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Kedves Olvasónk!
A Pulszky Társaság 1997 óta hirdeti meg és szervezi „Az
év múzeuma” pályázatot, melyre a 2016-os évre vonatkozóan ebben az esztendőben öt intézmény nevezett be.
A két bíráló bizottság a pályázók által beküldött dokumentáció és a helyszíneken szerzett személyes tapasztalatok alapján hozta meg döntését.
„Az év múzeuma 2016” pályázat fődíját a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy Ferenc Múzeuma (Sátoraljaújhely,
vezetője Ringer István) nyerte el a múzeumi munka minden területén felmutatott stratégiai alapú, átfogó és kiegyensúlyozott fejlesztéseiért, továbbá a helyi identitás
támogatásában és a régió turisztikai vonzerejének erősítésében elért eredményeiért.
A bíráló bizottság különdíjjal jutalmazta a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeumot (Győr, igazgatója Grászli
Bernadett) új látogatócsoportok, elsősorban a fiatalok
bevonása terén elért eredményeiért, innovatív közösségi
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projektjeiért, a képzőművészet, különösen a kortárs művészet bemutatásában és támogatásában vállalt erőfeszítéseiért.
Elismerő oklevélben részesült
- az Intercisa Múzeum (Dunaújváros, igazgatója Farkas
Lajos) a közönségkapcsolati munkában elért eredményeiért, valamint a múzeum mint közösségi tér megteremtésére tett erőfeszítéseiért;
- a Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest, főigazgatója
2016-ban E. Csorba Csilla, jelenleg Prőhle Gergely) valamennyi múzeumi területen felmutatott példaértékű, a
teljes magyar múzeumi terület fejlődését elősegítő tevékenységéért;
- a Tokaji Múzeum (Tokaj, igazgatója Nagyné Bősze Katalin) a közönségkapcsolatok fejlesztése terén elért eredményeiért, különösen a helyi közösség bevonására tett
erőfeszítéseiért.
A díjazottaknak gratulálunk, szakmai munkájukat lapunkban igyekszünk minél teljesebb körűen, az aktualitásokhoz kötődően bemutatni a jövőben is.
Gózon Ákos

ágakkal díszített tornyokat, a gazdag termés reményében. Ebben az
esetben a német telepesek valószínűleg magára a hagyományra kevés
hatással voltak, és csupán egy téves
elnevezést hagytak az utókorra.
Ugyanezt a napot szerte a világon
ünneplik, csak más-más néven. A
déli féltekén például télközép címén. Magyarországon Szent Ivánéj néven fut, szintén máglyákkal,
melyeket a fiatalok átugranak, hogy
megtisztuljanak és hogy nagyobb
eséllyel házasodjanak a következő
időszakban. A pogány Angliában
elterjedt volt háromféle tűz gyújtása is: egy csontokból, egy fából és
egy mindkettőből. A csontból rakott
erős füsttel égett, szintén megtisztulás és szelleműzés céljából, a fából
rakott mellett pedig egész éjjel ébren
maradtak a férfiak. Az antarktiszi
angolszász állomásokon pedig grillezéssel ünnepelnek, melyben külön
kihívást jelent, hogy a mínusz 30–
40 Celsius-fokban az alulról sülő hús
teteje megfagy.
Ferenc K ata

Élet

Elpusztítja az agyat
az alvásmegvonás

Az utóbbi évek
ben gyakorivá
vált, hogy az
emberek egy ré
szének csak éjjelente jut ideje
saját magára,
ezért inkább kevesebbet alszanak a
következő munkanapig, és az egyébként alvással töltendő időt saját magukra fordítják. Ha ezt éveken keresztül így csinálja valaki, az hosszabb
távon megnöveli az Alzheimer-kór és
az idegsejtek pusztulásával járó egyéb
neurológiai kórképek kockázatát,
Michele Bellesi és az olasz Marche
Polytechnic Egyetemen dolgozó munkatársai pedig részben azt is megválaszolták, hogy a krónikus alváshiány
milyen folyamatokon keresztül növeli
meg ezt a kockázatot.
A kutatócsoport háromféle egércsoport agyának vizsgálatait végezte
el: az állatok egyik csoportja annyit
alhatott, amennyit szeretett volna, a
másik csoport egyedeit viszont rendszeresen 8 óránál tovább tartották
ébren. A harmadik csoport állatait
5 napon keresztül egyáltalán nem
hagyták aludni. A neurobiológus
és
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Kevés nép fogta meg olyan ősi
erővel a földanya szimbólumot, mint a svéd, amely az év
talán legnagyobb ünnepén egy
midsommarstångnak keresztelt
stilizált falloszt állít bele a föld
női testébe. A módszer minden kétséget kizáróan hatékonynak bizonyul, statisztikák szerint a legtöbb
svéd gyermek márciusban születik
és az ünnepet követően legalább
két hónapon keresztül nyári időjárás
várható, amely Stockholm környékén például stabil 20 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jelent.
Június 19. és 26. közé eső péntekről van szó, melyet svédül
Midsommarnak, vagyis nyárközépnek neveznek, némileg optimistán,
hiszen errefelé júniusról is csak erős
jóindulattal állítható, hogy nyári
hónap. Azt azonban nem lehet elvitatni, hogy majdnem ez a nap az év
leghosszabb nappala a maga 18 órányi világosságával és 5 órányi szürkületével Stockholm magasságában,
fehér éjszakával Skandinávia nagy
részén, a sarkkörön túl pedig az éjféli nappal. (A leghosszabb nappal idén
mintegy három perc előnnyel a csillagászati nyárközép, június 21.)
Mint minden tisztességes pogány
ünnep esetében, ekkor is megélénkülnek a boszorkányok és a szellemek, akik szabadon kószálnak vagy
gyűlésre igyekeznek, ahogy a nap
újra délnek fordul. Szerencsére a
kora középkor vikingjei is műveltek
voltak Monty Pythonból, így tisztában voltak vele, hogy a boszorkányo-

kat meg kell égetni és megalapították a máglyarakás tradícióját, amely
egyébként a szellemek elűzésében is
segít, valamint távol tartja a sárkányokat is, amelyek megmérgeznék a
forrásokat és a kutakat. Amelyik boszorkányt éppen nem égették meg,
az ezen a napon tudta begyűjteni a
megfelelő gyógynövényeket, s azokkal az embereket gyógyíthatta az év
további részében.
Persze ezt a pogány ünnepet is
erősen üldözték a keresztények, illetve megpróbálták beolvasztani a
keresztény kultúrkörbe. Az egészen
pontosan fél évvel korábbi, legrövidebb nappalt ünneplő télforduló
karácsonnyá, és az őszi napforduló mindenszentekké alakítása legalább annyira sikeres volt, mint
amekkora kudarcot vallott a tavaszi napéjegyenlőség, vagyis a tél elűzését övező féktelen jókedv Szent
Valpurga nappá és a nyár kezdetét
jelentő nyárközép Szent Jonas nappá
alakítása. Ez utóbbi kettő esetében a
máglyagyújtás dominál, a nyárközép esetében a már említett fallosz
körüli tánccal és virágkoszorúkkal
tetézve. A párna alá gyűjtött hét különböző virág a jövőbeli férjeket is
elhozza a hajadonok álmába.
De vajon miért nevezik május-oszlopnak a már többször említett svéd
szimbólumot, a nyárközepet? Egyes
kutatók szerint svédországi németek
kénytelenek voltak júniusig várni a
májusfaállítással klimatikus okokból, mivel májusban még nem volt
elég zöld ág. Más elméletek szerint
Freyr, a termékenység viking istenének tiszteletére emeltek kis, zöld

NEUROBIOLÓGIA

SVÉDASZTAL

Nyárközép

tén fokozottabb aktivitást mutató
mikrogliasejtekkel, amelyek esetében már egyáltalán nem előnyös, ha
többet „takarítanak”, mint amennyi
feladatot a megfelelő mennyiségű alvás mellett elvégeznének.
A mikrogliasejtek fokozott aktivitását – az asztrocitákéval szemben – korábban már többféle, az
idegsejtek pusztulásával együtt járó
neurodegenerációs kórkép ˙(például
a fokozott feledékenységgel együtt
járó Alzheimer-kór) jelenléte mellett
is sikerült kimutatni. „A kisebb alváshiány hatására még nem, de a többnapos
alvásmegvonásnak kitett egerekben jelentős mértékben felpörgő mikrogliasejtek
teljesen logikus magyarázatot jelenthetnek rá, hogy miért növeli a krónikus
alváshiány az idegsejtpusztulással
együtt járó neurodegeneratív kórképek
előfordulásának gyakoriságát. Rövid
távú kialvatlanság esetén még nincs
gond, hiszen az asztrociták ilyenkor
felújítják a leggyakrabban használt
idegsejt-kapcsolatokat, a mikrogliasejtek
pedig még a szokott mértékben takarítják el az elpusztult sejteket és az
egyéb sejttörmelékeket. Krónikus alváshiány esetén viszont mindez már
nem jó, és akár az egészséges idegsejtek
is áldozataivá válhatnak
Asztrociták az emberi agyban
a mikrogliasejtek fokozott
aktivitásának” – jegyezte
meg az eredményekről a
New Scientist magazinjának egy független, a
kutatásban nem szereplő
szakember, Agnès Nadjar,
a francia Bordeaux Egyetem neurobiológusa.
A Journal of Neuroscience című folyóiratban
ismertetett eredményekből
az emberekre nézve nem
vonhatók le egyértelmű
megállapítások, a krónikus alváshiánynak az agyra
gyakorolt negatív hatásairól azonban már eddig is
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számos eredmény gyűlt össze. A
neurodegeneratív kórképek kockázatnövekedésén kívül nőhet a
különféle hangulatzavarok – depresszió, bipoláris betegség –, a
skizofrénia, illetve a kóros elhízás
vagy a 2-es típusú cukorbetegség
megjelenésének esélye is. Az emlékezőképességünk pedig rövid
távon már akkor is romlani fog,
ha akár csak néhány hétig nem alszunk eleget: az alvásnak alapvető
szerepe van az emlékek kialakulásának folyamatában, így a rendszeresen kialvatlan emberek mindenképpen
feledékenyebbé válnak azoknál, akik
az agy számára szükséges, egyénileg
változó, 6–8 órás időmennyiséget töltenek naponta alvással.
Forrás:http://www.jneurosci.org/content/37/21/5263
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szakemberek a gliasejtek aktivitásait vizsgálták meg: a többféle típusú és többféle funkcióval jellemezhető gliasejtekről a
korábbi kutatások alapján már
tudni lehetett, hogy az aktivitásukat szabályozó egyik gén
(a Mertk és a gén által termelt
azonos nevű fehérje ligandja, a
Gas6) fokozottabban fejeződik
ki olyankor, ha hosszabb alváshiány lép fel.
A gliasejtek egyik típusának,
az asztrocitáknak egyebek mellett az
a feladata, hogy megszakítsák a felesleges, már nem használt idegsejtkapcsolatokat (szinapszisokat), egy
másik gliasejttípus, a mikrogliasejtek
pedig az elpusztult sejtek és sejtmaradványok eltakarítását végzik el
az agyban. A normálisan alvó egerekben az asztrociták a szinapszisok
mindössze 6 százaléka körül voltak
aktívak, a 8 óránál többet ébren lévő
állatoknál ez az érték 8 százalékos
volt, a krónikus alváshiányban szenvedő egereknél pedig 13,5 százalékos.
Az alváshiány ennél a sejttípusnál tehát az idegsejtek közötti kapcsolatok
fokozatos csökkenését váltotta ki, és
ezt eddig még egyetlen kutatásban
sem sikerült kimutatni. „Ez még nem
egy rossz dolog, hiszen az asztrociták
tevékenysége – megfigyeléseink alapján – a legnagyobb és leggyakrabban
használt szinapszisokat érintette. Ezek
karbantartására rendszeresen szükség van, így kifejezetten előnyös, ha az
asztrociták ezeken a területeken megszakítják a kisebb, már nem használt
idegsejt-összeköttetéseket” – mondta Bellesi. Más azonban a helyzet a
krónikus alváshiány hatására szin-

Madarat tojásáról

A tojás szó hallatán feltehetően
mindenkinek a hétköznapi ember által leggyakrabban látott
tyúktojás ugrik be: az egyik végén kerek, másik végén pedig
kissé hegyesebb ellipszoid forma. A
madarak meszes héjú tojásai azonban egészen sokfélék lehetnek: a
baglyoké például gömbölyded, a szalonkaféléké pedig kúp alakú. Bőven
akad persze ezek közé eső átmeneti forma is. Azonkívül, hogy ez az
alaki sokféleség a színezet és a mintázat mellett hozzásegítheti a madarászokat az adott faj fészkének
felismeréséhez – mint ahogy idén
júniusban ily módon sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani
a karmazsinpirók első sikeres magyarországi költését –, a különböző
tojásformák jelentőségéről meglepően keveset tudunk. A lehetséges
funkciókat latolgató hipotézisekből
azonban nincs hiány.
Egy még 1966-ban közzétett tanulmány szerint például a sziklaszirteken fészkelő madarak tojásai
azért kúpszerűek, mert ennek köszönhetően kevesebb pottyanhat
közülük a mélybe. Más elképzelések
szerint a tojó az aszimmetrikus tojásokat egyszerűbben képes szorosan
egymás mellé helyezni a fészekben,
ezáltal pedig a tojások folyamatos
melegítése is könnyebbé válik. A
gömb alak pártolói szerint az ilyen
tojások mindenütt egyformán erősek és ellenállók, továbbá ezekhez
szükséges a legkevesebb héj, így ez a

A vizsgált 1400 madárfaj tojásainak alaki jellegzetességei (FORRÁS: STODDARD ÉS MTSAI. 2017)

forma a kevesebb kalciumot fogyasztó madarakhoz is köthető. Mindezek
mellett 1991-ben azt is felvetették,
hogy a repüléshez való alkalmazkodás közvetett módon befolyásolhatja
a tojás alakját, méghozzá a medence,
a hasi tájék és a petevezeték morfológiai sajátosságai révén.
Bár számos ötlet felmerült, a tojásalak sokféleségét elemző kutatók ez
idáig csak kevés adatot vettek figyelembe, ennek következtében pedig
a hipotézisek többségét a mai napig
nem bizonyították. Egy júniusban
közzétett tanulmány azonban meghozta az áttörést: a Mary Caswell
Stoddard vezette kutatócsoport soha
nem látott részletességgel vizsgálta
meg 1400 madárfaj 49 ezer tojásának
alaki sajátosságait, melyek között két
kihalt faj tojásait is tanulmányozták.
A kutatás első lépéseként a tojások
aszimmetriáját (A) és elliptikusságát
(E) számszerűsítették. Kiderült, hogy
a legszimmetrikusabb tojás a szigeti gerléhez (A = 0,001), a legkevésbé
szimmetrikus a törpe partfutóhoz (A
= 0,485), a legkerekebb a fátyolos bagolyhoz (E = 0,097), a leginkább elliptikus pedig a kalapácsfejű tyúkhoz
(E = 0,724) köthető.
Ezután összefüggéseket kerestek
a kapott aszimmetria- és elliptikusság-értékek, valamint az adott fajra
jellemző olyan tulajdonságok között,
mint a felnőtt madár testtömege és
tápláléka, a fészekalj mérete (a lerakott tojások száma), a fészek jellemzői, a fészkelőhely földrajzi adottságai
(hőmérséklet, átlagos csapadék, földrajzi szélesség), a tojásból kikelő fióka
fejlettsége (fészeklakó, fészekhagyó)

1209 madárfaj molekuláris szekvencia adatokon alapuló törzsfája és tojásaik jellegzetességei
(FORRÁS: STODDARD ÉS MTSAI. 2017)

és a felnőtt egyed repülési képessége.
Utóbbi a szárnyak és szárnyfedőtollak
méreteiből következő és az adott faj
vándorlási szokásaival is összefüggő
mérőszámokkal jellemezhető. Az ös�szehasonlító vizsgálatok 1209 madárfaj esetében molekuláris genetikai adatokra is kiterjedtek, melyek eredményei szerint a tojásalak egyáltalán nem
függ össze a madarak törzsfejlődésével. A pingvinek és lilealakúak tojásai
például egymástól teljesen függetlenül
váltak erősen aszimmetrikussá.
Élet

társszerzője. A kutatócsoport szerint
az elliptikus, aszimmetrikus alak a
tojás szélességének növelése nélkül
teszi lehetővé a madár számára a
tojásmennyiség gyarapodását, ami
a kiválóan repülő, ám szűkebb petevezetékű szárnyasok esetében különösen előnyös lehet. Bár a kolibri
és az albatrosz merőben különbözik
egymástól, tojásaik azért lehetnek
mégis hasonlók, mert egyaránt kiváló levegőakrobaták.
Farkas Alexandra
és
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Az egyetlen feltárt összefüggés első ránézésre meglepő lehet:
„Megállapítottuk, hogy a repülési
képesség befolyásolhatja az adott
faj tojásainak alaki jellegzetességeit” – mondta Mary Caswell
Stoddard, a Science folyóiratban
megjelent tanulmány vezető
szerzője. A kecses, áramvonalas
testű, jól repülő madarak tojásai ugyanis rendre elliptikusak és aszimmetrikusak voltak.
„Kutatásunk alapján egyértelműen látszik, hogy a madártojások
méretbeli és alaki sokfélesége nem
a véletlen műve, hanem sokkal
inkább a madarak életmódjának
eltéréseihez köthető” – tette hozzá Joseph Tobias, a cikk egyik

O L A S Z – O S Z T R Á K Ü T K Ö Z E T A D A L M Á T PA R T O K N Á L

A LISSAI TENGERI CSATA

Az olasz egység (1861) kivívása után Ausztriának új ellensége akadt: a poroszok a Német Szövetségen
belüli vezető szerepet követelték. 1866-ban Poroszország Olaszországgal szövetkezett Ausztria ellen.
A segítség fejében Bismarck kancellár az Osztrák Császársághoz tartozó Velencét az olaszoknak ígérte. Az 1866. június 24-i custozzai ütközetben Ausztria győzelmet aratott az olasz sereg felett, az északról támadó poroszoktól elszenvedett július 3-i königgrätzi vereség nyomán azonban az Itáliában állomásozó osztrák erőket Bécs védelmére kellett átcsoportosítani. Ausztria déli területeinek őrzése így a
hadiflottára maradt az olaszokkal szemben, akik az Adria vizein igyekeztek kiköszörülni a csorbát.

A

frissen szerzett egységét féltő
Itália flottája, Európa negyedik legerősebb és egyik legmodernebb hajóhadának számított.
1861-ben 66 hajó alkotta. Mivel az
összes hajó fából készült, a következő
5 évben 28 korszerű, vasból készült
páncélozott egységet építettek, illetve
vásároltak külföldön. Az 1866-os háború kezdetén az olasz haditengerészet így végül 12 (ezenkívül 4 felszerelés és 7 építés alatt álló) páncélos hajóval, 20 (és 1 építés alatt álló) hajócsavaros és 49 (hadi- és kisegítő
feladatokat ellátó) lapátkerekes
meghajtású gőzhadihajóval, továbbá 13 (hadi- és kisegítő feladatokat
ellátó) vitorlás hajóval, vagyis összesen 94 (plusz 12) egységgel rendelkezett. A felszerelés alatt álló új páncélosok egyike, az akkor újdonságnak
számító forgó lövegtornyokkal felszerelt Affondatore volt, amely a lelkes
angol sajtó szerint egyedül is elsül�lyeszthette az összes osztrák hadihajót.
A Habsburg hajóhad nem volt ilyen
jó helyzetben. Bár az uralkodó testvéröccse, Ferdinánd Miksa főherceg
személyében rátermett és befolyásos
főparancsnokkal rendelkezett, aki
mindent megtett a korszerű flotta
megteremtéséért, a szűkmarkú parlamenttel szemben a fejlesztés csak
lassan haladt. 1861-ben csupán 7 csavaros gőzüzemű és 9 vitorlás hadihajó, valamint 25 (hadi- és kisegítő feladatokat ellátó) lapátkerekes meghajtású gőzhadihajóval és 7 (hadi- és
kisegítő feladatokat ellátó) vitorlás
hajóval rendelkezett. A következő öt
évben is csak 7 nagy modern gőzüzemű páncélos hadihajót sikerült
legyártani, azt viszont mind hazai
üzemekben. Az 1866-os háború
870
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kezdetén az osztrák haditengerészet
így végül 55 egységgel rendelkezett
(ám sajnos még a legújabbakat is
csak korszerűtlen ágyúkkal sikerült
felszerelni, mivel a poroszok a háború miatt nem szállították le a korábban megrendelt vadonatúj Kruppágyúkat).
Váratlan megjelenés
és kavarodás

Az olasz flotta élén a 61 éves Carlo
Pellion di Persano gróf – a szárd-piemonti flotta korábbi parancsnoka, volt
olasz haditengerészeti miniszter – állt,
a Habsburg flottát pedig a 39 éves
Wilhelm von Tegetthoff ellentengernagy vezette. Míg Persano a hajói és a legénység kielégítő felkészültségének hiányára panaszkodott,
ezért igyekezett halogatni az összecsapást, addig a tettvágytól égő
Tegetthoff anyaghiánytól szenvedett (legénysége felkészült volt, hisz
a flotta 1864-ben a dánokkal vívott
helgolandi ütközetben már sikerrel
átesett a tűzkeresztségen). Nem volt
azonban elég páncélosa, szinte csak
kiöregedett, gyenge hadihajók álltak
rendelkezésére: a modern Ferdinand
Max és a Habsburg páncélosokat
szinte félkészen állították csatasorba,
a csavargőzössé átépített Novara fregatt tűzkár miatt súlyosan sérült,
legnagyobb hadihajója, a fa Kaiser
sorhajó pedig teljesen elavultnak számított, ezért ezt, és más fregattok
testét szükségmegoldásként vasúti
sínekből és horgonyláncokból rögtönzött „páncéllal” erősítették meg.
Ám még így is alapvető hiány mutatkozott a gőzhajókhoz szükséges
szénből. Június 23-ra mégis sikerült
27 osztrák hadihajót, 532 (15-18
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centiméteres simafuratú elöltöltős)
ágyút és 7871 tengerészt összevonni
az Isztriai-félsziget déli csücskénél
lévő Fasana-csatornában. Az olaszországi Anconában eközben 37 hadihajó, 645 (16-20 centiméteres, ebből
300 vontcsövű) ágyú és 10 886 tengerész gyülekezett.
Mégis Tegetthoff volt a rátermettebb: a hajóhadával június 27-én tüntetően Ancona elé vonult, s a kikötő
bejáratától alig 2 mérföld (mintegy
4 kilométer) távolságban cirkált. A
felderítésre előreküldött Elisabeth
ágyúnaszád hajnali 3 órakor észlelte
az Esploratore ágyúnaszádot, amelyet
a Vellebich és a Kerka ágyúnaszádokkal megtámadott. Az osztrák hajóhad váratlan megjelenése ideges
kavarodást okozott az olaszoknál.
Az Esploratore jelzése nyomán reggel 7 órára mégis 20 olasz hadihajónak sikerült kivonulnia a kikötőből.
Tegetthoff távolabb várt a nyílt tengeri ütközet lehetőségére. Két óra
múlva azonban felhagyott a várakozással és hazatért. Az olasz közvélemény és a politika őrjöngött, hiszen
sokkal nagyobb flottájukat kis híján
a saját kikötőjében győzték le, anélkül, hogy ezt megakadályozhatták
volna.
Adria Máltája

Július 3-án – a königgrätzi csata
után – az olasz kormány a tengeri
hadműveletek megkezdését sürgette, ezért a tengerészeti miniszter július 7-én utasítást adott Persanónak
a hajóhad kifutására. Július 9-én
Persano a Quarnero felé tartott,
10-én a dalmát partok mentén cirkált, a következő 3 napon pedig a
nyílt tengeren hajóhad-gyakorlatokat

Az Affondator

e
építése

A részletes hadművelet

A Kaiser sorhajó nek
irohan
a Re di Portogallo pán
célosnak

A Ferdinand
Max páncélos
elsüllyeszti
a Re d’Italiat

Affondatore útvonala az ütközet alatt
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A felvonulás

tartott, végül július 13-án szénkészletei fogyatkozásával visszatért
Anconába anélkül, hogy kereste volna az ellenséggel való megütközés
lehetőségét. Július 14-én már a király
is leváltással fenyegette, s utasította
az Adria közepén fekvő osztrák sziget, a könnyű célpontnak ígérkező
Lissa (ma: Vis) elfoglalására. Persano
azonban még ekkor is kifogásokat
keresett: flottája felkészületlenségére
hivatkozott, s szárazföldi csapatokat
kért a sziget elfoglalásához. A parányi
szigetet szinte alig lakták, stratégiai
fekvése folytán mégis az Adria Máltájának nevezték. 1866-ban a sziget
erődjeiben 1 833 főnyi osztrák helyőrség állomásozott. A lefegyverzésükre
küldött 6 000 fős olasz partraszálló
különítmény végül július 16-án hagyta el Anconát. A magaslati erődöket a
tengerszintről tüzelő alacsony csőemelkedésű hajóágyúkkal nehéz volt
elérni, ezért a kikötő rövid ágyúzását
követően július 18-án az olaszok
megkezdték a hadsereg és a tengerészgyalogság kihajózását. A kikötőt
és a szigetet ellenállás nélkül bevették, ám az erőd szilárdan tartotta magát. Persano mégis a sziget
elfoglalásáról szóló győzelmi jelentést
küldött Aconába (bár az utóiratban
további erősítést kért), az esti órákban
pedig félbeszakította az ostromot.
Tegetthoff már 18-án értesült a
sziget elleni támadásról, ám kifutási
parancsot sürgető kérésére elutasító
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választ kapott. Másnap reggel újabb
segélykérés érkezett a helyőrségtől.
Tegetthoff ezúttal nem várt parancsra: „Kifutok a hajóhaddal” –
üzente Bécsbe. Albrecht főherceg
választávirata világos beszéd volt:
„Leg felsőbb parancsra: cselekedjen a saját belátása szerint, ám kizárólag flottatüntetésre nem indulhat el!” (Ha győz,
legfelsőbb parancsra tette, ha veszít,
az a saját felelőssége.) Tegetthoff
kényszerűségből ék alakban rendezte
el a hajóit három egymás mögötti
sorban, úgy, hogy az első ékben
haladó 7 páncélos a mögötte haladó
20 gyengébb hajót védje. A támadó
éket maga Tegetthoff, a nagy fa hadihajókból álló második éket az erdélyi szász származású Anton von
Petz sorhajókapitány, a kisebb ágyúnaszádokból álló harmadik éket pedig Ludwig Eberle korvettkapitány
vezette. Az osztrák flotta július 20án 7:50-kor közelítette meg Lissa
szigetét.
Az ellenség közeledtére Persano –
akit meglepett a szokatlan alakzat
– úgy rendelkezett, hogy hajói az
osztrák arcvonalra merőlegesen, oldalukkal egymás felé fordulva, csatárláncban sorakozzanak fel a kikötő előtt. Ellenfele mintájára szintén
három részre osztotta flottáját: a 12
páncélos közül 6-ot maga irányított, 9 fahajót Giovannbattista Albini tengernagy, 6 kisebb páncélost
pedig Giuseppe Vacca ellentengernagy vezetésére bízott. Ám később
meggondolta magát, s az egymás
mögötti, nyomdokvonalban történő felvonulásra adott utasítást, keresztben a császári-királyi hadihajók
előtt. Míg hajói hozzáláttak, hogy
üggyel-bajjal pozíciót váltsanak (2
hajó géphibát jelentve kivált az
alakzatból, Albini tengernagy pedig
önhatalmúlag úgy döntött, hogy a
25 fahajó a maga 398 ágyújával ne
vegyen
részt
a
páncélosok
ütközetében), Persano elhatározta,
hogy vezérhajója, a Re d’Italia fedélzetéről átszáll az Affondatoréra.
A két hajó megállt, a Re d’Italia
előtti 3 hajó továbbhaladt, a mögötte lévő 4 megtorpant: így a 9 páncélosra olvadt olasz csatasorban egyre
táguló (körülbelül 1 500 méteres)
rés nyílt, épp, mikor 27 harcra kész
hajójával Tegetthoff odaért. Amikor a távolság 910 méterre csökkent,
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eldördültek az olasz ágyúk.
Tegetthoff lobogójelzése nyomán a
páncélosok támadó éke ekkor összezárt, s áttörte az ellenséges vonalat,
majd hajó-hajó elleni küzdelem kezdődött, amely mintegy két órán át
tombolt.
Egy elfeledett
parancsnoki lengő

10:30-kor az első osztrák ék baloldali 3 páncélosa a kettészakított
olasz csatasor élén, messze északon
lévő 3 tagú olasz előőrs után eredt,
Tegetthoff és a másik 3 páncélos
pedig délre fordult, hogy jobbról
kapja oldalba az olasz derékhad 3
páncélosát, míg balról a második
osztrák ék hajói közeledtek. A Ferdinand Max gyengébb tüzérsége
miatt a döfőorral igyekezett felöklelni az olasz hajókat. Előbb a San
Martinót próbálta elérni, majd a közelebbi Palestrora támadt, de hegyes
szög alatt ütközött neki, így nem
tudta meglékelni és lesiklott róla.
11:00 körül érte el az olasz csatasor
derékhadát a második osztrák ék,
amelynek kötelék-vezérhajója, a fa
Kaiser sorhajó a Re di Portogallo
olasz páncélost próbálta felöklelni.
A páncélosba rohanva leborotválta
az összes csónakját, s szétroncsolta
az ütegfedélzet baloldalát, ám a sorhajó legalább ilyen súlyos sérüléseket szerzett, és mivel tüzérségének
nagy része tönkrement, a hajó harcképtelenné vált. A hajót ezután több
támadás érte, mivel az olaszok azt
hitték, hogy Tegetthoff a legnagyobb hajón van.
11:30 körül a zászlóshajó parancsnoka,
Sterneck sorhajókapitány a gomolygó
lőporfüstben támadt résen keresztül
megpillantott egy olasz páncélost.
Sterneck odaugrott a kormányhoz és
saját kezűleg vezette neki hajóját az ellenfélnek. A Ferdinand Max derékszögben fúródott bele az olasz páncélosba, megpecsételve ezzel annak sorsát. A Ferdinand Max 11,5 csomó
(21,3 kilométer/óra) maximális sebességre gyorsítva nekirohant a
tiszta célt kínáló Re d’Italia oldalának, 5,5 méter átmérőjű léket ütött
rajta, s a hajó három perc alatt elsüllyedt. Tegetthoff azonnal leengedte a Ferdinand Max csónakjait,
hogy kimentse a túlélőket, az olaszok azonban folyamatosan támad-

SZŐLŐGYÓGYÍTÁS – RAGADOZÓ GOMBÁKKAL
ták, így végül úgy döntött, hogy
egy helyben álló célponttá válna,
inkább a hadiszolgálatra igénybe
vett Kaiserin Elisabeth Lloyd-gőzöst
utasítja a mentésre. Ám mivel az
olaszok továbbra is hevesen tüzeltek, a művelet félbeszakadt. Csupán
166 embert sikerült kimenteni.
Az Affondatore fedélzetén tartózkodó Persano lobogójelzésekkel próbálta megmaradt hadihajóit az ütközet folytatására bírni. Ám jelzéseire senki sem figyelt, hiszen, amikor az Affondatoréra szállt, nem
vitte magával a parancsnoki lengőjét, így miután a Re d’Italiát elhagyta, senki sem tudta, hogy hol tartózkodik. 12:15-kor az ütközet hevessége csillapodni kezdett. A császári-királyi hajók Lissa kikötője
előtt három párhuzamos csatasorba
rendeződtek, az olaszok pedig két
párhuzamos sort alkottak a nyílt
tengeren, az osztrák hajóktól nyugatra. 14:30-kor süllyedt el az ütközet utolsó olasz áldozata, a Palestro
páncélos. A Ferdinand Max sikertelen kosolása után több súlyos tüzérségi találatot is elszenvedett, s kigyulladt, ezért elhagyta a csatateret.
Legénysége küzdött érte, ám végül
nem sikerült megfékezni az elharapózó lángokat s a hajó a levegőbe repült. 230 fős legénységéből mindössze 19-en menekültek meg.
Tegetthoff flottája 15:00 órakor –
a legénység üdvrivalgása közepette –
befutott Lissa kikötőjébe, Porto San
Giorgióba. Persano még mindig
zavarodott parancsokat osztogatott,
de ezeket Albini és Vacca tengernagy is figyelmen kívül hagyta. Az
ütközet véget ért. Az olasz flotta két
páncélost vesztett, Ausztria egyet
sem. A Kaiser sérüléseit a kikötőben
kijavították. Az osztrák flotta
embervesztesége (38 fő) is lényegesen
kisebb volt az olaszokénál (612 fő), bár
olasz oldalon kevesebb sebesülés történt
(40 a 138-hoz képest). A csata után az
olaszok visszavonultak, Tegetthoff pedig visszatért Polába, s táviratban még
aznap jelentést tett a győzelemről a
császárnak, aki altengernaggyá léptette elő, s a Katonai Mária Terézia
Rend parancsnoki keresztjével is kitűntette. Megérdemelten: a győzelem
még 50 évig biztosította Ausztria
nagyhatalmi státuszát.
ifj. Takaró K ároly

MIKROSZKÓPIKUS
VINCELLÉREK
A szőlő fás részeinek pusztulásával járó megbetegedés világszerte, így Magyarországon is egyre nagyobb károkat okoz a termesztésben. Mind több szakember a filoxéra európai megjelenéséhez
hasonló súlyos és veszélyes kórként emlegeti. Nem kíméli a történelmi borvidékeinket sem, Tokaj-Hegyalján 2016-ra 5,8 százalékra
emelkedett a betegség tüneteit mutató tökék aránya.

A

tőkeelhalást először 1895-ben
Kaliforniában dokumentálták.
Franciaországban 1898-ban
L. Ravaz azonosította a betegséget,
melyet franciául „folletage”-nak írt le.
A pusztító kórt a borostás réteggomba
(Stereum hirsutum) és a parázstapló
(Phellinus igniarius) nevű gombák jelenlétével hozták összefüggésbe.
Magát a betegséget angol neve
– Grapevine Trunk Diseases –
után rövidítve gyakran csak
GTD-nek említik.
Jelentősebb kutatások a betegséggel kapcsolatban csupán az 1950-es évektől kezdődtek.
W. B. Hewitt 1957-ben igazolta, hogy
a megtámadott tőkék nem minden évben mutatják a vegetatív szerveken is
jól megfigyelhető sajátos tüneteket. A
betegség terjedése az utóbbi 10–15 évben hatalmas méreteket öltött, megjelenési formája és típusa borvidékenként, országonként eltérő lehet.
A szőlő leggyakoribb tőkebetegségei
közé sorolják a világszerte esca néven
ismert betegségkomplexet, a Petri-betegséget, az Eutypa-, a Botryosphaeriaés a Phomopsis-fajok okozta elhalásokat, valamint a fekete kordonkarelhalást
(BDA). A cikk elején említett GTDről ma már tudjuk, hogy a tünetek kialakulása – a szőlőt érintő többi betegségtől eltérően – nem csupán egy kórokra, egyetlen patogén mikroorganizmusra vezethető vissza, hanem
komplex betegség, melynek fellépésében többféle kórokozó gomba is részt
vehet, emellett szerepe lehet a környezeti hatásoknak (időjárási tényezőknek,
Élet

mikroklimatikus és domborzati viszonyoknak) ugyancsak. A védekezést nehezíti, hogy jelenleg nem ismerünk a
betegséggel szemben ellenálló szőlőfajtát, illetve nincs az Európai Unió által
engedélyezett, hatásos növényvédő
szer sem ellene. Korábban a nátriumarzenitet alkalmazták a GTD ellen,
azonban rákkeltő és a környezetre gyakorolt káros hatása miatt ezt a hatóanyagot
betiltották. A védekezés jórészt így csak a megelőzésre
(egészséges szaporítóanyaggal való telepítés, metszési sebeken keresztüli fertőzés megakadályozása stb.) korlátozódik.
Ránő a kórokozóra

Magyarországi borvidékeken a tőkeelhalás kialakulásáért felelőssé tehető
kórokozók előfordulásáról nagyon kevés adatunk van. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudo
mányi és Környezetgazdálkodási Karának Élelmiszertudományi Intézetében 2013-ban kezdődő kutatásunk
során célul tűztük ki, hogy a Tokajhegyaljai borvidéken felmérjük a
megbetegedés mértékét és azonosítsuk a lehetséges kórokozókat különböző fajtájú (Furmint, Hárslevelű,
Zéta) és eltérő korú szőlőültetvényben, helyi szakemberek bevonásával. A
vizsgálatba vont tokaji ültetvényeken
2013 és 2015 között a tőkeelhalást okozó patogén gombák közül a Diplodia
seriata volt jelen a legnagyobb arányban
a tőkék kordonkarának felső részében.
Az időjárási adatok megfigyelésével
és
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összefüggéseket kerestünk a tünetek földi kísérleteket kezdtünk el e gomba kórokozó gombákat elpusztítani, így
megjelenése és az időjárás alakulása esetleges biológiai védekezésben nyúj- hatékonyan alkalmazhatók egyes nöközött.
tott szerepének tisztázására.
vényi betegségek – köztük a szőlő fás
Tokaji vizsgálataink során azt tapaszbetegségeit okozó kórokozók – ellen is.
taltuk, hogy az eltérő talajok nagymérSzintetikus vegyszer
A felhasználásukkal létrehozott készíttékben befolyásolják a szőlőtőkék fás
ményekben hatóanyagként egy vagy
vagy biofungicid?
részeinek elhalását okozó kórokozók- Korábban, más megbetegedések több biokontroll törzs szaporító képlekal való fertőződés gyakoriságát. Esze- esetén is megfogalmazódott már, tei, azaz spórái jelennek meg. E termérint löszön nagyobb mértékben jelent hogy a szintetikus növényvédő sze- szetes szerek telepítéskor, az ültetés
meg a betegség, mint az erdőtalaj ere- rek az emberek egészségét és a kör- előtt kijuttatva kolonizálódnak leghadetű lejtőhordalékos talaj esetében. A nyezetet egyaránt károsítják. Az tékonyabban a szőlőtőkékben, de kétőkék kora is meghatározó a korhadá- Európai Parlament 2009/128/EC sőbb, a metszési munkák elvégzését kösos tünetek fellépésében: az idősebb ül- irányelve is megfogalmazza az vetően a sebek védelmére is alkalmazhatetvényekben mérhetően gyakrabban egészségünket mérgező peszticidek tók, így gátolható a betegséget okozó
ütötte fel a fejét a szőlő fás részeinek be- használatának csökkentését. Az út- gombák bejutása a fás szövetbe.
tegsége, mint a fiatal telepítésekben, mutatás ezenkívül több alternatív
Alkalmazták már oltványiskolákban,
különböző fajták és talajok esetén is. A megoldást is ajánl az integrált nö- valamint idősebb szőlőültetvényekben
betegség kialakulását befolyásolták a vényvédelem kiépítésére vonatkozó- is. Kutatók bizonyították, hogy példáterepviszonyok is. Azt tapasztaltuk, an, valamint jó néhány intézkedést ul a Trichoderma harzianum törzsek
hogy lejtős területeken kevésbé volt jel- rögzít a biológiai védekezéssel kap- elősegítették az oltványok gyökereselemző a GTD, mint síkabb vagy csolatos lehetőségekről.
dését, emellett a kezelések hatására a fás
mikroteraszos területeken. Ez
utóbbiak esetében ugyanis az
ültetvény kialakítása nem
kedvez a víz gyors elfolyásának, ami kedvező körülményeket biztosíthat a kórokozók elszaporodásához.
Trichoderma harzianum rátekeredése
A kutatás során jellegzetes
a patogén gombafonalaira
tüneteket mutató – ilyen például a „tigriscsíkos levelek”
betegségek közül az esca
megjelenése – és tünetmenokozta tőkebetegség megjeletes tőkéket egyaránt megnési gyakorisága is csökkent.
vizsgáltunk. Az utóbbiakból
Napjainkra a Trichoderma-ké
vett mintákkal, a gombák
szítmények Ázsiában, Európátenyésztése során felfigyelban, Dél- és Közép-Amerikátünk egy érdekes zöld színű
ban, Ausztráliában, Új-Zélangombára, mely a kísérletünk
Trichoderma sp. morfológiája: tenyészetek burgonya-dextróz agar
don és Észak-Amerika területesorán többször is véletlenszein is elterjedtek.
táptalajon (A, C), spórái (B, D, 40-szeres nagyításban/)
rűen ránőtt a korábban izolált kórokozókra. Ezt látva mikroSejtfalbontók
Eszerint a növényi betegségeket kiváltó
szkóppal morfológiailag és genetikai- kórokozók ellen olyan, biológiai ható- A Trichoderma nemzetségnek a biolólag (a DNS elkülönítésével) is azonosí- anyagokat tartalmazó biopeszticidek al- giai védekezésben nyújtott szerepütottuk a „társbérlőt”, s megállapítottuk, kalmazását lenne kívánatos előtérbe he- ket korábban már több kutató is leírhogy ez a gomba nem más, mint az lyezni, amelyek nemcsak a környezetet ta. Biopeszeticidként számos fajt alegyik leggyakoribb talajlakó fonalas kímélőek, hanem az emberek egészsé- kalmaztak már, a készítményekben
ismert fajok: a
gomba, egy Trichoderma. Az ebbe a gét sem veszélyeztetik. Ilyenek a növényi leginkább
nemzetségbe tartozó fajok természetes kórokozó gombák ellen hatékony Trichoderma asperellum, a Trichoderma
körülmények között szinte mindenhol biofungicidek, amelyek – pusztító hatá- harzianum, a Trichoderma longibrachia
megtalálhatók a fás, illetve a korhadó suk mellett – hozzájárulhatnak a talaj tum, a Trichoderma virens, a Trichoderma
növényi részeken, intenzív növekedést termelékenységének növeléséhez is. Az viride és a Trichoderma atroviride.
A Trichoderma-fajok képesek antibioti25 és 30 Celsius-fok közötti hőmérsék- sem mellékes, hogy fokozhatják a terleten mutatnak.
méshozamot, ezáltal elősegítik a fenn- kumok és sejtfalbontó enzimek termeléManapság a legszélesebb körben al- tartható mezőgazdaság megvalósítását, sére is, melyeknek köszönhetően elpuszkalmazott növekedést serkentő, kondi- hiszen gazdaságos és hatékony megol- títják a patogének sejtjeit. Laboratóriumban, különböző tápanyagokat (glükóz,
cionáló és természetes ellenálló képes- dást jelenthetnek a kórokozók ellen.
séget elősegítő talajlakó gombáknak
A jól bevált biopeszticidek közé sorol- ásványi sók, vitaminok stb.) tartalmazó
számítanak. Erre alapozva – más kuta- hatjuk a Trichoderma-fajokat is, hiszen táptalajokon változatos színű (fehértől a
tók korábbi tapasztalatainak figyelem- mikoparazitaként képesek más, a me- zöld színű) spórák (konídiumok) termebevételével – laboratóriumi és szabad- zőgazdaság számára káros növényi lésére képesek. Megfelelő körülmények
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között a spórák koncentrikus körökbe
rendeződve vagy elszórtan helyezkednek el a táptalajokon. A tenyészetek jellemzőinek – szín, alak, méret – vizuális
úton történő megfigyelésén kívül Zeiss
típusú sztereomikroszkóppal a gombafonalak (hifa), valamint a spórák alakja
és mérete is jól tanulmányozható.

le 1932-ben. Kutatócsoportunk a bio
peszticidek hatékonyságának teszteléséhez a Trichoderma-fajok micéliumának növekedését eltérő hőmérsékleten
vizsgálta – így határoztuk meg, mely
tenyészetek képesek leginkább gyors
növekedésre hazai éghajlati viszonyok
között. Kompetíciós képességük vizs-

Trichoderma harzianum (TR04, TR05) és Trichoderma orientale (TR06) izolátumok mikoparazita
képessége a Diplodia seriata kórokozóval szemben

Trichoderma harzianum (TR04, TR05) és Trichoderma orientale izolátumok (TR06) mikoparazita
képessége Neofusicoccum parvum kórokozóval szemben (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

A kórokozók elpusztításán túl ezek
a mikroszkopikus méretű gombák
elősegítik a növény növekedését, fejlődését és a tápanyagfelvételét is. A
talaj kémhatásának megváltoztatásában, savanyításában való részvételükről számos kutató írt már. Megállapították, hogy a Trichodermafajok
képesek túlélni akár a szélsőséges
körülményeket is. Mi több, ellenállnak a növényvédő szereknek!
A növénybe bejutva gyorsan szaporodnak, miközben gátolják konkurenciájuk, a kórokozók terjedését. Hogyan teszik ezt? A Trichoderma először
rátekeredik a parazitált gomba fonalaira, szívókaként működő appresz
szóriumot fejleszt, valamint sejtfalbontó enzimet, pédául kitinázt termel
– ezzel a „fegyveregyüttessel” pusztítja el a patogén sejtet.
A „ragadozó gomba” fás betegséget
okozó gombákkal szembeni kompetí
ciós képességét először Weindling írta

gálatát laboratóriumi körülmények (in
vitro) között, Petri-csészében végeztük
el. Két 3 napos GTD-kórokozó (Diplodia
seriata, Neofusicoccum parvum) ellen teszteltük a talált Trichoderma-törzseket.
Minden tenyészet esetén megvizsgáltuk a biológiai védekezésben való alkalmazásuk lehetőségét, ehhez a
Biokontroll-Index (BCI) értéket határoztuk meg. A BCI-érték a Petri-csészén elhelyezkedő Trichoderma gomba
által elfoglalt terület nagyságának, valamint a Trichoderma és a kórokozó által együttesen elfoglalt, benőtt terület
nagyságának hányadosa. Nos, a BCIérték 100 százalék volt minden egyes
vizsgált törzs esetén, vagyis a
Trichoderma-tenyészetek túlnőtték a
kórokozókat a Petri-csészében.
Az ültetvényen

Szabadföldi körülmények (in vivo) között metszést követően, a sebek kezelésére alkalmaztuk törzseinket. Két küÉlet

lönböző faj (Trichoderma harzianum,
Trichoderma viride) kijuttatása történt
meghatározott 107 sejt/milliliter koncentrációban, spóra szuszpenzióban. A
készítményből a metszési sebek felületére – annak nagyságától függően –
egyszer vagy kétszer fújtunk, permeteztünk. A laboratóriumi körülmények között különböző hőmérsékleten végzett vizsgálataink szerint
több izolátumunk alacsony hőmérsékleten is erőteljes növekedést
mutatott, sőt spórát képezett,
vagyis a tél végi, kora tavaszi metszés időszakában szintén kijuttathatók, közvetlenül a fás részek eltávolítása után, ami egy nagyon
fontos szempont.
A kezelést követően a fás szövetben folyamatosan, évről-évre nyomon követjük a mikoparazita törzsek jelenlétét. Sikerként mondható el, hogy a kezelést követően
már tíz hónappal és évekkel később is ki tudtuk mutatni a szőlőtőke fás szövetéből a kijuttatott
Trichoderma-fajokat. Emellett jótékony hatásként a kórokozók vis�szaszorítását, valamint a növények
zöld hajtásainak intenzívebb növekedését tapasztaltuk.
Napjainkban a termelők számára
igen nagy problémát jelentő fás betegségek ellen lehetséges megoldás
lehetne a Trichoderma-készítmények
alkalmazása, hiszen a használt növényvédő szereknek bizonyítottan
egészségkárosító hatásuk van. A növényi betegségek ellen nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a biológiai védekezésre, amelyhez segítséget nyújthat a
ragadozó, azaz mikoparazita gombák,
a Trichodermák alkalmazása.
Vizsgálataink – remélhetőleg – hozzájárulnak a szőlőültetvényekben egyre inkább terjedő és egyre nagyobb
problémát jelentő betegség alaposabb
megismeréséhez és a hazánkban előforduló patogén gombák azonosításához. A talált, hazai éghajlati viszonyokhoz jól alkalmazkodott Trichoder
ma sp. törzsek pozitív hatást fejthetnek
ki a növények növekedésében, valamint a betegséget okozó kórokozók
visszaszorításában.
Kovács Csilla
(Az írás az MTA Természettudományi Kutatóközpont és az Élet és Tudomány közös cikkpályázatán dicséretben részesült – A szerk.)
és
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I N T E R J Ú M A G YA R I E N I K Ő V E L

Magyari Enikő biológus, a földtudományok akadémiai doktora,
az ELTE főmunkatársa, az MTA tudományos tanácsadója kapta
idén a Magyar Felfedező Nagydíjat az őskörnyezetet elemzőfeltáró munkájáért, valamint a paleobotanikában és paleoökológiában tett nemzetközi jelentőségű felfedezéseiért.
Az elismerést a Felfedezők Napján vehette át a szakember, aki
a földtörténeti közelmúlt nyomait vizsgálja, ezen belül pedig
főként a növénytakaró változásait tanulmányozza az éghajlatváltozások tükrében. A módszerek is sokrétűek, ezek közül a
pollenek alkalmazásáról beszélgettünk.

– Hogy találkozott Önben a világ
felfedezése a pollenekkel?
– Hetedikes-nyolcadikos koromban a
Világjárók sorozat könyveit olvasva nagyon megfogott az ősi, természetközeli
népek élete. Ebből jött a vonzódás az
őserdő növényvilága iránt, és akkor
határoztam el, hogy biológiával szeretnék foglalkozni. Az egyetem első
évében Mongóliában jártunk. Korábban Varga Zoltán professzor elmagyarázta, hogy a Kárpát-medence mai élővilágának kialakulásában milyen szerepet játszottak az
eljegesedések. Az utolsó jégkorszakban meglévő növény- és állatfajok jelentős része megvan az Altaj-hegységben, és mi éppen oda
mentünk, ahol ezek még megtalálhatók. Másodévesként jelentkeztem pollenanalízis témájú specializációra Debrecenbe a Természetföldrajzi Tanszékre, mert nagyon
izgalmasnak tűnt, hogy ebből milyen szépen lehet a múlt növényzetét rekonstruálni.
Hamar kiderült az is, hogy a Kárpát-medence
növénytakarójának
változásairól végzett kutatások döntően a 60-as, 70-es években folytak,
és a változásoknak nem volt meg az
876

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

POLLENEKKEL
A KLÍMAVÁLTOZÁS NYOMÁBAN



Élet

és

Tudomány



abszolút módszerekkel mért kronológiája. Ez azt is jelentette, hogy sok
új dolgot lehetett csinálni ezen a téren. Akkoriban sokat hallottunk
arról, hogy klimatikus sajátosságai
miatt a Kárpát-medence számos
refúgiumot tartalmazhat. Amikor
a jégkorszakban lehűlt a környezet,
a mérsékeltövi flóra és fauna ilyen
menedékhelyeken fennmaradhatott, de erre bizonyítékok eddig
még nem voltak. Ebben is sikerült
nagyon sok újat alkotnunk, de a téma ma sincs lezárva. A pollenek nagyon messziről is bekerülhetnek
egy tóba, lápba. Ha pollenalapon
próbáljuk megmondani azt, hogy
például a bükk, a gyertyán vagy
leginkább a szilek valóban itt helyben élték túl az utolsó eljegesedés
maximumát, akkor azokat meg
kellene találnunk makroszkopikusan is, nem csak pollenek formájában. Ez több fafaj esetében nincs
meg még ma sem.
– Hogyan tudnak a pollenekből a
klímaváltozásra következtetni?
– Alapvetően az aktualizmus elvét
használjuk, tehát a mai elterjedésekből indulunk ki. Amikor egy tavi
üledékszelvény különböző rétegeit

2017/28

vizsgáljuk pollenösszetétel szempontjából, akkor időben visszafele
haladva minden egyes réteg mellé
tudunk rendelni egy kort. Általában
elég nagy felbontásban vizsgáljuk
ezeket, 10–100 évenként van egy
pillanatképünk a növényzetről. Ha
csak az utolsó 30 ezer évet nézzük,
amivel döntően foglalkozom, akkor azt mondhatjuk, hogy ezen
időtartományban nincsenek kihalások, a fajkészlet azonos a maival,
illetve az ökológiai viszonyok ös�szevethetők. Ez leginkább a holocén korára mondható el, és már jelentős különbség van a pleisztocén
végének utolsó eljegesedésénél,
amikor szén-dioxid szintje sokkal
alacsonyabb volt. A tavi üledékek
felszíni mintáinak ismerjük a pollenösszetételét, és ehhez grideléses
módszerrel a legközelebbi mérőállomások adatait felhasználva klímaparaméterek vannak rendelve.
Amikor klímát határozok meg
egy fosszilis pollenösszetételből,
akkor összevetem a felszíni adatbázissal, és többféle statisztikai
módszert alkalmazhatok arra,
hogy mi a legközelebbi analógia, és
ahhoz milyen klímaparaméterek

tartoznak, abból súlyozott átlagot
képezhetek és el is vonatkoztathatok
magától a pollenösszetételtől.
– A 30 ezer év egy pillanatnak tűnik
a földtörténetben.
– Valóban az, mégis drasztikus klímaváltozást hozó időtartamról van
szó. Az eljegesedés maximumakor
globális szinten 5-6 Celsius-fokot
csökkent a hőmérséklet, ami itt a

Kárpát-medencében a téli középhőmérséklet további csökkenésében, és
ezáltal az éves középhőmérséklet 3–4
fokos csökkenésében nyilvánult meg.
Majd jött a későglaciális felmelegedés
14 700 évvel ezelőtt, ami a grönlandi
jégben kevesebb mint 40 év leforgása
alatt 5-6 fokos éves középhőmérséklet-emelkedést jelentett. Mi azt vizsgáljuk, hogy nálunk ez hogyan jelentkezett, mennyire volt erős a felmelegedés, és erre mi volt az élővilág válasza. Azt láttuk, hogy nagyon
gyorsan reagált rá. A következő időszakban 11 700 évnél volt egy nagyon gyors felmelegedés, ami elvezetett a mainál melegebb nyári középhőmérsékletekhez és ezen időszakon belül vannak a gyors
klímaváltozási események, ezekkel
is foglalkozik a kutatócsoportunk.
– A Felfedezők Napján a Balatonban
végzett kutatásaikról tartott előadást. Hol a helye ennek a témának
az Ön kutatási rendszerében?
– Egyre nagyobb az érdeklődés az
utolsó kétezer év éghajlatváltozásai
iránt. Ebben az időben számos rövid
idejű klímafluktuáció volt, mint például a középkori meleg időszak vagy
a kis jégkorszak. Hogy erre az idő-

szakra koncentráljunk és próbáljunk
valamit mondani
mind a növénytakaró, mind az éghajlat változásáról, azt az ökológusokkal való szorosabb kapcsolat hívta elő,
és ez egy GINOP-pályázat keretében
kezdődött.
Sok kiváló kollégával működünk
együtt ebben a kutatásban is. Köztük van Tóth Mónika paleoökológus
Tihanyban az MTA ÖK Limnológiai
Intézetben. Ő a júliusi középhőmérsékleteket méri, legfőképpen az üledékekben található árvaszúnyog-maradványok vizsgálatával. Ezt a módszert nem alkalmazták még balatoni
üledékeken. A Balaton óriási térségének növénytakarójáról ad nekünk regionális képet. Pollenvizsgálatokat
végeztek már itt, de pollenalapú klímarekonstrukció még nem volt.
Nagyon sokat tudunk a tó kialakulásáról, azt is, hogy mely részmedencék mikor kezdtek aktív tartóként
működni. Az, hogy hogyan alakult
ki a tó, hogyan töltődött fel, nagyrészt pollen alapon lett datálva. Gyakorlatilag a pollenből mutatták meg,
milyen idős az üledék, van-e hiátus
– de nincs abszolút kronológiája az
üledéknek. Karbonátban gazdag
rendszerről van szó, ami megnehezíti a radiokarbon-mérést. Ez ugyanis
idős szén, és jószerével 14C-et nem
Élet

tartalmaz. A 14C felezési ideje 5700
év körül van, így ez a módszer leginkább 30–40 ezer évig ad biztos
eredményt, ezért is kihívás, hogy ezt
az üledéket datáljuk. Megpróbáljuk
úgy, hogy kivonjuk a polleneket, de
próbálkozunk a karbonáttal is, illetve az utolsó kétszáz évre ólom- és
céziumizotópokat használunk. Ezzel
nagyon pontos kronológiát lehet adni. Tehát több pilléren áll majd ennek az abszolút kronológiája. Vegetáció- és klímarekonstrukciókat fogunk végezni, pollen és árvaszúnyog alapon összevetni őket. Ez a
célja ennek a kutatásnak.
Az előadásban is beszéltem róla,
hogy a teljes üledéket fúrtuk meg és
behoztuk január végén. A holocén
üledékek vastagsága 3–4 méter között van, a fúrások mindenhol 4–5
méter közötti mélységig mentek le.
Láttuk is nagyon szépen a folyóvízi
tevékenység jeleit a tavi rétegek
alatt, meg a sekélyebb tavi fázis
anyagait is, de mi most a felső rétegekre fókuszálunk. Később pedig
szeretnénk elemezni a teljes szelvényt. A pollenek már elemzés alatt
vannak, az árvaszúnyog-elemzés is
itt tart. Nagy felbontást akarunk elérni, gyakorlatilag centinként szeleteljük az üledéket. Archiválva vannak ezek a minták, mert utána évekig visszatérünk majd hozzájuk.
Trupka Zoltán
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ORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

A

A PESTI SZENTLÉLEK PATIKA

z 1786-ban Arany Oroszlán néven alapított, később Szentlélek ta a patika számára. Ebből nyílt az iroda, az anyagraktár és a laboratóPatika néven híressé vált gyógyszertár Pest városának harma- riumi helyiség. A ház teljes egészében alápincézett, régi patikák leírádikként alapított patikája volt a Király utca és a Kazinczy utca saiból tudjuk, hogy itt tartották a különböző gyógyvizeket, szeszeket és
sarkán. A patika első évtizedei bővelkednek az eseményekben. Alapító- egyéb folyékony anyagokat. A ház emeletén két különálló lakás kapott
ja, Schwachhoffer Ignác 1791-ben újabb patikát nyitott, immár saját
helyet, míg a padlás szellős ablakaival a gyógynövények, füvek, viráházában, emiatt a régit eladta Kuntzi Jánosnak, aki a bútorgok elhelyezésére, tárolására szolgált. A házat 1813-ban adzattal együtt továbbköltöztette a létesítményt. Sokáig
ták át, és a mai napig – ugyan változtatásokkal – ezen a
azonban nem maradt Kuntzi kezén az intézmény,
helyen áll.
mert már 1796-ban továbbadta a győri Aichmüller
Gömöry Károly, aki eddigre büszke, városáért dolFerencnek, és a tulajdonosváltással együtt ismét
gozó pesti polgárrá vált, mint a Szépészeti Bizottköltözött a patika. Négy nyugodtabb év után, ismány ülnöke, nemcsak a ház küllemével, hanem
mét váltás és költözés előtt állt a patika: az új
a belsőépítészetével is behatóan foglalkozott.
tulajdonosa Müller Adolf Ferenc lett. Müller
Gyógyszertárának berendezését nem csak a
azonban még ugyanebben az évben elvált a
legszebb és legdrágább patikabútornak, de útfeleségétől és a válóper során a patika egyemutatónak is szánta, követésre méltónak a
düli tulajdonosának a feleséget, Mayer Terézitöbbi gyógyszerész számára. Így a bútorzat
át tették meg. Ő adta el a patikát 1804-ben
terveinek elkészítését is Pollack Mihályra bízGömöry Károly részére, ezzel a patika történeta. A tervek alapján Rosznágel Márton pesti
tében a kalandos kezdeti korszak lezárult.
asztalosmester készítette magát a bútorzatot, a
Gömöry Károly győri származású, fiatal gyógyfafaragásos díszítés pedig Dunaiszky Lőrinc neTörök József és
szerészként ekkor költözött Pestre. A jól jövedelves szobrász keze műve. A klasszicista–empire stífelesége
mező gyógyszertár megvásárlása lehetővé tette,
lusú, diófából készült U alakzatban felállított bútor alul
(1868)
hogy a bérelt helyiség helyett telket vásároljon patikája
fiókos, szekrényajtós tagolású, felül részben polcos,
és családi háza részére. Így került a tulajdonába a Király
részben üvegezett polcrendszerű. A párkányzat alatt fut körutca 12. szám alatt álló porta, ahol 1812-ben Pollack Mihály tervei
be a fekete alapon aranyozott empire stílusú faragott díszítés. A búalapján kezdték meg az építkezést. A megmaradt alaprajzokon jól látha- tor felső részét hat fabronz dombormű díszíti, melyek témáját maga
tó, hogy az épület főtengelyét a boltozatos kapualj alkotta. Balra két-két Gömöry Károly adta meg. A patika társadalmi találkozóhely jellegét erőbolthelyiséget, az udvar felől lépcsőházat, személyzeti szállást és istál- síti a hozzá tartozó szalongarnitúra. A ház első fénykora 1845-ben,
lókat helyeztek el. Jobbra az utca felé ismét két bolthelyiség látható, itt Gömöry halálával véget ért. Özvegye, Borgsch Júlia és unokája, Leyritz
a terveken a beépített bútorzat helyét is feltüntették, a tervező ezt szán- Károly vezette tovább a gyógyszertárat, de hamarosan túladtak rajta, az
új tulajdonosa 1853-tól Török József lett.
(SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, BLAHÁK ESZTER FELVÉTELEI)
Török József, aki ekkor főleg gyógyszernagykereskedésének a felvirágoztatásán dolgozott, a patika vezetését gondnokokra bízta. A
továbbra is jól működő üzletet a korábban gyakornokként ott dolgozó, majd társtulajdonossá
váló fia, Török Sándor vette át 1897-ben, aki
édesapja nagykereskedését felvirágoztatva, a
Szentlélek Patika bevételeiből, családi összefogással és részvényesek bevonásával hozta létre az első gyógyszergyárat Galenus néven,
majd 1914-ben a Török József Rt.-t és 1925ben a Szent Lélek Gyógyszertár Rt-t.
A Szentlélek patika bútora ma műemléki védelem alatt áll és a Semmelweis Múzeum állandó kiállításának egyik legkiemelkedőbb darabja. Az egyszerű, városi patika története így enged bepillantást a reformkor és a dualizmus történetének egy kicsi de, izgalmas szeletébe,
általa megismerkedhetünk az iparosodás kezdeteivel, a méltán világhírű magyar gyógyszeripar kezdeti lépéseivel.

Scheffer K risztina
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AZ AFFEKTÍV TEMPERAMENTUMOKTÓL A DEPRESSZIÓIG

EGYSZER LENT,
EGYSZER FENT
Sorozatunk első, Depresszió•s•ok című cikkében azt taglaltuk, hogy a depresszió kialakulása egyszerre függ a genetikánktól és a minket ért környezeti hatásoktól, amik együttesen alakítják ki ezt a
kórképet. Második, Rágódástól a depresszióig című cikkünkben egy örökletes tényezőktől is függő,
hajlamosító gondolkodásmódot elemeztünk. Felvetődik a kérdés, hogy ha a depresszió ilyen sok bajt
okozhat, akkor vajon miért nem szelektálódott ki az evolúció során, ahol az a szabály, hogy a kevésbé
életképes visszaszorul? Ez a kérdésfelvetés akkor válik különösen érdekessé, ha figyelembe ves�szük, hogy a depressziós hangulati zavarok az átlagnál nagyobb arányban fordulnak elő olyan személyek körében, akik kimagaslóan kreatívak, a gazdasági és tudományos élet kiemelkedő szereplői.
Nehéz elképzelni, hogy a
3.
depressziónak lehetnek evorész lúciós előnyei, és lehet adaptív, az alkalmazkodást és a túlélést
elősegítő jellemzője. Az erre irányuló
kutatások viszont arra jutottak, hogy
többféle pozitív funkciója is lehet a
betegségnek. Melyek is ezek?
Ahogy a második cikkünkben szó
volt róla, a depressziós betegek gyakran mutatják a ruminációra való hajlamot, amikor rossz hangulatukon
aktívan vagy passzívan, folyamatosan rágódnak. Ez a depresszióval ös�szefüggő, de egészséges emberekben
is meglévő gondolkodásmód a problémák ellenére is lehet előnyös. Ha
egy ilyen ember egy nagyobb társas
problémával, bonyolult helyzettel találkozik (például ha a barátai undok
módon bánnak vele), a mindennapi
tevékenységektől átirányítja energiáit
a feladat megoldására, és a folyamatos elmélkedés már nem saját gondjaira, hanem a feladat megoldására fog
összpontosulni. Ez az elképzelés a depresszió társas rumináció funkciója. A
depresszió egy másik lehetséges előnye a társas motiváció funkció. A beteggel szoros kapcsolatban élők ekkor
hajlamosabbak a segítségnyújtásra és
pártfogásra a depressziós személy irányába, így segítve az illető „túlélését”,
amikor valami miatt támogatásra
szorul. Ezeken a funkciókon kívül
evolúciós szempontból a depresszióra
jellemző csökkent motiváció gyümölcsöző is lehet például egy veszélyes

szituációban, amikor az ember elke- reakcióit, tetteit és gondolatvilágát.
rüli a veszélyeztető, de felesleges cse- A hangulatzavarok előképeként az
lekvést, vagy megspórolja a felhasz- affektív temperamentumok ebbe a
nálandó energiát. Ráadásul ilyenkor csoportba tartoznak, amelyek – a
a tagok közelebb maradnak a cso- rumin ációhoz és a depresszióhoz
porthoz, ami szintén segítheti az illető életben maradását. Ez különösen
A Nemzeti Agykutatási
igaz a szezonális, téli depressziók esetében. A télen szinte járhatatlan utaProgram Semmelweis Egyetemen
kon, dermesztő hidegben, farkasok
működő (NAP-A-SE) Új Antidepresszív
közötti kinti tevékenységhez
Gyógyszercélpont Kutatócsoport 2014-ben alakult
képest a passzív lét, az egyik
meg. A kutatócsoport új, a depresszió kezelésére alzugban gubbasztás vitathatatkalmas gyógyszercélpontok után kutat. A vizsgálatokhoz
lanul segíthette a túlélést.
egy több ezer fős adatbázis adja az alapot, amely a szeméFontos megjegyezni, hogy a
lyek genetikai változatait, élet-stressz előzményeit, a dedepresszió önmagában nem
presszióval-szorongással kapcsolatos tüneteiket és egyéb
jelent előnyt – hiszen egy
környezeti, valamint az egyénre jellemző háttérinformációt is
alapvetően rendkívül szél- tartalmaz. A csoport eredményei az elmúlt években számos
sőséges állapotról beszélünk nemzetközi konferencián elhangzottak és elismert szakmai fo–, azonban ha külön részeklyóiratokban megjelentek. (Weblapcím: http://semmelweis.hu/
re bontjuk, akkor azok már
gyogyszerhatastan/nap-a-kutatocsoport/)
hordozhatnak mind egyéni,
A depresszió kialakulásában részt vevő folyamatok megmind csoportszintű előnyöismerésére agyi képalkotó, nevezetesen farmakológiai és
ket is.
funkcionális MR-vizsgálatokat is alkalmaz a Magyar Tu-

dományos Akadémia Semmelweis Egyetemen működő (MTA-SE) Neuropszichofarmakológiai és
Említettük korábbi cikkünkben,
Neurokémiai Kutatócsoportja. (Weblapcím:
hogy a depressziósok között különhttp://semmelweis.hu/gyogyszerhatastan/
böző csoportok különíthetőek el jelmta-se-kutatocsoport/)
Öt dimenzió

legzetes tüneteik alapján, és az eltérő
tünetek hátterében eltérő biológiai
folyamatok állnak. Ilyen jelenségek
lehetnek a különböző temperamentumok, a személyiség egyfajta központi, biológiai magjai, amelyek már
néhány éves korban jellemzőek, és az
egyén élete során mindvégig alapvetően befolyásolják az ember érzelmi

Élet

hasonlóan – egyfajta spektrumon,
széles skálán képzelhetőek el. Ezek
a személyiségvonások valamilyen
mértékben minden emberben ott
vannak, de csak a spektrum végpontjaihoz közeledve okoznak hangulatés
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zavarokat, vagyis ha nagyon erősen vagy éppen túl kevéssé vannak
jelen. Az adott spektrum közepe
táján azonban az egyes affektív
temperamentumok nem betegségekre hajlamosítanak, hanem előnyös tulajdonságok, viselkedések
megnyilvánulását eredményezik,
és az alkalmazkodást vagy a túlélést segítik.
A különböző hangulatzavarok során
látható jellegzetességek alapján az affektív temperamentumok öt dimenzió
mentén mutattuk be a személyiséget. Az alábbiakban a
spektrum közepén elhelyezkedő, átlagos megjelenési
formáikat mutatjuk be.
A vizsgálatok alapján a depresszív temperamentumot általánosan a szabálykövetés, a
napi rutinhoz való ragaszkodás, az alárendelt pozíció elfogadása jellemzi, ugyanakkor hátrányos tulajdonsága
lehet a félénkség, visszahúzódás. Pozitívum még az egyén
háttérbe szorítása a többi ember érdekében, az önfeláldozás és a mások szenvedése
iránti érzékenység. Ez a személyiségvonás a biztonságra,
harmóniára és a társas kötődés keresésére való hajlamot is hordozza. Evolúciós
előnyei elsősorban csoportszinten jelennek meg, mivel az egyéni szempontok
elé helyezi a csoportérdeket és a csoport
összetartását.
A hipertím temperamentum a vidámságra és energikusságra hajlamosít a magabiztosság, fáradhatatlanság
mellett, ezenkívül céltudatosságot és
kockázatvállalást hordoz. Evolúciós
tekintetben pozitívuma a kreativitás,
a vezetői szerep felvállalása, és ezzel a
stresszhez való könnyű és gyakran sikeres alkalmazkodás.
A ciklotím temperamentumra a
gyors hangulatváltások jellemzőek,
a hipertím és depresszív állapotok
sajátosságai egymást váltva fordulnak elő, ami nagyfokú és intenzív,
ugyanakkor labilis érzelmi helyzetet eredményez. Evolúciós előnye a
nagyfokú művészi kreativitás, valamint a szerelemre és szexre való lehetőségek keresése és kiaknázása.
Az ingerlékeny temperamentum esetén a depresszív és a hipertím személyiségvonások együtt nyilvánulnak
880
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meg. Velejárója a szkeptikusság és a
kritikusság, a dühre és dühkitörésekre való hajlam. Ugyanakkor evolúciósan pozitívumot jelent az egyén
domináns viselkedése és hajlama arra, hogy a fizikai harcot a hatalom
viselkedésbeli megnyilvánulásával
kerülje, így csökkentve a fizikai sérülés kockázatát.
Az utolsó a szorongó temperamentum, amit kontrollálhatatlan aggodalom jellemez még a hétköznapi
dolgok miatt is, a szerencsétlenségtől

Az affektív temperamentumok

való állandó félelemmel, valamint az
emiatti állandó és fokozott éberséggel együtt. Ugyanakkor csoportszinten nagy evolúciós előny, hogy
ez a felfokozott figyelem az utódok
és a többi csoporttag túlélését segíti.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a
viselkedésformák kisebb vagy nagyobb mértékben mindannyiunkban
megvannak. Vagyis egy ember lehet
kicsit hipertím és kicsit ciklotím, közepesen szorongó és ingerlékeny, valamint jobban depresszív temperamentumú személy egyszerre. Ez az öt
temperamentum közösen határozza
meg egy ember teljes temperamentum-profilját, amelyben viszont fellelhető az adott személyre legjellemzőbb, domináns személyiségvonás is.
Az előbbiek alapján látható, hogy
az affektív spektrumon leginkább a
középen elhelyezkedő területen érhetőek tetten az evolúciós előnyök,
az egyén és a csoport szintjén egyaránt. A csoportszintű előny különösen akkor válik láthatóvá, ha a különböző kultúrák esetében együttesen vizsgáljuk a jellemző affektív
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temperamentum-profilokat és a társadalmi berendezkedés egyéb sajátosságait.
Társadalmi berendezkedések

A társadalmi értékrendek egymással
történő összehasonlítására Geert
Hofstede kulturális dimenziói adnak
lehetőséget. Összesen öt dimenzió
mentén szokás vizsgálni az eltéréseket és hasonlóságokat, ezek a hatalmi távolság, az individualizmus-kollektivizmus, a nőiesség-férfiasság, a
bizonytalanságkeresés, valamint a hosszú és rövid távú
orientáció.
A hatalmi távolság dimenziója arra keresi a választ,
hogy a kisebb hatalommal
rendelkező személyek men�nyire fogadják el a hatalom
egyenlőtlen elosztását, és
mennyire akarja egy adott
társadalom minimalizálni
az egyenlőtlenségeket. Az
individualizmus-kollektivizmus szerint az individualista
társadalmak (például nyugati
kultúrák) az egyén függetlenségét, az önkifejezést, az
egyéni teljesítményt és a személyes jogokat helyezik előtérbe, míg a kollektivista kultúrák a
közeli kapcsolatokat, az egymásról való gondoskodást, mások támogatását és
a közösségi kapcsolatokat részesítik
előnyben (például Ázsia). A nőiesség és
férfiasság értékek a szerepek megosztására utalnak. A férfias értéket nagyobbra tartó országokban az „azért
élünk, hogy dolgozzunk” kijelentés
egyfajta jelmondatnak tekinthető,
amikor a tagok a munkára koncentrálnak, így a teljesítmény és a pénzkeresés
válik a fő mozgató rugóvá. Ezzel szemben a nőies értékek a gondoskodást, az
együttérzést, az emberi kapcsolatok
megbecsülését szorgalmazzák (pl.
Svédország), inkább az „azért dolgozunk, hogy éljünk” frázis tekinthető
fontosnak. A bizonytalanság kerülése dimenzió azt fejezi ki, hogy egy társadalom mennyire tud szembenézni a bizonytalanságokkal és ezzel együtt
felvállalni bizonyos kockázatokat. A
bizonytalanságot nagyban kerülő
országokban jellemzőek az írott szabályok, a kisebb kockázatvállalás, míg
a bizonytalanságot kevésbé kerülő kultúrákban ezt a helyzetet az élet velejá-

A Hofstede-dimenziók

rójaként elfogadják. A hosszú és rövid távú orientáció azt jellemzi, hogy egy társadalomban milyen hamar várnak el
eredményeket, általában a hosszú távú
orientáció jellemzi a hagyományok fokozott tiszteletét hirdető országokat,
elsősorban az ázsiai kultúrákét.
A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a bemutatott affektív temperamentumok némelyike párhuzamot mutat bizonyos Hofstededimenziókkal. Például a depresszív
temperamentum domináns megnyilvánulása nagyobb gyakorisággal fordul elő a kollektivista, a közösséget
előtérbe helyező társadalmakban,
szemben az individualistákkal. Másik
érdekes eredmény, hogy a hipertím,
energikus és kockázatkedvelő jellemvonás szintén mutatott összefüggést,
méghozzá a bizonytalanságkerülés
dimenziójával. Azokban a társadalmakban, amelyekben gyakoribb volt
a hipertím temperamentum domináns megnyilvánulása az egyének
szintjén, az adott ország a bizonytalanságkerülés szempontjából magasabban helyezkedett el. Hasonló ös�szefüggés volt megfigyelhető az ingerlékeny temperamentum és a hatalmi távolság dimenziója között.
Azokban az országokban, ahol az
egyenlőtlenségeket kevésbé tolerálták, a népességben az ingerlékeny
temperamentum domináns megnyilvánulása is gyakoribb volt. Ezek az
eredmények arra világítanak rá,
hogy az affektív temperamentumok
és a kulturális sajátosságok hátterében

is lehetnek adott genetikai jegyek,
amelyeknek különböző megnyilvánulási formáit láthatjuk az egyén és a
társadalom szintjén.
A genetika, a temperamentum
és a depresszió kapcsolata

Sorozatunk első cikkében már szó
esett a szerotonin ingerületátvivőanyag szállításában szerepet játszó
egyik fehérje genetikai változatáról, az

5-HTTLPR-ről. Az 5-HTTLPR
azonban nemcsak a depresszió kutatásában került elő, hanem az affektív
temperamentumok esetén is. Az eredmények azt igazolták, hogy az
5-HTTLPR adott genetikai variánsának gyakorisága Európától keletre
folyamatosan nő, együtt a depresszív
személyiségvonás gyakoriságával. Ez
azonban nem feltétlenül jelenti a depressziós betegek számának növeke-

Az affektív temperamentumok és a Hofstede-dimenziók kapcsolata
(PETSCHNER-PETŐ KATALIN GRAFIKÁI)
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dését is. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a depresszív temperamentum a kollektivista kultúrákra jellemzőbb, ahol a társadalom tagjai
érzékenyebbek egymás irányába. Ez
azt jelenti, hogy – bár egyszerre nő az
5-HTTLPR adott genetikai variánsának, a depresszív temperamentumnak
és a kollektivizmusnak a gyakorisága
is – a közösséget előtérbe helyező hozzáállás olyan környezetet teremt, amiben a támogató légkör miatt az egyének a hajlamosító tényezőik ellenére
sem lesznek depressziósok.
Kutatócsoportunk eredményei is igazolták ezt a jelenséget, vagyis azt, hogy
az 5-HTTLPR adott genetikai változata csak bizonyos környezeti tényezők
esetén hajlamosít a depresszióra – például a sorozat első cikkében leírt, 30 évnél
idősebb, anyagi nehézségekkel küzdő
férfiak esetén –, míg az olyan, 30 évnél
fiatalabb személyek esetében, akiket
valamilyen társas kapcsolatokat érintő
stressz ért, ugyanez a genetikai változat
már védő tényezőként jelenik meg. A
nők esetén – több ezer főt számláló magyar és angol mintánk alapján egyaránt
– a szorongásosság és részben a szociális
érzékenység jár együtt leginkább ezzel
a genetikai variánssal.
Mindezek azt mutatják, hogy a gének a pozitív és negatív környezeti
hatásokkal szemben egyaránt valamilyen fokú érzékenységet generálnak, ami viszont nem feltétlenül jelenti egy személy sérülékennyé válását. Egyfelől ezek a gének nem feltétlenül hordoznak kockázatot, hanem
rugalmassá, a környezethez alkalmazkodóvá teszik az embert, hogy az
adott külső hatásoktól függően minél
jobb választ adhasson az őt ért stresszre. Másfelől azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy ezek az összefüggések csak a nagy számok esetén érvényesek, az egyén szintjén egyéb tényezők gyakran teljesen elfedik azokat.
Petschner Anna
Gonda Xénia
Bagdy György
Akik a cikksorozatban megjelent témák
iránt érdeklődnek, a 2017-es Kutatók Éjszakáján tartandó előadásokon személyesen is találkozhatnak a cikkek szerzőivel.
(A sorozat utolsó cikkében Bagdy Emőke
a stresszoldó pszichológiai módszerekről
és védő környezeti hatásokról ír – a Szerk.)
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Az alábbi cikk a Budapesti
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio
Alapítvány és az Élet és Tudomány
ismeretterjesztő cikkpályázatának
I. helyezését érte el
a hallgatói kategóriában.

A

z elmúlt években új anyagok kerültek a környezetvédelem fókuszába. Az újonnan felismert káros
hatású mikro-szennyezőanyagok jellemzően rendkívül kis mennyiségben
(nanogramm/liter, mikrogramm/liter) vannak jelen a felszíni vizeinkben. Akadnak köztük új anyagok,
melyek ipari termelése még csak rövid múltra tekint vissza (például a
nanoanyagok, nano-fémoxidok), de
számos közülük már jól ismert vegyi
anyag, melyek már régóta jelen vannak a környezetben, azonban másodlagos káros hatásaik csak most váltak
ismertté. Utóbbiak közé sorolhatók a
legtöbb műanyagban fellelhető lágyító komponensek (mint a biszfenol-A
és a ftalátok), számos gyógyszerhatóanyag, melyek a szervezetben nem
bomlanak le és az emberi anyagcsere
során a szennyvízbe kerülnek
(diklofenák, ibuprofén, naproxen),
számos kozmetikum és háztartási
cikkek összetevői (triklozán), valamint a növényvédőszerek nagy része
(klórpirifosz, atrazin stb). Ezeket az
anyagokat nagy mennyiségben
gyártják, napi szinten használják, így
jelentős mennyiségben kerülnek a
felszíni vizekbe. Számos, eddig ártalmatlannak vélt vegyi anyagokról bizonyságot nyert, hogy allergiát okoz,
immunfolyamatokat vált ki, irritatív,
károsítja a hormonrendszert, idegméreg és/vagy rákkeltő.
Segítség az analitikának

A felszíni vizek élővilágát az éghajlat,
az időjárás, a természeti körülmények
mind befolyásolják, de közös tulajdonságuk, hogy a rendkívül gazdag élővilág több trofikus szintre tagolódik. A
tápláléklánc alján állnak a legegyszerűbb bakteriális, növényi és állati élőlények, és felettük helyezkednek el a ma-
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gasabb rendű szervezetek (másodlagos
fogyasztók, növényevő állatok, ragadozók). A vízi ökoszisztémába került
káros vegyi anyagok minden trofikus
szinten veszélyt jelenthetnek, de főleg
a legalacsonyabb szinten elhelyezkedő
organizmusokra, melyek védekezési
mechanizmusai nem fejlettek.
Érthető tehát, hogy a környezetvédelem középpontjába kerültek az
újonnan felismert káros hatású mikro-szennyezőanyagok. Első lépésként
fontos a szennyező anyagok káros jelenlétének kimutatása a felszíni vizekben. Ezen anyagok mennyiségének
mérésére az analitika és a környezettoxikológia lehet segítségünkre. Az
analitikai méréseket nehezíti az a tény,
hogy az analitikai program a szennyező anyagoknak csak korlátozott hányadát tartalmazza. A környezet
toxikológia, vagy más néven öko
toxikológia a vegyi anyagoknak az
ökológiai rendszerek szerkezetére és
funkciójára gyakorolt hatását vizsgálja. Az ilyen tesztek lényege, hogy
egy kiválasztott tesztorganizmus a
szennyező anyag jelenlétében érzékeny és könnyen mérhető választ ad.
Előnye, hogy a toxikus anyagok közti esetleges, az analitikai módszerekkel nehezen kimutatható kölcsönhatásokat is észlelhetővé teszi. Ez egyrészt azért fontos, mert a szennyező
anyagok általában keverékként vannak jelen a felszíni vizekben, és hatással lehetnek egymásra (például
egyik a másik káros hatását erősíti
vagy gyengíti). Másrészt az élőlény
az őt körülvevő szennyező anyagnak csak egy részével kerül kapcsolatba és veszi fel, és az eltérő úton és
módon fejtheti ki káros hatását a szervezetben.
A nanotechnológia hátulütői

A nanotechnológia viszonylag új technológia, de fontosságát mutatja az a
tény, hogy számos ipari szegmensben
teret hódított. Az informatika, a vegyipar, a biotechnológia és az orvostudomány ma már nélkülözhetetlen anyagként alkalmazza a nanorészecskéket.
Számos kozmetikum, fogkrém, naptej, tisztítószer, számítógépes alkatrész,
festék, antibakteriális termék stb. tartalmaz ilyen anyagokat. Ezek használatával, hulladékként vagy szennyvízként a környezeti elemekbe jut a szen�nyeződés. 2008-as becslések szerint az

Ö KOTOX I KO L Ó G I A É S KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

VILÁGÍTÓ, PÖTTYÖS ÉS
ÁTLÁTSZÓ ÉLŐ MŰSZEREK
Földünk számos aktuális kihívása közül a felszíni vizek szennyezése folyamatos probléma. Az elmúlt
évtizedekben számos mezőgazdasági kemikáliáról és ipari anyagról nyert bizonyságot, hogy rákkeltő,
mérgező, és nemcsak az alacsonyabb rendű élőlényekre, hanem ránk, emberekre nézve is. Sokat
hallhattunk azokról a szerves vegyületekről, melyek a környezetbe kerülve, biológiai úton egyáltalán
nem bomlanak le, és káros hatásukat sokáig kifejtik. Ilyenek például a policiklikus aromás szénhidrogének, vagy a poliklórozott bifenilek, dioxinok. Ma már ezek az anyagok tiltólistán szerepelnek.
tet előállítani, így nagy mennyiségben
gyártják, következésképpen nagy
mennyiségben kerül ki a környezetbe.
A 2,4-diklór-benzoesav önmagában a
baktérium fénykibocsátását kevésbé
gátolta, mint a nano TiO2 jelenlétében.
A kutatási eredményeim között akadt
olyan is, ahol a nano TiO2 a mikroszennyezőanyag mérgező hatását csökkentette, például a diuron esetében,
mely növényvédő szer, és ma is alkalmazzák.

Aliivibrio fischeri

Fénnyel a szennyező
anyagok nyomában

Tetrahymena pyriformis

évente termelt nano-titándioxid (nano
TiO2) mennyisége körülbelül 5000
tonna. Az alkalmazásuk veszélyeiről,
élő szervezetre gyakorolt hatásaikról
és sorsukról hiányosak az ismereteink.
Hajlamosak vagyunk figyelmen
kívül hagyni, hogy a fizikai szerkezet (a felület, annak nagysága, a tömeg stb.) megváltoztatásának jelentős hatása van a szennyező anyag
környezeti viselkedésére, annak ellenére, hogy a kémiai szerkezetét nem
változtattuk meg. A nanovegyületek

felületi hatásai és kvantumhatásai megváltoztathatják a mikro-szennyezőanyagok tulajdonságait.
Kutatási munkám során az Aliivibrio
fischeri tesztorganizmussal végzett kísérleteim rámutattak arra, hogy a
nano TiO2 egyértelműen hatással van
a többi mikro-szennyezőanyag mérgező hatására. Erre jó példa a
2,4-diklór-benzoesav, mely egy nagyon fontos vegyipari köztitermék,
ami azt jelenti, hogy számos végtermékhez szükséges előbb ezt a vegyüleÉlet

Kutatómunkám során az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott nano
anyag, a nano TiO2 és számos szerves
mikro-szennyezőanyag egyedi és
együttes mérgező hatását vizsgáltam
a tengeri ökoszisztéma alsó trofikus
szintjén elhelyezkedő baktériummal,
az Aliivibrio fischerivel. Az Aliivibrio fischeri egy Gram-negatív, pálcika alakú tengeri baktérium, mely a
kurtafarkú tintahal fényszervében él.
Ez a tengeri baktérium kedvező körülmények között biolumineszcenciára
képes. A biolumineszcencia élő rendszer általi látható fénykibocsátást jelent. A fénykibocsátás 450–490 nm
(kék-zöld) hullámhosszon történik.
A fénykibocsátásban szerepet játszó
lucifer int a luciferáz enzim oxidálja,
és az energia 92%-a fényenergia
alakjában hagyja el a fénykeltő szervet. (Emiatt világít a szentjánosbogár is.) Ezen a ponton feltehetjük a
kérdést, hogy miért jó ennek a baktériumnak, hogy világít? Az Aliivibrio fischeri biolumineszcenciája a bakteriális
és
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Daphnia magna

Az ökotoxikológia napjaink fejlődő tudománya

kommunikáció példája. Ezek a baktériumok nem folyamatosan világítanak, hanem csak akkor, ha számukra
kedvező körülmények között vannak, és elérnek egy kritikus tömeget.
Ekkor az egyedek igyekeznek felmérni a közösség egyedsűrűségét,
ezt nevezzük kvórumérzékelésnek
(quorum sensing).
Az Aliivibrio fischeri ökotoxikológiai
tesztorganizmusnak kiváló, hiszen laboratóriumi körülmények között könynyen fenntartható, érzékeny, és jól mérhető választ ad a szennyező anyagra. A
módszer a baktérium által kibocsátott
lumineszcens fény intenzitásának mérésén alapul. Gátló anyag jelenlétében a
fényemisszió csökken, amelynek mértékét mérni lehet úgynevezett
luminométerrel. Ez a műszer a detektorba érkezett fotonok számát méri.
Minél mérgezőbb a szennyező anyag a
baktériumra nézve, annál gyengébb
fénnyel világít. Az Aliivibrio fischeri
környezetileg fontos, releváns élőlény,
a tengeri ökoszisztéma elsődleges fogyasztója, és a táplálékláncban is fontos
szerepet tölt be. Oldott szerves anyaggal táplálkozik, de táplálkozás során
képes a szervetlen nanoanyagokat, így
a nano TiO2-ot is felvenni.
Egysejtű a tusban

Egy másik „élő műszer”, tesztorganizmus a Tetrahymena pyriformis, mely
édesvízi állati egysejtű (protozoa),
eukarióta. Érdekessége abban rejlik,
hogy egyszerű egysejtű létére már van
primitív idegrendszere, és a szennyező
anyagokra adott válaszmechanizmusa
hasonlít a magasabb rendű élőlényekéhez. Ezen felül komplex hormonház884
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tartással rendelkezik, kulcsenzimjei és
membránfelépítése hasonlít az emlős sejtekére. Ennek köszönhetően az eredményekből gyakran következtethetünk a magasabb rendű élőlények
sejtszintű válaszára. A szerves mikroszennyezőanyagokat előszeretettel fogyasztja, kis vakuólumokba (membráncsomagokba zárja). A kísérleteim
során a tesztélőlényt tusoldatba tettem,
és a szennyezőanyaggal érintkeztettem. 30 perc elteltével mikroszkóp
alatt megszámoltam, hogy mennyi
vakuólumot képzett, melyek a tusszemcséknek köszönhetően fekete
pöttyként kirajzolódtak. Minél nagyobb mennyiségű szennyező anyaggal érintkezett, annál kevesebb vakuó
lumot képzett, hiszen a mérgező
anyag a táplálkozására gátlólag hatott.
A harmadik tesztorganizmus, mely
„élő műszerként” szerepel, a Daphnia
magna, vagyis a vízibolha. Ezek az
édesvízi állatkák szűznemzéssel szaporodnak, egy nőstény általában egyszerre 4–10 ivadéknak ad életet (ezen időszak alatt a kikelt lárvák is nőstények).
A fiatal nőstények négynapos koruktól
már minden harmadik napon tovább
szaporodnak 40 napos életükben. Ha
kedvezőtlenné válnak a körülmények
(alacsony hőmérséklet, kevés táplálék),
a petékből hímek is kifejlődnek, és a
nőstények által rakott petéket megtermékenyítik. Ezek az úgynevezett tartós peték (ephibiumok), amelyek a kedvezőtlen körülményeknek ellenállnak.
A petéket rakó nőstények könnyen
megkülönböztethetők a szűznemzéssel
szaporodó, élőket szülő társaiktól, mivel a fejlődő ephibium fekete pontként
jól látható az átlátszó testű állatban.
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Amikor a környezeti feltételek megint
ideálissá válnak, a petéket rakó generáció átvált az elevenszülésre és az új ivadékok már mind nőstények lesznek. A
hímpopuláció kihal egészen addig, amíg
az időjárási és táplálkozási feltételek romlani kezdenek.
Ez az állatka széles körben alkalmazott környezettoxikológiai tesztorganizmus, segítségével a felszíni
vizekbe jutó kemikáliák vízi ökoszisztémára gyakorolt hatásaik jól
vizsgálhatók, mivel a vízibolha
életfolyamatai sztereomikroszkóp
alatt jól megfigyelhetők.
Az ilyen és hasonló ökotoxikológiai
teszteket a környezetvédelmi megfontolásokhoz fontos elvégezni. A nagy
mennyiségben gyártott vegyi anyagok
(akár a mindennapjainkban használt
kemikáliák) káros hatását körültekintően kell megvizsgálni. Ha egy ártalmatlannak tűnő anyag a felszíni vizeinkbe jut, kölcsönhatásba kerülhet egy
másik szennyező anyaggal, melynek
hatására mérgezővé válik az ökoszisztémára. Az ökotoxikológiai tesztek
gyorsan és könnyen elvégezhetők bármilyen felszíni vízminőség esetén, csak
ismerni kell az adott tesztorganizmus
érzékenységét a szennyező anyagra,
valamint az ökoszisztémában betöltött
szerepét.
Várnai Krisztina
A cikk alapjául szolgáló kutatásokat
szerzőnk a BME Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoportban végezte Molnár Mónika és Fekete-Kertész Ildikó témavezetésével.
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it lehet „leolvasni” egy olyan tárgyról, amelyről nem
lélekben című kiállításában jelenleg is láttudunk semmit? Illetve csak annyit, hogy a millenható, Torday Emil által 1908-ban Kongóban
nium évében, 1896-ban a Nemzeti Múzeumban
gyűjtött ágdarab – a ngongo nép vezetőinek
megrendezett Néprajzi Misszió-kiállítás anyagából vásárolszakrális botja –, amelyen spirálisan rácsavaroták. Erre a kiállításra misszionáriusok küldtek a világ mindó lián lenyomata látható: a bot a főnököt, míg a
den tájáról több ezer tárgyat és több száz fotót.
lián az őt segítő tanácstestületet jelképezi.
Ez a bot a dél-afrikai Grahamstownból érkezett. AnyaAz a kérdés, hogy az anyagba mit látunk bele, a
ga nagy valószínűséggel a területen egyetlen őshonos
színek és formák kapcsán mire asszociáafrikai ernyőbambusz (Thamnocalamus tessellatus),
lunk, a természeti tárgyak gyűjamelyet a helyi kultúrákban kunyhó, valamint karám
téséhez és a művészethez
építéséhez és sokféle tárgy nyeléhez használtak.
vezet el minket. Még az érinMint ahogyan máshol is, a botok Afrika-szerte nem
tetlenül megőrzendő, otthocsupán fizikai támasztékul vagy fegyverként szolnunkba szánt természeti tárgáltak, hanem különféle jelzések hordozói, meggyakat is valamilyen módon
testesítői is voltak – ma is azok. Tudósíthatnak
átalakítjuk, ha másképp nem,
például a tulajdonosuk társadalmi rangjáról, pomegtisztításukkal. A képzőlitikai hatalmáról, megjeleníthetnek ősöket,
és iparművészetben a terkozmológiai lényeket vagy akár különleges
mészet egy-egy kiragadott
személyeket. A jósok, boszorkányok, gyó„művét” fő- vagy mellékszereplőgyítók vagy vadászok pálcái a természetfeként láthatjuk az alkotásokban, az általuk
letti erőkkel való kommunikáció rituális eszösztökélt gondolatok és képek anyagi megfoközei és a tulajdonos védelmezői. Vannak
galmazásaként vagy keretként.
olyan pálcák is, melyek a múltra való emA dél-afrikai bot készítőjének a bambusz sokféle
lékezést segítik, formájukkal a gazdájuk
alakzatot kiadó gyöktörzse (rizóma) adott ihletet.
tisztségének történelmi, spirituális és ideÁllatfejet (talán épp a zsiráfnyakú gazelláét) látott
ológiai aspektusára utalva.
meg benne, amelyhez a felálló fület a gyökér szolA dél-afrikai bot azt a szintén minden
gáltatta, az állat pofáját pedig egy kis résszájjal és
kultúrában meglévő jelenséget példázza,
orrlyukakkal alakította ki. A szemeket üvegszemamikor a természet alkotta tárgyakat érinmel alkotta meg, amely egyszersmind élővé és
tetlenül vagy kis átalakítással az embeegyedivé teszi, sajátos tekintetet kölcsönöz neki. Az
rek eszközként, szerszámként vagy
üvegszemek európai eredetről tanúskodnak.
egyéb funkciót betöltő tárgyként használGrahamstownban 1855-ben alakult meg a Terméják. A természet mintázatából az ember
szettudományi Múzeum, ahol nagy valószínűséggel
emeli ki a céljaihoz szükséges formát,
állatkitömésekhez használhattak hasonló kellékemotívumot. „Egy gazdaember szeme
ket. XIX. század végi figurális nyelű botokon láthatók
mindent meglát, oszt lemetszi” – fomég ilyen fehér-fekete, madarakhoz való üvegszegalmazott egy átányi gazda. A fáknál
mek, s érdekes, hogy ezeket a gyártók ma szintén botelsősorban az elágazásokba, görbükészítéshez is javasolják.
letekbe látja bele az ember a kívánt
Az egyértelmű, hogy a botra a fejénél támaszkodni
eszközformát: ezekből születtek hornem lehet. A 146 centiméteres hosszúsága azt sugallja,
gok, kampók, gyümölcsszedők, villás
hogy a fej alatt fogták meg, és sétabotként vagy jogargereblyenyelek, hogy csak néhányat
ként használhatták. Az sem kizárt, sőt, az üvegszem és
említsünk a magyar paraszti gazdálkoa végére húzott vascövek miatt valószínűbb, hogy a
dás eszközeiből.
tárgyat a gyarmatosítókkal való kereskedés céljára kéA természeti tárgyakat (naturáliákat)
szítették.
sokszor szimbolikus jelentéssel ruMi humorosnak látjuk a bot „arcát”. De vajon a készítője
házzák fel. Ékes példa erre a Népés az akkori befogadó közege is így vélekedett?
Földessy Edina
rajzi Múzeum Két kontinens egy
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íváncsiság. Még nem hallottam az evolúcióban betöltött
szerepéről, pedig bizonyára van.
Valamiképp a szelekcióban. Hiszen nem születhetett véletlenül a
szólás esetleges öregítő hatásáról,
ami alkalmasint az élet megrövidülésére is célozhat. Ámde kockázat nélkül nincs nyereség.
Egy viselkedést mikor nevezhetünk kíváncsiságnak? Ha a fa
átbújik az óvoda kerítésén, az
inkább érdeklődés: van-e arra
több fény, bővebb légtér. Mikor a
mókus átugorja a kennel kerítését, az talán kíváncsiság. Miért
olyan békés ez a farkas? Meg lehet vele barátkozni? Nagyon kis
valószínűségű esemény, de nem
elképzelhetetlen. Adjuk át ezt a
témát az óvoda kerítésén, hátha
ott egy újabb Misi mókus meséje
keletkezik belőle. Kíváncsi lennék rá.
H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1–2.Takács Rita (takacsrita14@gmail.com) –
Bátrak bátra – Egy etológiai kutatóintézetben
dolgozom (Wolf Science Center, Ernstbrunn,
Ausztria). Állatorvosi beavatkozások után

1

általában a tesztkifutóban ébresztjük fel a
farkasokat, és amíg nem lesznek teljesen
éberek, velük maradunk. Egyik ilyen
alkalommal egy érdeklődő fiatal mókus jött
egyre közelebb, s végül
a még alvó farkas mellső lábára telepedett
egy kis időre. Remélhetőleg nem azt
szűrte le a találkozásból, hogy a farkasok
veszélytelenek. A felvételeket tréner
kollégám, Marleen Hentrup készítette,
az ő tudomásával és engedélyével küldjük
a képeket a szerkesztőségbe.

SZABÁLYOK

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet
jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben
mondja el, amit a felvétel körülményeiről és a témáról közlésre érdemesnek
tart. A beküldő jutalma a „kiállításban”
megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

3

4

5

6

7

hanna26@freemail.hu) – Alkalmazkodás –

3. Horváth Anikó (Tatabánya,
A természet példája, hogy az életben nem
boldogulunk alkalmazkodás nélkül.
A kép 2017. május 13-án készült
egy tatabányai óvoda kerítésénél.
4. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@
gmail.com) – „Egy, megérett a meggy”
5–6. Drobnyák Árpád
(drobnyak.arpad@gmail.com) – Fekvenyomás
– Egy selyemkóró küzdelme az aszállyal.
7. Dr. Beregszászi Andrea
(beregszaszi66@freemail.hu) – Az év rovara –
Egy fülledt nyári délután ballagott szemben
velem kíváncsian ez a királyi bogár.
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg,

Megoldás:

nem épülnek egymásra, mindegyik más és más

A szív értéke 19, a csillagé 13.

készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

mas. A megoldásokat jövő heti számunkban

Megoldás: Élet

közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

(képlet, délelőtt, élesztő, élvezet)

ményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa
Megoldás:
Rekkenő hőség

3. fejtörő – Horváth Eszter feladványa

Az egymás melletti szavak egy-egy betűjét egymással felcserélve
újabb értelmes szavakat kapunk. A kicserélt betűket oszloponként
összeolvasva egy-egy ráadásszót kapunk. Melyek ezek?

2. fejtörő – Benedek Máté feladványa

A számsor tagjai egy bizonyos logika szerint követik egymást.
Mi a következő elem?
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Milyen sorrendben kell a számozott mérlegek karját
átbillentenünk ahhoz, hogy a mosolygó fejek a megadott sorrendben
elindulva a saját színüknek megfelelő tárolóba essenek?
(A golyók azután indulnak, hogy az előző leesett. Sorra
a következő mérlegre gurulnak, és súlyukkal nem billentik át azokat.)

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Gondolat-dopping

Ki ne érezné úgy időnként, hogy jó volna eggyel
magasabb fokozatra kapcsolni szellemi teljesítőképességét? Nos, ez korántsem lehetetlen, sőt
megtehetjük feketekávé vagy egyéb kémiai
anyagok igénybevétele nélkül is. Létezik ugyanis
olyan lélektani gyakorlat, amely nagyon sok
helyzetben, sokaknak segít abban, hogy jól teljesítsenek. Régebben már e rovatban is volt szó arról, hogy az énerősítés többféle tekintetben –
például a tanulás, a stresszel való megküzdés
vagy akár a fogyókúra terén – hatékonyabbá tesz
bennünket. Az énerősítés lényege, hogy fel kell
idéznünk azokat az értékeket, amelyek
számunkra a legfontosabbak, és el kell
gondolkodnunk rajta, hogy miért is játszanak
központi szerepet az életünkben. Ennyi az egész!
Három pszichológus kutató – Philine S. Harris,
Peter R. Harris és Eleanor Miles – elgondolkodott
azon, milyen különös, hogy az énerősítés ennyire
különböző helyzetekben hatásos. A Journal of
Experimental Social Psychology című lapban megjelent tanulmányukban kifejtik: ez az univerzális
hatás arra utal, hogy az énerősítés olyan alapvető
folyamatokra van befolyással, amelyek sokféle tevékenység hátterében meghúzódnak. Feltevésük
alátámasztására kísérletet terveztek, amelyben azt
vizsgálták, milyen hatással van az énerősítés a
munkamemóriára és a viselkedésgátlásra – ha ugyanis ezek
az alapvető funkciók hatékonyan működnek, akkor az sok
területen megalapozza az eredményességet.
A kísérletben részt vevő 83 egyetemistát két csoportra
osztották. A társaság egyik része énerősítő gyakorlatot
végzett: le kellett írniuk, melyik a legfontosabb érték a
számukra, és ez hogyan befolyásolja szemléletüket, mindennapi cselekedeteiket. A többieknek ellenben azon kellett gondolkodniuk, melyik a legkevésbé fontos érték az
életükben, és ez miért lehet lényeges valaki más számára.
Ez utóbbi feladat formailag hasonlít az énerősítéshez, csak
éppen a lényege más, hiszen itt az ember nem a számára
meghatározó értékekre összpontosít.
Ezután következett a munkamemóriát tesztelő feladat:
egy számítógép képernyőjén fél másodpercre egy-egy
betű villant fel, és a kísérlet alanyainak arra kellett válaszolniuk, hogy az utoljára látott betű megegyezik-e a
kettővel korábban látott betűvel. A másik feladat a jól ismert Stroop-teszt volt, melynek során különféle színnel
írt szavakat mutatnak a résztvevőknek, akiknek azt kell

Küldetés (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

megállapítaniuk, hogy milyen a szó színe. Ez akkor
okoz nehézséget, ha például a PIROS szót kék színnel
írták, ekkor ugyanis ellent kell állni a kísértésnek, hogy
az ember azt mondja, „piros”, hiszen a helyes válasz a
„kék”. A Stroop-tesztben nyújtott jó teljesítmény azt jelzi, hogy a viselkedésgátlás hatékonyan működik.
Nos, azok, akik énerősítő gyakorlatot végeztek, mindkét feladatban lényegesen jobban teljesítettek, mint a
többiek! A memóriatesztben többször válaszoltak helyesen, a Stroop-tesztben pedig, noha ugyanannyi jó választ adtak, mint a másik csoport, ezt lényegesen rövidebb reakcióidővel tették.
Harris és munkatársai szerint nem arról van szó, hogy
az énerősítés valamiképpen javítaná a képességeinket. A
gyakorlat a motivációra hat: a számunkra fontos értékek
felidézése után összeszedettebbek, magabiztosabbak leszünk, és ez sokat segít, hogy meglevő képességeinket
hatékonyabban állíthassuk csatasorba az éppen előttünk
álló feladat megoldása érdekében.
M annhardt András

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, 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.

Előfizetési 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
Az agy felismeri
a másik betegségét

teljesít az emberi agy a beJsétobban
tegségek felismerését és elkerüléilletően, mint eddig gondoltuk,

derült ki egy kutatásból, melyet a
Karolinska Intézte (Svédország)
munkatársai vezettek. Látásunk és
szaglásunk elegendő ahhoz, hogy
tudatában legyünk annak, ha valaki

Az Év Hala: a harcsa

öbb mint ötezren nyilvánítottak
TTársaság
véleményt a Magyar Haltani
honlapján, eldöntve ezzel,

beteg, még mielőtt az illetőn kitörne a betegség.
Ám nem csak
tudjuk, de cselekszünk is: elkerüljük a beteg embert. A kutatásról
a Proceedings of the
National Academy
of Sciences (PNAS)
című tudományos
folyóiratban számoltak be.
Az ember immunrendszere
hatékony a betegségek legyőzésében, ám ez meglehetősen nagy
energiabefektetéssel jár, ezért előnyös volna, ha a betegségek elkerülése is része lenne túlélő ösztönünknek. „Vizsgálataink azt mutatták, hogy
az emberi agy ezt nagyon jól felismeri,
és hogy a felismerés elkerülő magatartást eredményez” – mondta a kutatás
vezetője, Mats Olsson, a Karolinska
Intézet Klinikai Neurológia tanszékének munkatársa.
A kutatók aktiválták a résztvevők
immunválaszát azzal, hogy ártalmatlan baktériumokat fecskendeztek be, így az alanyok a betegségek
klasszikus tüneteit produkálták –

fáradtság, fájdalom és láz – néhány
órán keresztül. Ez alatt az idő alatt
lefényképezték, illetve filmre vették
őket, valamint illatmintákat vettek
tőlük. A befecskendezett anyag aztán eltűnt a testükből, majd a tünetek is megszűntek.
Ezután a résztvevők másik csoportjának megmutatták ezeket a
begyűjtött szagmintákat és képeket, valamint egy egészséges kontrollcsoporttól származó képeket és
szagmintákat, és arra kérték őket,
értékeljék, mennyire tetszenek nekik az egyes emberek – közben
agyi aktivitásukat MR-vizsgálattal

Elsőként az ismertségét lehet
említeni. Vizeink nagybajszú lakója már gyermekek előtt sem

ismeretlen, és hírét csak növeli,
hogy a legnagyobb halunk. A tiszai harcsák növekedési ütemének

hogy 2017-ben a harcsa viselheti az
Év Hala címet. A szavazatok 48 százalékát megszerezve jóval megelőzte
a második helyezett paducot és a harmadik helyre szoruló halványfoltú
küllőt.
Szépségversenyen aligha lett volna első, hiszen alakja jócskán eltér
az ideálisnak tartott halformától.
Mintha három különböző lényből
rakta volna össze a természet: a feje
lapos, akár a békáké, a belső szerveket magában foglaló törzse hengeres, az úszásban kulcsszerepet betöltő
farokrésze viszont oldalról lapított.
Hogy mégis győztes lett, abban három fontos szempont játszott közre.
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(A SZERZŐ FELVÉTELE)

figyelték. Majd arra kérték őket,
hogy csupán a fényképekre nézve
mondják meg, melyik résztvevő
tűnik betegnek, melyiket tartják
vonzónak és melyiknek élveznék
szívesen a társaságát.
„Kutatásunk jelentős különbséget tárt
fel aközött, hogy mennyire vagyunk
hajlamosak kedvelni az egészséges embereket és egy társaságban lenni velük,
és mennyire kedveljük a beteg embereket. Azt is láttuk, hogy az agy jó abban, hogy több érzékelésből származó,
gyenge jeleket adjon össze egy személy
egészségét illetően” – mondta Olsson
professzor. A kutató ebben annak
bizonyítékát látja, hogy a túlélési ösztön természetes módon vonja
maga után, hogy az ember kerüli a
fertőzést.
„A józan ész azt mondja, kell lennie egy alapvető viselkedési repertoárnak, mely segíti az immunrendszert.
Az elkerülő viselkedést azonban nem
szükségszerűen alkalmazzuk akkor,
amikor közeli a viszonyunk azzal
az emberrel, aki beteg. Például kevés
olyan ember van, akinek puszit ad az
ember, amikor annak folyik az orra,
de a saját gyerek ilyen. Más szóval:
szoros kapcsolatok esetén a betegség jelzés a gondoskodó magatartást
erősíti fel. Tanulmányunkkal azt
bizonyítottuk, hogy az agy sokkal
érzékenyebb ezekre a jelekre, mint
azt valaha gondoltuk volna” – ös�szegezte Olsson.
(Karolinska Intézet)
vizsgálatából kiderült, hogy akár
három és fél méteres hosszt is elérhetne, a horgászat mai intenzitása
mellett azonban erre már nem számíthatunk. Kettő és fél méternél
nagyobb példányok azonban még
napjainkban is rendszeresen előkerülnek.
Fontos volt az is, hogy a harcsa
kitűnő horgászhal. A keményen ellenálló kapitális példányok fárasztása
hatalmas élmény, sikeres kifogásuk
pedig maga a megdicsőülés.
Végül azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ízletes, szálkamentes húsa még az ínyencek igényeit is
kielégíti. Mivel az erősen felmelegedő, oldott oxigénben szegény vizet is
jól bírja, a klímaváltozás kedvez számára, ezért a jelentősége növekedhet
a jövőben.
Harka Ákos

Orosz rulett bőregereknek

kígyókat széles körben magáA
nyosan vadászó és táplálkozó ragadozókként tartják számon, noha

egyes fajok esetében legalább annyira szociális állatok, mint a madarak
vagy az emlősök. A Tennessee Egyetem (Egyesült Államok, Knoxville)
Fiziológiai Tanszékének professzora,
Vladimir Dinets azt tanulmányozta,
hogy a kígyók képesek-e csapatmunkára annak érdekében, hogy
vadászatuk a lehető legnagyobb
eséllyel legyen sikeres. Dinets megfigyeléseit nemrég publikálta az
Animal Behavior and Cognition című
tudományos lapban.
Dinets választása a számos kígyófaj közül a kubai boára (Epicrates
angulifer) esett, mely a névadó szigetország legnagyobb őshonos szárazföldi ragadozó állata. Az egyedeket denevérbarlangokban figyelte
meg, amint a barlangok bejáratánál
az estére kirajzó és reggelre visszatérő „bőregerek” közül igyekeztek
zsákmányt ejteni.
Sok kubai barlang nyújt menedéket hatalmas denevértelepeknek,
s ezek közül néhányat kisebb boapopulációk tizedelnek. Az efféle
vadászatra a barlangbejárat ideális,
a benti alacsonyabb hőmérséklet veszélyes a hüllőkre nézve. Minthogy
az erdei táplálékszerző úton levő
denevérek becserkészése lehetetlen
feladat a kígyóknak, a vadászó boáknak így nem marad más esélyük,
mint a barlang szájánál elcsípni a
prédát. Dinets észrevette, hogy a
kígyók ehhez célzottan helyezkednek el, és a bejárat felső boltívéről
csüngve, a levegőben kapják el áldozataikat. A kutató arra is felfigyelt, hogy abban az esetben, ha
egynél több kígyó van jelen ugyannak a barlangnak a bejáratánál,
akkor úgy helyezkednek el, hogy
függönyszerű falat képezzenek a
barlang szájában. Ez nehézzé, ha
nem lehetetlenné teszi a denevérek
számára, hogy mindegyik boa marástávolságán kívülre kerüljenek,
amikor átlépik a barlang bejáratát
valamely irányba.
Az ilyen csoportos vadászatok minden esetben sikeresek voltak, és minél több boa vett bennük részt, annál rövidebb idő alatt jutott minden
egyes kígyó táplálékhoz. Ugyanakkor, ha a vadászatot csupán egyetlen
Élet

boa próbálta véghezvinni, bizonyos
esetekben már nem járt sikerrel.
„A herpetológusoknak mindmáig csupán néhány kígyófaj esetében sikerült
meg figyelniük csoportos vadászatot,
ám sem a kígyók, sem más, csoportosan
vadászó hüllőcsoport egyedeire vonatkozóan nem tudták bizonyítani a vadászat összehangoltságát” – mondta
Dinets.

Kubai boa
(KÉP: WWW.WORLDWIDEEXPEDITIONS.COM)

A világon jelenleg 3650 kígyófajt
ismerünk, ezek közül csak nagyon
keveset sikerült eddig megfigyelni
vadászat közben is. Éppen emiatt
nagyon keveset tudunk a kígyók
élelemszerzési taktikáinak sokféleségéről. „Lehetséges, hogy az összehangolt vadászat nem is olyan ritka
a kígyók közt, mint azt jelenleg gondoljuk, ám ennek vizsgálata hatalmas
türelmet és rengeteg terepmunkát igényel” – jegyezte meg Dinets.
A kutató azt is hozzátette, hogy
noha a kubai boa megfigyelése különleges élmény, sajnálatos módon
napról-napra nehezebb feladatot jelent. Ennek oka leginkább az, hogy
ezek a kígyók csak nagyon nehezen
megközelíthető, a városi élőhelyektől a lehető legtávolabb eső barlangok közelében élnek. A gondot
csak tetézi, hogy egyes tájegységeken ezeket az állatokat bőrükért és
húsukért vadásszák, és gyűjtik is az
illegális kisállat-kereskedelem számára.
„Azt gyanítom, hogy ha a barlangoknál vadászó kubai boák száma tovább csökken, idővel nem fognak tudni
csoportosan vadászni, és még azok az
egyedek is éhhalálra ítéltetnek, amelyek szerencsésen el tudják kerülni a
rájuk vadászó embereket – fűzte
hozzá Dinets. – Noha a barlangok
egy része nemzeti parkok területén található, orvvadászok sajnos mindenütt
vannak.”
Szabó M árton
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Az új mindig csábító

elyik szülő ne ismerné a gyereM
kek csillogó szemét egy ajándék
bontásakor… Valami új játék lesz
benne, ez izgalmas. De valljuk be,
minket felnőtteket is hasonló izgalom tölt el, amikor megtudjuk, hogy
kijött a kedvenc telefonmárkánk
legújabb verziója. Az új dolgok iránt
érzett olthatatlan vágy mélyen emberi sajátság. Vagy mégsem?
Az Illinois Egyetem kutatóinak
vizsgálata nemrégiben fényt derített
arra, hogy az új iránti vágy elterjedt
az állatvilágban is. A kutatók kísérleti malacoknak kutyajátékokat adtak,
majd valamennyi késéssel ugyanezt
Több fronton gyilkol
a dohányzás

gy friss tanulmány szerint a dohány
Ecigaretta
termesztése, szárítása, valamint a
gyártása és elszívása szennyezi a légkört és erdőirtáshoz vezet. Oleg
Chestnov, a WHO egyik igazgatója szerint a jelentéssel arra akartak rámutatni,
hogy a dohányzás nem csupán egészségügyi, hanem az egész Földet sújtó problémát jelent. Más növényekhez képest a
dohány termesztéséhez több trágyára és
rovarirtó szerre van szükség. Erdőket irtanak ki, hogy termőterülethez jussanak, ám a dohánylevelek kiszárításához
szükséges tüzelőt is rengeteg fa kivágásával teremtik elő. Évente nagyjából 11,4
millió tonnányi fára van szükség a szárítási eljáráshoz, vagyis 300 cigarettához
körülbelül egy fára.
A világ legnagyobb dohánytermelőjének számító Kínában az éves erdőirtás 18 százaléka a dohánytermesztés
számlájára írható. A WHO szerint a
cigarettagyártók évente félmillió tonna nikotinnal és más vegyi anyaggal
szennyezett hulladékot termelnek.
Évente több mint 6 trillió cigarettára
gyújtanak rá világszerte, emiatt 3–5
millió tonna üvegházhatású gáz, továbbá több ezer tonna rákkeltő anyag
jut a levegőbe, s ehhez mi magyarok
is jócskán hozzájárulunk. „Az Európai
Unió tagországai közül Magyarországon
volt a legmagasabb, 27 százalékos a tüdőrák okozta halálesetek aránya a daga892
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a játékot és egy újat is felkínáltak
nekik. A vizsgálat egyik újdonsága,
hogy ez a fajta teszt sertéseken is működik, a malacok az új objektumra
vetették rá magukat. A kocák és a
4 hetes egyedek még 3 nap múlva
is emlékeztek, melyik játékot látták
már, vagyis jobbak voltak a felismerésben, mint a hímek és a háromhetes kismalacok. Kiderült, hogy a
malacok az új helyen elhelyezett régi
tárgyra úgy reagáltak, mintha az új
dolog lett volna.
A farmerek szerint a sertés a kutyánál is okosabb állat, az agya
nagyon hasonló az emberéhez.
Való igaz, a 3 hetes malacok idegrendszeri fejlettsége egy 3 hónapos
csecsemőével azonos, de nem jó a
térbeli memóriájuk. Az új tárgy felismerése egy adott agyrégióhoz, az
új hely felismerése pedig egy másikhoz köthető. Az új teszt a kutatók
natos betegségekkel összefüggő összes
elhalálozásban 2014-ben” – közölte
az Eurostat. A május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmából közzétett jelentés szerint a daganatos
betegségek közül a tüdőrák okozza
a legtöbb halálesetet az EU országaiban, az arány 21 százalék volt a
2014-es állapot szerint.
Az Európai Unió országaiban a három évvel ezelőtt bejelentett 4,9 millió
haláleset negyedéért (1,3 millió) a rák
volt felelős, az esetekből 272 ezret a tüdőrák okozott, beleértve a légcső- és a

hörgőrákot. A férfiak között 185 ezer
haláleset köthető a tüdőrákhoz, míg a
nők körében 87 ezer. Az EU tagállamaiban a tüdőrák okozta halálos daganatos megbetegedések arányát tekintve Magyarországot 24 százalékkal Belgium, Dánia, Görögország, Hollandia
és Lengyelország követi. A legalacsonyabb arányt Portugáliában (15 száza-

2017/28

szerint alkalmas lesz új táplálékok
hatásának vizsgálatára is, hogy javítsák az állatok jóllétét a sertéstartásban.
Bilkó Ágnes
lék), Lettországban, Szlovákiában és
Svédországban (16 százalék), valamint
Litvániában (17 százalék) regisztrálták.
A jelentés szerint a dohányzás az egyik
leginkább elkerülhető egészségügyi
kockázat az Európai Unióban. A rák-,
a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a légzőszervi megbetegedések
számos formája kapcsolódik a dohányzáshoz – tették hozzá az elemzők.
Egy új kutatás szerint az anya terhesség alatti dohányzása különösen káros
a méhében fejlődő magzat májára.
Az őssejt lassan évtizedek óta az orvostudomány legnagyobb ígérete: az
Edinburgh-i Egyetem, az Aberdeeni
Egyetem és a Glasgow-i Egyetem
kutatói azt vizsgálták, milyen hatása
van a cigarettában lévő vegyi anyagoknak az embrió májszövetének
kialakulására. A kísérletben az őssejtekből májszövetet hoztak létre, s
azt a cigaretta káros anyagainak tették ki. Olyan specifikus anyagokat is
használtak, amelyekről tudták, hogy
bejutnak a magzatba az anya dohányzásakor. A tanulmány szerint ez a
vegyianyagkoktél jobban károsította
a magzat májszövetét, mint a komponensek külön-külön. A kutatók azt is
felfedezték, hogy a cigarettában lévő
összetevők máshogy hatnak a fiú és a
lány magzatokra. A fiú magzatoknál
a dohányfüst májzsugorodást okoz, a
lány magzatoknál pedig a sejtanyagcserét károsítja.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJTVÉNY
E heti rejtvényünk a híres idegorvos és pszichiáter,
Szondi Lipót véleményén alapul, miszerint: „Csak
az, aki maga választ, …” ( a folytatás a vízszintes
1. és a függőleges 20. sorokban található). Jó
fejtést!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy
bekeretezett négyzetet. A 22-es számunkban
elkezdődő 12 hetes rejtvényciklusunk végére a
négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva – a
150 éve született magyar utazó, Ázsia-kutató
nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet
és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 10. Fekvőhelyet alváshoz előkészít.
11. Épp most sütött, ropogós. 12. Kórházba küld
az orvos. 14. Ad ...; irattárba (helyezendő). 15.
Pince előtere. 17. Mulatószó. 18. Lámpa, törülköző stb. tartója is lehet. 19. A végén látná! 20. ...
Svanholm; 20. századi svéd tenorista. 21. Körömmel vés. 22. A -tat párja. 23. A cirkónium vegyjele.
24. Gyógyír. 26. Czuczor Gergely írói álneve. 28.
Rangos katona. 30. Olga húga, Irina nővére Csehovnál. 32.
Szőlőszedés. 34. Idős, koros. 36. Angol diákvárosból való.
FÜGGŐLEGES: 1. Sárvár és Győr folyója. 2. Európai Gazdasági Egyesülés, röv. 3. Égtáj. 4. Keltez. 5. Komár László régi slágereket tartalmazó albumának címe. 6. Néma kofa! 7. Erácska.
8. Somogyi falu Tab közelében. 9. József Attila költeménye. 13.
Helyi. 16. Grafikusi kellékek valamelyike. 18. Településrész,

környék, népiesen. 22. A Szeretbe igyekvő gyimesi folyó. 25.
Kortárs festő, tervezőgrafikus (Miklós). 27. A délutánt követi.
29. ...-alkohol; borszesz. 31. Érc, latinul. 33. Spanyol királyné,
XIII. Alfonz felesége. 35. A Szamos partjai!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „ A képzelet akkor hasznos a
tudomány világában, ha a fontos dolgok iránti éles, kifinomult érzékkel párosul.” (Selye János)
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Megjelent
a Temészet
Világa
júliusi
száma

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten
Következő vizsgaidőpont:

2017. augusztus 12.
Pótjelentkezési határidő: 2017. július 31.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről 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
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Űrélmények
Másfél év Föld körüli
keringés után visszatér Budapestre a világ
legnagyobb
utazó
„űr-gyűjteménye”, a
NASA és az űrrepülés történetét feldolgozó Gateway to Space című kiállítás. Az emberiség legnagyobb kalandját végigkísérő
expó július 1-től szeptember 11-ig látogatható a
Millenárison, ezúttal azonban nagyobb interaktív teret
és több játékot kínálva a látogatóknak.
Jules Verne 1865-ben megjelent Utazás a Holdba című
regényében három férfi egy ágyúhoz hasonló szerkezetből kilőtt járművel szeretett volna eljutni a Holdra. Innen indul a fantasztikus űrkiállítás és tart a Mars expedícióig, közben pedig végigkíséri az űrkutatás legizgalmasabb állomásait. A kiállítás megmutatja, hogyan tudnak létezni az űrhajósok a szélsőséges időjárási
körülmények között. A látogatók „testközelből” is
megismerhetik, milyen volt a Szojuz űrhajó belseje, milyen a Nemzetközi Űrállomás, láthatják a holdkompot, az Apollo űrhajórendszernek azon részét, mely a
kétfős legénységet az anyaűrhajóból a Hold felszínére és
visszajuttatta vagy az orosz MIR-űrállomást, amely
1986-tól 1997-ig keringett a Föld körül.
Az idén nagyobb interaktív részen különböző szimulátorokon keresztül tesztelhetik magukat a látogatók,
hogy milyen pilóták lehetnének. Speciális, úgynevezett
zéró gravitációs géppel kóstolhatnak bele az űrbéli létbe,
továbbá kipróbálhatják, hogy milyen az űrben szerelni és
milyen nehézségekkel kell ott még megküzdeni.

Egy császár élete
Mi köze volt Hadrianus császárnak a Hajógyári-sziget helytartói palotához? Hogyan zajlott
egy katona híres Duna-átúszása a császár
jelenlétében? Többek között ezekre a kérdésekre is
választ kapunk az Aquincumi Múzeum időszaki,
Hadrianus MCM – Egy ókori karrier története
című kiállításán.
Az október 31-ig látogatható tárlattal a múzeum a
117-ben, vagyis éppen 1900 évvel ezelőtt trónra lépett
Hadrianus előtt tiszteleg. A Hadrianus emlékév keretében rendezett tárlat a számottevő pannóniai – és ezen
belül aquincumi – tevékenységgel is büszkélkedő császár életének legfontosabb állomásait és főbb helyszíneit veszi sorra számos olyan tárgy felvonultatásával,
amikkel korábban nem találkozhatott a nagyközönség.
Láthatunk fegyvereket, érmeket, hétköznapi használati tárgyakat, sőt, egy Hadrianus-mellszobrot is, és arról
is hallhatunk, vajon hogyan nézhetett ki Hadrianus híres villája Tivoliban.
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Bánsághy Nóra rovata

A jövőnek címezve
150 év – 150 bélyeg címmel nyílt kiállítás a Postamúzeumban. Éppen százötven éve, 1867. május
1-jén kezdte meg működését az osztrák–magyar kiegyezésnek köszönhetően a
közös keretek fenntartása mellett önálló, nemzeti közintézményként Magyar Királyi Posta néven a Magyar
Posta Zrt. jogelődje, és még ebben az évben kiadta az első magyar bélyegsort.
„A jövőnek címezve” – a Magyar Posta ezzel a jelmondattal indította útnak a fennállása 150. évfordulóját ünneplő jubileumi emlékévet, amelynek apropóján kibocsát többek között egy, az elmúlt 150 év jellemző postai
járműveit bemutató, hatcímletű, alkalmi bélyegkisívet.
Az emlékévhez természetesen a Postamúzeum is csatlakozott, május 4-én indult útnak a múzeum elől egy izgalmas utazó kiállítás. A rendhagyó postai kamion a
nyár folyamán végigjárja majd azokat a településeket,
ahol 150 éve nyílt először postahivatal, és ellátogat a nagyobb fesztiválokra és rendezvényekre is.
A múzeum az utazótárlat mellett Benczúr utcai kiállítóhelyén egy új időszaki tárlattal is várja az érdeklődőket, amely a Magyar Posta szolgáltatásainak és személyzete fejlődésének másfél évszázadát veszi sorra számos
felbecsülhetetlen értékű tárgy felvonultatásával. A Magyar Posta ünnepére újra megnyitja kapuit a Benczúr
Kert is, a hajdani Postás Művelődési Központ – ma Benczúr Ház – felújított szabadtéri színpada, amely hat előadásból álló programsorozatával különleges zenei időutazásra hívja a közönséget.

Absztrakt tárlat
A magyar képző- és építőművészettel összefüggésben mutatja be a német
absztrakt művészet egyik
fontos alkotója, KarlHeinz Adler nagy ívű életművét a Kassák Múzeum és a Kiscelli Múzeum most
nyíló Különutak – Karl-Heinz Adler és a magyar
absztrakció című kiállítása.
Az idén kilencvenéves drezdai képzőművész az 1970es és 80-as évektől több magyar művésszel – Fajó Jánossal, Nádler Istvánnal, Maurer Dórával és Bak Imrével – is
kapcsolatban állt, ám személye és művei alig ismertek a
szélesebb hazai közönség előtt. A német szeriális és
konkrét művészet e jelentős alakjának újrafelfedezése a
célja a két óbudai múzeumnak, amelyek Adler munkásságán keresztül érdekes perspektívába állítják a magyar
művészet eddig kevéssé vizsgált jelenségeit is, többek
között például az absztrakt képzőművészet Kádár-kori
tiltásának, ugyanakkor alkalmazott művészetként (épületplasztika, belsőépítészet) való elfogadásának a kettősségét. A tárlat szeptember 17-ig látogatható.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Középkori boraink királya

A dualizmus idején terjedt el, hogy a
tokaji borokat a romantikus „vinum
regum, rex vinorum”, azaz a „királyok
bora, borok királya” megnevezéssel illetik, ami az évszázadokon át tartó
kedveltség egyik fő oka volt. Valójában
egy sokkal délebbre fekvő borvidék, a
Szerémség nedűit itták a középkori királyok. Jogosan vetődik fel a kérdés:
mitől volt olyan kiváló a szerémi bor?
Acélgyűrűk szakítóvizsgálata

A sodronypáncélok az európai hadszínterek elterjedt és meghatározó
eszközei voltak hosszú időn keresztül,
struktúrájuk érdemben nem sokat
változott. Az egymásba kapcsolódó,
uniformizált vasgyűrűkből álló páncélzat célja a testre mért erőhatás
mozgási energiájának elnyelése volt.
Ebből adódik a kérdés: vajon mekkora erőhatásnak tud ellenállni a sodronypáncél?
Nyári egészségmegőrzés –
textiltermékekkel

Az ibolyántúli sugárzás a Napból
érkező elektromágneses energiának a láthatatlan tartományba eső
összetevője. Sajnos a civilizációs
fejlődés következményeként a korábban szűrten érkező sugárzás
szinte egyre jobban, védtelenül jut
a Földre.
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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 előfizethető 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
kézbesítőnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárolhatók a szerkesztőségben is.
Az Élet és Tudomány a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

É ll eett

A hátlapon

Orvosságtartó üveg
a Török Patikából
A képen szereplő halványzöld színű,
henger alakú kicsi orvosságtartó üveg,
címeres felirattal a pesti Szentlélek patika tulajdonosától, Török József patikusmester laboratóriumából származik, története messzire vezet minket.
Török József 1854-ben vásárolta meg a
korábban Gömöry Károly tulajdonában lévő Király utcai Szentlélek gyógyszertárat. Munkájának köszönhetően a
következő 40 évben a patika és tulajdonosa országos elismertséget szerzett,
az 1880-as évektől gyógyáru nagykereskedéssé fejlődött.
A jól működő nagykereskedésben volt
gyakornok Török József fia, Sándor,
aki a családi hagyományoknak megfelelően tanulmányútra indult. Bejárta
Franciaországot és Angliát, de Amerikába és Indiába is eljutott. Sándor hazatérve maga is gyógyszertárat alapított,
majd 1897-ben átvette idős édesapja
gyógyáru nagykereskedését. A család
összefogásával, a Szentlélek patika és az
akkor már a tulajdonában lévő, óbudai
Labor Gyár bevételeiből hozta létre
apósával, Seitz Ferenccel 1904-ben a
Galenus Gyógy- és Vegyszergyárat, s az
első sikeresnek mondható gyógyszergyár volt az országban. A Király utcai
gyógyáru nagykereskedést 1914-ben
részvénytársasággá alakították át, Török Labor Gyógyáru Nagykereskedelmi és Vegyészeti Gyár néven. Ebből az
időből származhat a hátlap üvegedénye.
Szöveg: Scheffer K risztina
Kép: Blahák Eszter
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