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Kedves Olvasónk!
Az Élet és Tudomány alapításának hetvenedik évfordulója alkalmából a Tudományünnep keretében két reprezentatív helyszínen és konferencián is szerepelt lapunk
novemberben, amolyan születésnapi ünnepeltként.
Meghívóink mindkét alkalommal a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi szakemberei voltak.
Előbb Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei TIT rendezésében megtartott Oknyomozó tudomány című kétnapos kutatás-népszerűsítő program elemeként tekinthettük át az érdeklődőkkel közösen lapunk múltját, jelenét és szerkesztőségi műhelytitkait; majd Miskolcon,
a 175 éves a tudományos ismeretterjesztés hazánkban című,
a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság
által szervezett program keretében találkozhatott lapunk az olvasókkal, érdeklődőkkel.
A két konferencia – amellett, hogy előadásai tartalmi
szempontból emlékezetesek voltak – már helyszínválasztásával is pozitív üzenetet hordozott: mindkét városban ugyanis reprezentatív színhelyen, a megyeszékhe16 02
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Bánsághy Nóra

lyek szívében gyűltek össze a tudományátadás iránt elkötelezettek és érdeklődők. Miskolcon az Egyetemi
Akadémiai Bizottság Erzsébet téri székházának freskódíszítéses lenyűgöző konferenciatermében; Kecskeméten pedig az ebből az alkalomból Tudomány és Művészetek Háza elnevezést felvett főtéri impozáns volt zsinagógában.
Ez utóbbiban, a közkeletű nevén Tudomány és Technika Házában hallottam a történetet, mely szerint az épület hagyományosan nemcsak tudományos előadások, kiállítások színhelye volt az elmúlt évtizedek során, hanem spontán találkozásoké, üzleti megbeszéléseké: a
kecskemétiek számára oda betérni természetes, otthonos és mindennapos programmá vált. De a miskolci
akadémiai épület is sok programjával várja a nagyközönséget, nem egyszer összefogva a TIT-tel.
E két „városföldrajzi” példa bizakodásra adhat okot:
az, hogy e rendezvények a városok centrumában jelennek meg, remélhetően azt mutatja, hogy az ismeretterjesztés meg tudja tartani a helyét a társadalom hétköznapi életének, mindennapjainak a középpontjában.
GÓZON ÁKOS
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KÉZB L

esélye prosztatarákra. Ezt a jelenséget a biológusok „trade-off”-nak
Valamiért nem szeretjük azokat
nevezik, ami nagyjából annyit tesz,
a dolgokat, amiket muszáj véhogy minden előnynek meg kell figigcsinálni. Így lehet ez az örezetni az árát egy hátránnyal. Tradegedéssel is. Szükséges rossz, vagy
off van az önfenntartás és a szapoegy tökéletlen gépezet romlása,
rodás közt is: minél több energiát
amit csak meg kell szerelni?
fektetünk a szaporodásba, annál
Napjaink közegészségügyének célja
kevesebb marad az önfenntartásra
az, hogy ne csak hosszú, de minőséés fordítva.
gi életet is éljünk, ehhez pedig meg
Milyen fiziológiás okai lehetek
kell tudnunk határozni, mi
az öregedésnek? Egyrészt véellen is küzdünk. Az öregedés
letlenszerűek. Például a bőr,
általánosan elfogadott definíamely az első védelmi vonal
ciója szerint: a test működéa környezettel szemben, egysének folyamatos romlása az
szerűen elhasználódik idővel.
idő haladásával. Így öregedésAki gyorsan él, az fiatalon hal
ről 20–23 éves kor előtt nem
meg: a legtöbb élőlényre igaz,
beszélhetünk, mert addig a
hogy minél gyorsabb az alapfelépítő folyamatok dominálanyagcseréje, annál rövidebb a
nak. Mi romlik? Folyamatovárható élettartama. Az ember
san csökken az idegek vezetőkivételt képez, mi tovább élünk,
képessége (tehát a reakcióidő),
mint ahogy azt a szívritmua maximális szívritmus, a vese
sunk jelezné. És ide tartoznak a
tisztítóképessége, a maximális
mutagének véletlenszerű hatásai
légzési kapacitás és a maximáis. Másrészt van egy szabályolis munkabírás, vagyis az oxizott összetevője is az öregedésA Karolinska Intézet új kórházépületének homlokzata.
génfelvevő képesség. Mindeznek. A hormonok mennyisége
A b vítésre a növekv számú id s ember ellátásának
zel párhuzamosan a szervezet
szorosan összefügg az életszaa biztosítása érdekében volt szükség.
érzékenyebbé válik a külső
kaszokkal, mint amilyen a
hatásokra is.
növekedés vagy a menopaÉletünk során külső és
uza. Ugyanígy az immunbelső károsító hatásoknak
rendszer működése is folyavagyunk kitéve. Külső hamatosan csökken, amely értások a mindenki számára
zékenyebbé teszi az időseket
jól ismert betegségek, mint
a betegségekre, akár fertőző,
az UV vagy a radioaktív
akár autoimmun kórról van
sugárzás, de ezen kívül nem
szó. Legvégül érdemes megtesz jót az apró szemcséjű
említeni a nagy port kavaró
porral szennyezett levegő
telomér-elméletet, amely kisem, amilyet dohányzással
mondja, hogy minden osztópéldául közvetlenül a tüdó sejtnek van egy biológiai
dőnkbe juttatunk, vagy a
korlátja. Méghozzá az, hogy
mindezeknél sokkal látminden sejtosztódás során
ványosabb autóbaleset és
csökken a kromoszómák véaz oroszlántámadás sem
gén lévő védő-szakasz, s mia hosszú élet titka. Belkor elér egy kritikus hosszt,
ső hatásnak tekinthetők a
akkor a sejtosztódás leáll. Ez
kellemesen elköltött vacsora után egyedek szaporodtak, akik elérték a alól kivételt képeznek az ivarsejtek és
megjelenő szabad gyökök, amely szaporodási kort és a legjobb erőben a rákos sejtek.
folyamat teljes mértékben fiziológi- voltak ekkor. Arra már semmi sem
Az öregedést tehát külső és belső
ás, függetlenül az elfogyasztott étel szelektált, hogy idősként is jó egész- tényezők is befolyásolják. A külső téminőségétől. Szabad gyököket ter- ségnek örvendjenek, így előfordul nyezőket könnyebb elkerülni, a belmel és használ az immunrendszer olyan, hogy valamely tulajdonság sőket pedig többnyire nem egyszerű
is, hogy megölje a behatolókat, és ez fiatalkorban előnyös, de időskorban és nem is érdemes, hiszen a belénk
gyulladás során károsítja a környező hátrányos. Példaként lehet említe- kódolt egyensúly felbomlása rendszeszöveteket is. DNS-ünkre jellemző- ni a tesztoszteront, melynek minél rint betegségekhez, például rákhoz
ek még az úgynevezett ugráló ele- nagyobb a mennyisége, fiatalon vezethet. És hogy miért van az, hogy
mek is, amelyek időnként gondol- annál több sperma érik meg, annál valaki 40 évesen öregnek tűnik, más
nak egyet és átköltöznek máshová, nagyobb izomzattal rendelkezik az pedig 60 évesen is fiatal? A génjeink
amivel időnként elrontanak egy-egy egyed és annál erősebb a szexuális már csak ilyenek.
génszakaszt. A fenti példákon kí- aktivitás, idősként annál nagyobb az
FERENC K ATA
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vül még akad jónéhány, de érdemes
megjegyezni, hogy akármilyen elszigetelten élünk is, ahol se betegséggel
se káros anyaggal nem találkozunk,
úgy is meg fogunk öregedni.
Milyen evolúciós okai lehetnek az
öregedésnek? Egyrészt a stratégiai
pontok sérülése, például egy javítógén mutációja okozhat nagyobb érzékenységet a környezettel szemben.
Másrészt a szelekció során azok az

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Miért öregszünk?

Egy új eljárás szobahőmérsékleten képes kerámiába zárni a
nukleáris fegyvergyártás melléktermékeként képződő radioaktív szemetet. A feltalálás szakaszában járó kutatás az atomerőművek melléktermékének
semlegesítését is célozza.
Hogyan kezelje az emberiség
a nukleáris szemetet, mely évmilliók múlva is aktív lesz? Hogyan
tartsa elszigetelve az emberektől
és a környezettől? Égető kérdések,
amire a Rutgers University (USA)
kutatója, Ashutosh Goel évek óta keresi a választ, és legújabb eredménye
reményteljes: módszere segítségével
kerámiába és üvegbe zárva tárolható a nukleáris fegyvergyártás radioaktív mellékterméke.
Goel az elsődleges kidolgozója
annak az új módszernek, amelynek segítségével a radioaktív jód
kerámiában köthető meg szobahőmérsékleten. A kutató feltalálója
vagy közreműködője volt hat másik, üveggel kapcsolatos eljárásnak
is. „Az üveg nagyszerű anyag arra a
célra, hogy kitűnő kémiai tartóssággal
megkösse a radioaktív szemetet. A jód
129-es izotópjának – mely egy különösen nagy gondot okozó melléktermék
– megkötésére fejlesztett módszer kulcsfontosságú ahhoz, hogy biztonságosan
lehessen tárolni és ártalmatlanná tenni
föld alatti geológiai formációkban” –
mondta Goel.
A jód leghosszabb élettartamú radioaktív izotópja a 129I, felezési ideje
15,7 millió év. A Földön a jód-129es izotópjából származó radioaktivitás nem a természetből, hanem
a kísérleti atomrobbantásokból és a
reaktorbalesetekből ered. A jód-129
gyorsan eloszlik vízben és levegőben. Ha a környezetbe kerül, évmilliókig ott marad. A 129I a pajzsmirigyet támadja, és növeli a rák
kockázatát.
Goel legnagyobb támogatói között van az amerikai Szövetségi
Energiahivatal (DOE), amely a
világ egyik legnagyobb nukleáris
tisztítását felügyeli. Az amerikai
fegyverkomplexumnak valamikor
16 létesítménye volt Idaho, Nevada,
Dél-Karolina, Tennessee és Washington államokban. A legnagyobb
1604
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Üveg, amit er sen radioaktív
szemetet szimuláló kísérleti
anyagból gyártottak
(ALBERT KRUGER/
U.S. DEPARTMENT OF ENERGY)

Uránpasztilla

kihívást a tisztítást illetően a délkelet-washingtoni Hanford területe jelenti, ahol több mint 20 millió
darab urán töltőanyagot gyártottak
a Kolumbia-folyóhoz közeli kilenc
atomreaktor számára.
A hanfordi létesítmények 110 000
tonna, reaktorokból származó
üzemanyagot dolgoztak fel. A
több mint 200 millió liter radioaktív szemét – ez annyi, mintha több
mint 1 millió fürdőkádat töltenénk
meg vele – 177 darab földalatti tartályba vándorolt. 67 tartályról – a
tartályok több mint egyharmadáról – valószínűsítették, hogy szivárog. A 67 tartályból kipumpálták a
folyadékot, és többnyire a száraz,
szilárd anyag maradt bennük.
A hanfordi tisztítási akció 1989ben kezdődött, egy évtizeddel később kezdték el egy tisztítóüzem
építését a folyékony radioaktív szemét számára, melynek körülbelül
háromötöd részét fejezték be eddig.
„Ebben az esetben nagyon összetett,
sok komponensű radioaktív szemétről
van szó, ami szinte mindent tartalmaz,
amit a periódusos rendszerben megtalálhatunk. Amire fókuszálunk, az a
föld alatt van, és azt szeretnénk, hogy
ott is maradjon” – mondta Goel.
Goel, aki az észak-indiai Punjab
államból származik, üveg- és
üvegkerámia témában doktorált a
portugáliai University of Aveir-on
2009-ben, és itt folytatta munkáját posztdoktor kutatóként. 2011ben és 2012-ben „üvegkutatóként”
dolgozott a Pacific Northwest
National Laboratory-ban, majd az
indiai Sterlite Technologies Ltd.
dolgozójaként kutatott, mielőtt a
Rutgers egyetemhez csatlakozott
2014-ben.

2016/51

Az egyik találmánya kémiailag
stabil apatitkristályok vagy üvegek
sorozatgyártása, melyekben megköthető a jód szobahőmérsékleten.
Egy másik találmányával ezüstjodid részecskékből szintetizál
apatitkristályokat. Azzal is kísérletezik, hogy lehet a súlyosan sugárzó radioaktív szemétben található
nátriumot és alumíniumot megkötni boroszilikát üvegben, amely
ellenáll a kristályosodásnak.
A hanfordi területen 2022-ben
vagy 2023-ban remélik elkezdeni
az üveg gyártását radioaktív szeméttel. Goel szerint a veszélyes
hulladékok kezelésének sikere attól
függ, milyen összetételű és mennyire komplex az anyag. „Ha tudjuk az
erőművekből származó nukleáris szemét kémiai összetételét, akkor tudunk
dolgozni rajtuk” – mondta Goel.
Forrás: Rutgers University
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Üvegbe és kerámiába
zárva semlegesíthet
a radioaktív szennyezés

A bálnaének
új komponensét
fedezték föl

A bálnák híresek összetett
énekükről, mellyel kommunikációra képesek. Még mindig
tudnak újdonsággal szolgálna a
tudománynak: új komponenst
fedeztek fel énekükben, mellyel
a nyílt óceánon közlik egymással
„GPS-koordinátájukat”.
A kutatók évtizedek óta tudják,
hogy a bálnák éneke aprólékosan
kidolgozott, és sokszor több kilométeres hatótávolságú. A Woods
Hole Oceanographic Institution
(WHOI, USA) új kutatása a bálnaének eddig ismeretlen komponensét fedezte föl, mely tovább tökéletesíti a bálnák kommunikációját, és

KÉZB L
Hosszúszárnyú bálna

dek óta kereskedelmi forgalomban
is kapható. A részecskemozgás mérése azonban érzékeny, víz alatti
gyorsulásmérőt igényel, ami mostanáig nem volt könnyen beszerezhető a kutatóknak. Mooney és
társai azonban mindkét műszerrel
rendelkeztek egy másik, a jelenlegitől független kutatás kapcsán,
így gyűjthették be ezeket a váratlan adatokat. Mooney azonban
leszögezte, hogy kutatócsoportja
még nem rendelkezik elég adattal
ahhoz, hogy határozottan állíthassák, a bálnák képesek érzékelni a
részecskemozgást. Hallócsontjaik
anatómiája arra enged következtetni, hogy az alacsony frekvenciájú rezgés a hallásuk egyik fő alkotóelemét adja.
A delfinektől és fogascetektől
eltérően a hosszúszárnyú bálna
fülének csontjai a koponyához
csatlakoznak, ezzel közvetlen útvonalat teremtenek bármilyen fajta rezgésnek, amely a vízoszloppal
érkezik. „Ez azt jelentheti, hogy
hallásukat befolyásolja az, ahogy a
csontok vezetik a hangot. Ez felveti a kérdést: Vajon a bálna alsó állkapcsa hangvillaként viselkedik, és a
hangot a fülbe vezeti? Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy ez a fajta
csontos kapcsolódás a hallás életképes
módja” – mondta a kutató. Evolúciós szempontból, tette hozzá, van
néhány példa az ilyesfajta rezgést
felhasználó hallásra. Bár a legtöbb
emlős a hangokat a nyomáshullámok által a dobhártyáján érzékeli,
ÉLET

a bálnák legközelebbi élő rokonai,
a vízilovak, víz alatt a hangokat a
testük használatával érzékelik, és
akkor is hallják ezeket, ha a fülük a vízfelszín fölött marad. Az
elefántok, a bálnák másik közeli
rokonai, képesek ultra-alacsony
frekvenciájú rezgések felfogására a
lábukkal, ez a képesség segít nekik
abban, hogy meghatározzák több
kilométer messzeségben tartózkodó csordájuk helyét.
Habár Mooney és csoportja felfedezése több evolúcióval kapcsolatos kérdést is felvet, a kutató azt
hangsúlyozza, hogy egy sokkal
sürgetőbb problémát is felszínre hozott. Ha a bálnák képesek
a részecskemozgás érzékelésére,
akkor a hasonló rezgés, amit az
emberek keltenek az óceánban,
interferálhat, és akadályozhatja
kommunikációjukat. „Az óceánban
a legtöbb ember keltette zaj alacsony
frekvenciájú, a zajszint pedig évtizedenként megduplázódik. Állandóan
egyre nő a hajóforgalom és a szeizmikus kutatás olaj és gáz után” –
mondta a Mooney. A bányászat, az
építkezés, a fúrások is növekszenek, és hozzájárulnak az alacsony
frekvenciájú részecskemozgáshoz,
amely a víz alatt sok kilométerre
elhatol. „Mi, emberek, nem hallunk
jól víz alatt, így nem érzékeljük, milyen nagy a zaj az óceánban, de a tengeri állatok számára ez létfontosságú
tényező. Bálnáknak óriási problémát
okozhat” – mondta Mooney.
Forrás: Woods Hole Oceanographic Institution
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kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy azonosítsák más egyedek
tartózkodási helyét a nyílt óceánon.
A tanulmány, melyben Aran
Mooney, a WHOI biológusa beszámol a kutatásról, a Biology Letters
folyóiratban jelent meg. A kutatók
egy csoport hosszúszárnyú bálnát
figyeltek meg Maui partjainál, a
Hawaii-szigetcsoport második legnagyobb szigeténél. Kis csónakokról Mooney és munkatársai a bálnaének két összetevőjét mérték: a
nyomáshullámot (ez a típusú hanghullám nyomja az ember esetében
a dobhártyát, és teszi lehetővé a
hallást), és a részecskemozgást (egy
anyag fizikai rezgése, mely akkor
keletkezik, amikor a hang keresztülhalad rajta). Meglepetés volt,
mondta Mooney, hogy a részecskemozgás sokkal távolabbra elhatolt,
mint várták.
„Kitettük a felszerelésünket a csónak
oldalához, aztán hagytuk, hogy elsodródjunk a bálnáktól, közben mértük
a hangnyomást és a részecskemozgást.
Nem vártuk, hogy a részecskemozgás
egyáltalán jelentős távolba elhatol –
leg feljebb néhány métert feltételeztünk. De ahogy egyre távolabb sodródtunk, a részecskemozgás még mindig
hangos és tiszta maradt” – mondta
Aran Mooney.
A kutatócsoport 200 méterre
mért a bálnáktól, de adataik azt
mutatják, hogy az említett részecskemozgás, főképp a hang alacsonyabb frekvenciáiban, sokkal távolabbra is képes elérni, mint a mért
távolság. „Ez a hangnak egy egészen
új csatornája, amelyről nem is sejtettük, hogy a bálnák tudják használni”
– jegyezte meg Mooney.
Hogy érzékeltesse a kétféle hang
közötti különbséget, Mooney az
autóban teljes hangerőre állított
zenét hozta fel példának: „Az, amit
az ember hall, a nyomáshullámok. Az
pedig, amit az ember úgy érez, hogy
az ülése vibrál, a részecskemozgás.
Ami a bálnák énekét illeti, eddig keveset foglalkoztunk a részecskemozgással. Sokkal összetettebb a mérési
módja, mint a nyomáshullámoknak,
így még nincs igazán tapasztalatunk
abban, hogyan terjed vízben és levegőben.”
A nyomáshullámokat viszonylag
könnyű követni „hidrofonokkal”,
azaz speciális víz alatti mikrofonokkal. Ez a fajta szenzor évtize-

110 ÉVE ÍRTÁK LE AZ ALZHEIMER-KÓRT

A DEMENCIA
MEGLEPETÉSEI
1906. november harmadikán egy tübingeni pszichiátriai konferencián több tucat német pszichiáter és
neurológus hallgatta végletekig unott arckifejezéssel egy középkorú, szemüveges kollégájuk el adását egy bizonyos, id skort megel z demencia tüneteir l, kórképér l és patológiájáról.
110 évvel ezelőtt elhangzott,
ma már tudománytörténetinek számító prezentáció végeztével kérdések és hozzászólások
nélkül a helyére küldték az előadót,
jóllehet a konferencia elnöke igyekezett tapintatos lenni vele: „Köszönjük
a meglátásait, Dr. Alzheimer, de láthatóan nincsen igény vitára”. Néhány évvel később azonban minden bizonynyal megbánták, hogy ennyire közönyösek voltak, az Aloysius Alzheimer által leírt tünetegyüttes
ugyanis egy olyan betegség tulajdonságait körvonalazta, mely
a következő évtizedekben komoly kihívás elé állította kutatókat.
A leírója által „preszenilis és
szenilis demencia” néven emlegetett, majd évekkel később a
mentora, Emil Kraepelin által Alzheimer-kórnak elnevezett betegség
jelentős hírnévre tett szert a huszadik század folyamán. Számos híresség, így például Ronald Reagan
amerikai elnök és Puskás Ferenc, a
legendás futballista is szenvedett a betegségben. Rengeteg film, regény és
színdarab számára szolgáltatott inspirációt. Mint ahogyan a neurodegeneratív betegségek nagy részét,
az Alzheimer kórt is körülveszi a köztudatban egyfajta rémült és tanácstalan hozzáállás, amely egy rejtélyes és
megfoghatatlan jelenségként tartja
számon. A közvélemény általában
véve így reagál bármilyen pszichiátriai tünetekkel járó rendellenességre,
ha azonban elhíresül, hogy a betegség „gyógyíthatatlan”, akkor végképp átkerül a „nincs hatalmunk fölötte” kategóriába. A „gyógyíthatatlan” azonban nem jelent „kezelhetetlent” vagy „megelőzhetetlent”.
Sőt, az sem biztos, hogy több mint
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egy évszázadnyi kutatás után is az
orvostudomány minden apró részlettel tisztában lenne a betegség természetét illetően. Bőven érik még
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meglepetések a terület kutatóit még
ma is, és nem csak az említett apró
részletek szintjén.
A kór tünetei

A legismertebb és legjellemzőbb tünet a rövidtávú memória romlása,
vagy teljes kiesése, ami már a
demencia első, kezdeti fázisa előtt is
megfigyelhető. Ezen túlmenően
romlik a tervezőképesség, koncentrálóképesség, a beteg számára nehézkessé válik a különböző fogalmakhoz való jelentéstársítás. Mivel
ezek a tünetek többé-kevésbé normális öregedés során is felbukkannak, gyakran nem tulajdonítják őket
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megbetegedésnek, pedig korai diagnosztizálás esetén mérsékelhető lenne. A következő szakaszban romlani
kezd a beszédkészség, a szókincs, zavarok jelentkeznek a mozgáskoordinációban, illetve tovább romlik a rövidtávú memória. A harmadik szakaszban a beteg már nehezen tudja
magát megértetni, és elkezd romlani a hosszú távú memória is. Ennek
eredménye a filmekben gyakran látott jelenet: a beteg nem ismeri meg
hozzátartozóit. Ezen túlmenően
látványos neuropszichiátriai tünetek jelentkeznek: hirtelen agresszivitás, labilitás, ingerelhetőség, valamint megjelenik az inkontinencia. Ebben a szakaszban válik indokolttá a beteg áthelyezése egy
specializált intézetbe, hiszen innentől egyre több segítséget fog igényelni a legalapvetőbb műveletek
elvégzéséhez is. A negyedik, végső
stádiumban a beszédkészség gyakorlatilag egyes szavakra korlátozódik. Szélsőséges fáradtság és apátia áll be, az izmok sorvadásnak indulnak. A beteg ekkor már ágyhoz
van kötve és táplálkozni is képtelen
önállóan. Innentől rövid idő telik el
a halál beálltáig, ami általában valamilyen külső tényező hatására, például fertőzés miatt következik be.
Az okok között, mint oly sok más
esetben, itt is sejthetünk genetikai
és környezeti komponenseket. Legtöbbször a pontos ok nem meghatározható, és általában több tényező
együttes jelenléte váltja ki.
Megkülönböztetünk autoszomá lisan (nem ivari kromoszómán) öröklődő, korán jelentkező és nem öröklődő, későn jelentkező Alzheimerkórt. Előbbi lényegesen ritkább, és
fontos jellemzője, hogy egy mutáció hatására a szürkeállományban

Normál és beteg agy szerkezete

felhalmozódik az A 42 (amiloid
béta) nevű fehérje, amely az úgynevezett
extracelluláris
szenilis
plakkok alkotóeleme. Ezek a körülbelül 50 mikrométer átmérőjű képződmények öregedés során is megjelennek, ám Alzheimer-kór esetén
abnormális mennyiségben szaporodnak fel, és ilyenkor neurotoxikus
hatásúak lehetnek. Az utóbbi, jóval
gyakoribb esetben a beteg az
apolipoprotein E (APOE) 4 allélját
hordozza, ami mind homozigóta,
mind heterozigóta formában jelentősen megnöveli a betegség kialakulásának esélyét.
Az erről a génről kifejeződő fehérje felelős ugyanis
többek között a fent említett A 42 fehérje lebontásáért, az 4 allél azonban
erre nem képes megfelelően, ami annak felhalmozódásához vezet.
Egy másik széleskörűen
elterjedt elképzelés szerint
a betegség egyik fő okoszétes
mikrotubulus-alegységek
szétváló
tau monomer
mikrotubulus

zója a hiperfoszforilált Tau-fehér je.
A Tau alapesetben a mikrotubu lusok (a sejtváz alkotóelemeinek) létrejöttét és stabilitásának megtartását

segíti elő. Hiperfoszforilált formában azonban nem képes kötődni
hozzájuk, így azok stabilitása megszűnik és elkezdenek szétesni. A
széteső mikrotubu lusok
pedig egymásba gabalyodnak és rövidesen a
sejt pusztulását idézik
elő. A megjelenő Tauaggregátumokat NFTnek
(neurofibrillary
tangle – neurofibril láris „gombolyag”) nevezik. Az eddigi kutatások arra
utalnak, hogy az NFT-k csak
egy kisebb hányadát okozzák
az Alzheimer-eseteknek, és
nem tudni, hogy vajon teljesen új módon kialakuló altípusát jelentik-e a betegségnek, vagy csak egy következő
faktorként szerepelnek annak
létrejöttében.
Ezen túlmenően számos
egyéb tényezőt is lehetséges
Alzheimer-elősegítőként tar-

leginkább érintett területek a temporális és parietális lebenyek, valamint az entorhinális kéreg és a
hippocampus (ez utóbbi terület a fő
helyszíne a memória kialakulásának). Az agykamrák szélsőséges
módon megnagyobbodnak. A mikroszkópos felvételeken jól láthatóak a
felhalmozódó NFT-k és szenilis
plakkok. Az orvostudományban
mindezek az elváltozások jól diagnosztizálhatók MRI, CT és PET-scan
használatával, valamint segítségre

Az els páciens, akinél Alzheimer leírta

A szenilis plakkok

a betegséget: Auguste Deter

mikroszkópos képe

tanak számon,
ilyen a vér-agy
gát hibás műkötau-gombolyagok
dése, a fémháztartás felborulása,
a bakteriális fertőzések és a dohányzás is.
A rengeteg lehetséges ok azonban mind hasonló eredményekkel
tau oligomerek
jár: általános neuronpusztulás figyelhető meg az agykéregben
(neocortexben). A szi napti kus kapcsolatok megszűnnek, az ingerületek továbbítása sérülést szenved. A
ÉLET

lehetnek a tünetek egyéb neurodegenaratív betegségektől való
megkülönböztetésében.
Az Alzheimer-kór tehát egy sok
komponensből álló, összetett és változatos eredetű betegség, amely viszonylag magas arányban (a 65 év
felettiek esetében mintegy 6 százalékban) jelenik meg. Fogalmazhatunk úgy, hogy a tünetegyüttese
egy rendkívül nagy információhalmaz, amiben nem könnyű az eligazodás, főleg úgy, hogy nagyon kis
része tekinthető kőbe vésett igazságnak. Egy friss tanulmány szerint
ugyanis megcáfolódni látszik az a
meggyőződés, miszerint az Alzheimer-kór kikerülhetetlenül együtt
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /5 1



1607

jár a rövid- és hosszútávú memória
romlásával, majd elvesztésével. Ez
pedig azt a lehetőséget veti fel,
hogy nem mindig azonos agyterületek károsodnak a betegség során,
hiszen ez esetben a hippocampus
környékének épnek kell maradnia.
Valamilyen védelmi mechanizmusról lehet tehát szó, ami nem
engedi a neuronok degenerációját
átterjedni az említett területre.
A kísérleteket az amerikai Northwestern Egyetem neurológusai végezték. Nyolc olyan páciens agyát
vizsgálták, akik idősebbek voltak
90 évesnél és kiemelkedő ered-

A kórt bemutató, magyarul Megmaradt
Alice-nek címmel vetített film plakátján
az Oscar-díjas f szerepl , Julianne Moore

ményt nyújtottak egy memóriavizsgálat során. A memóriavizsgálatot röviddel a páciensek halála
előtt végezték, a páciensek pedig
felajánlották agyukat további,
post-mortem vizsgálatokra. Ezek
közül három agyban is Alzheimerkórra utaló patológiás jeleket találtak: NFT-ket és felhalmozódott szenilis plakkokat, valamint kiterjedt
neurodegenerációt. A hippocampus
és környéke azonban viszonylag sértetlen maradt, az agy többi részével
szemben.
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Memóriavesztéssel és anélkül

A neuronok vizsgálatára keresztmetszeteket készítettek az agyakból és neuronspecifikus festéssel
láthatóvá tették azokat. Ezután megszámolták a neuronokat a frontális lebenyben
és a hippocampusban is. A
frontális lebenyben nagymértékű degenerációt találtak, nagyszámú NFT-vel és
szenilis plakkal, amely az Alzheimer kór széleskörű elterjedésére utal az agyban. A hippocampus régiójában azonban
a neuronok száma alig volt
kevesebb egy egészséges agyhoz viszonyítva, sőt, a morfológiájuk is egészségesnek volt
mondható. Mindezek alapján
feltételeznek valamilyen védelmi mechanizmust, amely
megvédi a hippocampus területét, és így megakadályozza a
memóriavesztést. Azt azonban
nem tudni, hogy az milyen
eredetű: lehetséges-e, hogy az
evolúció során kialakultak
olyan funkciók a genomban,
amelyek segítenek megakadályozni a betegség biokémiai hatásainak érvényesülését a hippocampus
neuronjaiban, vagy esetleg életmódra visszavezethető okok állnak a rezisztencia hátterében. A kutatók szerint ennek kiderítésére további, kiterjedt vizsgálatokra van
szükség. Az sem kizárt, hogy az
Alzheimer-kórnak léteznek olyan altípusai, amelyek az említett területeket nem érintik, és így, bár kialakítják a betegségre jellemző patológiát,
memóriavesztést mégsem okoznak.
A lehetőségek száma tehát nagy,
azonban a rengeteg lehetséges verzió
arra is utal, hogy ennyi év után is
jócskán érnek bennünket meglepetések az Alzheimer-kutatásokban.
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Ezért el kell ismernünk, hogy voltaképp még mindig gyerekcipőben járnak. Ezt jelzi az is, hogy jelenleg nincsen olyan gyógyszer, amivel kezelni
lehetne a tüneteket, legfeljebb mérsékelt javulást lehet elérni például a kognitív funkciókban olyan szerekkel,
mint a galantamin vagy a memantin.
Segít az életmód?

Elviekben az egészséges életmód segíthet a megelőzésben, javasolt továbbá a fokozott intellektuális tevékenységet igénylő elfoglaltságok
gyakorlása, mint a rejtvényfejtés,
sakk, vagy zenélés. A kórban szenvedők száma alacsonyabb azoknál
is, akik rendszeresen alakítanak ki
szociális kapcsolatokat. Mindezek
azonban csak tendenciák, nincs
olyan megelőzési mód, ami olyan
drasztikusan csökkentené a betegség kialakulásának esélyeit, mint
például a tüdőrákét a dohányzásmentes életvitel.
Jelentős probléma a későbbi stádiumú Alzheimer-kórban szenvedőkről
való gondoskodás is, amely igen
nagy terhet ró azokra, akik vállalják.
A hozzátartozók jelenléte segíthet
egyes tünetek mérséklésében, csökkenthető például a kórral járó apátia
mértéke illetve elkerülhető az inkontinencia.
Közvetett módon – és igen limitált mértékben – tehát lehetséges
ellensúlyozni az Alzheimer-kór
hatásait és ezáltal segíteni a betegségben szenvedőknek. A valódi segítség azonban az lehet, ha további beható kutatások által megismerjük a természetének minden
részletét és például felismerve a felelős genetikai komponenseket a
személyre szabott orvoslás eszközeivel kialakítjuk a megfelelő kezeléseket.
Benkő Péter

RASZPUTYIN HALÁLA

JÉGRE
TETT
SZERZETES
A legnagyobb nyomorból indult, mégis a cár palotájában kötött ki. Egyesek rettegtek t le és szívb l gy lölték, mások viszont rajongtak érte.
Ápolatlan volt, és ócska gúnyákban járt, karizmatikus kisugárzásáról azonban arisztokrata körökben is legendák keringtek. A tanult emberek csaló
sarlatánnak tartották, ám kétségtelen, hogy
Raszputyin rendelkezhetett valamiféle gyógyítóképességgel. Ráadásul a cári család pusztulását
épp oly pontosan megjósolta, mint a sajátját.

G

rigorij Jefimovics 1869-ben, egy szegény szibériai
parasztcsaládban látta meg a napvilágot. Járt
ugyan iskolába, de egész életében írástudatlan
maradt, bujaságával pedig méltán szolgált rá a
„raszputyin”, azaz züllött gúnynévre. Tizennyolc évesen
látomása volt, ezért felvételét kérte a verhoturjei kolostorba, ahol az önostorozók szektájához csatlakozott.
1892-ben Raszputyin zarándokútra indult, melynek során elvándorolt a görögországi Athosz-hegyi kolostorokhoz és Jeruzsálembe is. Tíz évvel később jutott el Szentpétervárra, ahol hamar híre ment különleges gyógyító kéII. Miklós cár és családja

pességgének az arisztokrácia körében is. Később bemutatták a cári családnak, hiszen II. Miklósnak egyetlen fia,
Alekszej, hemofíliában szenvedett, melyet az orvosok sehogy sem tudtak enyhíteni. Végül Alexandra cárné könyörögte ki a férjénél, hogy Raszputyint hívják meg a palotába, hátha ő meg tudja gyógyítani a kisfiút.
A szerzetes – valószínűleg hipnózist használva – egy időre valóban tünetmentessé tette őt. Távozóban azonban figyelmeztette az uralkodót, hogy sorsuk végérvényesen
összeforrt az övével. Ha meghal, az uralkodó és a családja
is bukásra lesz ítélve. A cárné hitt neki, és elintézte, hogy
a palotában maradhasson, sőt még politikai tanácsokkal is
elláthatta az uralkodót. A jelenlétükben ugyan Raszputyin alázatosnak és szentéletűnek mutatkozott, ám a palotán kívül hamarosan újra felvette korábbi szokásait.
Oroszország-szerte mindenki a züllött szerzetes ügyeiről
beszélt. Végül a botrányt már nem lehetett tovább eltussolni.
Hamis ördög zés

Vlagyimir Kokovtszov miniszterelnök egyenesen ultimátumot adott a cárnak: ha nem meneszti barátját, valamennyi minisztere le fog mondani. Miklós egy ideig ellenállt ugyan, végül mégis beadta a derekát, és megkérte
a szerzetest, hogy ideiglenesen hagyja el Szentpétervárt.
Amikor azonban a cárevics egy kiránduláson megsérült,
azonnal visszahívták, hogy segítsen rajta. Raszputyin újra
diadalmaskodott.
Csakhogy az ortodox egyház nem nyugodott bele a kudarcba. Két legbefolyásosabb tagja, Jermogen püspök és
Iliodor apát 1914 tavaszán megegyeztek abban, hogy nőÉLET
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ügyeivel sodorják botrányba és teszik lehetetlenné Raszputyint. Ezért rábeszéltek egy apácát, hogy játssza el,
hogy megszállta az ördög, és a szerzetest kérje meg arra,
hogy űzze ki belőle. A terv bevált, ugyanis Raszputyin
bujálkodással akarta kitessékelni a Sátánt az asszony testéből. A jámbor nővér persze a szerepe szerint jelenetet rendezett, mire Jermogen maga elé rendelte egykori védencét. A templomban aztán a fejére olvasta, hogy meg akarta erőszakolni Krisztus egyik jegyesét, és nyomatékul arcon csapta őt. Amikor Raszputyin védekezésül felemelte
a kezét, az oltár mögül előugrott Iliodor és egy Rogyionov
nevű kozák tiszt, és együttes erővel agyba-főbe verték.
Végül a jól helybenhagyott áldozatot egy félreeső kis kápolnába cipelték, ahol egy ikon előtt megeskették, hogy
soha többé nem tér vissza a fővárosba. Raszputyin természetesen mindent megígért, ám esze ágában sem volt betartani azt. Első útja ugyanis a cárnéhoz vezetett, és mindent elpanaszolt neki.
Élet és halál között

A tetteseket ugyan megbüntették, Jermogen azonban elhatározta, hogy bosszút áll. Egy kiöregedett szajhát, a
gyengeelméjű Konya Guszevát gyónás közben meggyőzte arról, hogy ha meggyilkolja a szerzetest, örökre megszabadul szörnyű bűneitől. Miután kiderítették, hogy
Raszputyin Pokrovszkojéba látogatott a rokonaihoz, az
asszony egy élesre köszörült késsel utána indult vonaton,
hogy végrehajtsa a rábízott feladatot.
Június 28-án Raszputyin éppen a postára tartott, amikor Guszeva koldulást színlelve eléje lépett. A szerzetes a
zsebéhez nyúlt egy kis apróért, ám ebben a pillanatban az
asszony előrántotta a kését a szoknyája alól, és teljes erővel
a férfi hasába döfte. Miközben a járókelők a földre teperték a támadót, azt kiabálta, hogy ne bántsák, ő csak az
Antikrisztust akarja elpusztítani. Guszevát később elmegyógyintézetbe zárták. Raszputyinnak még volt annyi
ereje, hogy hazatámolyogjon, de hamarosan elveszítette
az eszméletét. A kirendelt orvos a konyhaasztalon varrta
össze a 35 centiméteres sebet, amely azonban súlyosan elfertőződött. A beteg csaknem három héten át lebegett
élet-halál között.
Közben kitört az első világháború, és sokan azt híresztelték, hogy Raszputyin – aki idővel visszatért Szentpétervárra – a németeknek kémkedik. A cár barátsága megvédte ugyan, de 1916 márciusában maga a belügyminiszter Alekszandr Hvosztov adott utasítást titkos likvidálására. A terv szerint a szerzetest telefonon egy hölgy lakására
csalják. Az érte küldött taxiban azonban azok az összeesküvők ülnek majd, akik egy sötét mellékutcába hajtanak
vele, ahol kloroformmal elkábítják és megfojtják. A tetemtől aztán úgy szabadulnak meg, hogy a Néva partján
egy hókupac alá rejtik. Azt remélték ugyanis, hogy mire
eljön a tavaszi olvadás, már senki sem fogja tudni azonosítani őt.
Raszputyin ekkoriban már saját testőrséggel rendelkezett, ezért Hvosztovnak a megbeszélt időpontban vissza
kellett volna rendelnie őket. Az egyik beavatott azonban elárulta a tervet Mihail Komisszarov tábornoknak,
a titkosszolgálat egyik vezetőjének, aki azonnal értesítette a cárt.
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Karizmatikus kisugárzásáról legendák keringtek

Hvosztovot menesztették, Raszputyint pedig figyelmeztették, hogy az elkövetkező napokban ne hagyja el
Gorhovszkij utcai lakását. Azt azonban ő sem sejtette,
hogy egy sokkal előkelőbb tagokból álló csoport is a
halálát kívánja, akik év végén szánták el magukat a
cselekvésre.
Sért döttek klubja

Az összeesküvők feje, Vlagyimir Puriskevics képviselő, egykor miniszteri bársonyszékért kilincselt a kegyencnél, ő azonban megtagadta a kérését. A szélsőjobboldali politikus ezért bosszút esküdött, és barátját, Félix Juszupov herceget is meggyőzte arról, hogy
a szerzetesnek pusztulnia kell. Az ősi arisztokrata családból származó nős férfiról azt suttogták, hogy valójában saját neme iránt vonzódik. Állítólag éppen azért
gyűlölte annyira Raszputyint, mert a szerzetes kikosarazta őt. A herceg persze később az emlékirataiban
a hazája iránti felelősségtudattal magyarázta részvételét az összeesküvésben. Az előkészületekben részt vett
még Dmitrij Pavlovics nagyherceg, Alekszej
Szuhotyin lovaskapitány, akit a fővárosban ápoltak a
fronton szerzett sebesülésével, és Stanislaus Lazovert,
lengyel származású orvos is.
Juszupov valóban jól ismerte Raszputyint, így anélkül
hívhatta meg őt a palotájába, hogy gyanút keltett volna. A csalétek gyönyörű felesége Irina Alekszandrovna,
a cár unokahúga volt, akiről elhíresztelték, hogy vonzódik Raszputyin iránt. Juszupov hajlamait ismerve ez
a történet hihetőnek is tűnt. Már csak két dolog várt
megoldásra: eldönteni a gyilkosság idejét és módját,
valamint lerázni a testőrséget és titkosügynököket. A
herceg ezért azt üzente Raszputyinnak, hogy felesége
inkognitója érdekében teljes titoktartást vár el tőle.
A merénylet időpontjául a december 29-éről 30-ára
virradó éjszakát jelölték ki. A legegyszerűbbnek az
tűnt, ha pisztollyal végeznek vele. Ám ebben az esetben túl sok árulkodó nyomot hagyhattak volna maguk után, ezért végül a méreg mellett döntöttek.
Lazovert doktor szerezte be a ciánkálit, amelyet a
merénylet napján néhány marcipános és mandulakrémes süteménybe, valamint egy palack édes madeira
borba szórtak.

Ahogy belépett az ajtón, meglátta Raszputyint, aki éppen egy gyönyörűen kidolgozott feszületet bámult a falon. A herceg nem bírta ki, és rászólt: „Grigorij Jefianovics,
az Ön helyében imádkoznék. Lehet, hogy szüksége lesz rá.”
Aztán elővette a pisztolyt a háta mögül, és kétszer hátba
lőtte a szerzetest, aki egy földre terített jegesmedve bőrre zuhant. A lövés zajára a többi összeesküvő is lerohant
a lépcsőn, és körbeállva bámulták a földön heverő áldozatot. Raszputyin szeme csukva volt, de arca időnként
megrándult. Lazovert doktor megtapintotta a lőtt sebet,
és megállapította, hogy halálos. Ezért egy időre magára
hagyták az áldozatot, hogy előkészítsék az eltűntetését.
A fagyos víz fogságában

Félix Juszupov és felesége, Irina Alexandrovna 1913-ban

Mérgezett vacsora és két lövés

A megbeszélt napon Juszupov és a sofőrnek öltözött Lazovert
doktor néhány perccel éjfél előtt indultak Raszputyinért. Ő
nem sokkal korábban azzal az utasítással küldte haza testőreit, hogy aznap már nem készül elhagyni az otthonát. Ezután
kerülő úton vezettek vissza a Mojka rakparton álló Juszupov
palotába, ahol a herceg a szépen bebútorozott alagsorba vezette vendégét. Elhitette vele, hogy a felesége az emeleten éppen partit ad néhány barátjának, de hamarosan csatlakozik
hozzájuk, és végre személyesen találkozhat vele. Az odafentről leszűrődő zajos társalgás, és a gramofonról játszott Yankee
doodle dandy dallamai még hihetővé tették a történetet.
Miközben a kandallóban csendesen pattogott a tűz, a herceg borral és édességgel kínálta Raszputyint. Ő azonban a
Guszeva-féle támadás óta az orvos utasítására nem ehetett
cukros ételeket, ezért először visszautasította a süteményeket.
Juszupovnak valósággal unszolnia kellett őt, hogy legalább
kóstolja meg, hiszen enélkül kudarcot vallott volna az összeesküvők terve. Végül a vendég mégiscsak vett egyet, és a pohárba kitöltött mérgezett borból is kortyolt néhányat. A herceg feszülten figyelte vendége tekintetét, hiszen a ciánnak
azonnal hatnia kellett volna, Raszputyin azonban nyugodtan csevegett tovább. Néha ugyan a torkához kapott, mintha
légzési zavarai lennének, de nem történt semmi. Valószínűleg a méreg túl régi lehetett, és hatását vesztette. A herceg
már tűkön ült, hiszen ezzel a forgatókönyvvel nem számoltak. Éjjel fél háromkor nem bírta tovább, és sűrű elnézést kérve, felsietett az emeletre, hogy megbeszélje a társaival, most
mitévők legyenek. Végül magához vette a pisztolyát, és viszszaindult az alagsorba.

Később maga Juszupov ment vissza Raszputyinhoz,
hogy ellenőrizze a pulzusát, vajon kiszenvedett-e már.
Ám az áldozat teste még meleg volt, és a következő pillanatban a szemét is kinyitotta. A herceg segítségért kiáltott, mire a sebesült megragadta a torkát, és teljes erőből szorítani kezdte. Juszupov azonban nagy nehezen
kiszabadította magát, és felrohant az emeletre. A revolverét követelte, ám ezúttal Puriskevics maga indult,
hogy végezzen az „Antikrisztussal”. A herceg felkapott
egy nehéz bronz gyertyatartót, amely az íróasztalon hevert, és utána futott.
Közben az áldozat botladozva felkapaszkodott a lépcsőn, és
kitámolygott a hólepte udvarra. Puriskevics azonban szorosan a nyomában volt, és háromszor rálőtt. Az első két lövedék
célt tévesztett, a harmadik azonban fejen találta az áldozatot,
aki elterült a földön. Az őrjöngő herceg már csak a magatehetetlen szerzetesen tudta levezetni felgyülemlett feszültségét, és addig ütötte a gyertyatartóval, míg ki nem merült.
Ezután a mozdulatlan testet gúzsba kötötték, takaróba csavarták, majd a befagyott Névához cipelték, és a Krsztovszkijsziget közelében egy léken keresztül a víz alá csúsztatták.
Az amatőr módon kivitelezett gyilkosság azonban hamarosan az elkövetők nyomára vezette a hatóságokat.
Másnap ugyanis Raszputyin lánya jelentette a rendőrségen apja eltűnését, és azt is elárulta, hol járt előző éjszaka.
Amikor azonban a rendőrök kikérdezték Juszupovot a
palota udvarán látható vérfoltokról, ő azt hazudta, hogy
véletlenül agyonlőtte az egyik kutyáját. Gyenge védekezés volt, ugyanis a tettesek útközben elvesztették Raszputyin egyik csizmáját, amit a rendőrök megtaláltak. Így
csak követniük kellett a véres nyomokat a hóban, amelyek
egészen a lékig vezettek. Rövid keresgélés után a szörnyű
állapotban lévő holttest is előkerült. Felfedezői elszörnyedve látták, hogy a karjai olyan pózban álltak, mintha
megpróbált volna kiszabadulni a jég alól. Ráadásul a boncolásnál kiderült, hogy a tüdejében vizet találtak. Eszerint
az sem kizárt, hogy még élt, amikor a folyóba lökték.
A bűnügyet hamar felderítették és a tettestársak házi
őrizetbe kerültek. Cári utasításra azonban nem indítottak
bírósági eljárást ellenük, hogy eltussolhassák a kényes
ügyet. Juszupovot a birtokaira száműzték, Pavlovics
nagyhercegnek és Puriskevicsnek frontszolgálatra kellett
bevonulnia, a doktor pedig később külföldre szökött. Ám
Miklós cárt alig két hónappal később megbuktatták, majd
1918 nyarán családjával együtt a bolsevikok lemészárolták.
Raszputyin jóslata valóra vált.
HEGEDÜS PÉTER
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INTERJÚ CSERHÁTI MÁTYÁSSAL

a hét kutatója

TÖREDEZETT ÖRÖKÍT ANYAGBÓL
ÚJGENERÁCIÓS SZEKVENCIAADATOK
Cserháti Mátyás magyar-amerikai
kutató 2013 óta az Egyesült Államok
Ohama városában, a Nebraskai Egyetem Orvostudományi Központjában
(University of Nebraska Medical
Center)

dolgozik

programozóként.

bioinformatikus
Másik

kutatási

területe a 40 000 évvel ezel tti
embertípusok genetikai állományának elemzése.

– A genetika napjainkban nagyon be-, vagy kikapcsolódnak-e? Az tezett emellett egy harmadik embergyorsan fejlődik, folyamatosan dol- egyetemen nagy tömegben állítunk típus is. Mit lehet tudni az említett
goznak ki új módszereket. Új generá- elő adatokat, és azok egy részét mi típusokról?
– A fent vázolt feladataim mellett
ciós szekvenciaadatokkal dolgoznak értékeljük ki.
olykor időt tudok szakítani
– mit jelent ez pontosan?
más kutatási projektekre is.
– Ha van egy kontroll és
egy vizsgálati mintánk,
Az egyik fő kutatási témám
akkor ezzel a gyors móda NV-genom, tehát a neanszerrel nagyon nagy menydervölgyi emberek genetinyiségben lehet rövid szekkai állományának, és az
venciaadatokat előállítani
úgynevezett gyeniszovai ara mintákból. A szekvencia
chaikus embertípus genoma DNS kettős spirálján sojának a vizsgálata. 2010-ben
rakozó négyféle építőelem
ketten is – Richard Green és
– adenin, citozin, guanin
David Reich – meghatározés timin bázisok – sorták a neandervölgyi és
rendjét jelenti. Az új genegyeniszovai ember teljes gerációs módszerekkel vinomszekvenciáját.
szonylag rövid, tehát 50– A „Gyeniszova” egy bar150 bázisból álló kódokat
lang neve. Ott fedezték fel
nyerünk – ezeket nevezelőször ezen embertípus
zük „read szekvenciákmaradványait?
nak”. Emellett a másik fel– Igen, Szibériában egy baradatköröm keretében úgylangban fedeztek fel két foA gyeniszovai ember mitokondriális DNS-e
nevezett in silico, tehát szágat és egy kézcsontot. Az
(azaz az energiatermel sejtszervecske genetikai állománya)
mítógépes módon történő
ember azt gondolná, hogy
génexpressziós vizsgálatoezek csak apró kis maradvákat végzek. Azt elemzem tehát szá- – Itt jönnek be a képbe a neander- nyok, és sehová sem lehet besorolni
mítógépes szimulációval, hogy az völgyi emberek és a Homo sapiens őket. Viszont DNS-t tudtak kivonni
egyes gének hogyan fejeződnek ki: ősi formái. 40 ezer évvel ezelőtt lé- belőlük, és ebből a kis csontmennyi1612



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2016/51

Neandertali koponya

ségből meg tudták határozni a teljes
genomszekvenciát. Sajnos csak alacsony biztonsággal, 1,3-szoros lefedettséggel lehetett ezt elvégezni. Ez
azt jelenti, hogy az úgynevezett read
szekvenciák esetében egyetlen egy
pozíciót átlagban 1,3 szekvencia fog
lefedni. Tehát a legtöbb bázispozícióban csak egy fedő szekvencia van,
helyenként pedig kettő.
– Ha többször elvégzik a szekvenálást, akkor lehet nagyobb biztonsággal állítani, hogy egy ponton milyen
bázis található.
– Igen. A gyeniszovainál eleinte
csak 1,9-es volt a lefedettség, később olyan technológiát fejlesztettek ki, aminek alapján egy bázispozíciót harminc ilyen szekvencia
fedett le, és ezzel sokkal pontosabb
genomszekvencia-meghatározás,
harmincszoros lefedettség vált lehetővé.
– A gyenyiszovai lelet kora 40 ezer
év. Ennyi ideig megmaradt a DNS a
fogban? Gondolom a jelenkori mintákhoz képest nehezebb feladat egy
régi DNS-t szekvenálni.
– A DNS sokszor nagyon gyorsan
lebomlik, ráadásul a mi esetünkben
környezeti szennyeződés is felléphet.
Mivel a mintánkban lebomlott a
DNS, ezért nagyon fragmentált
volt: rövid fragmentumok, szakaszok voltak benne. Ezért eleve
csak rövid szekvenciadarabokat lehetett használni, 35 bázispár hoszszúakat. Mi az egyetemünkön
100–150 bázis hosszú szekvenciákkal foglalkozunk.

– Nagy szenzáció volt, amikor a 2000-es évek elején két
kutatócsoport is meghatározta
a jelenkori ember genomját.
Ők egybefüggő szekvenciával
dolgoztak. A régi minták esetében viszont feldarabolódik a
DNS.
– A Humán Genom ProjektA gyeniszovai ember rl fogának másolata.
tel nem foglalkoztam részleA gyökerek egy része elpusztult a mitokondriális
tesen, de feltételezem, hogy
DNS vizsgálata miatt. A fog mérete és alakja
sokkal jobb minőségű „alapazt mutatja, hogy se nem Neander-völgyi,
se nem Homo sapiens fogról van szó.
anyaggal”, hosszabb szek(FORRÁS: WIKIPEDIA)
venciákkal dolgoztak. A 35
az elég rövid, a legrövidebb
fajta read szekvencia, amivel egyál- – Fogalmazzunk úgy, hogy archaitalán tudunk foglalkozni. De így is kus embertípusok voltak. Ugyanaksikerült a gyeniszovai genom 98%- kor a gyeniszovai ember elkülönül a
át meghatározni, ami elég szép neandervölgyitől, így ezeket inkább
testvércsoportnak tekintik. Valószíeredmény.
– Összehasonlították a jelenkori, a nűleg a mai emberrel együtt egyfajta
neandervölgyi és a gyeniszovai em- szaporodási közösséget, fajt alkottak.
ber genomját. Milyen eredmények Ami még érdekes, hogy a gyeniszovait
a mai emberrel összehasonlítva 10,5
jöttek ki a vizsgálatból?
– Összességében azt lehet mondani, millió polimorfizmuskü lönbség létehogy az emberi és a gyeniszovai ge- zik köztük. Polimorfizmusnak nenom között 99% a hasonlóság, ami vezzük, amikor egy adott génben
elég magas. A homo sapiens és a ne- több különböző változat van. Ha öszandervölgyi szintén 99%-ban hason- szehasonlítunk egy gént két embertílít egymáshoz. És az az érdekes, pus között, akkor az egyiknél egy
hogy a mai ember genomjának adott ponton mondjuk adenin van, a
5–5%-a származik a neandervölgyi- másiknál pedig citozin – ez a bázistől, illetve a gyeniszovaitól. Azt fel- különbség fogalma. „In/del”-nek petételezzük tehát, hogy ez a három dig azt a jelenséget hívjuk, amikor az
embertípus egyfajta szaporodási kö- egyik genomban van egy szekvencia,
zösséget hozott létre. Megkockázta- ami vagy beékelődik, vagy kiesik a
tom, hogy egy fajba tartoztak.
másik genomszekvenciához képest.
– Azt lehet tehát mondani, hogy a Félmillió ilyet találtak az összehasonhárom típus alfajként vagy populá- lításkor.
cióként különült el egymástól?
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A VELÜNK UTAZÓ
POTYAUTASOK
A testünket felépít sejtek számánál tízszer több parányi potyautas, temérdek apró mikroorganizmus van bennünk. Ezeknek a potyautasoknak az összességét nevezzük mikrobiomnak, amely igen
nagy hatással van egészségünkre, az elfogyasztott táplálék megemésztésére és más élettani
funkciókra. A kapcsolat kölcsönös: mi is befolyásoljuk a mikrobiomunk felépítését attól kezdve,
hogy milyen úton születünk meg, azáltal is hogy milyen táplálékot fogyasztunk.
2007-ben indult „Humán
Mikrobiom Projekt” lenyűgöző részleteket derített fel
a humán ökoszisztéma titokzatos
életéről. Az emberi mikrobiom tanulmányozására indult program keretében egészséges és beteg egyének
különböző testtájairól és váladékaiból vett minták bakteriális,
virális és gomba DNS-ét
elemzik. Új szekvenálási technika alkalmazásával forradalmasították a mikrobák azonosítását, amely úttörő kezdeményezésre azért volt szükség,
mert a mikrobiomunk jelentős
része a hagyományos mikrobiológiai tenyésztéses módszerekkel nem azonosítható.
Bőrünk az egyik elsődleges
védelmi vonal, testünk külvilággal szembeni integritásának
fenntartásában. A bőr normál
flórája fontos szerepet játszik a
baktériumokkal szembeni védekezésben. A mikrobiomunk
számára az emberi szervezet
úgy tűnhet, mint egy egész bolygó,
telis-tele különböző ökoszisztémákkal. Például a hónalj szőrös, nedves
felülete olyannyira eltérő a sima, száraz, alkaron lévő bőrtől, mint amilyen szöges ellentétben állnak egymással az esőerdő és a sivatag. A bőr
körülbelül 1,8 m 2 területű ökoszisztémának tekinthető, amelyben a különböző testtájak flórája jól elkülönül. E flóra viszonylag egységes a
humán populáción belül, ugyanak-

A
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kor egyéni különbségek vannak az
emberek között. A kolonizációt
meghatározzák a különböző területek fizikokémiai sajátságai, amelyek
kialakításához nagyban hozzájárulnak bőrfüggelékeink közül a fagygyú- és verejtékmirigyek. A bakteriális flóra a legstabilabb a külső hal-

lójáratban és az orrnyílásban, míg a
legváltozatosabbak a szárazabb bőrterületek, mint a kar, a kéz és a farpofák területe. Ismert az is, hogy
egy adott testtájra jellemző baktériumok nagyobb egyezést mutatnak
különböző egyének között, mint
ugyanazon ember különböző testtájairól származó mikrobák.
A testtájakon túl nagy fokban befolyásolja még a bőr mikrobiomját
az egyén életkora. Környezeti hatá-
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sok is befolyásolják a bőr mikrobiális
flóráját, így a ruházat, foglalkozás, életmód, kozmetikumok, antibiotikumhasználat, az ultraibolya fény, valamint a
hőmérséklet és a páratartalom. Az ember bőrflórája jóval változékonyabb,
mint a bélflóra az életünk során.
Elöljáróban tisztázzunk néhány
alapfogalmat. A reklámokból
jól ismert probiotikumok a
szájon át bejuttatott baktériumok és gombák, amelyek a
vastagbélben megtapadnak.
Az úgynevezett prebiotikumok pedig olyan vegyületek, elsősorban oligoszacharidok, amelyeket az
emésztőenzimek nem bontanak le, így változatlan
formában jutnak be a vastagbélbe, és ezáltal segítik a
jótékony hatású baktériumok
szaporodását. A szimbiotikum
kezelés pedig nem más, mint a
pre- és probiotikum kombinációs terápia, amely során a két
szer hatásai összegződnek.
Egy nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy legalább 160 baktériumfaj található meg a beleinkben,
amelyek összesen több mint 3,3 millió bakteriális génnel rendelkeznek.
Ez több mint százötvenszerese a saját
genomunkban megtalálható géneknek. Ezzel a temérdek génnel a
mikrobiom kiegészíti a mi korlátozott emésztő- és metabolikus kapacitásunkat. Azt is kimutatták, hogy
egy egészséges ember mikrobiomja

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
igen sokban különbözik olyasvalakiétől, aki valamilyen bélbetegségben,
Crohn-betegségben vagy fekélyes
vastagbélgyulladásban szenved.
Peer Bork német kutató csoportja
pedig fényt derített az Európában,
Észak-Amerikában és Japánban élő
emberek három különböző úgynevezett enterotípusára, amelyek
mindegyike egy szemernyit eltérő
módon állít elő energiát, képez eltérő vitaminokat, illetve befolyásolhatják bizonyos betegségekre való
hajlamunkat is. Nagyobb szükségünk
van ezekre a beleinkben élő potyautasokra, mint gondolnánk: energiát
„takarítanak be” a táplálékunkból,
olyan tápanyagokkal látnak el bennünket, amelyekhez másként nem
jutnánk hozzá, és meggátolják a káros baktériumok elszaporodását.
A mikrobiomunkat az édesanyánktól örököljük, amikor a nagyrészt (de nem teljesen!) baktériummentes méhéből a szülőcsatornán

umflórájának összetételét, és ezáltal az emésztőrendszer
barrierszerepének kialakulását,
illetve az immunrendszer megfelelő fejlődését. A felnőttkorunkra jellegzetes mikrobiomösszetétel körülbelül 3 éves korunkra alakul ki. A koraszülésben szerepet játszó, valamint a
koraszülöttekben bekövetkező
mikrobiom-változások, azaz a
„korai programozás” következményeként felnőttkori betegségek alakulhatnak ki.
Az előző években megdőlt az a feltételezés, hogy az intrauterin élet steril, és
hogy a magzat baktériumokkal nem
kolonizálódik. Fény derült arra is,
hogy érdekes módon a méhlepény
mikrobiomprofilja a szájüreg
mikrobiom-összetételéhez hasonlít. Az
anya szájüregéből hematogén úton, azaz a vér közvetítésével juthatnak a baktériumok a méhlepénybe, ahonnan a
magzatvízbe kerülnek. A magzat

keresztülhaladva a mikrobákban gazdag hüvelyen át végül világra jövünk.
Ebből következik, hogy számos
perinatális esemény hatással van az újszülöttek mikrobiomjának alakulására,
többek között a szülés módja (természetes vagy császármetszés), az anyatejes táplálás vagy annak hiánya, az első
élethetekben alkalmazott antibiotikumkezelés. Mindezen faktorok
döntően meghatározzák a bél baktéri-

élettani körülmények között is nyeli a
magzatvizet, ezáltal a magzati belek
kolonizálódnak a baktériumokkal.
A koraszülés hátterében az esetek
40%-ában fertőzés áll, ez lehet a hüvelyi flóra felszálló fertőzése, viszont
bizonyítást nyert a kóros szájüregi
flóra, a fogíny gyulladásának kóroki
szerepe is. A gyulladásos reakció,
amelyet a szájüregből a méhlepénybe,
magzatvízbe, majd a magzati szerveÉLET

zetbe jutott baktériumok okoznak,
koraszüléshez vezethet.
A szülés módjától függően nagyban
különbözik az egyes újszülöttek bőrének és beleinek normálflórája. A természetes úton világra jött újszülöttek
egy nagyobb diverzitású baktériumsereggel lesznek kolonizálva, amelyek közül többek igen fontosak az
emésztéshez, míg császármetszéssel
született társaik mikroflórája jóval
kisebb változékonyságú, és magában
foglalhat a kórházi környezetből
származó fajokat is. A bakteriális
örökség, amelyet az újszülöttek édesanyjuktól kapnak, mintegy pajzsként szolgál, azaz megvéd a veszélyesebb mikrobák kolonizációjától.
A császármetszés az újszülöttet kolonizáló első baktériumcsoportok
megváltoztatásával befolyásolhatja a
később megtapadó baktériumok mibenlétét, és hosszú távú hatást fejthet
ki az egészségre és a táplálkozásra.
Mikrobiális flóránk bizonyos törzsei gyulladásgátló hatásokkal rendelkeznek, segítik a regulátoros (szabályzó) T-sejtek kialakulását, míg
más törzsek gyulladásos citokinek,
hírvivők képződését serkentik veleszületett immunsejtekben. Többek
közülük rövid szénláncú zsírsavakkal
látnak el bennünket, ami energiaforrásul szolgál a bélhámsejteknek, míg
mások megemésztik a védelmet biztosító mucint. A mikrobiomunkról
felgyülemlő ismereteknek köszönhetően reményeink szerint mikrobiális
szövetségeseink segíthetnek majd
megelőzni fertőző, autoimmun és
daganatos betegségeinket, és meghosszabbítják majd egészséges életünket.
GLASENHARDT KATALIN
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LET NT KOROK INDIGÓKÉK-FORRÁSA, A FEST

SZTYEPPNÖVÉNY
TÜRINGIA ARAN
A történelem folyamán jószerivel az indigó volt az egyetlen természetes

Európában ezt a fest csüllengb l nyerték ki, és termesztésének elterjedés

beesett a Termékeny Félhold térségéb l érkez neolitikus földm vel k vánd

– szintetikus formában – ugyanezt az indigót használjuk a farmernadrá

Fest csülleng (Carl Lindman, 1922)

A

keresztesvirágúak családjába
tartozó, kétéves életformájú
festő csülleng (Isatis tinctoria) a
Kaukázustól Délkelet-Európáig terjedő
sztyeppéken honos. Régészeti leletek azt
sugallják, hogy 5–10 ezer évvel ezelőtt, a
mai Franciaország területén élő újkőkorszaki népek már felhasználták kender- és
lenszövetek színezésére. Az ősi egyiptomiak Kr. e. 2500 környékétől díszítették
vele ruházatukat és a múmiák köré tekert vászoncsíkokat. Számos európai,
vaskori sírból tártak fel a csülleng kék
színével dekorált ruhafoszlányokat.
Nagy Károly idejében, a Frank Birodalomban már termesztették a
csüllenget, és a középkorban Európaszerte elterjedtté vált a belőle nyert színezék alkalmazása. Mi több, csakhamar a bor után a korszak második legfontosabb nemzetközi kereskedelmi
cikkévé lépett elő. Termelésének legfontosabb központjai Németországban,
Franciaországban, Angliában és Olaszországban alakultak ki. A festéket „türingiai aranynak” is nevezték, ami azzal van
összefüggésben, hogy némely régióban
óriási gazdasági fellendülést hozott az
iparág. Az így meggazdagodott városok
egyik leghíresebbike Erfurt volt, ahol
1392-ben Európában elsők között alapítottak egyetemet a csüllengtermelés
hozta jólétnek köszönhetően. Máshol,
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Csüllengmalom fesztivál Türingiában,
napjainkban

például a franciaországi Languedoc vidékén, a busás vagyonra szert tett
csüllengkereskedők pompás kastélyokat, várakat és templomokat építettek.
Toulouse környékét, ahol akkoriban
500–700 csüllengmalom is üzemelt,
egyenesen a bibliai „tejjel-mézzel folyó
kánaánhoz” hasonlították.
Az ismert angol szólás „igaz, mint a Coventry-kék” onnan ered, hogy a térségben festett szövet messze földön híres
volt színállóságáról, kékjét sem a mosás,
sem a fénynek való kitettség nem fakította ki. Angliában olyan népszerű és jövedelmező lett a csülleng termesztése,
hogy még a gabonákat is kezdte kiszorí-
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Gyapjúfestés a középkorban
(British Library, 1482)

tani a művelt területekről, ami az 1500as évek végén éhínséghez vezetett. Ezért
I. Erzsébet királynő 1585-ben kiáltványban szabályozta a csüllenggel bevethető
földek nagyságát. Később enyhített a
rendelkezésen, de a kellemetlen szagok
miatt palotái ötmérföldes körzetében
nem engedélyezte a feldolgozását.
A kékre színezés
boszorkánykonyhája

A növény termesztése gazmentes, jó erőben lévő és gondosan művelt földet kívánt. A vetést többszöri kapálással tartották tisztán. A csüllengmalmokat többnyire a csüllengvetések közelében építet-

A FEST

CSÜLLENG

ÉNYB L
RANYA

ká formálták, és polcrendszereken 3–4
hét alatt kőkeményre szárították. Ez volt
az első erjesztési folyamat, amely még
nem igényelt különösebb szaktudást. Ezután apróra törték a golyókat, halmokba
rakták, belocsolták és másodszorra is
megerjesztették. Tovább aprítva vagy
porítva, majd csomagolva szállították.
Ezeket a munkafolyamatokat Gergelyffi
András így írta le 1814-ben: „Az így
béaratott levelek, szabad levegön ki-teritetve
meg-hervasztatnak, ahoz készült malomban
megörletnek, tapodtatnak, ’s tsomókba öszve
gömbőlyittetvén, ki száritatnak, és el-adatnak. Továbbá, ezen tsomókat, a’ vele kereskedők, botokkal öszve zuzzák, vizzel megásztatják, és halmotskákra öszvehánnyák,
hogy meg-peshedvén, öszve büdösödgyenek;
ezen szélyel hányást, meg-nedvesitést, és
öszve halmozást mind addig gyakorolják,
miglen nehéz büze el-enyészik; azonnal pedig tonnákra vervén, a’ Festöknek elárúlják…”

rmészetes kék színez anyagunk.
elterjedése feltételezhet en egy-

vel k vándorlásaival. Napjainkban

armernadrágok festéséhez.

rban

1482)

Csülllengkék n i ruházat a középkorból

Friss csüllenglabda, szárítás el tt

Aprított csüllengszínezék

EGY INDIGÓM VÉSZ
DISSZERTÁCIÓJÁBÓL

Horváth Hanga, indigóm vész szerint a csüllenget a
„kékfest ” helyett helyesebb „kéket fest ” színezéknek nevezni, mert a mai értelemben vett „kékfestés”,
továbbá annak nyersanyagai és technológiája csak a
XVII. századtól terjedtek el Európában. Addig f ként
gyapjút és posztót színeztek csüllenggel. A színezékek szerves molekulák, melyek oldott formában kötést alakítanak ki a festend anyag molekuláival, velük ellentétben a festékek használata a felszínre felhordott, rögzített pigmentek alkalmazását jelenti. Az
indigó a természetes és szintetikus színezék molekulájának neve, az indigót tartalmazó növények általános neve és az általuk létrehozott szín is.

ték meg. Mivel a kultúra gyorsan
kizsarolta a talajt, a malmokat gyakran
szétszerelték, majd a növény vetésforgóban kiszabott helyét követve, az újabb
föld közelében ismét felállították.

Az első évben a tőlevélrózsák leveleit
2-3 alkalommal leszedték. A frissen levágott leveleket általában lóvontatású favagy kőkerekekkel masszává trancsírozták a csüllengmalmokban, majd golyókÉLET

A növény nem kész indigómolekulákat, hanem annak előanyagát tartalmazza. A porított csüllengpigment színezékanyaggá történő átalakítása csak felettébb
bonyolult kémiai folyamatok eredményeként valósulhat meg. A régi mesterek
féltett üzleti titokként használták saját receptjeiket, így csak rébuszokban jegyezték fel azokat. Ha valaki pusztán megfigyelte a színezés munkafolyamatait, az
nem volt elég a vegyi üzemek rejtélyeinek felderítéséhez. A hozzávalók (például
korpa, élesztő, sör, mésztej, gálicolaj, porított buzérgyökér, részeg ember vizelete)
kacifántos elegye esetenként bonyolult
erjesztési folyamatokon ment keresztül,
fázisonként speciális várakozási időkkel,
sajátos kémhatás- és hőmérsékletigényekkel. Különösen a megfelelő kémhatás beállítása igényelt nagy gyakorlatot,
hiszen azt pH-mérő hiányában tapintással, szaglással, ízlelgetéssel és próbafestésÉS
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sel ellenőrizték. E nagy szakértelmet
követelő műveletet „előhívásos festési eljárásnak” vagy „csávaszínezésnek” is nevezik. A csávában tulajdonképpen a
vízben oldhatatlan színezéket vízben
oldódó vegyületekké változtatják,
majd belemártják a színezendő anyagot, és amikor kiemelik a levegő oxigénjére, a szálakon finoman eloszlott
oldott vegyület újra vízben oldhatatlanná oxidálódik. Vízben még tovább
oxidálódik, és további merítésekkel,
oxidálással lehet sötétebb színárnyalatokat elérni.
Unikornisvadászat falikárpiton

Kárpitok, kódexek

A középkor folyamán a kék a szentség,
alázat és erény szimbólumává, továbbá a
királyi szín megtestesítőjévé vált. Viselőjének méltóságot kölcsönzött és jómódúságát is sejtette. A rendkívül drága, ásványi eredetű ultramarinkék pigmentek
festészetben való alkalmazása a megrendelők anyagi és társadalmi presztízsét
tükrözték. Ellenben az öltözködésben
az indigókék divatja egyre inkább hódított a köznép soraiban is; nemcsak a
nemesek, hanem a cselédek és kézművesek is viselték a vele festett kelméket.
A csülleng kékjét a gazdagok szívesen alkalmazták falikárpitok dekorálására is. Ezeket nem mosták ki, és általában az erős fénytől is óvták. Ennek
következtében – ugyan veszítettek
Fest

eredeti ragyogásukból – a ruhákhoz
viszonyítva színük kevésbé fakult ki
az elmúlt századok során. Az egyik
leghíresebb ilyen alkotás az a misztikus unikornisvadászatot bemutató,
hét részből álló falikárpit, melyet valószínűleg
Flandriában
vagy
Wallóniában szőttek 1495 és 1505
között. Színezék gyanánt a középkor mindhárom legfontosabb festőnövényét felhasználták: a kékhez a
festő csüllenget, a sárgához a festő
rezedát, a piroshoz pedig a festő buzért. Ezen a falikárpiton a kék szín
dominál. A csüllengkék őrizte meg
leginkább eredeti színét, ugyanakkor a zöld növényzet szintén kékre
változott az évszázadok alatt.
Kódexek illusztrációicsülleng bolygatott gyomtársulásban (Mosoni-sík, 2015)
hoz is használtak a növényből származó kék
pigmenteket. Ezeket láthatjuk például a VII–
VIII. századból ránk maradt lindisfarne-i evangélium lapjain, melyeket az
Északi-tenger Szent Szigetének szerzetesei készítettek.
Legendás
harci mázak

Egyes források szerint némely ősi britek törzsi jelek
tetoválására, a kelta és skót
harcosok pedig – az ellenség megfélemlítésének céljából – harci arcfestéknek is
használhatták a szinte világító kék színt. Erre antik
írott források alapján következtetnek, valamint abból, hogy a harcosok feltárt
sírjaiban megtalálták a nö1618
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vény porított pigmentjét. Badin István
idekapcsolódó cikkéből idézve: „Plinius
így ír erről: »A brit asszonyok és szüzek
bizonyos alkalmakból csüllenggel dörzsölték be testüket és körbe-körbe járkáltak.« Vitruvius is említi a kékítő csülleng
használatát a kelta törzseknél: »Fekete
szem, piros vagy kék arc, ezek a kelta
asszonyok kedvelt színei.« Caractacus király és brit harcosai csüllengből nyert kék festékkel mázolták be testüket a betolakodó rómaiakkal vívott elszánt csatáik előtt, ami félelemkeltővé tette a megjelenésüket. Fennmaradt krónikákból tudjuk, hogy a
rettenthetetlen Boadicea királynő is indigókékre festett testtel vezette harci szekerét. A
félelmetes megjelenésen túl a csüllengnek és
az indigónak van még egy titka: nagyon erős
összehúzó hatással rendelkezik a festett testfelületre, így sebesülés esetén csillapítja a vérzést.” Bizonyos történészek azonban
kételkednek az ókori írások fordításának precizitásában, és inkább úgy vélik,
hogy a harcosok más festőanyagokból
készítették harci díszeiket, és legfeljebb
csak sebhintőporként hordhatták magukkal a csüllengpigmentet.
Az európai indigó netovábbja

Néhány térségben már a XVI. század
második felében hanyatlani kezdett a
csülleng hozama és minősége, ami azzal volt összefüggésben, hogy – a vetésforgó kiiktatásával – monokultúrában kezdték termeszteni, így kimerült
a talajok termőképessége és egyúttal
elszaporodtak vetésterületén a gyomok, kártevők és kórokozók. A KeletIndiába vezető hajóút felfedezését követően, 1560 tájékán drámai fordulóponthoz érkezett az európai csüllengkereskedelem. A nagy mennyiségben
behozott, pillangósvirágúak családjába
tartozó indigó (Indigofera tinctoria) kék
festékanyaga ugyanis olcsóbb és színé-

A Lindisfarne-i evangélium 27. lapja

ben tartósabb volt a csüllengszínezéknél.
Mindehhez hozzáadódtak az időközben kitört harmincéves háború (16181638) pusztításai és a vele járó bizonytalanságok. A visszaesés mértékét jól
illusztrálja, hogy Türingiában 1616ban még több mint 300 falu foglalkozott csüllengtermesztéssel, 1629-ben
már csak 30.
Ám még így is három évszázadot kellett várni a csüllengtermelés teljes megszűnéséig, mert néhány országban halálbüntetést is magába foglaló tilalmakkal
próbálták megfékezni az indiai indigó
felhasználását. Mindazonáltal, a kékfestésből származó óriási profit ezután már
nem a csüllengbárókat, hanem leginkább a Kelet-indiai Társaságok kereskedőit gazdagította. Később a növényt
már csak segédanyagként alkalmazták
az indigó erjesztési folyamatában.
A növénynek számos népi magyar elnevezése utal hajdani felhasználására: festőfű, kékfestő, kékfonal festéke és
repczeindigó. Szathmáry László A
gyapjúfestőfű magyarországi útja című írásában rávilágított, hogy Türingiából
már a XIV. században szállítottak hazánkba csüllengből készült festőgolyókat. Ugyanakkor, a növény első magyarországi termesztésére csak 1763-tól
találunk utalást, amikor Mária Terézia
elrendelte, hogy Bácskát betelepítteti, és
a telepeseknek a csüllengtermesztés
meghonosításával nyújt segítséget a
megélhetéshez. Ekkortájt azonban már
leáldozóban volt a növény termelése,
hiszen a belőle készült színezék nem
tudta felvenni a versenyt a tengeren tú-

li gyarmatokról beözönlő indigóval.
Napóleon, kék színű egyenruhában masírozó hadseregével nemcsak a francia
csüllengtermelést élesztette újjá, hanem
kontinentális zárlata a brit kereskedők
kizárásával nálunk is fellendülést okozott. Csakhogy művelése – néhány évi
prosperálás után – a francia császár bukásával végképp lehanyatlott.
A csülleng hazai termesztésének
mintegy százéves időszakában több neves szakember is lelkesen munkálkodott fellendítésének érdekében. Közöttük Katona Dienes több mint harminc
cikkében buzdított a csüllengtermesztésre, továbbá megalapította az „Európai Indigótársaságot”. 1864-ben könyvet
is jelentetett meg „Európai indigó
netovábbja” címmel. Tulajdonképpen a
szerző halálával szűnt meg a csüllengtermesztés hazánkban. Szathmáry szavaival: „A csülleng, az »európai indigó
netovábbja« nem tudta felvenni a versenyt
az indigóferával, elbukott.” Csakhogy az
indiai indigó diadala sem tartott sokáig.
Katona halála után hat évvel, 1880-ban
felfedezték a szintetikus indigót, amely
a piacról hamar kiszorította a természetes festéknövényeket (lásd az erről szóló,
A farmeröltözék kémiája című írásunkat
a 2016/49. számunkban – a szerk.). A világ utolsó működő csüllengmalmai az
1930-as években zártak be, az angliai
Lincolnshire-ben.
A feledésbe merült csülleng mostanság
főként száraz gyepekben, olykor enyhén
bolygatott helyeken, gyomtársulásokban
fordul elő. Védett és vörös listás fajunk.
A hazai populációk feltehetően az egykori termesztéséből kivadult állományok
maradványai, de az is elképzelhető, hogy
a faj – pontusi-pannóniai elemként – őshonos a Kárpát-medencében. Érdemes
megemlíteni, hogy a XVII. században
az Amerikai Egyesült Államok keleti részébe is betelepítették, ahonnan továbbterjeszkedett a nyugati államokba, s ott
jelenleg özönnövényként tartják számon, és célzott intézkedésekkel próbálják gyéríteni.
Gyógyító és környezetbarát

Nemcsak festőnövényként, hanem
gyulladáscsökkentő gyógynövényként
is használták ősidők óta. Már antik tudósok is ajánlották sebek, fekélyek és
aranyér kezelésére, a középkorban kígyómarásra is javallották, továbbá fontos összetevő a hagyományos kínai
gyógyászatban. Az elmúlt évtizedekÉLET

Csüllengkék harci dísz

ben fitokémiai,
biológiai
és
farmakognóziai vizsgálatok sorát végezték a növényen és számos másodlagos anyagcseretermékét azonosították, melyek közül néhány a humán
gyógyászatban is ígéretesnek tűnik.
Nem csupán antibakteriális, hanem
gomba- és rovarölő hatású anyagok is
fellelhetők a növényben. Magjából
nyert olaját és a levelek préselt nedvét a
kozmetikai iparban is felhasználják,
például arcvizekben, testápolókban,
habfürdőkben, samponokban és krémekben. Türingiában a ’80-as évek
vége óta újra termesztik és helyben feldolgozzák. A több országot összefogó
európai uniós SPINDIGO Projekt keretében csüllengtermesztési kísérletek
folynak vegyszermentes favédőszerek
készítéséhez. Angliában egyre nagyobb mértékben termesztik mint biológiailag lebomló, környezetbarát textilszínezék-alapanyagot és a nyomtatópatronokban a mérgező festékek helyettesítésére. A szigetországban a zöld
levelek jelenlegi évi hozama hektáronként 25 tonna körül alakul, melyből
100 kilogramm indigó nyerhető ki.
Türingiában, a növény számára kedvezőbb klímának köszönhetően, akár
ennek kétszerese is lehet a levágott levélmennyiség. A térségben található
Rohrborn településen évente megrendezik a csüllengmalmok fesztiválját, amikor újfent lovat fognak a malomba, és vidám hangulatban felelevenítik a csül lenglabda készítésének
munkálatait.
PINKE GYULA
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A HAMUZSÍRF ZÉS
MAGYARORSZÁGON
Magyarország legf bb exportcikke a XVIII. században egy bizonyos fehér por volt, melyet növényi alapanyagokból kezdetleges vegyipari eljárással nyertek ki. Kiváló min sége miatt
hatalmas árat fizettek érte nyugaton és hatalmas árat
fizettünk érte itt Magyarországon. Erd ink túlnyomó
része ekkor vált szó szerint hamuvá és füstté.

C

supor Tibor Kis-Balatonról
szóló könyvében leír egy érdekes felfedezést. 1828-ban
Bajomy István Zala vármegye vízi
mérnöke az elmocsarasodott Foglár-völgy szabályozási munkálatai
közben azt vette észre, hogy a
völgy egy 1773-as térképen még
mint egy bőfüvű legelő szerepel.
Mi történhetett a folyóvölggyel e
rövid fél évszázad alatt? A jelenség
nem egyedülálló, régészek 1966ban Zalalövőnél egy malom feltárása közben négy méter üledék alól
ástak ki XV. századi edényeket.
Honnan származhatott a megnöSzabadtéri hamuzsírf zés
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vekedett üledékmennyiség? Klímaváltozás? Antropogén hatások?
A jelenség hátterében a XVIII.
században megduplázódó népesség
és a nyugatról begyűrűző ipari fellendülés áll.
Füstölg tuskók

Túldramatizált képen sötét égbolt alatt
lángoló hegy- és dombvidéki erdők
füstje fojtogatta az apokaliptikus táj lakóit. Nyerészkedő birtokosok szállították külföldre a magyar erdőket, amerre jártak nyomukban üszök és füstölgő
tuskók milliói maradtak. Valahogy így
képzelhetjük el a török uralom leáldozása utáni első századot. A kép egyáltalán nem túlzó, még 1869-ben is hasonló látvány miatt írt jelentést az országgyűlésnek Lónyai Menyhért
pénzügyminiszter. „Az ungvári erdőkben a rég korhadó sok ezernyi omolvány
békén nyugszik: de ameddig a szem csak
ellát, minden irányban karcsú füstoszlopok
gomolyognak az ég felé, s a kérdésre, hogy
ez mit jelent, rendesen az a válasz: ott
hamuégetők működnek. Ezek ugyanis a
legvastagabb, de legnagyobb részt teljesen
egészséges bikkfákat fölkeresvén, azok
természetes vagy mesterségesen vájt oduiba
ökölnyi taplót dugnak, s azt meggyújtván,
tovább ballagnak, hogy e műtétet a legközelebbi bikknél ismételjék. E fák lassanként meggyulladván égnek, míg a tűz anynyira elharapozódott, hogy egyensúlyt
veszve, összeomlanak. Ily óriás alól azután egy-két zsák hamut kaparnak ki...”
Mostanában egy darab fáért, vagy
kisebb facsoportért is ölre mennek a
környezetvédők és az aktuális befek-
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Káliumkarbonát
tiszta állapotban

tetők. A XVIII. század derekán még
nem volt ilyen nehéz dolguk a faipari
vállalkozásoknak, gyakorlatilag szabadon termelhették ki a birtokukban lévő rengetegeket.
Európa erdőtérképe teljesen máshogy
nézne ki, ha a kálium-karbonát
(K2CO3) előfordulna a természetben.
Sajnos ez az anyag rendkívüli módon
sok vizet képes felvenni, így bármilyen
csapadék, vagy folyó víz azonnal feloldja. Nyugat-Európában az ipari forradalom kezdetén a megnövekedő
energia és nyersanyagigény jelentős részét az erdők fedezték. Faszén, hamuzsír, kátrány, gyanta, épület- és szerszámfa érdekében megyényi területeket taroltak le. A fellendülő ipar hamar
kimerítette a helybéli erdőket, így az
ottani vállalkozók fokozatosan haladtak kelet és észak felé újabb és újabb erdőterületeket vonva be az ipar számára. Magyarországon korábban is folyt
hamuzsírtermelés, de erdőinket ipari
méretekben csak a XVIII. század első
harmadától vonták be a termelésbe.
Jellemzően külföldi vállalkozók jeleskedtek az iparág hazai megteremtésében. Ott Kristóf Svájcból érkezett Magyarországra, ő volt az első, aki ipari
mennyiségben kezdett nyugatra exportálni hamuzsírt. Sok helyen zsidók
bérelték az erdőket, az ő nevüket őrzik
a turistatérképeken gyakori Zsidó-rét,

Hasznosítás következtében elt n erdeink a
XVIII. században

Zsidó-irtás, Zsidó-pokol dűlőnevek. A
községek, nemesek örömmel fogadták
a bérlőket, hiszen a dombsági és
hegyvidéki területeken található zárt
és megközelíthetetlen erdőikből
viszonylag kevés hasznot tudtak
nyerni. Ezidáig az erdőt a legkevésbé
értékes területnek tartották,
ahol tudtak, vállalkozókat
fogadtak, akik kiirtották,
hogy aztán helyüket szántóföldek, legelők vegyék át.
Telepesek érkeztek és
irtványfalvakat hoztak
létre. Ha bárhol -lehota,
-szabadi, -vágás utótaggal
rendelkező falvakkal találkozunk, feltehetjük, hogy
irtványfalvak ezek. Még a
XIX. század elején is jobban
megérte helyben elégetni az
erdőt, mint faanyagként
áruba bocsátani. Mindaddig, amíg ez a
közgazdasági helyzet fennállt, a hamuzsírfőzés gazdaságos maradt.
Kelendőségét főként nélkülözhetetlensége adta. Nyersanyaga volt
az üveggyártásnak, szappanfőzésnek, használták salétromkészítéshez, textilfehérítéshez, bőrök cserzéshez. Összetétele 50–80% káliumkarbonát (K2CO3),) 5–20% káliumszulfát (K2SO4) volt, valamint
néhány százalék szóda (Na2CO3) és
kálium-klorid (KCl).
Egy fa tömegéből elégetés után (eljárástól függően) körülbelül 0,2–
2 százaléknyi hamu maradt vissza,
melynek csupán 1/6–1/10 részéből lett

hamuzsír. A magyar hamuzsír világhírét a jól megválasztott eljárásnak és
a megfelelő alapanyagnak köszönhette, ez a korabeli vegyipari csúcstechnológia ismert volt Európában.
1764-ben Dmitrij Lodigin cári udvari
tanácsos a magyarországi hamuzsír
hírére „saját jószántából és kíváncsiságból” ellátogatott hazánkba, s az itt
tapasztaltak alapján arról számolt be a

Hamuzsíréget hármas kemence

szálláscsináló tábornoknak, hogy Magyarországon egészen másként történik a hamuzsírfőzés, mint Oroszországban.
Hamuból érték

Mielőtt rátérnénk a hamuzsírfőzés
földrajzi szempontjaira érdemes áttekinteni a magyarországi hamuzsírfőzés eljárását.
Ennek első lépése a hamutermelés. Viszonylag egyszerű módon lehet fából hamut varázsolni, el kell égetni. Amikor
azonban egész hegyoldalak erdeit kell
hamuvá alakítani már korántsem egyÉLET

szerű a helyzet. A legegyszerűbb eljárás
az álló fák odvaiba égő taplót helyezni és
utána megvárni, míg a fa elhamvad belülről. Az elhamvadt fák helyén összelapátolt hamu azonban sok szennyezőanyagot tartalmazott, és bármelyik eső
akármikor elmoshatta. Nem beszélve
az okozott erdőtüzekről, ahol a hamu
nagy része a szél martalékává vált. Valamivel szofisztikáltabb eljárás volt az
összehordott fák elégetése egy gödörben, itt már kevesebb szennyezőanyag
került a hamuba, de a füst még mindig
elvitte a hamu egy részét. Magyarországon a fát jellemzően kemencékben
égették el „fedél alatt”. Ezáltal kizárták
az anyagveszteséget és az időjárás viszontagságait. A hamutermelés így a
feldolgozás helyszínén történhetett.
Ezen kívül volt még egy pofonegyszerű eljárás: szekeresek járták a városokat
és falvakat főként télen, de nyáron is és
összevásárolták a lakossági hamut,
amely a fűtésből, főzésből, műhelyekből származott. Környezetvédelmi
szempontból és ráfordított munkaidő
alapján is ez volt a legideálisabb módszer. A magyar hamuzsírgyártás
nyersanyagában is eltért a
máshol alkalmazott technológiától. Oroszországban például a legkiválóbb minőségű
szálfákat égették el hamunak,
Magyarországon ezzel szemben avart, gallyakat, korhadt,
kidőlt fákat, sőt, metszésből
származó szőlővenyigét részesítették előnyben. Korhadt fákban a hamuanyag akár tízszeresére is feldúsulhatott a nyers
fákhoz képest. A bakonyi
Szentgál település például évente újította meg a szerződését a
német bérlőkkel, kizárólag korhadt, kidőlt fákra. Amikor kiderült, hogy a bérlők a szálfákat is kivágják, a község egyszerűen betiltotta a hamuzsírfőzést.
A második lépés a szállítás. 1764-ben
a magyar hamuzsírexport 3686 tonna
volt, amelyhez körülbelül 20 millió
köbméter fát kellett elégetni. Egy hamuzsírfűző hutához legalább 8–10 ezer
hold erdő kellett, de még így is előfordult, hogy a hutát át kellett költöztetni
amikor már nem volt a környéken elégethető erdő. Ilyen körülmények között volt, hogy kilométerekről hordták
a fát, vagy a hamut a hutához. Lankásabb területen kocsiutakat kellett kialakítani az addig érintetlen erdőkben,
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nehezebb terepen szamarakra pakolt
puttonyokkal zajlott a szállítás. Néhány üveghuta foglalkozott hamuzsírkészítéssel, ilyen esetben például a
huták fűtésénél keletkezett hamut dolgozták fel helyben, így egyszerre spórolhattak a nyersanyagon és a szállításon is. Az összegyűjtött hamut hamuházakba gyűjtötték össze.
Ezután következett a kilúgozás. Az
első fázisban a hamuban rejlő káliumot
nyerték ki lúgozással. Célszerű volt az
eljárás előtt belocsolni a hamut és egy
napig állni hagyni, így több anyagot
lehetett belőle kinyerni. Ezután a hamut kétfenekű hordókba gyömöszölték, alul szalmával vagy vászonnal
akadályozták, hogy áthulljon az alsó
részbe. A sorba állított hordókat majdnem színültig töltötték, a tetejére pedig az előző folyamatból maradt gyenge lúgot, majd forró vizet használtak.
Az alul kifolyó lúgot facsatornák vezették egy nagyobb kádba. Amikor a
kifolyó anyag elvesztette csípős „ízét”
jöhetett a következő adag hamu.
Ezután következett a lúg kifőzése. A
kádakban összegyűlt lúg körülbelül
20% hamuzsírtartalommal rendelkezett. A következő fázisban a víz elfőzése következett, melyet hatalmas vasüstökben végeztek. Lassú tűzön, folyamatos kevergetés mellett nagyon
oda kellett figyelni, hogy a hamuzsír
ne száradjon rá az üst oldalára, ugyanis nagyon nehéz volt onnan eltávolítani. A kapott sűrű massza ekkor még
sötét színű volt, ezért fekete hamuzsírnak nevezték. Előfordult, hogy már
ezt az anyagot is kereskedelmi forgalomba hozták, de messze nem volt
olyan értékes, mint a kalcinálás után
nyert hófehér anyag.
A következő lépés tehát a kalcinálás,
finomítás volt. Mivel a sötét színt elsősorban a szerves szennyeződés okozta,
a finomítás során ezt a tartalmat távolították el, ugyancsak hevítéssel. Magyarországon ez is fedett helyen, boltíves kemencében történt. A folyamat
nagy precizitást igényelt, túl alacsony
hőmérsékleten nem fehéredett ki a hamuzsír, túl nagy hőmérsékleten pedig
a kemence anyagával reakcióba lépve
üveg keletkezhetett. Nyers hamuzsírt
helyeztek a kemence közepére, melyet
téglafal választott el a tűztől, nehogy
keveredjen a tűzből származó friss hamuval. Vasgereblyével többször át kellett forgatni, hogy a szerves anyag és a
1622



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



maradék víz kiéghessen. A hófehér,
zsíros tapintású végterméket légmentesen zárható hordókba csomagolták,
majd fuvarosok szállították raktárba,
vagy a piacra.
Tájátalakítás és
mikroklíma-változás

Debrecen az erdélyi részek, Pest pedig a dunántúli és felvidéki hamuzsírfőzők fő piaca volt. A már említett nyugatról kelet felé tartó erdőirtási tendencia Magyarországon is
megfigyelhető. Először a Dunántúlon futott fel ez az iparág, majd
a Felvidék erdői következtek.
1800-as években kapcsolódott be a
Zemplén-hegyvidék, Füzér, Komlóska és Hollóháza, majd később
Erdély. A zárt, félreeső, hegyvidéki erdőknek még ekkor is a leggazdaságosabb hasznosítási módja
volt a hamuzsírfőzés.
A hamuzsírfőzés jelentős szerepet
játszott a magyarországi erdők eltűnésében, habár nem feledkezhetünk
meg a faszénégetők munkásságáról
sem. Míg a faszénégetők egészséges
fákat égettek, a hamuzsírfőzők a
korhadt példányokat részesítették
előnyben. A letarolt erdők látványa
ösztönözte a XVIII. században meghozott erdőtörvényeket, melyek
próbálták útját állni az erdők eltűnésének. Mária Terézia intézkedéseivel
egy időre leállíttatta a magyarországi hamuzsír exportját.
A letarolt erdők nem csak a tájképet változtatták meg, átalakult a terület mikroklímája is. A növényzet
eltűnése következtében megnövekedett a talajerózió, különösen a meredek területeken. A lehordott talaj
megnehezítette az erdő újratelepítését, vagy regenerálódását. Megnöve-
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Faszénéget boksa – elfüstölt erd k

kedett az árvízveszély. A lehordott
üledék belekerült a vízhálózatba, elmocsarasította a patakvölgyeket, az
alföldi folyókat, szerepet játszhatott
a Balaton feltöltődésében is.
A hamuzsírhuták, üveghuták általában a környék zsellérei közül toborozták a munkaerőt. A hatalmas távolságok miatt a munkások többnyire a huta környékén telepedtek
meg. Több település ilyen huta mellett született meg, nem véletlenül
kapták a -huta utótagot. Még akkor
is, ha később átnevezték őket, például: Ötházhuta – Mátraszentimre, Fiskalitáshuta – Mátraszentlászló, Felsőhuta – Mátraszentistván. Mivel a hamuzsírfőzés meglehetősen vízigényes munka volt a huták elsősorban
jól megközelíthető patakvölgyekben
létesültek, ahol az erdei utak összefutottak. Ilyen patakvölgy volt például a Szalajka a Bükkben, amely a
Sal alcali latin kifejezés szlovák megfelelője. A lakosok saját használatra
földeket törtek fel, azaz megteremtették egy leendő település magját.
1830-ban zárt be a Károlyi-család
birtokában lévő füzéri hamuzsírhuta.
Utoljára az Ung vármegyei erdőségekben főztek hamuzsírt, mint az Lónyai
Menyhért jelentésében is olvashattuk.
Ekkor már annyira felszökött a fa ára,
hogy jobban megérte anyagként eladni, mint hamuként értékesíteni. A
XIX. században a technológiai fejlődés
egyszerűbb módszereket hozott; immár
gyapjúverítéket, stassfurti kálisót, vagy
cukorrépamelaszt használtak fel erdőégetés helyett. A füst elszállt, maradék erdőink fellélegezhettek, de a
tájkép véglegesen megváltozott.
SZÁVOSZT-VASS DÁNIEL

PÉNZÜGYEINK

VÁRATLAN TÚLKÖLTEKEZÉS
z élet minden területén, így a pénzügyeinkben
is sokszor jelenik meg nem várt vendégként a
túlvállalás, amelyet mindenképpen szeretnénk
elkerülni. Számtalan esetben azonban nem készülünk
fel a megelőzésre és azokra a teendőkre sem, amelyekkel elkerülhetnénk azt. De mi is valójában a pénzügyi
túlvállalás? Röviden az, amikor pénzügyi egyensúlyunk és likviditásunk olyan ok vagy okok miatt borul
fel, amelyre nem is számítottunk. Tetézi a bajt, ha saját
magunk ezt a túlvállalást nem tudjuk kezelni, megoldani és baj nélkül lezárni.
Mindennapi pénzügyeink kezelésében alapvetően addig nincs baj, míg a bevételeink – fizetés, nyugdíj, ösztöndíj, megtakarításokból származó bevételek stb. – tartósan fedezik a rendszeres – étkezés, rezsi, ruházkodás
stb. – és eseti – oktatás, karácsonyi ajándékok stb. – kiadásainkat. Fontos ehhez hozzátenni, hogy ez az egyensúly addig könnyen kezelhető, amíg egy, a szokásos kiadásokhoz képest nagyobb összegű és általában beruházás jellegű kiadás nem kerül látótérbe, terveink közé.
Hogyan kerülhető el egy ilyen tervezett beruházási
költésnél vagy nagyobb összegű váratlan kiadásnál,
hogy ne essünk a túlvállalás kínjába? Talán a legegyszerűbb, ha okos, előrelátó takarékossággal már jó előre
összegyűjtjük azt a keretet, amelyet el fogunk használni egy ilyen kiadásra (például bútorcsere, a gyermek
felsőfokú iskoláztatása, külföldi családi síelés stb.). Az
ilyen óvatosság és időben történő felkészülés gyakorlatilag sosem hozza közelünkbe a pénzügyi túlvállalás,
túlköltekezés fogalmát.
Ha a nagyobb összegű és beruházás jellegű tervezett
kiadás csak idegen pénzből, hitelből valósítható meg, akkor a szokásosnál jóval nagyobb előrelátás szükséges.
Leginkább azért, hogy a hitel visszafizetésének minden
feltételét és költségét bele tudjuk-e illeszteni hétköznapi
pénzügyeinkbe, azaz abba, hogy bevételeink tudnak-e

A

A VILÁG PÉNZEI

Svéd korona

fedezetet nyújtani a hitel összes terhére, mert ellenkező
esetben túlvállalhatjuk magunkat. Az ilyen típusú hiba
általában abból ered, hogy előzetesen nem mérjük fel
pontosan, hogy a hitel visszafizetésének terhe az induláshoz képest később akár magasabb is lehet. Azzal is számolni kell, hogy azonnal pénzügyi egyensúlytalanságot
okoz, ha a hitel futamideje alatt csökken a család bevétele, mert például gyermek születik és egy kereső hoszszabb időre kiesik. Arra is gondolni kell, hogy sokféle
olyan váratlan, nem tervezett kiadás is adódhat, ami felboríthatja a hitel egyébként megszokott törlesztési kötelezettségét.
A pénzügyi túlvállalás elgondolkodtató és inkább
érzelmi indíttatású oka sok esetben, hogy olyan kiadásba, beruházásba vágunk bele, amelyet inkább a
szemünk akar, eszünk kevésbé és végül többe kerül,
mint amire lehetőségünk lenne vagy előre kiszámoltunk. És ha már megvettük, akkor ennek érdekében
teljesen át kell alakítani a kiadási oldalt, vagy több bevételre kell szert tennünk, hogy valamennyire egyensúlyban maradjunk. Elég talán csak arra a sok nagy
összegű, főleg beruházás jellegű (például
éldául számítástechnikai, elektronikai cikkek, autók) hirdetésre gondolni, melyek sok csatornán elérnek minket. Szokták
az ilyen, inkább érzelmi döntésre mondani azt, hogy
ami ma örömet okoz, az hosszú távon áldozatot fog
követelni tőlünk.
Pénzügyi túlvállalás akkor is előfordulhat, ha gyermek, unoka vagy családi barát fordul hozzánk és kér
kölcsönt tőlünk. Sokszor nem könnyű nemet mondani,
meg nem is akarunk, mert segíteni szeretnénk. Ilyenkor
persze a pénznek már volt célja, mert egy dédelgetett
kiadásra – lakásfelújítás, külföldi nyaralás stb. – spóroltuk
össze, mégis inkább kölcsönadjuk. Azt talán még
könnyen tudjuk kezelni, ha a családi, baráti kölcsön
teljes visszafizetése valamennyit késik a megállapodáshoz
képest, de azt már semmiképpen, ha sokáig várhatunk
arra, netalán sosem látjuk a kölcsönadott pénzünket.
Egy ilyen helyzet alaposan felboríthatja pénzügyi
nyugalmunkat.
A legutóbbi pénzügyi válság egyik legfontosabb kijózanító folyománya talán az, hogy a vállalkozások és háztartások napjainkban jóval óvatosabban, előrelátóbban
mérik fel a felvállalni tervezett pénzügyi terheket annak
érdekében, hogy a válságban megtapasztaltak még egyszer ne forduljanak elő és a túlvállalás elkerülhető legyen. Ezt támasztják alá a fogyasztásra, beruházásra vonatkozó legfrissebb statisztikai adatok is, melyek azt mutatják, hogy az ilyen irányú költések néhány kivételtől
eltekintve alig-alig nőnek, mert egy kicsivel körültekintőbbek lettünk.
PALLA GÁBOR
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Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai

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, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtör – Romhányi Dóra feladványa
Megoldás: 52+14=66
2. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: 161
(A két széls szám négyzetét írjuk le középen egymás mellé.)
3. fejtör – Csík Csaba feladványa

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Északkelet felé

3. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik tudományág olvasható ki a bet rejtvényb l?

2. fejtör – Csík Csaba feladványa

Melyik a kakukktojás az fenti négy szó közül?
A helyes megoldáshoz vegye ﬁgyelembe a bet k színeit is!
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Melyik az a legnagyobb kétjegy szám,
amelyiket a kérd jel helyére írhatjuk?

ADATOK ÉS TÉNYEK
Módszerek és stratégiák az újbóli sikeres
elhelyezkedéshez

A munkanélkülivé válás esetén a megkérdezettek közül legtöbben – áthidaló megoldásként a kiesett jövedelem pótlására vagy az újbóli elhelyezkedést segítendő
– az alkalmi munkavállalás, valamint a tanfolyamon,
átképzésen való részvétel stratégiáját választanák. A
harmadik és negyedik helyre az újabb szakma megszerzése, valamint a nyelvtanulás alternatívája került.
Ilyen esetben a férfiak inkább vállalnának alkalmi
munkát, költöznének el vagy mennének külföldre dolgozni, mint a nők. Viszont a gyengébbik nem körében
népszerűbb stratégia ismereteik bővítése tanfolyamon
vagy átképzésen és egy újabb végzettség megszerzése.

A munkaerő-felmérés 2015. I. negyedévi kiegészítő
felvétele kitért a munkanélküliség során használt
módszerekre, stratégiákra, megoldásokra, amelyekkel
elérhető az újbóli sikeres elhelyezkedés.
Életkortól lényegében függetlenül a – 19–64 éves –
megkérdezettek legnagyobb arányban (41%) a társadalmi, kapcsolati háló (ismerősök, rokonok, barátok) segítségében bízva igyekeztek munkanélküliből foglalkoztatottá
válni, a legutóbbi álláskeresésük alkalmával 32%-uk
közvetlenül lépett kapcsolatba a kiszemelt munkáltatóval, 15%-uk pedig a
A munkanélküliséget megtapasztaló* 19–64 évesek megoszlása
munkaügyi központon keresztül próa munka megtalálásának módja és településtípusok szerint
bált ismét munkát találni. Ezekhez
képest kevesebben helyezkedtek el Község
újból álláshirdetés útján (8%) vagy
vállalkozás indítása révén (3%). A fér- Város
fiak és a nők adatai nem tükröznek
markáns eltérést, a két nem közel azonos arányban alkalmazta az előbb fel- Budapest
sorolt módszereket a sikeres elhelyezkedés érdekében.
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A korosztályok közül a 19–24 éveMunkaügyi központ segítségével
Ismer sök, rokonok, barátok segítségével
sekre volt leginkább jellemző az átlagostól eltérő munkakeresési metódus.
Maga lépett kapcsolatba a munkáltatóval
Hirdetett hirdetést olvasott
A fiatalabbak a többi korosztályhoz
Vállalkozásba kezdett
Egyéb
képest nagyobb arányban vették
igénybe a munkaügyi központ segít- * Aki sokszor volt munkanélküli, az utolsó álláskeresésére vonatkozóan adta meg a választ.
ségét a munkakeresés során, másrészt
őket jellemezte legkevésbé, hogy közvetlenül keressék meg a munkáltatókat, jussanak munJellegzetes életkori különbség,, hogy a fiatalabbak jókához hirdetés útján vagy fogjanak vállalkozásba.
val rugalmasabban és nyitottabban állnak valamennyi
Iskolai végzettségtől függetlenül a 19–64 éves megkér- lehetőség elé, mint a többi korosztály. ( Jóllehet
dezettek leginkább ismerősök, rokonok, barátok segítsé- körükben a legalacsonyabb, 28% a munkanélküliség
gét igénybe véve helyezkedtek el újra. A legfeljebb alapfo- által érintettek aránya.) A legmarkánsabb eltérés a
kú végzettségűeknél lényegében megegyezett azok ará- nyelvtanulás, az elköltözés és a külföldi munkavállalás
nya (29–30%), akik az új munka megtalálásakor esetén mutatkozott, míg a fiatalok 57, 52 és 54%-a váközvetlenül léptek kapcsolatba a munkáltatóval vagy lasztaná ezt (is) megoldásként, addig az 55–64 évesekmunkaügyi központon keresztül érték el ugyanezt. A kö- nek mindössze 11, 9 és 8,7%-a.
zép- és felsőfokú végzettségűekre kevésbé volt jellemző,
A legfeljebb alapfokú végzettségűek és az érettségivel
hogy újbóli elhelyezkedésükhöz munkaügyi központ se- nem rendelkezők nagyobb arányban választanák az algítségét vegyék igénybe, ehelyett nagyobb arányban köz- kalmi munkavállalást és a közfoglalkoztatásban való
vetlenül maguk vették fel a kapcsolatot a munkáltatókkal részvétel alternatíváját, míg az ennél magasabb iskolai
(32–35%). A hirdetéseknek a végzettség szintjével együtt végzettségűek inkább újabb végzettséget, szakmát
nő a szerepe az álláshoz jutásban, így leginkább a felső- szereznének, elköltöznének, nyelvet tanulnának vagy
fokú végzettségűknél jelentős: 15%-uk ennek segítségé- külföldön vállalnának munkát.
vel tudott munkanélküliből újból foglalkoztatottá válni.
K ELEMEN NÓRA
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 2017-re belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Kiütéssel gy z a csiga

befolyásolja a préda fejlődését. Ám
még meg kell oldaniuk azt a kérdést,
vajon az interakció következménye-e
a prédafajok változatossá válása, illetve alaktani jellemzőik és viselkedésük
változása, és ha igen, akkor hogyan
következnek ezek a változások az in-

Oknyomozó diákság
az FM-ben

kis kutatótársaság mérte össze erejét; leggyorsabban a Herman Ottó
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(Szombathely) intézményéből érkezett Éghajlatfűrész nevű csapatnak
sikerült, ők 24:30 perc alatt vitték
véghez a feladatot.

A Hokkaido University, a Tohoku
University ( Japán), és a Russian
apán és orosz kutatók olyan csigaAcademy of Sciences (Oroszorfajokat találtak, melyek ahelyett,
szág) munkatársai együttműköhogy védekezésképp a házukba húdésben részletesen vizsgáltak a
zódnak, ellentámadásba lendülnek
Karaftohelix nemzetséghez tarragadozóikkal szemben.
tozó csigafajokat mindkét ország
A csigafajok, melyeket japán
élőhelyein. Megvizsgálták,
és orosz kutatók vizsgáltak,
hogyan viselkednek az egyes
házuk lengetésével indítanak
fajok természetes ellenségükellentámadást a ragadozók
kel, a futrinkafélékkel (vagy
ellen. A felfedezés fényt derít
futóbogárfélék, Carabidae),
arra, mennyire fontos az evoelemezték a csigaházakat és
lúciós fejlődés során a ragaösszehasonlították a fajokat.
dozó-préda interakció.
DNS-vizsgálat segítségével
Mostanáig nyilvánvaló tényállapították meg, hogy minek gondolták, hogy minden A küls ingerre adott válasz viselkedés sorozata két, genetikailag lyen közeli rokonságban állcsiga visszahúzódik a házába, közeli fajnál. A Karaftohelix editha támadásra visszahúzódik nak egymással a fajok.
Azt találták, hogy két csigaamikor támadás éri. A nem- házába (a), míg a Karaftohelix gainesi házát lengetve felveszi
zetközi kutatócsoport azonban a harcot, kevesebb mint 1 másodperc/lengetés gyorsasággal faj – a Karaftohelix (Ezohelix)
végezve a m veletet (b).
gainesi, mely Hokkaidóban él
talált néhány olyan fajt, mely a
házát szinte bunkósbotként használva terakcióból. A szerzők, Yuta Morii, ( Japán), és a Karaftohelix selskii, mely
kiüti ellenfelét. Az evolúció kutatói Larisa Prozorova, és Satoshi Chibar, Oroszország távol keleti részén hogyakran felteszik a kérdést, vajon a eredményeikről a Scientific Reports nos – egyedülálló, aktív védekezés
módszert alkalmaz: házának lengeragadozó-préda interakció hogyan folyóiratban számoltak be.

J

Földművelésügyi Minisztérium
A
és háttérintézményei idén is
csatlakoztak a Magyar Tudomány
Ünnepéhez. November 29-én az
Oknyomozó Tudományt beköltöztették egy napra a Minisztérium falai közé. Elsősorban az FM fenntartású agrárszakképzési intézmények
diákcsoportjai érkeztek az eseményre, de meghívást kaptak az
Eszterházy Károly Egyetem hallgatói, illetve a Minisztérium munkatársai is.
A hatfős csapatoknak valóban
szükségük volt az oknyomozó tudományra, ugyanis az interaktív
programon laboratóriumnak berendezett szabadulószobákban kellett a
klímaváltozáshoz köthető rejtvényeket megfejteniük a résztvevőknek.
A kutatói dolgozószobában található
tárgyak segítségével, különböző logikai, ügyességi és gondolkodtató
feladványok láncolatán kellett átküzdenie magát a versenyzőknek,
hogy a megoldásuk által eljussanak
a terem kulcsához, amivel kijuthatnak a szobából. Közel 40 rögtönzött
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Miután kiszabadultak, a diákok
megismerkedhettek a nagybetűs Oknyomozó Tudománnyal is:
az Eszterházy Károly Egyetem, a
Pannon Egyetem, a Szent István
Egyetem kutatóival és oktatóival,
illetve a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ fiatal kuta-

tésével megüti a futrinkákat. Más,
velük közeli rokonságban álló faj
puha testét visszahúzza a csigaházba, és vár, amíg az ellenfél abbahagyja a támadást. „A védekező
magatartásbeli különbség megjelenik
a csigaházak morfológiájában is, jelezve, hogy a csigák viselkedése és házuk
alakja összefügg, hogy a választott védekezési stratégia a lehető legjobban
működjön” – mondta Yuta Morii, a
tanulmány vezető szerzője.
Az egyes fajok DNS-ének elemzésével a kutatók arra is rájöttek,
hogy egymástól függetlenül fejlődött ki a két védekezés módszer
(aktív vagy passzív) a Japánban,
illetve Oroszországban élő csigák
körében. Az adott védekezési módszer kiválasztódásának következtében vált különbözővé a csigák viselkedése, alakja, és végül a fajaik.
„Vizsgálatunk középpontjában az állt,
hogy a ragadozó és préda kölcsönhatása a forrásokért való versengés mellett
mint fő szelekciós erő hat az élőlények
morfológiai és viselkedésbeli fejlődésére” – nyilatkozta Morii.
(Hokkaido University)
tóival és mentoraival. A kiállítók
beszámoltak kutatási munkálataikról, valamint az agrárszakma innovációiról, ezáltal is népszerűsítve a kutatói életpályát. A látogatók
számtalan érdekességet megtudhattak a transzgenetikai kutatások
jelenéről, lehetőségeiről, veszélyeiről és hazai helyzetéről. Természetesen interaktivitásban sem volt
hiány: a mikroszkópos léptékben
történő kézimunka nehézségét például apró gyöngyök (amelyek körülbelül 100-szor nagyobbak, mint
egy sertés petesejtje!) csipesszel
való kiemelésével érzékeltették. A
szarvasi Halászati Kutatóintézet
különleges füstölt afrikai harcsás
szendvicsei mellett az érdeklődők,
a Növénytermesztési Önálló Osztály csípős pirospaprikáinak sorát
is végigkóstolhatták.
A program lezárásaként a bemutatkozó kutatók is megmérettettek; bár a berendezett laborokból
a kiutat jelentő kulcs meglelésében
a fiatalok szintidejét nem tudták
megdönteni, mind megtapasztalták az oknyomozó tudomány izgalmait.
TEGZES M ÁRIA

Az ember egészségéhez
szükséges a napfény

em új a Nap alatt, hogy a napsütés
N
sokat számít lelki egészségünk
szempontjából. A Brigham Young
University (USA) új kutatása bizonyította, hogy mentális és érzelmi egészséget tekintve a napkelte és napnyugta
között begyűjthető napsütés mennyisége a legfontosabb. Még ha az ember
elviselhetetlen kánikulának, nagy levegőszennyezettségnek vagy borús
időnek van kitéve, az sem olyan lehangoló, mintha a napsütéses órák száma
csökken. Ha elegendő napfürdőt tudunk venni, érzelmi distressz szintünk
stabil marad. Ha kevesebb a napsütéses
órák száma, a distressz szintje megnő.
Ez a belátás általánosan igaz klinikai
esetekre, nem csupán az évszakos affektív zavarral (évszakos hangulatzavarral) küzdőkre.
Az egészségünkre káros stresszt
Selye János, osztrák-magyar származású, Kanadában élő vegyész,
belgyógyász, endokrinológus, aki a
stressz világhírű kutatója volt a XX.
században, distressznek nevezte el.
A distressz ártó stressz, amivel nehezen tudunk megküzdeni, ami felmorzsol, szemben az eustresszel, az
örömteli stresszállapottal, amelynek
feszültségei inspirálóak.
Mark Beecher, a BYU Tanácsadó
és Pszichológiai Szolgáltató Központjának pszichológus szakembere elmondta: „Az emberek azt feltételezik,
hogy esős vagy szennyezett napon több
distressz éri őket. Ám kutatásunk egyik
meglepő része az, hogy ez nem így van.
Megnéztük a napbesugárzást, tehát a
napfénynek azt a tényleges mennyiségét,
ami eléri a talajt. Megpróbáltuk számításba venni a felhős, az esős napokat, a
szennyezettséget – ám ezeket túlszárnyalta jelentőségben a napsugárzás.”
A kutatás, melyről a szerzők a Journal of Affective Disorders hasábjain
számoltak be, egy baráti társalgással kezdődött, mely felébresztette
Beecher szakmai érdeklődését. „Mark
és én évek óta barátok és szomszédok vagyunk, és gyakran együtt buszozunk.
Ilyenkor az ember gyakran hétköznapi
dolgokról beszél, például hogy mennek az
előadások, milyen a szemeszter, milyen
az időjárás. Egy viharos napon megkérdeztem Markot, hogy ilyenkor több-e a
kliense. Azt mondta, nem tudja biztosan, jó kérdés. Nehéz pontos adatokat
szerezni erről” – mondta Lawrence
ÉLET

Rees, a BYU fizikaprofesszora. Ekkor Reesnek az az ötlete támadt, hogy
fizika professzorként hozzáférése van
időjárási adatokhoz a Provo területén,
Beechernek pedig, pszichológusként,
az érzelmi egészségről szóló adatokhoz
van hozzáférése ugyanezen a területen élőkre vonatkozóan. „Rájöttünk,
hogy nem mindennapi adatok vannak a
birtokunkban, kevés ember rendelkezik
ezekkel. Rees azt mondta, nos, nekem
megvannak az időjárásról szóló adatok, én
azt, nekem pedig a klinikai adatok – vessük össze a kettőt!” – mondta Rees.
A kutatók ezután megkeresték
Dennis Eggettet, a BYU statisztika
professzorát, aki tervet készített az
adatok elemzéséhez, és elvégezte a
statisztikai analíziseket. Több kutatás
is indult már, mely megkísérelte elemezni az időjárás hangulatra gyakorolt hatását, de vegyes eredménnyel
jártak. Beecher összegezte, miben
előrehaladottabb az ő a kutatásuk az
előző, témabeli kísérletekhez képest.
A tanulmány több meteorológiai
tényezőt elemzett, például a szél hőmérséklete, eső, napbesugárzás, szél
sebesség, hőmérséklet stb.
Az időjárási adatokat időben és térben pontosan a kliensek lakhelyének
megfelelően tudták elemezni.
A tanulmány klinikai esetekre fókuszált, nem az átlagos populációra.
Az időjárási adatok a BYU Fizikai
és Asztronómiai Időjárási Állomásától származtak, a szennyezettségi
adatok az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökségtől. A mentális
és érzelmi egészségről szóló adatok
a BYU Tanácsadó és Pszichológiai
Szolgáltató Központjától.
Szintén új fejlemény a területen,
hogy az Aarhus University munkatársai észrevették, hogy Dániában a
klinikákon kezelt depressziósok száma megnő rögtön a téli időszámításra
való áttérés után. A 185 419 klinikai
diagnosztizált esetet vizsgáló elemzés
alapján a depressziós esetek növekedését az óraátállításnak tulajdonítják.
Ezek súlyos, klinikai esetek, de feltételezik, hogy az óraátállítás a lakosság
szélesebb körében is hangulatzavarokat, enyhébb depressziót is okoz. A
dán kutatók javasolják, hogy a depresszióra hajlamos emberek és környezetük tudatosan kompenzálják az
óraátállítás rossz hatását, mely az állítást követő 1 hónapban a legerősebb.
(Brigham Young University,
Aarhus University)
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ÉT-ETOLÓGIA
Apa segíts! – avagy: hím
utódgondozás pókoknál

a gondoskodó apákról van szó, a
H
pókok szinte egyáltalán nem kerülnek szóba. E ragadozó ízeltlábúaknál gyakorlatilag szinte csakis
anyai utódgondozást ismerünk. A
hímek sokszor azért sem tudnának
részt venni az utódok védelmében,
mert a párzást követően a nőstény
megeszi őket.
A keresztespókokkal közeli rokonságban álló Manogea porracea nevű
dél-amerikai faj viselkedése azonban
több szempontból is érdekes. Mindkét ivar háromdimenziós hálót sző, a
hímek közvetlenül a nőstények hálója fölé építik a magukét. A petecsomagokat a nőstények a két háló
Csúcstechnológiával
a vadorzók ellen

ossz kezekbe kerülve a technolóR
gia fenyegetést jelent az állatok
számára. Éjjellátó szemüvegeket,
gépfegyvereket, helikoptereket stb.
használnak ma már az orvvadászok
világszerte. Az ellenük folyó küzdelem egyik rákfenéje az az óriási technikai szakadék, amely a törvény emberei és az illegális kereskedelemben,
valamint az orvvadászatban érdekeltek eszközei között tátong.
A probléma áthidalására a természetvédők is igyekeznek a legmodernebb
eszközökkel felszerelkezni, aminek
egyre többször meg is van az eredménye. Erre az egyik legjobb példa Nepál, amely – egy hím indiai orrszarvú
(Rhinoceros unicornis) szeptemberi tragikus esetétől eltekintve – a világ legsikeresebb országa az utóbbi években az
orrszarvúvédelemben. Szeptembert
megelőzően több mint 2 év telt el anélkül, hogy akár egy esetet is dokumentáltak volna e veszélyeztetett állatok
orrvadász általi leöléséről, sőt, 2011 óta
– a sikeres küzdelem eredményeként –
a populációjuk állománya 21 százalékos
növekedést ért el, s jelenleg 645 indiai
orrszarvú él a Terai Arc régióban.
A szakértők szerint Nepál sikere több
összetevőnek is köszönhető, de az egyik
legfőbb ok a kormányzati képviselők,
1628
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közé aggatják. Mind a kifejlett egyedeket, mind pedig
a petéket számos, pókevésre
szakosodott egyéb pókfaj
fenyegeti.
Brazil kutatók kiderítették, hogy a Manogea
porracea hímek aktívan védelmezik a petecsomókat.
E tevékenységet akkor is
folytatták az apák, ha a nőstény pókot eltávolították a
hálóegyüttesből. Az utódok
életben maradási esélyei sokkal jobbak voltak, ha volt
gondoskodó hím mellettük,
mint ha szülő nélkül maradtak volna.
Érdekes kérdés, hogy vajon
miért számít ennyire kivételesen ritkának a hím utódgondozás a pókoknál. Feltételezések szerint ezt a belső
megtermékenyítés (vagyis az apaság
bizonytalansága), a magas hímhalandóság (pl. nőstények predációja),

valamint az, hogy a hímeknek sokat
kell vándorolni a nőstények felkereséséért – mind közrejátszik abban,
hogy a pókok nagy többségénél a
hímek nem törődnek az utódokkal.
PONGRÁCZ PÉTER

a helyi és a nemzetközi környezetvédő
csoportok és nem utolsósorban a helyi
lakosok összefogása.
Amikor egy veszélyeztetett faj védelme kerül szóba, minden lehetséges tudást be kell gyűjteni a túlélő
populáció szokásairól. Maheshwar
Dhakal, a nepáli Erdő- és Talajvédelmi Minisztérium nemzeti parkokkal és vadvilág-védelemmel foglalkozó vezetője szerint „a technológia
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valós idejű
információkkal rendelkezzünk az orrszarvúk legelési szokásairól, hogy mikor
és hova mennek; illetve éjszaka vagy az
egyes évszakokban mit csinálnak”.
Dhakal szerint a műholdas GPSnyakörvekből származó információ
kulcsszerepet kap annak eldöntésében, hogy hol alakítsanak ki újabb
védett területeket, vagy merre szervezzenek a vadorzók ellen járőrözést.
2014 óta összesen 4 indiai orrszarvú
kapott nyakörvet a khatai ökológiai folyosó területén, amely a nepáli
Bardiya Nemzeti Parkot köti össze
az Indiában található Katarniaghat
Vadrezervátummal. „Nagy összegeket fektettünk a khatai folyosó erdei
összeköttetésének helyreállításába, és
a műholdas nyakörvekkel végre látjuk
azt is, hogy a rinocéroszok napi szinten
felkeresik. Erre alapozva néhány helyi
lakos még az ökoturizmusba is belekezdett” – mondta Dhakal.

Szerinte a valós idejú monitorozás egy
másik probléma esetében is segíthet,
mégpedig az orrszarvúk és az emberek közötti konfliktusok kezelésében.
Nepálban ugyanis átlagosan havonta 2
ember halálát okozzák ezek a robusztus
állatok, így a mozgásuk követése segít az
emberi életek mentésében is.
Az úttörő technológiák is azon tényezők közé tartoznak, amik hozzájárultak Nepál sikerességéhez. A WWF
Nepál is nagyon sokat kipróbált közülük, 2012-ben a parkok vadőreit
és katonai személyzetét képezték ki a
robotrepülők (UAV-ok) vezérlésére.
A távirányítású drónok kamerákkal
és GSP-szel is felszereltek, így nehezen
elérhető helyekről tudnak képeket és
videókat készíteni.
(www.greenfo.hu)
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KERESZTREJT VÉNY
Cholnoky Jen , a jeles földrajztudós (1870–1970) írja: „Azért indulok el mindig egy nagy útra ...” – a folytatás a vízszintes 1. és a függ leges 25. sorokban olvasható.
Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. A 48. heti számunkban elkezd d 14 hetes rejtvényciklusunk végére e 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: 11. Opera nyitánya! 12. Kismama kap
ilyen segélyt. 13. Öt, Zágrábban! 15. Hangjeladó eszköz. 16. Habzó szeszes ital, régiesen. 17. Egyetemi
tanár, bizalmas szóhasználattal. 19. Lovasság(i), röv.
21. Gyerünk már! 22. Biológiai (rendszertani) kategória
régiesen, a faj követi. 25. Mástól titkon szerez. 26. Vízlágyító szer. 28. Ellen riz. 30. Ifjúsági Magazin, röv.
32. Kett zött kétjegy bet . 33. Több svéd király neve.
35. Adó- és vámhivatal. 37. Ipari rostnövény. 39. Három-, idegen el tagként. 40. Fényes gy zelem, Vörösmarty szavával. 43. Novemberi részlet!
FÜGG LEGES: 1. Ugorj! 2. M tétet végez. 3. A bárium vegyjele. 4. Létez , filozófiai m szóval. 5. szinte. 6. Huszonnégy
óránként. 7. Az einsteinium vegyjele. 8. Egyéb. 9. Beleegyez
válasz. 10. Könnyezve búcsúztató. 14. Madár testét borítja, tájszóval. 18. Gátlások nélküli, fesztelen. 20. Az Utazás a Holdba

írója (Jules). 23. ... nemzedék; Bárány Tamás regénye. 24. Mi
okból? 27. Virág többnyire színes része. 29. Az ízlelés szerve.
31. Air ...; légiposta. 34. Tojás alakú déligyümölcs. 36. Nem b ntelen, akinek ez van a fején! 38. Butító bor. 41. Padova centruma! 42. Milliliter, röv.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Az emberi kultúrának a tudomány az alapja.” (Bay Zoltán)

Karácsonyi számunk tartalmából

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Dioszkoridész kódexe egy budapesti
barokk oltárképen

Ez év októberét l a Belvárosi Pesti Ferences templom szentélyének oldalfalán látható az az oltárkép, amelyet egy teljes tanéven át restauráltak a Magyar Képz m vészeti Egyetem hallgatói. Hiába keresnénk a festményr l korábbi méltatásokat vagy
akár csak említéseket is Budapest m emlékeinek jegyzékében
vagy a barokk festészetr l szóló kézikönyvekben, mindössze
a Ferences templom XIX. századi krónikásai emlékeztek meg
eddig a képr l pár soros, kézzel írt feljegyzéseikben.

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

2017. január 15.
Pótjelentkezési határid : 2017. január 2.

A ronchampi kápolna
Nigériai betlehemes

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
Elhurcolt iatalok
Idegen ég alatt –
Oroszföldön meggyötörve címmel nyílt kiállítás a Janus Pannonius
Múzeum Néprajzi Osztályán. A tárlat az 19441949 között szovjet kényszermunkára elhurcolt magyarországi fiataloknak állít emléket.
A második világháború már a végéhez közeledett,
amikor Sztálin parancsa alapján a Vörös Hadsereg katonai szervei 1944 novembere és 1945 áprilisa között mintegy 250-300 ezer polgári, civil lakost gyűjtöttek össze és
vittek el évekig tartó kényszermunkára a Szovjetunióba.
Az elhurcoltak nagyrészt fiatal lányok, asszonyok voltak, hisz a férfiak még a fronton, vagy hadifogságban
voltak.
A számunkra elképzelhetetlen életkörülmények: az
éhezés, a nélkülözések, a járványok, a kíméletlen kényszermunka következtében a deportáltak mintegy 3040%-a nem élte túl az ottani rossz körülményeket, a
gyakran -30 Celsius-fokos hideget.
A magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány már 1945-től
szót emelt az ártatlan polgári lakosság elhurcolása ellen,
azonban ezek az erőfeszítések rendre „szovjet falakba”
ütköztek, és csak 1947 augusztusától eredményeztek tömeges hazabocsátásokat. Az etnikai tisztogatásnak is tekinthető deportálásokat az 1990-es rendszerváltásig
mély hallgatás övezte. A hazatérők megfélemlítve, testileg-lelkileg meggyötörve élték mindennapjaikat.
A tárlat 2017. március 31-ig látogatható.

Relexió
Tessel címmel interaktív
installáció látható 2017. február 9-ig a budapesti Platán
Galériában.
Az installáció Buckminster
Fuller monumentális, a
montreali Expo 67-re készült kupolájára reflektál. Fuller
a Földet egy, a kozmoszt átszelő űrhajóként fogta fel, az
emberiség túlélési esélyeit pedig attól tette függővé,
hogy az megtartja-e belső egyensúlyát és képességét arra, hogy támogassa saját alkotóelemeit. Tessel azáltal fedezi fel Fuller geometriai felosztását, hogy a földgolyó
távolból látható képét mutatja, amely folyamatosan
dekonstruálódik.
A Tessel egy háromszögekre osztott gömbölyű forma
(tesselizáció), ami reagál a közönség mozdulataira a monitorozott helyen, olyan módon, hogy a mozdulatok dinamikáját átveszik a háromszögek. A Tessel interaktív hangsávval is rendelkezik, amely Rob Hordijk művész és designer
ritka és relatíve új szintézis-technikájának, az úgynevezett
rungler technikának felhasználásával készült.
A gömbszerű tér keretstruktúrájára rávetítik a valós
idejű képet, reflektálva a közvetlen környezetre, és rejté16 3 0
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Bánsághy Nóra rovata
lyes fényjelenségekkel vegyítve a videó képét. Időnként
a Föld textúrája látszik, utalásként Fuller „űrhajó-Föld”
koncepciójára.
A Tessellel okostelefonnal vagy tablettel is kapcsolatba
lehet lépni. Az alábbi linken http://wrocenter.pl/tessell hozzáférést kaphatnak a látogatók egy egyszerű felülethez,
amely lehetővé teszi az installációval való kommunikációt, befolyásolhatók vele többek között a szilárd test hasadása és geometriája, de egy algoritmus paraméterei is,
amelyek lehetővé teszik a virtuális tárgy felszínének deformálását, kihasználva a pixelek fényerejét.

Egy közösség emléke
„Dobrudzsai vándorlásaim során, 2007-ben
olyan helyet fedeztem fel, amely számomra
megváltoztatta a közösség fogalmának jelentését. Hogy születik meg? Hogy él? Hogy tűnik el egy közösség? Mi marad utána? Nagy
üresség, amelyet a templom, az iskola és a temető – a közösség szimbólumai – nem tölthetnek be” – olvashatók Vajda Ferenc Attila szavai. A fotográfus évekig fényképezte a templom és a
temető változásait a Románia keleti részén, Tulcea megyében található Malcociban (németül: Malkotsch).
A Duna-deltában fekvő települést 1843-ban alapította 25
német család, amely az első katolikus német közösség volt a
Fekete-tenger határolta Dobrudzsa történelmi régióban.
Majd 1940-ben Hitler parancsára, a Heim ins Reich program kapcsán 1100 személyt telepítettek innen Németországba. A faluban akkor ott maradt minden: oltárterítő,
gyertyatartó, feszület; ma már csak a katolikus templom
romjain és a sírkerten látszódik a német múlt.
A képekből nyílt, Malkotsch című kiállítás a Magyarországi Németek Házában látható.

Névtelen m vészek
A külföldi újságok Budapest éjszakai életét Londonéval, Párizséval
és New Yorkéval emlegették egy
lapon a harmincas években. A
mulató (vagy ahogy akkoriban
mondták: a dancing) a magyar
arisztokrácia és a külföldi gazdagok szórakozó- és találkozóhelye volt, ahol patakokban
folyt a pezsgő, a színpadon pedig csinos lányok kápráztatták el a vendégeket.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
új, Az ismeretlen görl – Huncutságok a pesti éjszakában című kiállítása e korszak névtelen művészeiről és
ismert vendégeiről emlékezik meg, a Molnár Dániel színháztörténész által összeállított tárlaton öt közgyűjtemény
és hat magángyűjtő eddig ritkán, vagy még soha nem látott kincsei sorakoznak fel. A szeparé és a parkett mellett
a színpad és az öltözők is felépülnek, így látogatóként akár
bele is bújhatunk a vendégek, sőt a revüsztárok bőrébe is
a 2017. április 2-ig látható kiállításon.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
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ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

80 éve született Gróf András

Magyarországnak elévülhetetlen
szerepe van abban, ami a XX. században a világban történt. Különösen jelentős eredményt értek el a
külföldre szakadt szakemberek a
számítástechnika, az informatika
területén. Talán túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy ez a terület szinte hungarikumnak számít.
De mi híja látszik a mélyl
tengernek

Arany Jánost egy életen át gyötörte egy rémkép: hogy elrontja életét, rossz úton jár, más pályát kellett volna választania. Hogyan tudott mégis költőként, gondolkodóként egészet alkotni? Milyen
hagyományokat és hogyan újított
meg?

2017 januárjától a TIT-lapok
előfizetési árai:
Élet és Tudomány:
16.200 Ft/év (310 Ft/db)

Illatos üdvözlet

Természet Világa:
8.040 Ft/év (670 Ft/db)

A múlt század népszerű levelezési
eszközének, a képes levelezőlapnak a készítése összefügg a
nyomdatechnika fejlődésével. A
rajzokat kezdetben litográfiai eljárással sokszorosították. Az ofszet nyomtatás az 1920-as, 30-as
években hódította meg a képeslapgyártást. Története szoros
kapcsolatban áll a fényképezés
tökéletesedésével és a vizuális
kultúra átalakulásával.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Valóság:
8.400 Ft/év (700 Ft/db)
Kedvezményes előfizetési
csomagjaink együttes
rendelés esetén
Élet és Tudomány,
Természet Világa, Valóság
1 évre 22.800 Ft.
Élet és Tudomány,
Természet Világa
1 évre 18.000 Ft.

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT TÁRSULAT HETILAPJA

F szerkeszt : Gózon Ákos • Szerkeszt ség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950;
Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://www.
eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjeszt Társulat •
Felel s kiadó: Bojárszkyné Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 •
Nyomás: Ipress Center Central Europe Zrt. • Felel s vezet : Lakatos Viktor igazgatósági tag • Index: 25 245 • ISSN
0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos
Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe
Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász
Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ern , Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szalay Péter,
Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás
• Rovatvezet k: Albert Valéria (földtudományok, mez gazdaság), Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs
(kémia, fizika, informatika) • Olvasószerkeszt : Bódai Dalma • Tervez szerkeszt : Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus:
Lévárt Tamás • Szerkeszt ségi irodavezet : Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és
kéziratokért nem vállalunk felel sséget. • 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 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900
Budapest címen. Külföldre és külföldön el fizethet a Magyar Posta Zrt.-nél: www.posta.hu webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a postahelyeken és
a kézbesít nél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkeszt ségben is.

Élet és Tudomány, Valóság
1 évre 18.240 Ft.
Természet Világa, Valóság
1 évre 10.920 Ft.
Előfizethető
a Magyar Posta Zrt.-nél
a 06-1-767-8262-es
telefonszámon,
a hirlapelofizetes@posta.hu
e-mail címen,
levélben az MP Zrt.
1900 Budapest címen,
a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban,
továbbá személyesen
a postahelyeken és
a kézbesítőnél.

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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