik a betegséget, mely mechanizmusuk az allergiában is működik. Ez egy érdekes hipotézist vet
fel, amely szerint talán annyi ideig
éltünk együtt ezekkel a férgekkel,
hogy akaratlanul is szükségünk
van rájuk. Az elmélet az elmúlt
száz év túlzott higiéniájára hivatkozva magyarázza a manapság
egyre gyakoribb allergiás és autoimmun betegségeket is. Természetesen a higiénés változások szükségesek voltak, hiszen az antibiotikumok és a közegészségügy fejlődése előtt minden öt gyermekből
egy bélrendszeri fertőzésben hunyt
el, mely általában bakteriális eredetű volt. Manapság már a tiszta
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víznek és ételeknek, valamint a
megfelelő higiéniás szokásoknak
köszönhetően igen ritka az ilyen
jellegű elhalálozás, ez azonban
nem csak a bakteriális fertőzéseket szorította vissza, hanem a
férgekkel való fertőzöttséget is.
A hipotézis szerint, a hosszú
együttélés során nem csupán ezek
a paraziták adaptálódtak hozzánk, hanem mi is hozzájuk. Persze ez nem minden esetben és
nem minden féregre igaz és egyelőre egy hipotézisről beszélünk,
de az eredmények bíztatóak. Az
emberben történő vizsgálatokhoz
a Trichuris suis bélférget használták, mivel ez alapvetően a
sertésben él, ám emberben is
képes pár hónapig fennmaradni. A választás oka a biztonságos
alkalmazás reménye volt, mivel
ezek a férgek nem képesek a belekből kilépni a véráramba. A
kutatásban 29 Crohn-beteget
vizsgáltak, akik 80%-a a terápia után a tünetek enyhüléséről számolt be, míg 72%uk remisszióba került, azaz a
betegség tünetmentessé vált. Három fő hatást találtak a kutatás során, melyen keresztül a férgek befolyással lehettek az immunrendszerre. Képesek voltak a regulátor
T-sejtekre hatni és ezáltal megakadályozni a kóros gyulladásos folyamatokat, valamint a makrofágok és
dendritikus sejtek stimulációján keresztül megelőzni a kórosan aktivált T-sejtek működésbe lendülését. Harmadszor, ám nem utolsó
sorban képesek voltak befolyásolni a bélflóra bakteriális összetételét, ezzel elősegítve a prebiotikus
hatású mikróbatörzsek fennmaradását.
A Crohn-betegség tehát napjaink
egyik erősen kutatott kórképe,
amely kialakulásának pontos okát
még ma sem értjük, de már számos
hipotézis létezik annak magyarázatára. Egyre több és modernebb
gyógyszeres kezelés áll rendelkezésre
a betegek számára, de maguk a betegek is rengeteget tehetnek a jólétük érdekében életmódjuk megfelelő
megváltoztatásával.
K IRÁLYHIDI PANNA

RÉTEGES KÉPEK, EGYESÍTETT SZELETEK

A LÉNYEG
A RÉSZLETEKBEN
REJLIK
Rovarpreparátumok, apró csigák házai, barlangi rákok, kétélt csontok. Múzeumi m tárgyak,
melyek részletei szabad szemmel nézve rejtve
maradnak el lünk. Határozóbélyegeik, jellegzetességeik csak jókora nagyítással, mikroszkóp lencséje alatt vizsgálva tanulmányozhatók.

Frivaldszky Imre
által 1838-ban leírt
díszbogárfaj (Acmaeodera
ottomana) típuspéldánya

Frissen fényképezett
fémdarázs (Chrysididae sp.)
szemei közelr l

A

pillanatnyi megfigyelés gakran nem elég, a tudományos cikkekhez és ismeretterjesztő könyvekhez látványos szemléltető ábrákra van szükség. A sokszor csupán néhány milliméteres tárgyak lefényképezése azonban akadályba ütközik. A mikroszkópba nézve a fényképezésben jártas szemek ismerős
jelenséggel találkozhatnak. Az egyre nagyobb nagyítás-

nál egyre csökken az érzékelt kép mélységélessége,
egyre kevesebb részletet látunk tisztán. A probléma kiküszöbölésére dolgozták ki a réteg fotózás módszerét.
Az állítható állványra szerelt fényképezőgépet a tárgy
legtávolabbi és legközelebbi pontja között, tizedmilliméterenként állítva változtatjuk az élesség síkját. Minden
állásnál egy újabb kép készül. Az így kapott, akár több
száz csekély mélységélességű rétegképet egy számítógépes szoftver olvasztja össze egyetlen, minden részletében
éles képpé.
A Természettudományi Múzeum fotólaborjában két
esetben van szükség részletgazdag, nagy nagyítású képek készítésére. A gyakoribb helyzet az, amikor konkrét
műtárgyakról, leggyakrabban rovarpéldányokról készül
fénykép. A múzeumi típuspéldányok, melyek alapján
egy-egy fajt leírtak, legyenek akár több mint száz évesek, kopottak és porosak, mégis pótolhatatlan, egyedi
darabok. Gyakran kézzel írt céduláik, hiányosságaik, sérüléseik mind egyedi azonosítójuk, melyeket fényképezéskor, azaz dokumentáláskor meg kell örökíteni. Csak
az ilyen bélyegeket is jól visszaadó fénykép nyújthat hiteles képet róluk.
A másik eset, amikor nem egy bizonyos példánynak,
hanem az adott fajnak a bemutatására van szükség, leginkább ismeretterjesztés céljából. Ebben az esetben fontos, hogy olyan példányt válasszunk, amely magán horÉLET
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Molnár-vakbolharák

dozza az adott faj legjellemzőbb tulajdonságait. Ilyen a
múzeumi gyűjteményben nem mindig akad. A sok éve
őrzött, gyakran sérült rovarok helyett célszerű friss fotóalanyt keresni a természetben. A megfelelő körültekintéssel begyűjtött példányok minden esetben tisztábbak,
por- és sérülésmentesebbek múzeumi társaiknál. Ezenfelül a régi rovarpéldányok gyakran összeszáradnak,
szemük rendszerint elszíneződik, üregessé válik. Mindezzel friss fogás esetén nem kell számolni.
A makrófotózás egyik fő ellensége a por. Nem is gondolnánk, mennyi apró részecske száll a levegőben. Csak
erős nagyításnál derül ki, hogy a tisztának és pormentesnek hitt rovarhát valójában nem az. Hiába az előzőleg
finom ecsettel gondosan megtisztított felület, már csupán a fotózás néhány perces folyamata alatt, a rétegek
elkészítése során jelentős mennyiségű por, apró
texildarabok, hajszálak kerülhetnek a fotóalanyra. Ezek
olykor fontos részleteket takarnak ki a dokumentálni
kívánt példányból. A szálló por miatt gyakran újra kell
készíteni egy-egy képet, illetve fáradságos utómunkára
van szükség.
Különösen nehéz feladat a gyengén színezett, fehér
vagy akár átlátszó testű ízeltlábúakat lefényképezni. A
múzeumi, alkoholban tartósított rákok az alkohol vízelvonó hatására merevvé, törékennyé válnak, amúgy is fakó testük teljesen kifehéredik. A hazánkban endemikus
Molnár-vakbolharákot (Niphargus molnari) hűen bemutató kép elkészítéséhez ezért egy friss, fagyasztóban el1520
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A LÉNYEG
A RÉSZLETEKBEN
REJLIK
Német darázs
(Vespula germanica)
portréja

Kakukázusi pecebogár
Szarvaskullancslégy

(Liodes imeritina)
típuspéldánya

(Lipoptena cervi)

kozmetikázás el tt

hasi oldala

és után

Az ugró srovar
pikkelyei a legkisebb
érintésre is leválhatnak

kábított példányra volt szükség. A hűtőből kivett, nedves rákpéldány lefényképezése versenyfutás volt az idővel. Parányi, vándorló buborékok, pillanatok alatt kiszáradó testrészek sürgették a folyamatot. Az aprólékos
munka végül megtérül, hiszen az állat az élőhöz közeli
állapotban látható az elkészült képen.
A hosszú szőrökkel borított rovarok szintén a nehezebb
alanyok közé tartoznak. Testüket fedhetik bozontos, lesimuló vagy serteszerűen felálló szőrök, a szálak közt a
legapróbb porszemek is képesek elrejtőzni. Némelyik
ízeltlábú testét apró pikkelyek borítják. Az ugró ősrovar
(Machilidae sp.) finom pikkelyei azonnal leesnek, ha sikerül megfognunk a fürge állatot. Fényképezése különösen nehéz, hiszen gyakorlatilag lehetetlen úgy hozzáérni, hogy ne sérüljön.
A különféle rétegösszemosó programokból kapott
nyers képekkel még sok a munka. Az utólagos feldolgozás során a legapróbb porszemeket és a háttér kisebb hibáit is le lehet radírozni a képről. Több fajt egyszerre bemutató tablóknál ügyelni kell a fajok egymáshoz viszonyított méretarányára is.
A módszer nemcsak élettelen alanyokkal és nem is kizárólag fényképlaborban működhet. Szélcsendes időben,
teljesen mozdulatlan rovarokról készíthetők rétegfelvételek a természetben is. Ez az előzőeknél is nagyobb körültekintést igénylő, precíz eljárás, mely csak óriási türelemmel és gyakorlattal sajátítható el.
NÉMETH TAMÁS
ÉLET

Tablórészlet egy tavaly megjelent,
a hazai csuklyásszúfajokat bemutató cikkb l
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I N T E R J Ú JA K A B G U S Z T Á V VA L

Az elmúlt évezredekben sokat változott, ingadozott a Kárpát-medence klímája. A Római
Birodalom idejében például a jelenleginél is

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

H MÉR
A T ZEGMOHALÁP MÉLYÉN
melegebb volt a Pannónia provincia éghajlata.
Ezen változások kutatásához használt jó módszer a tavak és t zegmohalápok medrében felhalmozódott üledékrétegek vizsgálata. Err l a
témáról kérdeztük Jakab Gusztávot, az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti
Intézetének tudományos f munkatársát.

– A legtöbb kutató egy egyetemen,
egy adott szakon diplomát szerez,
majd azon a területen dolgozik akár
nyugdíjig is. Az Ön pályája ennél
különlegesebb.
– Végzettségem szerint biológus –
ökológus – vagyok. Debrecenben,
az akkori nevén Kossuth Lajos
Tudományegyetemen kezdődött
a pályám. Később „pályaelhagyóként” geológiából, földtudományokból doktoráltam a Szegedi
Tudományegyetemen. De nem volt
ez olyan komoly váltás, mint azt a
laikusok gondolnák, hiszen a növénytani ismereteimet kiválóan felhasználtam új kutatási területemen,
a negyedidőszaki paleobotanikában,
azaz ősnövénytanban. Még az egyetemi évek alatt csábított erre a szakterületre Sümegi Pál professzor, aki
később a doktori témavezetőm lett, és
a mai napig munkatársakként dolgozunk. Az elmúlt egy évben kezdtem
el dolgozni a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetében.
Itt Benkő Elek igazgató úr vezetésével a középkori Kárpát-medence
környezettörténetével foglalkozom.
Felmerülhet, hogy egy biológus vagy
1522
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geológus mit keres a régészek között.
Érdemes tudni, hogy a régészet az
utóbbi évtizedekben rendkívül nyitottá
vált a természettudományi kutatások
felé. A Régészeti Intézetben is egyre
több természettudományos végzettségű szakember dolgozik együtt a régész
kutatókkal.
– Tehát jelenleg interdiszciplináris kutatásokban vesz részt?
– Igen. Az én munkamódszerem valamelyest eltér a hagyományos régészeti kutatásoktól. Egy régészkutató
általában adott lelőhelyekhez kötődik, ezek feltárását végzi el a régészet klasszikus módszerei szerint.
Ezzel szemben én olyan területeken
kutatok, amelyek egy régészeti lelőhely közelében, valamilyen üledékgyűjtőben felhalmozott anyagot tartalmaznak. Elsősorban lápokkal, illetve tavakkal foglalkozom, ahol fúrásokat végzünk. Magmintákat
hozunk a felszínre belőlük, és ezek
elemzését végezzük el. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a munkamódszer
jelentősen különbözik az archeobotani kusokétól, akik a régészeti lelőhelyek, például leégett épületek többnyire szenült maradványait vizsgálják.

2016/48

A régészeti feltárásokból elsősorban
kultúrnövények és gyomnövények
magjait lehet meghatározni, amiből az
egyes régészeti korok gazdálkodására
következtetnek.
– Mit jelent pontosan a „magminta”
kifejezés?
– Magát a fúró belsejéből kiemelt üledéket hívjuk magmintának. A felszínre került anyagot csapatmunkában dolgozzuk fel: geológus, vegyész,
vagy különböző csoportokra specializálódott biológus vizsgálja a maradványokat, amiből aztán különböző
következtetéseket lehet levonni. Az
én szakterületem a növényi makromaradványok elemzése. Ez lényegében annyit jelent, hogy a szabad
szemmel is látható növényi maradványokat válogatom ki az üledékből,
amelyek lehetnek magvak, vegetatív
szövetek, mohák vagy akár apróbb
állati darabok is. Persze az egykori
élőlények maradványainak tanulmányozásához mikroszkópokra is szükség van, de nem utolsó sorban pontos
anatómiai ismeretekre. Az egykor élt
élőlények komplex indikátorai a régmúlt környezetnek. A globális klímaváltozás miatt ma különösen a múlt

klímája és a változó klíma társadalmakra gyakorolt hatása került az érdeklődés középpontjába.
– Ehhez fontos hozzátenni, hogy a
különböző korok emlékei rétegeteket
alkotnak a lápokban, ezért kell függőleges fúrást végezni.
– A lápok üledékét úgy kell elképzelnünk, hogy évről-évre egy vékony üledékréteg rakódik le bennük. A Kárpát-medencében egy tőzeglápon 1000
év alatt nagyjából egy méternyi üledék
halmozódik fel. Ebből szabályos közönként mintát véve egy történetet lehet rekonstruálni, mintha egy könyv lapjait lapoznánk. Ez a történet lehet a klíma változása, de ki lehet mutatni a környező
területeken folytatott gazdálkodás nyomait is, ami a régészeknek különösen
fontos. Magyarul a lápra vagy a tóra
gyakorolt környezeti hatásokat tudjuk
kimutatni ezzel a módszerrel.
– Hasonló kutatásokról adtunk már hírt
az Élet és Tudomány 2016/40-es számában – ott a kunhalmokról volt szó,
amelyeket akár időkapszuláknak is lehetne nevezni. Mennyiben más egy láp?
– A lápok vizsgálata sokkal finomabb felbontású és hosszabb idejű rekonstrukciót tesz lehetővé. Az elmúlt8-10 000 évet tudjuk vizsgálni, akár
évtizedes időfelbontásban. Tehát rendkívül részletes adatsorokat lehet szerkeszteni az elmúlt korok környezeti változásairól.
– Milyen mintavételi helyszíneik
vannak?
– A Régészeti Intézetben most elsősorban Erdélyre koncentrálunk. Azért
éppen erre a területre, mert ez eddig
szinte fehér foltnak számított, a középkor kutatása pedig érthető módon tabu
volt. Magyarország területéről már
elég sok adattal rendelkezünk, elsősorban Sümegi Pál kutatásainak köszönhetően. Jelenleg kiemelten foglalkozunk egy izgalmas tájegységgel határainkon belül is, ez pedig a Pilis, ahol az
egykori középkori tógazdálkodás nyo-

mai tanulmányozhatók. A lápokhoz
hasonlóan a halastavakban és víztározókban is felhalmozódnak a növényi
maradványok. Ezek vizsgálatával tudunk következtetni arra, hogy milyen
vízmélység, vízminőség volt a területen. Meg tudjuk például mondani,
hogy mikor alakították ki a tavat, illetve mikor hanyagolták el a tógazdálkodást.
– Manapság a közélet egyik fontos témája a globális klímaváltozás. Ehhez
Önök is hozzá tudnak szólni a történeti adatok segítségével, mert egy ilyen
fúrást kielemezve a korabeli klímára
is tudnak következtetni. Hogyan lehet
egy talajfuratból következtetni például
a 800 évvel ezelőtti klímára? Hogyan
alakult a Kárpát-medence klímája az
elmúlt évszázadok alatt?
– Bizonyos növényfajok nagyon érzékenyen reagálnak a klíma változására,
és ez megjelenik a tőzeg összetételében
is – mi ebből tudunk az elmúlt korok
klímájára következtetni. Nem konkrét
hőmérsékleti vagy csapadékadatot
tudunk mondani, hanem a talajfelszín nedvességének változása mutatható ki ilyen módon. Ez a hőmérséklet- és csapadékarány azonban sokkal
erőteljesebben befolyásolta az egykori
gazdasági lehetőségeket, mint egy
egyszerű hőmérsékleti változás. Különösen érzékeny növénycsoportot
képeznek ilyen szempontból a mohák, azon belül is a tőzegmohák. A
lápok kutatása alapján világosan látszik, hogy a tőzegmoha-maradványok koncentrációja nagyon erőteljesen változott az elmúlt 10 ezer évben.
Így tudtunk azonosítani hűvösebb,
csapadékosabb, illetve melegebb, szárazabb klímájú időszakokat. Például a
római császárkorban a mainál sokkal
melegebb lett a Kárpát-medence klímája, majd később a népvándorlás korában hűvösebbé vált. Ezzel szemben a
honfoglalás idején, illetve a magyar
középkorban melegebb, majd pedig a

Dagadóláp a Gyalui-havasokban. A valódi t zegmohalápok felszíne jellegzetesen kidomborodik.
(JAKAB GUSZTÁV FELVÉTELE).

ÉLET

Egy erdélyi lápból frissen kiemelt t zegminta
(JAKAB GUSZTÁV FELVÉTELE)

XVI. század elején, tehát a török hódoltság kezdetén ismét hűvösebbé vált
a régió klímája. Ezen változások egy
részét már ismertük korábban is, viszont kevés adat volt kifejezetten a
Kárpát-medencéből, a kutatók többsége például grönlandi adatsorokra hivatkozik, márpedig hiba ezt a Kárpátmedencére vetíteni. Továbbá az évtizedes felbontás lehetővé teszi, hogy az
egyes régészeti korokon belül is megkülönböztessünk hidegebb és melegebb időszakokat, hiszen még a császárkor vagy a népvándorláskor klímája sem volt egységes. Ez mindenképpen izgalmas és új információt hordoz
a régészek számára.
De nem csak a régészeknek jelentenek ezek fontos információt. A mi
egyetemünknek, de különösen a
Tessedik Campusnak a mezőgazdasági
vízgazdálkodás a fő profilja mind az
oktatás, mind a kutatás területén. Az
általunk tanulmányozott ókori és középkori vízgazdálkodási rendszerek,
azaz halastavak, víztározók, öntözési
rendszerek nagyon jó mintát jelentenek napjaink gazdálkodói számára.
Különösen halgazdálkodással, illetve a
tógazdálkodással foglalkozó szakembereket érdeklik az eredményeink,
akik az utóbbi évtizedekben a kisebb
méretű, energia- és víztakarékos rendszerek kialakítására törekszenek.
BAJOMI BÁLINT
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FA N TÁ ZIA L ÉNY EK A M AGYA R M

V ÉSZETB EN

SÁRKÁNYOK,
EGYSZARVÚK
ÉS KIMÉRÁK

Az öt földrész számtalan
kultúrája több ezer fantázialényt tart számon. Ezek
közül Magyarországon

Az antik hagyományból származó kentaur az ördö2.
gök hatalmát testesíti meg, nő- és férfitestű váltorész zata egyaránt elterjedt a művészetben. A keresztény
szimbolikában általában a rossz, a démoni megtestesítője, ritkábban a hatalmasok tanácsadója, avagy a titok, a kincs, az alvilág, a pokol őrzője. Az Alexandriában a II. században keletkezett és az állatok leírását tartalmazó Physiologus című mű jellemzése szerint a kentaurok „félig állati, félig emberi testükkel
hasonlatosak az eretnekekhez, akik a hit és a jámborság örve
alatt besurrannak az Egyházba és megrontják az együgyű lelkeket.” Az egyiptomi szerzetesség vezéralakjának, Remete
Szent Antalnak a legendájában kétszer is szerepe van kentaurnak: egyrészt a kísértő a gonosz egyik alakja, másrészt viszont kentaur igazítja útba őt Remete Szent Pálhoz.
A kentaur az antikizálás egyik kedvelt motívuma. Viczay
Mihály hédervári angolkertjében antik kővázák és mitológiai témájú szobrok között asszonyt rabló kentaur szobrát látjuk
(1790 körül). A római másolatról ismert az idős és a fiatal sze-

mintegy tizenöt képzelt
lényt ismer a m vészetés kultúrtörténeti
kutatás.
Sárkányrend
jelvénye, Ptujska Gora,
kegytemplom

mája Fabricius János tézislapjának a nagyszombati egyetemen (1663), amelyen a mitológiai történet a magyarországi
törökellenes harc allegóriájává válik. Egy másik ábrázoláson,
amely Prága francia megszállástól való felszabadulását ünnepli. Michael Heinrich Rentz rézmetszete, a Pegazuson lovagló magyar Bellerofón
mint a város felszabadítója
jelenik meg, Bellerofón
pajzsán Magyarország patrónája látható: Szűz Mária
a Gyermek Jézussal.
Sárkányok

A sárkány az ördög, a sötétség, a tűz szimbóluma.
A saját farkába harapó
sárkány (uroborosz) viszont az örökkévalóságot,
az örök körforgást és a
folyamatos megújulást
jelképezi. A görög mitológiában sok sárkány szerepel: Apolló megöli a
Püthont, a föld sárkányát,
Kentaur, Hédervár
Segít Mária, Bécs, Museum der Stadt Wien
Héraklész pedig legyőzi
relmes kentaur hellenisztikus szoborpárja nyomán számos Ladónt, a százfejű, halhatatlan sárkányt, a heszperiszek
másolat készült, például a nagytétényi kastélyparkban talál- aranyalmáinak őrzőjét.
A sárkány az embert hatalmába kerítő gonoszt jelképezi a
ható Szerelmes kentaur bronzszobrát Hauszmann Alajos hozta haza egyik tanulmányútjáról. Szerelmi csatát ábrázol Szi- keresztény művészetben, gyakran ábrázolták középkori
nyei Merse Pálnak a Kentaurok rohama című festménye templomokban kapuzaton és az oszlopfejezeteken. Több
szent – Mihály, György és Antiochiai Margit – legendájának
(1873), amelyen a kentaurok asszonyokat üldöznek.
A Pegazus szárnyas ló, a kilenc múzsa kísérője, isteni segí- motívuma az ördögöt jelképező sárkány. A mérgezett víz, a
tőtárs, a költői ihlet szimbóluma. Az Andromédát a sár- méreg megtestesítője a sárkány, ami ugyancsak több szent
kánytól a Pegazus segítségével megszabadító Perszeusz a té- legendájában megjelenik, például Arezzói Szent Donátus
1524
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mérgezett vízű forráshoz érve, megüti a tóból
előtekerődző sárkányt, mire az elpusztul és a
tó vize újból ihatóvá válik. Szilveszter pápa
ártalmatlanná teszi a naponta háromszáz embert megölő sárkányt.
A XVI-XVIII. századi közép-európai művészetben a sárkány gyakran a törököt jelképezi. A dalmáciai származású Martino Rota
A lepantói csata allegóriáját ábrázoló rézmetszetén (1572) a törököt jelképező sárkány
Velence oroszlánjával és a Habsburgok
sasmadarával küzd. A XX-XXI. században új jelentést kap a sárkány. Ámos Imre szimbólumrendszerében jellegzetes
háborús szimbólum, a bika-ördögMinotaurus egyik változata. Kínát jelképezi viszont Szőke Gábor Miklós Kínai
sárkány című, Kazincbarcika főterén felállított szobra.

S nmurv a tiszabezdédi tarsolylemezen
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

S nmurv

A európai kultúrában kevéssé ismert az iránis s nida mitológiából származó s nmurv,
Károlyi címer, Nagykároly,
Egyszarvú, Aszód, Podmaniczky-kastély,
ami egy kompozit lény: „kutya-páva” vagy
piarista templom
(A SZERZ FELVÉTELEI)
pávasárkány lehetne a magyar elnevezése.
Klasszikus (VI-XIII. század) formájában kutya- vagy oroszlánszerű felsőteste van pávafarokkal és egy Mátyás Kálvária talapzatán (1485–1490) három szfinx tartja
pár szárnnyal. A s nmurv legfontosabb feladata az életfa Mátyás király címerét. A szatír, a kentaur és a szirén a Jagellomagvainak szétszórása az iráni mitológiában, tehát a termé- kori címereslevelek gyakori motívuma címerpajzstartó pozíkenységgel kapcsolatos. A tiszabezdédi honfoglalás kori sírban cióban. A kardos griffmadár az Esterházyak címerállata. A
1896-ban talált tarsolylemezen a növényi indák középpontjá- sárkány ugyancsak gyakori címerállat, például a Lackfi csalában kereszt és két oldalán s nmurv és szárnyas egyszarvú lát- dé. A farkát nyaka köré tekerő, karikába hajló, heraldikailag
ható. S nmurv a bezdédi lemezen kívül még egy X. századi balra forduló sárkány az 1408-ban a Bosznia feletti győzelem
Kárpát-medencei tárgyról ismert: az Eger-szépasszonyvöl- alkalmából Zsigmond király és Borbála királyné alapított, s
gyi temető sírjainak egyikéből múzeumba került fülkanál- Európa szerte gyorsan közismertté vált Sárkányrend jelvénye.
ról. A s s nida szárnyas „kutya-pávának” a szerepe Bizánc- Az egyszarvú is több család címerállata, például a Kornis és a
ban megváltozott: egyrészt kapcsolatba hozták az antik Kereszthury családé. Rákóczi Zsigmond fejedelem a kancelmitológia Cerberusával, másrészt keresztény kontextusban láriáján írnokoskodó Szeredai alias Bán Mihálynak 1607-ben
adományozott címerén egy teljes alakú ágaskodó egyszarvú
valamiféle apotropaikus funkciót tulajdonítottak neki.
Az északi-sarki vizekben élő narvál (agyaras cethal) ismert látható, a tiszta szeretet és ragaszkodás jelképeként.
Gyakoriak ezek a képzelt lények díszítő elemként is a revolt az ókorban. Agyarát mérgezés, pestis elleni biztos szernek
tartották a középkorban és az újkorban egyaránt, ritkaság- neszánsz művészetben: tritonok és nereidák Mátyás király
gyűjtemények (például Esterházy-kincstár) és patikák Corvina könyvtára több darabjának címlapján megtalálhamutogatták egyszarvú szarvaként. A humanista orvos tók. A baziliszkusz, a griff és a sárkány megjelenik a
Zsámboky Jánosnak is volt egy narvál agyara, amelyről XVIII–XIX. századi mázas cserépedényeken és egyéb
végrendelkezett. Számos patikát neveztek el az egyszar- használati tárgyakon (takácsszőttesek, hímzések, csipkék).
A magyar művészettörténetben megfigyelhető egyes lévúról Magyarországon is, például a kőszegi és a debreceni
„Arany Egyszarvú”. Az egyszarvú a tapintás érzékének nyek jelentésének változása vagy több funkciójának egymás
allegóriája, a keresztény művészetben Mária szüzességé- melletti jelenléte az évszázadok során. Az iráni-s s nida
nek és Krisztus kereszthalálának szimbóluma. A lánnyal kultúrából származó s nmurvot leszámítva az összes, Kárpát-medencei művészetben elterjedt fantázialény a görögábrázolt egyszarvú a tisztaság, a szüzesség allegóriája.
római mitológiából ered. Ezek közül a legösszetettebb, máig
Képzelt lények a heraldikában
élő a sárkány, más állatok teljesen jelentésüket vesztették és
Heraldikai elemként is gyakran találkozunk ezekkel a fantá- egyáltalán nem vagy csak díszítő motívumként alkalmazzialényekkel. Tűzokádó, ágaskodó ezüst baziliszkusz megje- zák őket. Egyes kortárs művészek tudatosan felelevenítik
lenik például Liptai Miklós Zsigmond királytól 1415-ben ka- munkáikon a két-háromezer éves lényeket, a régi jelentéssel
pott címerében. Tritonok tartják Mátyás király címerét a vagy új tartalommal megtöltve azokat. Ismeretlenek egyPtolemaeus-korvina címlapján (1467). Fontos motívumok előre kultúránkban az egyszarvú nyulak és a banánfa szelleMátyás király kódexeiben a szfinxek is, amelyek szinte kizá- mek, más, új lények viszont érkeztek hozzánk a meséken és
rólag címerpajzstartó szerepben tűnnek fel. Az úgynevezett a filmeken keresztül.
TÜSKÉS ANNA
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

eveset fűzök a képekhez, a
szerzők szépen megírták, mi
keltette fel a figyelmüket, miért
küldték képüket – első bejelentkezésként – galériánknak. Összességében a természet életmegnyilvánulásainak dokumentálása a
szándék, de látni vélek, örömmel,
valamiféle párbeszédet: csatlakozás korábbi tárlatainkhoz, kiegészítésük is felfedezhető. Véletlenszerűen gyűlnek ugyan rovatunkban az ismeretek, de eleven közvetlenséggel. Mikor a tárgyilagos
adatközlés a szépség kiemelésével
párosul, sőt néha elrévedő káprázat váltja, az maga is életjelenség,
ilyenkor kétirányú projekció történik, a megfigyelés tárgyának,
környezetének leképezésekor a
megfigyelő személyisége is belevetül a fotóba.
H. J.
1. Révész Rebeka (rebeka.revesz@gmail.
com) – Carpe diem – Drága nagymamám
bíztatására küldöm be fényképeimet. Egy
édesapámtól örökölt régi Zenittel a kezemben
zártam pixelekbe a számomra különleges
látványt nyújtó pillanatokat.
2a–2c. Sass Gábor és Enik (BudapestKútvölgy, sassgaboreniko@gmail.com)
Másodvirágzás – Oszlopkaktuszunk budai
kertünkben az évek során csak júliusban
hozott bimbókat. Egyik este kinyíltak a
virágok, és másnap délre elhervadtak. Idén
szeptemberben is bimbókat növesztett, 17-én
nyíltak a virágok, és a hideg éjszakák ellenére
– vagy segítségével – csak három nap múlva

1

hervadtak el.

2a

1526



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2 016 /4 8

2b

3

3. Tóth István (Szigetszentmiklós,
toth.istvan@bestmachinery.
hu) – Ti nem adnátok enni?
– Augusztus els hetében
Balatongyörökön nyaraltunk.
Rendszeresen elsétáltunk
a Szent Mihály-dombra a
kápolnához. Esténként hallottuk
a nemrég kirepült kis erdei
fülesbaglyot, vacsorát kérve
hívta az édesanyját. Egyik nap
szokatlanul korán, 7 körül már
jelezte éhségét, ezért tudtam
megpillantani, tíz méterre az úttól.
A felvétel után rögtön hangtalanul
elsiklott.

4a
4a–b. Kele Éva (Siófok, evakele753@gmail.com) – Törékeny
kuszma – Ez a 12–15 cm hosszúságú, ifjúkorban lev
lábatlan gyík a Töröcskei-tavat (Kaposvár határában, a Zselic
peremén) keretez erd szélén napozott. Jó is volt gy jtenie
az energiát, hiszen most sszel kelt, s túl kell élnie a telet.
A másik képen a környezete, élettere látható.

2b

2c

4b
5. Juhászné Berecz Veronika
(Budapest)

5

– Az athéni botanikus
kertben sétálva felmerült
a kérdés, hogy a lombok
között zeng kabócák hogy
kerültek oda? Hamarosan
megkaptuk a választ:
itt tenyésznek. Egy pálmafa
törzsén észrevettünk
egy levedlett kitinb rt,
az épp akkor nyugvó Nap
szépen átvilágította.

2016 /4 8
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www.mensa.hu

Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A
kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók meg,
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat jöv

heti számunkban

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai
1. fejtör – Schramkó Irén feladványa
Megoldás: HOKI
(A bal oldali oszlop bármely szavának els bet jét cs-re
cserélve értelmes szót kapunk.)
2. fejtör – Maksa Marietta feladványa
Megoldás:

ményes gondolkodást kívánunk!
(A bet vel leírt számok karaktereinek az összege
mindegyik sorban és oszlopban 30. Az egyetlen két karakterrel
leírható számunk pedig az öt.)

1. fejtör – Csík Csaba feladványa

3. fejtör – Tóth Tamás feladványa
Megoldás: E

3. fejtör – Romhányi Dóra feladványa

Keresse meg a négyzetrácsos térképen az adótornyok helyét!
Egy adótorony a saját négyzetében sugároz maximális er sséggel, majd
adásának er ssége minden négyzetnyi távolsággal eggyel csökken.
Ha két vagy több adótorony ugyanabba a négyzetbe sugároz,
adásuk er ssége összeadódik.
Az ábrában két darab négyes és egy ötös er sség adótornyot
rejtettünk el.

Válasszon olyan el tagokat a felsorolt szavaknak, amelyek
valamilyen szempontból összefüggenek! Megfelel szavak esetén
azok utolsó bet it összeolvasva a piros oszlopban egy magyar
barlang nevét kapjuk. Melyiket?

2. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

A bet k megfelel átrendezésével nyelvészünk nevét kapjuk. Ki ?
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Hány wattos a fény az alagút végén?

A nyelvben nem ritkaság, hogy a remény és a fény öszszekapcsolódik, hiszen beszélünk reménysugárról, és arról is, hogy valaki sötéten látja a jövőt. Lehetséges volna,
hogy az elvont érzelem és a fizikai fényerősség között
csakugyan tapasztalható összefüggés?
Ping Dong és két munkatársa egyszerű, ám leleményes
lélektani kísérletet tervezett a kérdés megválaszolására.
A kutatók – amint arról a Social Psychological and
Personality Science című folyóiratban beszámolnak – egy
nagy észak-amerikai egyetem száznyolcvanhárom hallgatóját arra kérték, hogy jöjjenek be a laboratóriumba,
és ott 8 perc alatt írjanak minél részletesebb és elevenebb
beszámolót életük egy eseményéről. A diákokat négy
csoportra osztották: voltak, akiknek olyan esetet kellett
felidézniük, amikor reményvesztettnek érezték magukat, másoknak olyan epizódot, amikor remény töltötte
el őket a jövőt illetően, megint másoknak arról kellett
írniuk, amikor szomorúak volt, a többiek pedig csak
egy átlagos napjukat foglalták össze. Ezután teljesen más
feladat következett, a résztvevőket arra kérték, jellemezzék a termet, amelyben éppen ültek: mennyire tartják világosnak, kényelmesnek és melegnek. A kísérlet
ezzel véget is ért... Ugyan mi köze lehet egymáshoz a két
feladatnak? Látszólag semmi, ám a kutatók a válaszok
elemzésekor megtalálták azt az összefüggést, amire számítottak: azok, akik egy reménytelen élethelyzet részleteivel foglalkoztak 8 percen át, utána ugyanazt a termet
lényegesen sötétebbnek ítélték meg, mint a többiek!
A remény és a fény közötti kapcsolatot Ping Dong és
munkatársainak egy másik kísérlete is megerősítette.
Ennek során több mint kétszáz személynek – a korábbi
kísérlethez hasonlóan – reményvesztett, reményteli vagy
semleges élethelyzetet kellett felidéznie. A kutatók ezután mindenkinek öt fényképet mutattak, melyeken
ugyanaz a szobabelső volt látható eltérő erősségű megvilágításban, és a résztvevőknek választaniuk kellett, melyik fényerő számukra a legvonzóbb. Nos, a reménytelen élethelyzetet felidézőkben nagyobb volt a vágy a
fény iránt: ők a többiekhez képest egyértelműen a világosabb szobabelsőket tartották a legvonzóbbnak.
Dong és munkatársai szerint ebben nincs semmi furcsa, hiszen az újabb lélektani kutatások egyre több vonatkozásban mutatnak ki összefüggést az absztrakt fogalmak és a konkrét érzetek között, például az erkölcsi
tisztaság és a fizikai tisztaság is összekapcsolódik. A jelenség oka az lehet, hogy az ember először a konkrét
valóságra vonatkozó koncepciókat sajátítja el, megta-

Fényviszonyok (SZ CS ÉDUA RAJZA)

nulja például a sötét-világos, könnyű-nehéz, tiszta-piszkos ellentétpárokat. Később, amikor az absztrakt fogalmakat építjük be világképünkbe, nem alakítunk ki a
számukra egy teljesen új rendszert, hanem az elvont fogalmakat egyszerűen ráépítjük a már meglevő, „alacsonyabb szintű”, a kézzelfogható valóság megismerésére kialakított koncepciókra. Ezt az elgondolást igazolja például az is, hogy kimutatták: a fizikai meleg és
a személyközi kapcsolatokra vonatkozó meghitt melegség fogalma az agynak ugyanazt a részét aktiválja.
Ezt a gondolati „emeletráépítést” az analógiák is
öszönzik, hiszen a remény lényegében azt jelenti, hogy
jól látjuk a célt és a hozzá vezető utat, s a fizikai világban ugyanez csak megfelelő világításnál lehetséges.
Nem csoda hát, hogy ha reményvesztettnek érezzük
magunkat, több fényre vágyunk, és erősebben megvilágítjuk környezetünket. Ebből pedig az a sajátos következtetés adódik, hogy ha reménnyel telve tekintünk
a jövőbe, az sok egyéb mellett még az áramfogyasztásunkra is kedvező hatással van.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

El fizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
hoz, hogy a csontokat körülzáró
aleurolit (iszapkő) burkot eltávolítsák. A munka jutalma az egyik
legteljesebb sauropoda dinoszaurusz csontváz volt, melyet valaha
is találtak Ausztráliában. Sőt, telje-

koponyáról is, melyet Ausztráliában
találtak. A Diamantinasaurus matildae
koponyája segített a hiányzó anatój dinoszaurusz nemzetség és új faj
miai tudás megszerzésében, mondta
került elő az ausztráliai QueensStephen Poropat, a tanulmány vezelandről, a Savannasaurus elliottorum.
tő szerzője.
Az Australian Age
Poropat együtt dolgoof Dinosaurs Museum
zott többek között Phinemrégiben jelentette
lip Mannionnal és Paul
be a Scientific Reports
Upchurch-kal (Univercímű folyóiratban, hogy
sity College, London),
a Savannasaurus elliottorum
azon, hogy meghatároznevet kapta az a dinoszauza a Savannasaurus herusz, mely új nemzetsélyét a szauropoda csaget, és új fajt is képvisel. A
ládfán, illetve pontosítsa
lelet Queensland (Auszta Diamantinasaurus herália) nyugati részéről
lyét. „A Savannasaurus,
került elő, a Winton
és a Diamantinasaurus is
a titanoszauruszok közé
Formáció 95 millió éves
tartoznak. A szauropodák
lelőhelyéről.
eme csoportja tartalmazza
A felfedezést egy véminden idők legnagyobb
letlen folytán David
szárazföldi állatait” –
Elliott, az Australian
mondta Mannion. A
Age of Dinosaurs MuSavannasaurus elliottorum, kredit: Travis R. Tischler rekonstrukciója
felfedezés bizonyította,
seum egyik alapítója
KÉP: AUSTRALIAN AGE OF DINOSAURS MUSEUM OF NATURAL HISTORY
hogy ezek a nagy testű
tette még 2005-ben.
Abban az évben elindultak az ása- sen új típushoz tartozott: új nemzet- fajok 100 millió évvel ezelőtt világszerte elterjedtek voltak.
tások, melyek során 17 raklapra séget és új fajt képvisel.
A kutatók örömét megkoronázta,
A Savannasaurus középmérevaló csontmaradványt bontottak
ki a sziklákból. További tíz év fá- hogy ugyanabban a publikációban tű titanoszaurusz volt, körülbelül
radhatatlan munkája kellett ah- beszámolhattak az első szauropoda- egy kosárlabdapálya hosszának
Új dinoszaurusz a kréta
id szakból

Ú

Díjazott írásunk

z RCISD Regionális Információs
A
és Fejlesztő Tudásközpont, a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasz-

nú Nonprofit Kft. mint a Kutatók Éjszakája magyarországi eseményeit
szervező konzorcium tagjai a Tudományos Újságírók Klubjával közösen
pályázatot hirdetett a rendezvénysorozatot népszerűsítő cikkek írására és
megjelentetésére. A beküldött írásokból a három szervezet tagjaiból álló
zsűri két pályamunkát talált egyenrangúan díjazásra méltónak, és mindkettőt megosztott első díjban részesítette.
A díjazottak: Dombi Margit Tudomány nagykanállal – Kutatók Éjszakája Debrecenben (ÉT 2016/44. szám) és
Trupka Zoltán Magyarország űripara a
Kutatók Éjszakáján című írása.
A díjakat Kardon Béla az RCISD
tudományos igazgatója és Grasselli
Norbert a Bay Zoltán Kft. ügyvezető igazgatója adta át az Európai Unió
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budapesti képviseletén, az Európa
Pontban.
A díjátadás alkalmával Kardon
Béla tájékoztatást adott az idei Kutatók Éjszakája számokban mérhető eredményeiről, valamint az EU
Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és
innovációs programjában való magyar részvételről.
Mint ismeretes, a Kutatók Éjszakáját Európa-szerte szintén a Horizont 2020 program részeként a
Marie Skłodowska-Curie kezdeményezése támogatja.
Az idei rendezvényen folytatódott
az elmúlt évek növekvő trendje, a tavalyinál több, 124 partnerintézmény
szervezett programokat az érdeklődők számára összesen 168 helyszínen. A több mint 2000 meghirdetett eseményen becslések szerint közel 100 ezer résztvevő fordult meg.
A Hétfa Kutatóintézet a szervező konzorcium tagjaként reprezentatív országos felmérést vég-
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felét tette ki, nyaka hosszú, farka viszonylag rövid volt. „Csípője legalább egy méter széles volt, és
hatalmas, hordószerű bordakosárral
rendelkezett, így a Savannasaurus
a legkerekdedebb szauropoda, melyet eddig találtunk. Még kerekebb
az alakja, mint a vízilóra emlékeztető Diamantinaszaurusznak.
Társaságát két másik sauropoda
alkotta, a Diamantinaszaurusz, és
a Wintonotitan, és más dinoszauruszok, mint például az ornithopoda,
ankyloszaurusz, és a húsevű theropoda,
az Australovenator” – mondta Dr
Poropat.
A leletet évekig a Wade becenévvel illették. Teljes összeállítása és a
publikáció megjelenése nemrégiben tette lehetővé a névadást, így
nyerte el fenti tudományos nevét,
a Savannasaurus elliottorumot, mely
Queensland nyugati, szavannás
területére utal, és az Eliott család
előtt tiszteleg, akik kitartóan támogatják az ausztráliai paleontológiát.
Az Australian Age of Dinosaurs
Museum raktárában annyi feldolgozásra váró lelet van még, mely
„elég sok anyag ahhoz, hogy több
évtizedig munkát adjon nekünk” –
mondta Elliott, Wade felfedezője.
(Australian Age of Dinosaurs Museum
of Natural History
zett ezer fő megkérdezésével, ami azt
mutatta, hogy idén a megkérdezettek
4,4%-a vett részt a Kutatók Éjszakája
valamelyik rendezvényén, ami a tavalyi adathoz képest 1 százalékpontos
növekedés, és a részt vevő intézmények által jelentett látogatószám többszöröse. A megkérdezettek valamivel
több mint harmada hallott a Kutatók
Éjszakájáról, ami a rendezvényt beharangozó kampány, illetve az egyes
eseményeket kísérő médiafigyelem
látványos eredménye. A rendezvénysorozat népszerűségét mutatja a viszszatérő látogatók évről évre emelkedő
száma – idén a látogatók közel 60%-a
mondta, hogy már a korábbi években
is meglátogatta a Kutatók Éjszakája
valamelyik rendezvényét. A felmérésben a válaszolókat az általuk ismert
leghíresebb magyar tudósokról is kérdezték, a listát a legismertebb tudósokként Szent-Györgyi Albert, Bolyai
János és Hermann Ottó vezetik.
GROSSCHMID PÉTER

El került a legkorábbi
bizonyíték a kezességre

gy új régészeti kutatás, melynek
Ekozottságát
során a Homo habilis fogainak csívizsgálták, felmutatta a

kezességre vonatkozó legkorábbi,
1,8 millió éves bizonyítékot.
A University of Kansas (USA)
kutatói egy 1,8 millió éves Homo

Homo habilis koponyája

habilis fosszilia fogainak csíkozottságát vizsgálták, ennek segítségével
megtalálták a legkorábbi bizonyítékot a jobbkezesség létezésére. „Azt
gondoljuk, ez további dolgokat is elárul nekünk az agy lateralizációjával
kapcsolatban. Tudjuk, hogy a Homo
habilis agya lateralizált volt és inkább
hasonlított a miénkre, mint az emberszabású majmokéra. A jellegzetesség a
kezességre is kiterjedt, és ez kulcsfontosságú” – mondta David Frayer, a
University of Kansas antropológus
munkatársa, a tanulmány vezető
szerzője.
A kutatást összefoglaló cikk a Journal of Human Evolution folyóiratban
jelent meg. A kutatók úgy jutottak
a felfedezéshez, hogy egy érintetlen
állkapocsfosszílián, mely OH-65
néven ismert, apró vágásnyomokat
és barázdákat elemeztek, melyek az
első fogak ajkak felőli részén találhatók. A lelet az Olduvai-szurdok
(Tanzánia) területéről, egy patakmederből származik.
Frayer elmondta, hogy a legtöbb
vágásnyom, mely csak a felső első
fogak ajkak felőli részén található,
bal lentről jobbra irányult. A nyoÉLET

mok elemzése valószínűsítette, hogy
abból származhatnak, hogy az OH65 állkapocs tulajdonosa valamilyen
eszközt használt a jobb kezével arra,
hogy a szájában tartott ételt elvágja,
melyet a bal kezével húzott. A fogakon a karcolások szabad szemmel is
láthatók, de mikroszkóp segítségével
határozták meg irányultságukat és
haladásuk szögét.
„Kísérleteink azt mutatták, hogy a
karcolások nagy valószínűséggel úgy
keletkeztek, hogy emberünk kőeszközt
használt valamilyen anyag feldolgozásához, amit az első fogai között tartott.
A szerszám időnként megütötte a száj
területét, maradandó nyomot hagyva
ezzel a fog felszínen” – magyarázta
Frayer.
A nyomok irányára alapozva nyilvánvaló, hogy a Homo habilis jobbkezes volt. Egyelőre ezt az egyetlen
mintát vizsgálták, de mivel ez az
első lehetséges bizonyíték a neandervölgyi ember előtti korból arra,
hogy domináns volt az egyik kéz,
ez az eredmény arra vezethet, hogy
további ősembermaradványokat is
megvizsgálnak a fenti nyomok után
kutatva.
„A kezességet és a nyelvhasználatot
különböző genetikai rendszerek irányítják, de van némi kapcsolat a kettő között, mert mindkét funkció az agy bal
oldaláról ered. Egy egyed alapján nem
tekinthetjük vitathatatlannak az esetet,
de amint több kutatást is lefolytatunk
és több bizonyíték kerül elő, megjósolhatjuk, hogy a jobbkezesség, az agykérgi átszerveződés és a beszédre való képesség fontos komponensnek bizonyul
nemzetségünk eredetében” – mondta
Frayer.
Több területen végzett kutatás is
rámutatott arra, hogy az agy újraszerveződése, a szerszámhaszálat és
az egyik, domináns kéz használata már korán megjelent az emberi családfán. A becslések szerint a
mai emberek 90 százaléka jobbkezes, szemben az emberszabásúakkal, melyek esetében az arány 5050 százalék. Mostanáig senki nem
vizsgálta a fogakon található csíkozottság irányát a legkorábbi egyedeken, melyek az emberiség őseit képviselik. „Azt gondoljuk, megtaláltuk
az agy lateralizációjára, a kezességre és
talán a nyelvhasználatra utaló bizonyítékot. Talán mindez összeáll majd egy
képpé” – összegezte Frayer.
(University of Kansas)
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ÉT-ETOLÓGIA
Mindig kell egy barát...

ámos humán és állati vizsgálat
SZ
bizonyitja, hogy a szoros szociális kapcsolatokat ápoló egyedek

egészségesebbek és hosszabb életűek.
A jelenség fiziológiai hátterét
azonban most kezdjük megérteni. A
hipotalamusz-hipofízis rendszer felelős a stresszorokra adott válaszreakciók belső szabályozásáért, ami kihat az emésztésre és az immunrendszer, valamint az érzelmek normális
működésére is. A stresszor hatására
ez a finom rendszer felborulhat, ami
súlyos következményekkel járhat.
Lesz-e elegend táplálék
a Földön?

világ élelmiszer-termelő rendszeA
re romokban hever, ami a
biodiverzitás jelentős csökkenéséből is

látszik. A nagy vegyszergyártó cégek
kínálata sem orvosolja a problémát.
Sőt. Például az angol búzatermelő
farmerek minden egyes termény vegetációs időszakát négyféle gombaölő
szerrel, háromféle gyomirtó szerrel,
egyféle rovarirtó szerrel és egyféle

puhatestűeket szabályozó szerrel kísérik végig. Vegyszerekkel bevont
vetőmagvakat vásárolnak a rovarok
ellen. A termőföldet ültetés előtt
gyomirtóval permetezik, majd mindezt megismétlik az ültetés után is.
Növekedésszabályozó vegyszereket
használnak, melyek megváltoztatják
a növények hormonháztartásának
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Német tudósok az állatok zavarása nélkül,
a vizeletből határozták meg csimpánzok
stresszhormonszintjét
agresszív interakciók
után. Azt is feljegyezték, hogy az akciók során jelen volt-e közeli
barát, vagy sem.
Az eredmények szerint
a barátok jelenléte minden esetben csökkentette
a stresszhormonszintet
a vizeletben. Érdekes
módon a közeli hozzátartozó jelenléte egy másik hormon,
az oxitocin szintjét is befolyásolta.
Így könnyen lehet, hogy az ismerős
egyed jelenlétének stresszmérséklő
hatása ez utóbbi hormonon keresztül

érvényesül. A kutatók szerint a barátok hatása így az emberek esetében is
jelentősebb lehet, mint azt korábban
gondoltuk.
BILKÓ ÁGNES

egyensúlyát, így szabályozhatóvá válik
egyebek mellett a gabona szárhosszúsága és erőssége. A növekedési idő során levéltetvek és penészgombák ellen
permeteznek, s gyakran a gabona aratását megelőzően is glifozát gyomirtót
juttatnak ki, hogy kiszárítsák a terményt, mivel így energiát spórolhatnak a gépi szárítás során.
A legtöbb farmer a világpiacot
uraló hat legnagyobb céghez fordul,
hogy beszerezze a gazdálkodásához
szükséges mezőgazdasági vegyszereket és vetőmagokat. A farmerek közt aggodalomra ad
okot a primer mezőgazdaság
felett álló hatalomkoncentráció, mely kisszámú társulásokból áll, azonban a vállalatoknak módjukban áll az ár
és a választék szabályozása is.
A hat nagyvállalat, annak érdekében, hogy még nagyobb
befolyást szerezzen a piacra, a
jövőben három óriásvállalattá
fog szerveződni. Eközben éppen akkor, amikor a klímaváltozás egy diverz, alkalmazkodó élelmiszerellátási rendszert
követelne, a mezőgazdaság
továbbra is az egyre szűkülő agráripari útra van kényszerítve.
Manapság a Bayer, a Monsanto,
a Dupont, a Dow, a Syngenta és a
BASF irányítja a globális mezőgazdasági vegyszerek piacának háromnegyedét, illetve a kereskedelmi vetőmagpiac mintegy kétharmadát. A
nyersanyagárak csökkenésével pro-

fitjuk azonban visszaesett, ezért két
éve a mezőgazdasági vegyszerekkel
foglalkozó cégek fúziók kialakítására kötelezték el magukat a nagyobb
nyereség érdekében.
A legfrissebb ilyen megállapodás
a világ legnagyobb vetőmag- és a
hetedik legnagyobb rovarirtó cége:
a Monsanto és a világ második
legnagyobb mezőgazdasági vegyszerekkel foglalkozó és a hetedik
legnagyobb vetőmag cége: a német
Bayern között jött létre. A megállapodás körüli feszültséget csak fokozza, hogy a Monsanto nemcsak a
világ vezető vetőmagtermesztője a
genetikailag módosított növények
piacán – aminek köszönhetően
irányítása alatt tartja a zöldségvetőmag-piac majdnem negyedét
Európában –, hanem még a hagyományos kukoricavetőmag piacán
is jelen van. Az egyik nagy bevételi forrása a glifozát hatóanyagú
gyomirtó szer, amelynek használatát
az EU korlátozza, amióta a WHO
„esetleges karcinogén” hatással gyanúsította meg.
(www.greenfo.hu)

2016/48

KERESZTREJT VÉNY
E heti játékunkban Kölcsey Ferenc jeles költ nk, nyelvújítónk magvas megállapítását rejtettük el a f sorokban
(vízszintes 1., 16. és 38.).
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. Az e heti számunkban elkezd d 14 hetes
rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes
sorrendbe rakva – a 200 éve született m vel déspolitikus, MTA-tag nevét adják ki. A név megfejt i
között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 9. Kórházi osztály. 10. Tanul az esetb l. 11.
Dolog kezdete! 12. A mondabeli Hunor és Magor anyja.
14. Tagadás szám(ok)ra. 17. Üdv, római! 18. Ordító. 20. A
radon vegyjele. 21. Thaya-parti osztrák városka, határátkel hely Csehország felé. 22. Beremendi cementgyár korábbi
neve, röv. 23. USA-beli színészn , énekesn (Doris). 24.
Vége a viharnak! 25. Agyarkodik. 27. Nem is mögé! 28.
Kefe sz re. 30. Metód öccse. 33. Jaume ...; XV. századi
katalán író (az IGOR anagrammája!). 34. Lám, költ iesen.
35. Delhusa ...; a Hegyek lánya szerz je és énekese. 37.
Madame, röv.
FÜGG LEGES: 1. XIX. századi norvég matematikus (Niels Henrik). 2. Hangszeres együttes. 3. Panaszdal. 4. ... Derek; amerikai
színészn . 5. Ma már traktor húzza. 6. Nem ragaszkodik mereven
a szabályokhoz. 7. Lviv ukrajnai város régi magyar neve. 8. Ulan...; a burját f város. 13. Haifa (Izrael) repül terének IATA-kódja.
15. Szintén ne. 19. Tet épít mester. 20. A dzsessz el futára. 21.

Bejelentett él helyünk pontos adata. 23. Szájban tartva pengetik e
hangszert. 25. Balatonvilágoshoz tartozó üdül hely. 26. Korszer
párizsi metróvonal. 27. Az erbium vegyjele. 29. A bikavér egyik
hazája. 31. Fohász. 32. Részben Kolozsvárt idéz (!) dél-szlovéniai
városka. 36. A világért se!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Minden, ami emberi, akár rossz,
akár jó, el bb-utóbb véget ér, kivéve a matematikát.” (Erd s Pál)

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
2006 és 2015 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkeszt ségben.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2017. január 15.
Jelentkezési határid : 2016. december 12.

Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, melyekr l a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Híres templompatrónus
Szent Mihály a katolikus hagyomány szerint egyike a 7 arkangyalnak, a mennyei seregek
fejedelme, győztes harcosa.
Ünnepnapja szeptember 29. A
X. századtól ábrázolják egyik
kezében sújtó karddal, lábánál a
legyőzött sárkánnyal, a Sátán
megtestesítőjével. Másik kezében mérleggel, mint a lelkek jó és rossz cselekedeteit
mérlegelő személyt jelenítik meg. Ez a szimbolikus kép
bekerült a középkori művészetbe, legendákba és prédikációkba, ennek nyomán a nép
képzeletvilágába is.
Szent Mihály a Kárpát-medencében az egyik legkedveltebb
templompatrónus. Napján sok
falu és város népe tartott templombúcsút. A hagyományos társadalomban a gazdasági év nevezetes fordulójának számított.
Ekkor verték szét a nyájakat, adták számba az állatokat, fogadták fel a pásztorokat. Számos időjósló hiedelem, és különböző női munkatilalom
is kapcsolódott hozzá.
Az Utolsó Ítélet Angyala – Szent Mihály alakja a
művészetekben című kiállítás célja, hogy bemutassa a
Szent Mihályhoz kapcsolódó szent és profán vonatkozásokat. Egyrészt a különböző szakrális megjelenítéseit,
köztük a veszprémi Szent Mihály és Károly templom ábrázolásait, illetve térképre vetítve az egyházmegye Szent
Mihálynak szentelt templomait. Másrészt a pásztorművészet tárgyain és a halotti lepedők hímzésmintáinak bemutatásával a kiállítás körbejárja Szent Mihály napjának kapcsolódását a néphagyományhoz. A kiállítás november
30-ig látható a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban.

Liszt 205
A Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének Fotóművészeti Tagozata Liszt
Ferenc születésének 205. évfordulója alkalmából tematikus kiállítást nyitott az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtéren Variációk egy fekete zongorára – Liszt
205 címmel.
Az ingyenesen látogatható tárlat a fotóművészet eszközeivel idézi meg a világhírű
magyar zeneszerző munkásságát, a zene erejét, s „egyben jól tükrözi a művészeti
ágak között működő inspiráló kölcsönhatást”. A tárlat
december 18-ig várja az
érdeklődőket.
15 3 4
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Bánsághy Nóra rovata

Formálódó képz m vészet
A budapesti Műcsarnok jubileumi
kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a
Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első
aranykor című tárlat e korszak
festményremekeiből válogat. Az egykori duális államhoz
tartozó nemzetek festészetét bemutató kiállítás Magyarország és Ausztria mellett Csehország, Lengyelország, Románia és Horvátország múzeumainak és magángyűjtőinek
együttműködésével jött létre és közel 200 művel várja a közönséget. A megnyitó dátuma szimbolikus: 2016. november
21., Ferenc József halálának századik évfordulója.
A Műcsarnok megalapításának pillanatától nyitott volt a
Monarchia egészének képzőművészete felé. A most kiállított munkák, illetve alkotók jelentős része már megfordult
korábban is az intézmény kiállítóhelységeiben.
A 2017. március 12-ig nyitva tartó tárlat a párhuzamos nemzeti festészeti törekvések bemutatása mellett
azt a folyamatot is illusztrálni kívánja, ahogy a Társulat
tevékenységének segítségével kultúrpolitikusok, mecénások és művészek együttesen virágoztatták fel és tették
a modern magyar kultúra részévé a képzőművészetet. A
bemutatott stílusáramlatok megrajzolják a korszak és a
Monarchia szellemi arculatát, az ízlés változásait. A jelentős külföldi múzeumok műtárgyaival kiegészített
magyar anyag a szakemberek számára is tartogathat újdonságokat: a közvetlen összehasonlítás lehetőségét kínálja az egyes nemzetek közösen formálódó, de egyéni
karakterjegyeket mutató festészetének párhuzamba állításával.

Borsos évforduló
Tematikus tárlattal tiszteleg
az idén 110 éve született
Borsos Miklós életműve előtt
a KOGART Kiállítások
Tihany. A Galéria ezen alkalomból összekapcsolja az
állandó kiállításként működő Borsos emléktermet és
időszaki kiállításainak helyet adó kiállítóterét, hogy átfogó válogatást adhasson a huszadik századi magyar
képzőművészet egyik legsokoldalúbb egyéniségének
munkáiból. A Borsos 110 című tárlat a művész legjelentősebb alkotásain – festményeken, rajzokon, kisplasztikákon, szobrokon, érmeken, plaketteken és két bronzreliefen – keresztül mutatja be a változatos életművet. A
kiállítás nagy hangsúlyt fektet az alkotó Tihannyal, a
Balatonnal és az ide kötődő művésztársaival való kapcsolatára. Külön egységet képeznek továbbá Borsos zenei témájú alkotásai, a klasszikus műveltségének alapjául
szolgáló bibliai és mitológiai történetek illusztrációi, valamint a művész itáliai körútjáról származó korai képei
is. A tárlat 2017. január 29-ig látható.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

Pearl Harbour és az Egyesült
Államok hadba lépése

Az amerikai történelemben három
olyan időpont volt, amikor az anyaországot támadás érte. 1812 és 1814 között, a második függetlenségi háború
kezdetén, 2001. szeptember 11-én, a
harmadik időpont pedig 1941. december 7-e volt, amikor Japán Pearl Harbornál megtámadta az Egyesült Államok csendes-óceáni flottáját.
A munkanélküli elefántok
országa

Az ázsiai emberek ötezer éve háziasították az elefántokat. A laosziak nemzeti és kulturális identitásának mind a
mai napig fontos része az elefántok tisztelete – hitük szerint e rendkívüli erejű
állatok jelenléte az ország felemelkedésének, gazdagságának záloga, kulturális hagyományainak életben tartója.
Félünk-e a mesterséges
intelligenciától?

A jövő egyik nagy kérdése az, hogy milyen legyen a mesterséges intelligencia.
Jelenleg fogalmunk sincs a válaszról. Azt
viszont tudjuk, hogy ne olyan legyen,
mint amilyenek mi, emberek vagyunk.
Miért? Elsősorban azért, mert a mesterséges intelligenciának nincs – egyelőre –
emberszerű idegrendszere és érzései, érzékelése. Pontosabban van, csak nem
olyan, mint a miénk.
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A hátlapon

Niagara-vízesés
Kanada és az Egyesült Államok határán fekszik a világ egyik leghíresebb természeti csodája, a Niagaravízesés (angolul: Niagara Falls). Az
Ontario tartományt és New York
államot kettészelő hasadék két fő része a Patkó-zuhatag (Horseshoe Falls)
a kanadai oldalon és az Amerikai-zuhatag (American Falls) az amerikai
oldalon, melyeket a Kecske-sziget választ el egymástól. Ezenkívül az
amerikai oldalon található még egy
kisebb, a Menyasszonyi fátyol-zuhatag (Bridal Veil Falls), amit a Lunasziget különít el.
A vízesés az utolsó jégkorszakban,
a Wisconsin-gleccseresedés végén
formálódott, ahogy a víz az újonnan
létrejött Nagy-tavakból utat vájt
magának az Atlanti-óceán irányába.
Bár nem kiemelkedően magas, a Niagara-vízesés nagyon széles: átlagos
vízállás esetén 110 000 köbméter víz
zúdul le percenként a zuhatagokon,
így ez a legnagyobb vízhozamú vízesés Észak-Amerikában.
Az idelátogatók első számú kilátóhelye a Table Rock, ahonnan csupán
egy korlát választ el a Patkó-zuhatag
szélétől. Népszerű sétaútvonalak a
vízfal körül kialakított szakaszok,
valamint a folyóparti sétány: az örvények és zúgók innen a leglátványosabbak. A legkedveltebb túra
azonban a kanadai és amerikai oldalról egyaránt elérhető kirándulóhajó, mely során megdöbbentően
közel kerülhetnek az érdeklődők a
zuhatagokhoz.
A vízesést egykor létrehozó erők
most azt rombolják. Mielőtt vízerőműveket létesítettek a Niagara-folyón, a sziklafal évente 1,8 méterrel
„tolódott” hátrafelé. Napjainkban ez
évi 30 centiméterre esett vissza.
Kép: padmeeblog.wordpress.com
Szöveg: PAPP CSILLA
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Niagara-vízesés

