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Kedves Olvasónk!
Lapunk 2018. január 5-i számában jelent meg egy fontos írás És mégis mozog a jég címmel arról, hogy a Jupiter
negyedik legnagyobb holdján a Földéhez hasonló
lemeztektonikai folyamatok zajlanak. A cikkben a
szerző (fordító) a hold nevét következetesen Európának írja, pontosan úgy, ahogy magyarul saját kontinensünk nevét írjuk. A kérdéses hold hivatalos neve
azonban Europa (hosszú ó helyett rövid o-val), a kézikönyvek: az Űrhajózási Lexikon, az SH Atlasz Csillagászat és a Természettudományi Kislexikon is mindig így szerepelteti.
A Jupiter nagy holdjait annak idején a latin főisten mitológiai kísérőiről, esetleg áldozatairól nevezték el. A
csak távcsővel látható halvány fénypontokat természetesen évszázadokig csak a csillagászok emlegették,
így akkoriban nem okozhatott zavart az a szerencsétlen névválasztás, amely szerint a legkisebb „Galilei
hold” neve annyira hasonlít egy földi kontinenséhez.
De napjainkban ez a hold, amelyről az űrszondák révén már rengeteg ismerettel rendelkezünk, éppen a
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jégfelszíne alatt feltételezett óceán miatt mindenféle ismeretterjesztő médiában is gyakran szerepel mint az űrkutatás egyik legközelebbi célpontja.
Angolul és franciául nem okoz komoly gondot az Europa
hold neve, mert ők a kontinensünket Europe-nak írják. De
magyarul „csak” egy vessző különbözteti meg a kettőt,
márpedig viszonylag gyakori eset, hogy különösen a szóvégi „o” betű magyarul még égitestek nevében is „ó”-ra módosul: Plútó lesz Pluto helyett vagy Iót írunk Io-t helyett.
Pedig tudjuk, hogy ez a vesszőcske az „o”-n gyakran teljesen megváltoztatja a magyar szavak jelentését: például mindenki tudja, hogy „bor” és „bór”, „kor” és „kór” vagy
„por” és „pór” egyáltalán nem mindegy. Ha a Jupiter holdját is „Európának” írjuk, akkor ilyen kétértelmű mondatok
jelenhetnek meg nyomtatásban: „Európa tudósai vizsgálják
az európai lemeztektonikát.” Persze nincs olyan helyesírásellenőrző program, amely magyar szövegben ne javítaná
azonnal „Európára” az „Europa” szót.
Vigyáznunk kell ezzel az értelemzavaró vesszőhibával,
még mielőtt teljesen elterjed a magyar nyelvű ismeretterjesztő irodalomban!
Almár Iván
az Élet és Tudomány Tudományos Tanácsadó Testületének a tagja

DNS-állományunk 30 százaléka
néhai víruselem: transzpozon avagy
ugrálógén. Ennek kétharmada olyan
elem, amely képes saját magát másolni, egyharmada pedig alapanyagként tud szolgálni másoláshoz. Persze, a gazdasejt erősen igyekszik ezeket a lázongásokat elfojtani. Az idő
pedig neki dolgozik: minél régebben
költözött a DNS-be egy ilyen vírus,
annál több mutációt szerzett, így
annál kevésbé alkalmas saját sokszorosítására. A jaagsiekte összesen
27-szer fordul elő valamilyen változatban a bárány DNS-ében, ezek
közül négy feltehetően alig 200 éve
került oda, de van olyan ősi elem is,
amely a bárány és a kecske közös őse
óta a DNS része, így jelenleg mindkét fajban megtalálható.
Azonfelül, hogy egy ilyen víruselem szét tudja trollkodni a genomot, amit egyes kutatók az öregedés
egyik okának is tartanak, ha már
ott van, fontos szerepet is betölthet
egyes folyamatokban. Így lett egy
ilyen transzpozonból a méhlepényképződés egyik kulcsfontosságú eleme a birkákban. A sors fintora, hogy
amíg egy ősi molekuláris mechanizmus (interferencia) védi a szaporító
szervek sejtjeit a transzpozonhoz
hasonló vírustól, addig a tüdőben,
ahol ez a transzpozon nem aktív, a
test immunrendszere sajátjaként ismeri fel a rokon betolakodót és nem
támadja meg.
Végül pedig térjünk vissza a rákra: a jaagsiekte vírus egyik fehérjéje
azért felelős, hogy a vírus bejuthasson a sejtbe. Ez általában egy sejtfelszíni receptoron keresztül történik,

amelyen át a vírus bekéredzkedik.
Jelen esetben ez a kopogtató-vírusfehérje olyan jelet közvetít a sejtnek,
amely azt osztódásra serkenti. Emberben is előfordul, hogy vírus vagy
baktérium okozza az egészséges sejtek rákossá transzformálódását, tekintve, hogy a célja mindkettőnek a
saját maga sokszorosítása, ami nem
áll különösebben távol a gazdasejt
sokszorosításától. Ilyen vírusra példa
a HPV, amely méhnyakrákot okoz,
baktériumra pedig a H. pylori, amely
gyomorrákot. A jaagsiekte vírus ennek egy különösen hatékony verziója, amely rágcsáló- és csirkesejteket is
osztódásra serkent.
Ferenc K ata
A szociális dominancia
idegrendszeri alapjai

A szociális állatok nagy része
hierarchikus csoportokat hoz
létre, amelyekben az egyedek
rangja versengés révén alakul
ki. A verseny általában nagyobb erőfeszítést igényel, de a
győzelem értékes lehet. A magasabb
rangokat elérő, domináns egyedekre jellemző a kitartás és motiváltság, vagyis hajlamosabbak nagyobb
energiát fektetni a versengésbe.
A dominancia kialakulásában
fontos tényező még a győztes effektus jelensége, amelyet több fajnál is megfigyeltek. Lényege, hogy
azok az egyedek, amelyek korábban többször nyertek az adott
fajra jellemző vagy mesterséges
kompetíciókban, nagyobb valószínűséggel győzedelmeskednek újra.
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1996 nyarán a Roslin Intézetben
látta meg a napvilágot Dolly, a
világ leghíresebb báránya. Hat
és fél évvel később ugyanebben
az intézetben altatták el örökre.
Azóta is Edinburgh városában
van, egész pontosan a természettudományi múzeumban ácsorog.
Egészségi állapota nem volt kiemelkedő: ízületi gyulladásban és rákban
is szenvedett.
Miután tisztázódott, hogy ezek
egyike sem a klónozás miatt alakult ki, más állatokon is próbálkoztak a kutatók. Így sikerült klónozni
Ralphot, a patkányt, CopyCatet, a
macskát, Snuppyt, a kutyát és még
sok más állatot. Egy 2000-ben kihaltnak nyilvánított hegyikecskefaj
egyik egyedét is életre keltették
2009-ben, jóllehet a 440. próbálkozásra született meg és alig hét percig élt, mielőtt tüdőelégtelenségben
elpusztult, elméleti jelentősége egyes
cikkek szerint egy farmnyi mamutéval, sőt dinoszaurusztömegekével
vetekszik. A klónozás Dolly-féle
módja a programozható őssejtek felfedezése óta jóval kisebb hangsúlyt
kap, térjünk is át inkább a Dollyt legyőző rákra, amely szintén tud mesélni a múltról, jelenről és jövőről.
Bárányokra jellemző tüdőrákról van szó, amely megjelenésében
erősen hasonlít az emberi tüdőrák
egyik formájára, de azzal ellentétben vírusfertőzés okozza. Dolly feltehetően azért is kaphatta el, mert
biztonsági okokból bent éjszakázott,
ahol a zárt légtérben egy fertőzött,
taknyos bárányról átterjedhetett a
vírus. A jaagsiekte, azaz kergetésbetegség néven futó vírus a tüdőt
támadja meg, ahol sejtburjánzást és
váladékképződést okoz, amellyel
éveken át élhet együtt az állat, bár
hamar kifogy a levegőből, ha megkergetik – innen a név.
A jaagsiekte bárányvírus sok szempontból izgalmas. Egy retrovírus,
tehát a HIV-hez (az AIDS-et okozó
vírushoz) hasonlóan képes a saját információját a gazdaszervezet DNSébe másolni. Ha egy ilyen retrovírus
beírja magát a szaporító szervrendszer megfelelő sejtjeibe, akkor örökíthetővé válik az információ az
utódra. És ez meg is történt, méghozzá meglepően sokszor: teljes

ETOLÓGIA

SKÓT SKICCEK

Klónozás, ugrálógének,
tüdőrák és miegymás

tív viselkedések tehát fokozott aktivitást váltottak ki a dmPFC egyes
sejtjeiből, ami egybevág korábbi kísérletek eredményeivel.
Ezek után a kutatók mesterségesen serkentették a dmPFC aktivitását, ami az esetek többségében
(90 százalékában) a stimulált egér
győzelmét idézte elő, így az egerek
rangsorban elfoglalt helye is megváltozott. Azok az állatok, amelyek többször is győztek a dmPFC
aktivitásának fokozása miatt, a
következő napon megtartották új
rangjukat, méghozzá beavatkozás
nélkül, tehát megjelent a győztes
132
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effektus. A kutatók kíváncsiak voltak arra is, hogy a csőteszten elért
siker hogyan befolyásolja a teljesítményt másféle versengést igénylő
feladat esetén. A melegpont verseny
során több egér kerül ugyanabba a
ketrecbe. A ketrec alja 0 Celsius-fok
hőmérsékletű, kivéve egy sarokban,
ahol kellemesen meleg. Mivel ezen a
ponton egyszerre csak egy egyed fér
el, az egerek versengeni kezdenek
érte, a sikeresség pedig az itt eltöltött idő hosszában mérhető. A kísérlet vezetői ezúttal is felállítottak egy
rangsort, majd a rangsor alján lévő
egereket a dmPFC stimulációjával
többször is győzelemre vezették a
csőteszten. Ezek az állatok másnap
a melegpont verseny rangsorában is
előkelőbb helyekre tettek szert, pedig ekkor már nem kaptak ingerlést.
A viselkedés elemzése alapján
a dmPFC stimulációja fokozta
a kompetitív viselkedési elemek
megjelenésének számát és időtartamát, viszont sem az agresszióra,
sem a szociális érzékenységre nem
volt hatással. A kutatók az eredmények alapján úgy gondolják, hogy
a dmPFC a versengés ár–érték
arányának megítélését módosítja. Az ár–érték
arány felmérését
más vizsgálatok
is a dmPFC-hez
kötik, kiszámításához a versengéshez szükséges erőfeszítés,
a győzelem való színű ségének
és értékének becs
lése, majd ezek
összesítése szükséges. Az ár–érték
arány csökkenése hajlamosíthatja
az állatot a versengésre. A győztes effektus is magyarázható ezzel
a számítással: a korábbi győzelmek
fokozzák az újabb győzelem valószínűségének becsült értékét, ezzel
szintén csökken a számított ár–
érték arány és az egyed nagyobb
energiát fektet a versengésbe. A kísérletek szerint tehát a dmPFC-nek
fontos szerepe van a szociális dominancia kialakulásában és lehetséges,
hogy a versengés ár–érték arányának felmérése ezen az agyterületen
történik.
Reichardt Richárd
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A jelenség idegrendszeri hátteréről
még nem sokat tudunk, habár a
dorzomediális prefrontális kérget
(dmPFC) több kutatás is kapcsolatba hozta a szociális dominanciával,
ezek japán makákók, illetve patkányok versengésével foglalkoztak.
Egy kínai kutatócsoport egerekben vizsgálta a szociális rang és
a dmPFC működése közötti kapcsolatot. A kutatók a dominanciacsőtesztet alkalmazták vizsgálataikban. A teszt lényege, hogy egyegy egeret helyeznek egy szűk cső
két végébe, amelyben nem tudnak
megfordulni az állatok. Az egerek
előre indulnak, azonban hamarosan
szembe találják magukat ellenfelükkel és elkezdődik a versengés:
igyekeznek kitolni a másikat a
csőből. Miután minden lehetséges
páros megmérkőzött, a kutatók
a győzelmek száma szerint rangsorolták az egereket. A teszt alatt
elektródákkal rögzítették a dmPFC
sejtjeinek aktivitását. A sejtek egy
részénél fokozódott a tüzelési frekvencia, amikor az egér tolta a másikat vagy éppen ellenállt a másik
próbálkozásainak. Ezek a kompeti-

Távoli emlék

Egy korábban Egyiptom délnyugati részén, a Líbiai-sivatagban talált apró kőzettöredék
vizsgálata során kiderült, hogy
különös titkokat őrizhet arról
a kezdetleges, csillagközi porfelhőről, amelyből Napunk, a
Föld és más bolygók is keletkeztek.
A Földön kívülről származó kőzetben, amelyet az első ismert női matematikus és csillagász, Alexandriai
Hüpatia után kereszteltek el, a kutatók olyan különleges ásványi összetételt azonosítottak, amelyet eddig
sem a Földön, de még a Naprendszerben és az ismert meteoritokban
és üstökösökben sem fedeztek fel.
„A Hüpatia belső szerkezete úgy
néz ki, mint egy gyümölcstorta, amely
a polcról lezuhanva egyenesen egy
lisztes zsákba esett, a becsapódástól
pedig szétrepedezett” – mondta Jan
Kramers professzor, a Geochimica
et Cosmochimica Acta folyóiratban
megjelent tanulmány első számú
szerzője.
„Képzeljük el ezt az alig elkevert, csomós tésztájú gyümölcstortát, amely a kőzet fő tömegét adja. A tortában kétféle
kitöltő anyag, geológiai szakkifejezéssel
élve mátrix található. Az ebben lévő cseresznyeszemek és mogyoródarabok az ásványszemcséket képviselik. A repedésekbe
kerülő liszt alkotja a keverék másik felét,
azaz a becsapódáskor a kőzettel keveredő
földi eredetű anyagot.”
Az eredeti égitest valószínűleg több
méter átmérőjű lehetett, amely aztán a
légkörbe érkezve szétesett, ennek egyik
töredéke maga a Hüpatia-kő. A kőzetdarab érdekessége azonban, hogy nem
hasonlít egyetlen ismert meteoritra sem
azok közül, amelyek nap mint nap az
űrből a Földre pottyannak.
A meteoritok gyakori típusát alkotják a kondritos meteoritok (kondritok). Nevüket a görög
kondrum (mag) kifejezésből kapták,
ugyanis bennük néhány centiméteres nagyságig terjedő apró gömböcskék (magok) találhatók. A kondritos
meteoritokban általában véve a szén
mennyisége kisebb, míg a szilíciumé
nagyobb. Ám a Hüpatia mátrixában
(kötőanyagában) nagy mennyiségű
szén és szokatlanul kevés szilícium
található. Még rendhagyóbb azonban, hogy a mátrixban a nagy men�nyiségű szénnek egy rendkívül ritka
módosulata található: a poliaromás

A Líbiai-sivatag távoli vendégei (FORRÁS: PHYS.ORG)

A furcsa kőzet emlékezetében még élénken feldereng a Naprendszer

A Hüpatia-kőzet valószínűleg a Föld légkörében egykor szétrobbanó

keletkezése (FORRÁS: SCIENCEMAG.ORG)

égitest maradványa (FORRÁS: SPACE.COM)

szénhidrogének (angol rövidítése
PAH: polyaromatic hidrocarbons),
ahova tartozik, még a Naprendszerünk kialakulása előtt keletkezett
csillagközi por fő alkotóelemei.
További csavar a történetben, hogy
a Hüpatia-ban található szénhidrogének nagy része (nem az összes)

feltételezhetően a Föld légkörébe
érkezéskori sokk hatására 1 mikronnál kisebb méretű gyémántkristályokká alakult. Ezek a kristályok
ellenállóvá tették a kőzetet a mállással szemben, így a becsapódás
után megőrződhetett mindaddig,
amíg rá nem leltek.

40-szer messzebb, a Neptunusz
pályáján túl elhelyezkedő Kuiperövből vagy a Naprendszer legkülső
tartományából, az Oort-felhőből
érkeznek. A Hüpatia vajon honnan
érkezett? A kutatókra vár a feladat,
hogy megfejtsék nekünk.
Szoucsek Ádám
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Amikor Georgy Belyanin, a kutatócsoport egyik tagja megvizsgálta
a Hüpatia zárványaiban található
ásványszemcséket, egy sor rendkívül meglepő kémiai észrevételt
tett. „A Hüpatia esetében az alumínium nem a megszokott módon, más
elemekkel, kémiai vegyületben fordul
elő, hanem tiszta, fémes formában. Ez
a megjelenési forma a tudomány jelenlegi álláspontja szerint csak nagyon
ritka esetben fordulhatna elő a Földön
vagy a Naprendszer más részein.”
Mindezen felül a kőzetben olyan
szemcsék is megfigyelhetők, amelyek szilícium-karbidot, nikkelt,
foszfort, illetve némi vasat tartalmaznak. Hasonló ásványi összetételű anyagot eddig még nem fedeztek fel sem a Földön, sem a meteoritokban, amely a Naprendszeren
kívüli eredetre utal. A Hüpatia valószínűleg olyan preszoláris anyaghalmazt képvisel, amely már azelőtt létezett, hogy Napunk vagy a
Föld kialakult volna.
Naprendszerünkben a legtöbb meteor a Mars és a Jupiter között húzódó aszteroidaövből, az aszteroidák
pedig leginkább a Naptól nálunk

N Ö V É N Y I P O T YA U TA S O K

AMIKOR A RUCAÖRÖM
SZÁRNYRA KAP
A növények terjedőképességének vizsgálata a klímaváltozás és az idegenhonos fajok térhódítása
miatt az ökológiai kutatások egyik időszerű kérdése. A hosszú távú terjedésnek ugyanis igen fontos
szerepe van a növényfajok túlélési esélyeinek növelésében. Az állatok – elsősorban a messzi repülésre is képes madarak – a vándorlásuk és napi mozgásuk során megtett jelentős távolságok miatt
különösen fontos szerepet játszanak e folyamatban, mégpedig az elfogyasztott és a tápcsatornán
épségben átjutott magvak révén. A Journal of Ecology című folyóiratban megjelent közleményünkben
a tőkés réce szerepét vizsgáltuk a növények terjesztésében.

M

integy két évszázada ismert,
hogy az állatok alapvetően két
féle módon hordhatják szét a
növények terjesztő- és szaporítóképleteit:
az állat által elfogyasztott, de a tápcsa
tornájából megemésztetlenül kikerülő
magvak révén (azaz endozoochór úton)
vagy a kültakaróra (lábra, tollazatra,
szőrzetre) tapadva, az epizoochór úton.
Kívül vagy belül?

Charles Darwin az elsők között foglal
kozott a növények állatok által végzett
terjesztésével. A fajok eredete című
könyvében helyesen felismerte a vízi
madarak jelentőségét e téren: „Édesvízi
növényeknek és alsóbbrendű állatoknak a
nagy elterjedése … jórészt nyilvánvalóan

attól függ, hogy magvaikat és tojásaikat
messze szétszórják oly állatok, még pedig
különösen oly édesvízi madarak, amelyeknek nagy a repülőképességük, s amelyek természetszerűen egyik vízterületről a másikra
vonulnak.”
Anton Kerner osztrák botanikus a
gyakorlatban igyekezett bizonyossá
got szerezni Darwin feltevésének:
1895-ben végzett kísérlete során több
mint 250 növényfaj magjait etette meg
különböző madarakkal, többek között
kacsákkal is. Úgy találta, hogy egyetlen
egy növényfaj sem képes túlélni a récék
emésztőrendszerét, ugyanakkor baráz
dabillegető, csóka, fecske és szalonka
példányokról gyűjtött sárban 21 nö
vényfaj magjait találta. Valószínűleg

emiatt volt általános a botanikusok kö
zött az a vélekedés, hogy az utóbbi fo
lyamat (epizoochór terjedés) gyakoribb,
ám az elmúlt évek kutatásai bebizonyí
tották a magvak bélcsatornán keresztül
történő (endozoochór) terjedésének ki
emelt fontosságát.
A közelmúltig a növényi endozoo
chóriát vizsgáló kutatások elsősorban a
gyümölcsevő és a gyűjtögető fajokra
fókuszáltak. A friss eredmények alapján
viszont egyre nő a madarak által haté
konyan terjesztett növényfajokról ös�
szegyűlt ismeretanyag, és ennek fényé
ben úgy tűnik, hogy a vízimadarak ki
emelten fontosak nem csupán a vízinö
vények, hanem a szárazföldi fajok
terjesztésében is.

A csírázott zárvatermő növényfajok megtalált propagulumainak száma (piros) és azok életképességeinek aránya (zöld)
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MI TÖRTÉNT
A ZÚZÁBAN?

A vízi rucaörömnek a tőkés réce
bélcsatornáján átjutott és kicsírázott
makrospórája
(LOVAS-KISS ÁDÁM FELVÉTELE)

Tőkés réce ürülékéből származó növényi
magvak és termések: zsióka (A), gyertyán (B),
nyugati ostorfa (C), kakaslábfű (D), mocsári
csetkáka (E), füge (F), gyűrűs süllőhínár (G),
madárkeserűfű (H) és fésűs békaszőlő (I)

A vízi rucaöröm életciklusának ivartalan
szakasza során hímnemű mikrospórákat
és női makrospórákat hoz létre: Magyarországon augusztus végétől egészen késő szeptemberig. A spórákat tartalmazó
sporokarpiumok szeptember végén kerülnek a vízbe. Amennyiben azokat a madarak nem fogyasztják el, úgy a víz aljára
süllyednek és az üledékbe ágyazódnak.
Áprilisban a mikro- és makrospórák a víz
felszínére emelkednek és gametofitonná
(előteleppé) alakulnak. Késő tavasszal a
női gametofiton létrehozza az archegó
niumot, míg a hím gametofiton az anthe
rídiumot, majd a megtermékenyítést követően zigóta alakul ki, amely elkezdi kialakítani a sporofitont. Az általunk vizsgált mintákban csak női makrospórákat
találtunk, amelyek gametofitonokat és
archegóniumot képeztek. Az ürülékekben nem találtunk ép sporokarpiumokat,
ami felveti azt a lehetőséget, hogy az a
zúzában összetörhet.

Ürülékvallató

A hazai récefélék közül a tőkés réce
(Anas platyrhynchos) a legnagyobb ter
metű és leggyakoribb faj. Egyedei őszi
vonulásuk során a keleti mediterrán ré
gió és a Fekete-tenger környékén lévő
telelőhelyeik felé haladnak. Gyűrűzéssel
megjelölt magyarországi madaraktól
származó adatok alapján tudjuk, hogy
az 1600 kilométerre lévő oroszországi
vizes élőhelyek és a francia területek is
összeköttetésben lehetnek a vizsgált
magyarországi területekkel. A tőkés ré
ce a növények számára egyaránt fontos

(LOVAS-KISS ÁDÁM FELVÉTELEI)

közvetítő lehet a szezonális vonulás és
az egyazon területen belül történő napi
mozgás szempontjából is. A korábbi ta
nulmányok viszont nem vizsgálták
részletesen, hogy milyen különbségek
vannak a különböző víztestek között,
amelyekre a tőkés réce és más vízima
darak táplálkozni járnak. Munkánk so
rán tőkés récéknek a Balaton és a Tisza
vidékén, az őszi vonulás idején gyűjtött
ürülékeit elemeztük.
Az általunk vizsgált 215 mintában ös�
szesen 1327 szaporítóképletet találtunk,
melyek 21 zárvatermő fajhoz, valamint
egy vízi életmódú haraszthoz, a vízi ru
caörömhöz (Salvinia natans) tartoztak. A
fajok összesen 15 (5 vízi és 10 szárazföldi)
növénycsaládot képviseltek. Az ürülék
minták harmada tartalmazott propagu
lumokat, azaz növényi terjesztő- és
szaporítóképleteket, melyek legnagyobb
mennyiségben a Balaton környékén
gyakori füge (Ficus carica) magjai voltak,
szám szerint 484. Előkerült az északamerikai származású, Európában park
faként ültetett faj, a nyugati ostorfa
(Celtis occidentalis) egyetlen magja is. E
két faj kivételével az összes többi növény
faj őshonos Magyarországon.
A megtalált taxonok többsége ritká
nak bizonyult: 7 fajt csak 1 darab mag
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Tőkés réce emésztőrendszerén átjutott,
életképes (kicsírázott) termések:
zsióka (A) és mocsári csetkáka (B)
(LOVAS-KISS ÁDÁM FELVÉTELEI)

képviselt, illetve 4 fajt csupán 1 mintá
ban találtunk meg. A mintákból legna
gyobb számban előkerült két zárvater
mőfaj, a zsióka (Bolboschoenus maritimus)
és a fésűs békaszőlő (Potamogeton
pectinatus) termései gyakoriak a külön
böző récefajok étrendjében. Gyűrűzési
adatokból alkotott modellek és etetéses
kísérletek alapján elmondható, hogy e
Mintáinkat a Balaton és a Tisza-tó térségében, 5 lelőhelyen gyűjtöttük

faj által endozoochór módon ter
jesztett növényi taxonok térbeli
variabilitását is.
A rucák öröme

A rucaöröm sporokarpiumai ősszel
képződnek a levelek hónaljában
(MOLNÁR V. ATTILA FELVÉTELE)

két faj és az általunk is megtalált tavi
kákának (Schoenoplectus lacustris) a ter
mései akár 400 kilométeres távolságra
is eljuthatnak a kacsák segítségével.
Összesen 9 faj esetében találtunk csí
raképes szaporítóképleteket, a meglelt
magvaknak pedig 4 százaléka bizo
nyult életképesnek. Kevés eltérést talál
tunk az 1 kilométeren belül gyűjtött
minták propagulumai esetében.
Ellenben nagy különbség volt meg
figyelhető a két vizsgált régió, a Bala
ton és a Tisza között – így egyúttal do
kumentáltuk egy vándorló vízimadár
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Munkánk egyik legfontosabb ered
ményének maga a már említett vízi
rucaöröm felfedezése számított a min
tákban. A növények terjesztésének ku
tatásával foglalkozó szakemberek ko
rábban feltételezték, hogy az idegen
honos nagylevelű moszatpáfrány
(Azolla filiculoides) is tud ilyen módon
terjedni és már madarak általi néhány
méteres epizoochór terjedésére is van
kísérletes bizonyíték. A nagylevelű
moszatpáfrány spóráit korábban már
megtalálták hattyúk és szárcsák ürülé
keiben, de azok az életképességi teszt
során nem csíráztak ki. Fészekanyag
ként használt páfrányfajok kolibrik ál
tali terjesztését szintén megfigyelték.
A vízi rucaöröm széles körben elter
jedt eurázsiai faj, Közép- és Kelet-Eu
rópában, Ázsiában, valamint ÉszakAfrikában is megtalálható. Kubában és
Jamaicában, valamint New York és
Massachusetts államokban idegenho
nos fajként tartják számon. Henry Ni
colas Ridley 1930-ban megjelent
könyvében feltételezte, hogy a ruca
öröm túlságosan nagy ahhoz, hogy
madarak kültakarójához tapadva

2018/5

terjedjen, ugyanakkor úgy vélte,
hogy „a faj gyakran fordul elő izolált tavacskákban és feltehetőleg a spóráit valamilyen
módon madarak juttatták oda”. Munkánk
során több mint 80 év elteltével bizonyí
tottuk Ridley feltevésének helyességét.
A rucaöröm összesen 381 makrospóráját
32 székletmintában találtuk meg, s
közülük 16 bizonyult életképesnek.
Elmondható, hogy minden növény,
amely több mint 20 szaporítóképlettel
volt jelen a mintákban, életképesnek bi
zonyult, kivéve a fügét, amely nálunk
(a megporzó specifikus darázsfaj hiá
nyában) ivartalan úton képez termést,
az nem tartalmaz életképes magokat.
Tanulmányunk bővítette a récefélék
táplálékspektrumáról kialakult képet;
4 növényfaj eddig nem volt ismert mint
az Anas nemzetségbe tartozó récefajok
tápláléka, és 3 faj pedig mint a tőkés ré
ce tápláléka. Végezetül figyelemre mél
tó tény, hogy adataink alapján a tőkés
récék olyan növények szétjuttatásában
is közreműködnek, amelyek terjesztő
képletei széllel vagy vízzel való terjedés
hez (is) adaptálódtak.
Lovas-Kiss Ádám, Vizi Balázs,
Molnár V. Attila
Az írás az EMMI ÚNKP-17-3-I-DE-385 számú Új
Nemzeti Kiválóság Programja és az OTKA
K108992 pályázat támogatásával készült.

Ú J S T R AT É G I A A PA R K I N S O N - K Ó R K U TAT Á S Á B A N

REMÉNYT ADÓ
FEHÉRJÉK?
A társadalom elöregedésével a központi idegrendszeri betegségek elterjedése súlyos egészségügyi, társadalmi és gazdasági problémát okoz. A világszerte több mint 6 millió embert
érintő Parkinson-kór tipikus tünetei – remegés, izommerevség,
nehezen irányítható mozdulatok, egyensúlyi instabilitás –
gyógyszeres kezeléssel, fizikoterápiával ugyan csökkenthetők, azonban a betegség gyógyítása, kialakulásának megakadályozása a mai napig megoldatlan. Így a jelenlegi kutatás
elsődleges célja a folyamat patomechanizmusának felderítése, azaz a betegség kialakulásának hátterében álló okok megértése, majd ennek ismeretében a kóros (patológiás) folyamatra specifikus gyógyszercélpont azonosítása.

A

Parkinson-kór kialakulása
során a substantia nigra agyterület idegsejtjeinek egy része
elpusztul, így csökken az általuk
termelt ingerületátvivő anyag, a dopamin mennyisége. A dopamin feladata a sejtek közötti információközvetítés által az izomműködés (testmozgás, testtartás és egyen
súlyozás) szabályozása,
termelődésének csökkenésével tehát ezek koordinációja károsodik. A betegek dopaminnal vagy dopaminhatást kifejtő gyógy
szerekkel való kezelése
képes átmenetileg kedve-

Heinrich Lewy-ről elnevezett Lewytestek) megjelenésére vezethető vis�sza. A zárványtestek felépítői közé
tartozik két, specifikusan az agyban
kifejeződő fehérje: az α-szinuklein
(SYN) és a Tubulin Polymerization
Promoting Protein/p25 (TPPP/p25),
amelyek egyaránt a szerkezet nélküli

ve kis méretű, oldható oligomereket
hoznak létre, amelyek a tudomány jelenkori állása szerint fatálisak a Parkinson-kór kialakulásában. A fehérje
aggregátumok, zárványtestek már a
betegség későbbi fázisában, klinikai
kórképként jelennek meg.
Kutatócsoportunk számára a
TPPP/p25 felfedezése és
annak felismerése, hogy a
Parkinson-kóros betegek zár
ványtestjeiben a SYN-nel
együtt halmozódik fel, meg
határozta a kutatások irányát és célját: a TPPP/p25
fehérje patológiás funkciójának (azaz a SYN-nel való
kölcsönhatásának) molekuláris és sejtszintű jellemzésén keresztül a gyógyszercélpont azonosítását.
Eredendően

ző hatást kiváltani, azonrendezetlenek
ban az ingerületátvivő Idegsejt és oligodendrocita sejt kapcsolata, mielinhüvely kialakítása A TPPP/p25-öt mint ren(MÓDOSÍTVA A COMMONS.WIKIMEDIA.ORG ALAPJÁN)
dezetlen, agyspecifikus feanyag pótlása nem akadáhérjét az MTA Természetlyozza meg az idegsejtek
pusztulását, ami a kór végzetességét fehérjék családjába tartoznak, azaz tudományi Kutatóközpont (TTK)
okozza. A neuronok elhalása a sejtek- nem rendelkeznek stabil, jól definiált Enzimológiai Intézet Sejtarchitek
re toxikus hatású zárványtestek háromdimenziós szerkezettel. Egy- túra Kutatócsoportjában izolálták
(avagy felfedezőjükről, Friedrich mással patológiás kölcsönhatásba lép- szarvasmarhaagyból. Új fehérjeként
Élet

és

Tudomány



20 1 8 /5



137

való azonosítása után az általuk javasolt TPPP/p25 névvel vonult be az
irodalomba, amelyet 25 kDa-os molekulatömege és tubulin polimerizációt elősegítő funkciója alapján
kapott.
A tubulin fehérjeegységek dinamikus egymáshoz kapcsolódása (polimerizációja) révén létrejövő mikrotu
bulusok üreges, csőszerű struktúrája.
Mikrotubuláris hálózattá szerveződve
az aktin és intermedier fila
men
tu
mokkal együtt, a magasabb rendű
élőlények (eukarióták) sejtjeinek belső
vázát alkotják. A mikrotubulusok
tartják fenn a sejt belső rendezettségét, a sejtmag és az organellumok jellegzetes elhelyezkedését. Ők teszik

sai stabilizálnának. Ez azért különleges, mert a klasszikus nézet szerint a
fehérjék biológiai funkciójának betöltéséhez nélkülözhetetlen egy jól
definiált háromdimenziós struktúra.
Azonban ma már bizonyított, hogy
léteznek olyan fehérjék is, amelyek
viselkedése nem felel meg ennek a
hagyományos képnek, mivel natív,
funkcionális állapotukban sem rendelkeznek stabil harmadlagos térszerkezettel, ennek ellenére fontos
élettani szerepet töltenek be.
Kutatócsoportunk számos elméleti
(számítógépes programok), illetve
kísérleti (fizikai-kémiai, biokémiai)
módszert alkalmazva bizonyította,
hogy a TPPP/p25 ilyen „eredendően

SYN és TPPP/p25 kölcsönhatása és kolokalizációja a neuronok és oligodendrociták
zárványtestjeiben Parkinson-kóros, illetve MSA-ban szenvedő beteg agymintáiban

lehetővé a hozzájuk kapcsolódó
„mikrotubulus asszociált proteinek”
(mint amilyen a TPPP/p25 is) segítségével az egyes sejtszervek közötti
szállítást, a kromoszómák szétválását a sejtosztódás során, azaz általában a belső átrendeződést eredményező mozgásokat.
A szarvasmarhaagyból izolált TPPP/
p25-tel megegyező struktúrájú és
funkcionális jellemzőkkel rendelkező,
rekombináns (genetikailag manipulált organizmusok által termeltetett)
fehérje viszonylag nagy mennyiségű
előállítása lehetővé tette a szerkezeti
és működésbeli sajátságainak felderítését. Az egyik jelentős felismerés az
volt, hogy a fehérje nem rendelkezik
jól meghatározott háromdimenziós
szerkezettel, amelyet a fehérjelánc
felcsavarodása révén egymáshoz közel kerülő oldalláncok kölcsönhatá138
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rendezetlen” fehérje. Emellett a már
hosszabb ideje kutatott SYN is a rendezetlen fehérjék családjába sorolható; rendkívül flexibilis, többféle
konformációt képes felvenni, amit a
sejten belüli környezet, valamint a
fehérje kölcsönható partnerei határoznak meg.
Normál agyszövetben a TPPP/p25
elsődlegesen az oligodendrocita sejtekben fejeződik ki, nélkülözhetetlen ezek kifejlődéséhez. Az oligo
dendrociták feladata az idegsejtek
hosszú nyúlványainak (axonjainak)
védelme és elektromos szigetelése
azáltal, hogy köréjük „velőshüvelyt”
(mielinhüvelyt) képeznek. E folyamatban a TPPP/p25 alapvető szerepet játszik: az oligodendrocita sejtek
nyúlványainak növekedése során a
mikrotubuláris rendszer átrendeződésében van meghatározó funkciója.

2018/5

Zárványok az agyban

Egy másik figyelemreméltó tulajdonsága mind a TPPP/p25-nek,
mind a SYN-nek, hogy normál,
egészséges élettani körülmények
között a jellemző (fiziológiás) szerepükön kívül rendelkeznek egy másik, kóros funkcióval is, amely rendezetlen szerkezetükkel is összefüggésben áll.
A SYN fiziológiás funkciója még
nem teljesen tisztázott, azonban aminosavainak kapcsolódási sorrendje és a
fehérje sejten belüli elhelyezkedése arra
utal, hogy membránokkal (sejteket
vagy sejten belüli szervecskéket egymástól, illetve a környezettől elválasztó hártyákkal) való kölcsönhatásokban
vesz részt. Kísérleti egerekben, amelyekben mutációval a SYN-t kódoló
gént inaktiválták, elektromos stimuláció hatására megnövekedett dopamin
felszabadulást tapasztaltak az agy bizonyos területein. Ez arra engedett
következtetni, hogy a SYN a dopamin kibocsátását, illetve sejtek közötti
közvetítését befolyásolhatja. A fehérjéről elnevezett betegségcsoport, a
„szinukleinopátiák” idegsejtek, illetve
oligodendrociták pusztulásával összefüggő betegségeket foglal magában:
ilyenek a Parkinson-kór és a multi
szisztémás atrófia (MSA). Ezen kórképek esetén SYN-tartalmú, szálas szerkezetű lerakódások, zárványtestek jelennek meg az agysejtek egy részében.
Amikor a Sejtarchitektúra Kutatócsoport megvizsgálta a TPPP/p25
jelenlétét különböző központi idegrendszeri betegségekben, azt találta,
hogy szinukleinopátiák esetén a zárványtestekben a SYN-nel együtt a
TPPP/p25 is felhalmozódik. Sőt, a
két fehérje patológiás körülmények
között együtt jelenik meg mind a
neuronokban, mind az oligodendro
citákban, annak ellenére, hogy normál agyszövetben két külön sejt
típusban – a SYN a neuronokban, a
TPPP/p25 pedig az oligodendroci
tákban – fejeződik ki. Azonban,
hogy mely tényezők határozzák
meg: Parkinson-kór, vagy MSA alakul ki, még nem ismert.
Patológiás esetben tehát a két fehérje kölcsönhat egymással, ami zárványtestek kialakulásához vezet. Az
orvostudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű folyamatról van szó, következésképpen

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
Grétsy László
Gyorsuló élet

A TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásainak,
kötőhelyeinek sematikus ábrája

alapvető fontosságú a betegségek
hátterében álló fehérjék kölcsönhatásának gátlása, illetve asszociációjuk, aggregációjuk megszüntetése.
Gyógyszercélpont azonosítása

Mivel mindkét fehérje rendelkezik
élettani funkciókkal is, amelyek elengedhetetlenek a normális agyműködéshez, gyógyszercélpontként való alkalmazásuk jelentős kihívást jelent, hiszen egyik fehérje sem gátolható önmagában, különben elveszítenék
fiziológiás funkciójukat. Kutatócsoportunk ezért a Parkinson-kór és az
MSA kezelésére egy új, innovatív
stratégiát dolgozott ki, amely a patológiás, aggregációra hajlamos fehérje
komplex kontaktfelszínét javasolja
gyógyszercélpontként, ami különbözik a TPPP/p25 tubulinnal alkotott fiziológiás komplexének kontaktfelszínétől, így a TPPP/p25 megőrzi a
mikrotubuláris rendszer dinamikájára gyakorolt szabályozó szerepét.
Ehhez a TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásaiban résztvevő (a tubulint és a SYN-t megkötő)
szegmensek felderítésére volt szükség, mivel ezek ismerete révén lehetővé válhat a specifikus gyógyszercélpont azonosítása.
E cél eléréséhez létrehoztuk mindkét fehérje rekombináns változatait.
Az eredeti fehérjével megegyező, azaz
vad típusú humán rekombináns fehérjékkel, ezek csak bizonyos szakaszait

tartalmazó töredékeikkel, valamint célzottan szintetizált pep
t i
dekkel végzett laboratóriumi vizs
gál at ai nk megmutatták, hogy elsődlegesen a TPPP/p25 C-term i
nális vége játszik meghatározó
szerepet a fehérje fiziológiás funkciójának betöltésében, azaz a
tubulinnal való kölcsönhatásban.
Ugyanakkor a TPPP/p25 SYN-nel
való asszociációjában, valamint a
SYN aggregációt indukáló aktivitásában a TPPP/p25 középső régiójának van meghatározó szerepe. Ez
a szakasz különbözik a C-terminálison található tubulinkötő szegmenstől, ami különösen fontos abból a szempontból, hogy a kialakuló (fiziológiás/patológiás) kölcsönhatásokat szelektíven befolyásolni
lehessen.
A TPPP/p25 és a SYN interakcióban domináns szerepet játszó fehérjeszegmenseket azonosítottuk élősejtes kísérletekben, bizonytottuk
szerepüket az aggregátumok kialakulásában. Az általunk létrehozott
sejtmodell képes mimikálni a patológiás agyszövetben a zárványtestek
kialakulásának alapjául szolgáló
aggregációs folyamatot, tehát alkalmas a Parkinson-kór pato
mechan izmusának élő sejtben történő vizsgálatára, valamint potenciális Parkinson-kór-ellenes szerek
hatásának sejtszintű tesztelésére.
Szabó Adél

Batár, delizsánsz, konflis, hintó, fiáker,
ekhós szekér... Mindennapi beszédünkből bizony már kikoptak ezek a
szavak. Megvannak, persze, de jobbára csak az irodalom nyelvében. Mi,
ha útra kelünk, újabb és újabb kerekes
alkotmányokon utazgatunk.
Csupán a múltat idézve emlegetjük a
cséplőgépet is. A mezőgazdasági munka efféle őslényeire, a technika dinoszauruszaira a mi fiataljaink legföljebb
a múzeumban bukkanhatnak.
Egy jóval kisebb masina kopogása is
elenyészett az utóbbi két-három évtizedben. Az írógép immár sötéten,
hallgatagon, valószínűleg sértetten
gubbaszt a szekrény mélyén. Továbbra is géppel írunk, igaz, a billentyűzet
is megmaradt, csakhogy ez már a
számítógépek, a nyomtatók világa.
Írógép nincs, a csinos, szemrevaló gépírónők azonban nem tűntek el. Lakkozott körmű ujjaikat ma már csendes
szerkentyűkön táncoltatják. Nincs iroda, ahol ne szorgoskodnék egy, két vagy
akár több titkárnő. Titkárnők? Nem.
Jobban szeretik, ha asszisztenseknek szólítjuk őket. Menedzserasszisztens! Jobban
hangzik ez, mint a diri titkárnője.
Lassan ritkul a telefonál ige is. A készüléken, azaz hogy a kütyün manapság mobilozunk, esemesezünk,
csetelünk, szkájpolunk...
A nyelvi régiségtárba kerül előbbutóbb fényképezőgép szavunk is, ha
eddig még nem került oda. Nem
lesz, illetve nincs szükség rá, hiszen
annyi más tárggyal, legfőképpen
okostelefonnal tudjuk megörökíteni, másolni, megőrizni, kivetíteni
mindazt, amit a szemünkkel látunk.
Látjátok, feleim..!
De hát félre bú! Nem halotti beszédet
tartok, hanem a haladást üdvözlöm. Az
új masinériához, a változó munkamódszerekhez új szókészletre van szükség.
A Csárdáskirálynő közismert ope
rettdala is megmondja: Új műsorhoz
új férfi kell... / Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mert gyors az élet.
Gyárfás Endre
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I N T E R J Ú C S E N G E R I T Í M E Á VA L

a hét kutatója

ÓRIÁSCSILLAGOKKAL AZ ÉLET
KELETKEZÉSE NYOMÁBAN
A nagytömegű csillagok kialakulása nem csak asztrofizikai
szempontból fontos kérdés, vizsgálatuk közelebb vihet bennünket az élet keletkezésének megértéséhez is. Csengeri
Tímea csillagász Bonnban, a Max Planck Intézetben dolgozik.
December végén az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Intézetében tartott előadást, ebből az alkalomból beszélgettünk vele pályájáról, kutatásairól, s az interjú végén fény
derül a fenti, elég meglepőnek tűnő összefüggésre is.

– Korábban asztrobiológiával foglalkozott. Hogyan lett ebből a csillagkeletkezés kutatása?
– Kezdetben sok minden érdekelt, elsősorban a csillagászat és az űrkutatás.
Meghatározó volt számomra, hogy rátaláltam a Magyar Asztronautikai Társaságra, ahol sok segítséget kaptak az
érdeklődő fiatalok, így én is. Több ismerethez juthattam, sokszor első kézből, s ez nagyon magával ragadott. Ennek köszönhetően vezetett az utam az
ELTE-re. Ráálltam egy kutatói pályára, elmélyedtem abban a témában, ami
akkor érdekelt és így jutottam el oda,
ahol most dolgozom.
– Pedig 2001-ben két csapattársával
együtt még asztrobiológiai Európa
bajnok is lett. Abból a korszakából maradt valami mára?
– Ez még középiskolás koromban történt, ami azért is érdekes, mert most,
több mint 15 év után kanyarodom
vissza erre a területre. Akkor több
minden érdekelt a csillagászaton belül
is, végül a csillagkeletkezésnél kötöttem ki. Ezzel foglalkoztam az elmúlt
tíz évben. Viszont azóta annyit fejlődött ez a terület, hogy már nemcsak a
fizikai folyamatokra koncentrálha140
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tunk, hanem rengeteg információt
kaphatunk a csillagközi anyag kémiai
összetételéről is. Ez olyan téma, amivel a következő 10-15 évben nagyon
mélyen és részletesen szeretnék foglalkozni.
– Miért éppen a bonni Max Planck
Intézetben kutat?
– A PhD-kutatásom során a nagytömegű csillagok keletkezésének körülményeivel foglalkoztam. Viszonylag
kevés objektumot vizsgáltam a Hattyú
csillagképben, de azokat elég részletesen. Bonnban ezt a munkát folytathattam, de már sokkal nagyobb mintán,
mivel az Intézet több nagy égboltfelmérő programban is részt vesz, például
az ATLASGAL elnevezésű program
vezető intézete, amely a Tejútrendszer
fősíkjában térképezte fel a hideg
poranyag sugárzását. Nagyon vonzó
lehetőség volt az is, hogy az intézet –
partnerekkel együtt – egy távcsövet
tart fenn Dél-Amerikában. Eljutni és
méréseket végezni a chilei Chajnantorfennsíkon, az 5000 méteres magasságban található APEX-távcsővel, igazán
izgalmas élmény volt számomra. Néhány éve bekerültem abba a csoportba,
amely műszereket készít és üzemeltet a
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SOFIA (Stratospheric Observatory for
Infrared Astronomy) obszervatórium
számára. Ez egy „majdnem űrtávcső”,
ugyanis egy 2,5 méter átmérőjű távcsövet egy Boeing 747-es repülőgépbe építettek be. A sztratoszférában, egészen
12-13 kilométeres magasságig repülve,
az infravörös tartományban észlel.
Ezen a csoporton belül, az adatelemzésért felelős csillagászként lehetőségem
volt feljutni a SOFIA-ra, és részt venni
a mérésekben a helyszínen, azaz repülés közben! Ezek mellett természetesen
folytatom a saját kutatásaimat is.
– Az Ön fő témája, vagyis a nagytömegű csillagok keletkezése miért fontos
kérdés a szakma számára?
– A Napnál tízszer vagy százszor nagyobb tömegű csillagok keletkezése
azért nagyon érdekes kérdés, mert az
ilyen típusú csillagok határozzák meg
egy galaxis ökoszisztémáját. Amikor
ránézünk egy távoli galaxisra, főleg
ezeket látjuk, hiszen ezek a legfényesebbek. Ennek ellenére nagyon keveset tudunk arról, hogyan alakulnak ki.
Tudjuk, hogy óriás molekulafelhőkben
jönnek létre, de nagyon kevés módszer
van arra, hogy a keletkezési helyükre közvetlenül is „beláthassunk”.

A por hősugárzása, illetve a hideg gázból érkező molekulavonalak többsége
a rádiótartományba, pontosabban a
milliméteres hullámhosszakra esik,
ezt kell vizsgálnunk. De korábban
nem állt rendelkezésre megfelelő technika, csak 5-10 évvel ezelőtt kezdtek
olyan nagy bolométereket fejleszteni,
amelyekkel az égbolt nagyobb területein, tehát egész óriás molekulafelhőkben fel lehetett térképezni a hideg por
emisszióját. Ezekben a legsűrűbb
anyagcsomókat keressük, s ha megtaláljuk, meg tudjuk határozni, milyenek ott a fizikai paraméterek: mekkora a sűrűség, mekkora az az anyagcsomó, amiből majd egy nagytömegű
csillag fog létrejönni. A Naphoz hasonló méretű csillagoknál nagyjából
már tudjuk a válaszokat, mert közel
vannak hozzánk. Én azon dolgoztam,
hogy hasonló szintre jussunk a
távolabbi objektumok megértésében
is, tehát összehasonlítható legyen az átlagos és nagytömegű csillagok kialakulásának folyamata, és meg tudjuk
mondani, hogy ezt a két ágat leírhatjuk-e ugyanazzal a modellel.
– Hogyan tudják eldönteni, hogy egy
magányos csillag fog születni vagy
többszörös rendszer jön létre?
– Ha a sűrű felhőmagokat elég részletesen fel tudjuk bontani, például az
ALMA nevű rádiótávcső-rendszerrel,
elérhetünk egy fizikai méretskálát,
ahol már az önálló csillagokat vagy
szoros kettősöket formáló anyagcsomókat látjuk, amelyek a gravitációs
összehúzódás fázisában vannak.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy
a főként nagytömegű, azaz O színképtípusú csillagok nagy része kettős
vagy többszörös rendszer tagja. Tehát
legalább két csillag keletkezik egy-egy
felhőmagból, de általában több. Azt,
hogy valójában néhány tíz ezer év
múlva milyen csillaghalmaz keletkezik egy felhőcsomóból, egyelőre csak
megbecsülni tudjuk. Egyes elméletek
szerint a gáz sűrűsége, kinetikus energiája, valamint a mágneses tér határozza meg, hogy egy csillag (vagy szoros kettős) keletkezik, vagy inkább egy
csillaghalmaz. A csillaghalmazok eredete azért is fontos kérdés, mivel számos eredmény arra mutat, hogy a mi
Napunk is egy lazább halmazban keletkezett, legalább egy 20-25 naptö
megű csillag társaságában.

Két hatalmas molekulafelhő az ATLASGAL térképén (FORRÁS: MAX PLANCK INTÉZET)

– Bonnban egy nemzetközi csapatban
dolgozik. Van együttműködése magyar
kutatókkal is?
– Természetesen. Mindig szívesen jövök haza a Konkoly-ba, és az ELTE-n
dolgozó kutatókkal is volt már közös
munkánk. Mivel én főképp a por- és
gázanyag vizsgálatával foglalkozom,
ezért felmerül olyan közös munka, ahol
főképp az APEX- és az ALMAtávcsőrendszernél szerzett tapasztalataimat megoszthatom a hazai kutatókkal.
Persze fordítva is igaz, cserébe én is új
ismereteket szerezhetek más kutatási
területekről, például az eruptív fiatal
csillagokról, amelyekkel a a sváb-hegyi
obszervatóriumban foglalkoznak.
– Hogyan képzeli a jövőjét? Kint vagy
itthon?
– Ezek fontos kérdések, de még nincs
rájuk konkrét válasz. Szeretnék hazajönni és szeretnék egy csoportot létrehozni, olyan helyen, ahol stabil hátteret tud biztosítani egy intézet, hogy a
kutatásaimat folytassam. Hosszú távon szeretnék a már említett asztroké
miával foglalkozni, úgy érzem, hogy

az én területemen ez a jövő. A nagytömegű csillagok vizsgálata itt ugyanis
kiemelkedő jelentőségű, hiszen a csillagközi anyagban ilyen csillagkeletkezési területeken fedezték fel a legtöbb
szerves molekulát. Sőt, nemrégiben
egy, az élet keletkezéséhez fontos
prebiotikus molekulát is felfedeztek.
Az ehhez hasonló, nagy jelentőségű
felfedezések pedig egyre gyakoribbak
lesznek, ahogy a nagy sávszélességű
műszerek öntik az adatokat. Ahhoz
tehát, hogy ritka, ám az élet kialakulásához fontos molekulákat keressünk, a
nagytömegű csillagok ideális célpontok. Annak vizsgálata, hogy a csillagkeletkezés folyamán hol és milyen körülmények között milyen típusú szerves molekulák alakulnak ki, egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz,
hogy megértsük, vajon a szerves molekulákból az élet kialakulása egy természetes folyamat, ami bárhol megtörténhet, vagy valami egyedi dolog
történt a Föld és a Naprendszer környezetében.
Trupka Zoltán
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Februárban már érezhetően hosszabbod-

FEBRUÁR

nak a nappalok, a hónap közepén majd
egy órával nyugszik később a nap,
mint január közepén. Február derekán este hét óra tájékán beköszönt
a teljes sötétség. Nézzük, milyennek látjuk az eget a hónap közepén
este 21 órakor!

NY

ugaton, tulajdonképpen a horizontba sül�lyedve látjuk a Pegazus csillagkép nagy
négyszögét, melynek bal felső csillagából indul ki
az Androméda csillagkép három csillagból álló íve. A
középső csillaga felett kereshetjük az Androméda-galaxis
halvány foltját. Alacsony állása miatt megfigyelése ilyenkor
már igen nehéz. A Pegazus és az Androméda alatt helyezkedik
el a halvány csillagok alkotta, nagy területű Halak csillagkép.
Az Andromédától jobb kéz felé találjuk az apró Háromszög és Kos
csillagképeket. A Halak alatt helyezkedik el a Cet. Délen, alacsonyan
kanyarog az Eridánusz, legfényesebb csillaga sajnos hazánkból
sohasem látható. Magasan jár még a téli égbolt egyik legszebb
csillagképe, az Orion, melynek fényes csillagok alkotta jellegzetes
alakját könnyű észrevenni a déli látóhatár felett. Közepén helyezkedik el a három egyvonalban álló csillag alkotta „öve”, picivel ez
alatt pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen szabad szemmel
is megfigyelhető. Az Orion övét jobbra meghosszabbítva, a Bika
csillagképet találjuk. Ennek legfényesebb csillaga a narancsos
színű Aldebaran. Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy parányi szekérformát alkot-

Az égbolt képe
február 15-én
21 órakor

nak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) nyílt csillaghalmaza. Az Orion övének
vonalát a másik irányban követve (bal kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi
égbolt legfényesebb csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép
főcsillaga. Délen látszik a Procyon, a Kis Kutya csillagkép legfényesebb csillaga. Szabad szemmel egyetlen csillagnak látszik, valójá-

TUDTA-E?
A nóva olyan kettős rendszer, amely egy óriáscsillagból és a körülötte keringő fehér törpéből áll. Az óriáscsillag olyan hatalmasra
fúvódik fel, hogy anyagának külső rétegeit saját gravitációja már
nem képes megtartani, ezért az átáramlik a fehér törpe kísérőre. Egy idő után a felhalmozódott anyagban megindul a termonukleáris fúzió, ami legalább egymilliószorosára növeli a csillag
energiakisugárzását, és több magnitúdóval növeli a fényességet.
A fehér törpe felületén a gázok nem engedelmeskednek a
klasszikus gáztörvényeknek. Közönséges körülmények között a
gázban bekövetkező robbanás hatására a gáz tágulni kezd, ami
csökkenti a nyomást, ezért a robbanás véget ér. Ellenben a fehér
törpén az elfajult gáz nem tágul, így a robbanás „megszalad”,
ahelyett, hogy azonnal véget érne. Akkor fejeződik be, amikor
a szükséges üzemanyag elfogy. Ha az esemény előtt a kettős
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rendszer láthatatlan volt, a robbanás által keltett fénysugárzásnak
köszönhetően láthatóvá fényesedhet, és az égen „új” (latinul
nova) csillag jelenik meg.

ban a Szíriuszhoz hasonlóan kettőscsillag. A téli égboltunk három
legfényesebb csillagának, a Téli Háromszögnek az egyik tagja, a
Szíriusz és a Betelgeuse mellett. Felette az Ikrek két fényes csillaga:
a Castor és a Pollux. Az Ikrek mellett a halvány csillagok alkotta Rák
csillagképet figyelhetjük meg. Magasan, a zenit közelében kereshetjük a Szekeres ötszög alakú csillagképét, legfényesebb csillaga
a Capella. A Szekeres és a Kassziopeia között a Perzeuszt találjuk. A Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (amely a Nagy Medve –
Ursa Major – csillagkép legfényesebb 7 csillagából áll) most az
északkeleti horizont felett láthatjuk, rúdja a horizont felé konyul.
A bolygók közül a Merkúr a hónap nagyobb részében a Nap
közelsége miatt nem figyelhető meg. 17-én felső együttállásban van a Nappal. A hónap utolsó napjaiban már kereshető napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében.
Láthatósága gyorsan javul. A Vénusz a hónap nagyobb
részében szintén a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg,
de 20-a után már kereshető napnyugtát követően a délnyu- A NASA InSight szondája a Mars talajába fúrva végez majd méréseket
gati látóhatár közelében. 31-én egy órával nyugszik a Nap
tő a Halak csillagképben, késő
után. Fényessége -3,9 magnitúdó.
éjszaka nyugszik. A Neptunusz a
A Mars előretartó mozgást végez
Vízöntő csillagképben található,
a Skorpió, majd 8-ától a Kígyótartó
a hónap elején még kereshető az
csillagképben. Kora hajnalban kel,
esti szürkületben.
a hajnali órákban látható a délkeleti
A szokásos történelmi visszaégen. Fényessége 1,2 magnitúdóról
tekintésünk helyett, így az év
0,8 magnitúdóra változik, fokozatosan
elején, bemutatunk egy-két izgalfényesedik. A Jupiter a Mérleg csillagmasnak ígérkező idei űrkutatási
kép közepén látható, előretartó mozgása
küldetést. Mindjárt elsőként itt
a hónap végén lassulni kezd. Éjfél után
az újabb marsszonda, a 2018-as
kel, az éjszaka második felében megfiindítási ablakban május 5-én, egy
gyelhető a délkeleti égen mint fényes
Atlas-5 rakétával indulhat a vörös
égitest. Fényessége -2,1 magnitúdó.
bolygó felé az amerikai InSight.
A Szaturnusz a Nyilas csillagképben
A NASA Discovery programjának
végzi előretartó mozgását. Hajnalban
Művészi fantáziakép a Hold túloldalán landoló
részeként az InSight a Mars felkel, napkelte előtt látható alacsonyan a
délkeleti égen, fényessége 0,6 magnitúkínai Chang’e-4 űrszondáról
színére leszállva talajvizsgálatodó. Az Uránusz sötétedés után kereshekat, szeizmológiai méréseket fog
majd végrehajtani. Hozzáteendő, hogy ez egy megkésett program,
Az OSIRIS-REx szonda a Bennu kisbolygó anyagából
eredetileg 2016-ban kellett volna startolnia. A landolás november
vesz majd mintát
végére várható a bolygó egyenlítője közelében. Az InSight mérései
rendkívül fontosak lesznek a jövőbeni emberes marsküldetések
szempontjából.
Kicsit közelebbre tekintve igazán ambiciózus az újabb kínai holdszonda, a Chang’e-4 küldetés. A kínai holdprogram következő szondája az űrkutatás történetében először a Hold túlsó, a Földről sosem
látható oldalán fog leszállni égi kísérőnk felszínére. A Csang’e-4
várhatóan az év vége felé, decemberben indul, de már korábban
felbocsátanak egy adatátjátszó űreszközt, amely a Hold túloldalán
landolt szonda kommunikációját segíti majd a földi irányítás felé.
Végül két kisbolygókutató űrszondára hívjuk fel a figyelmet. A
japán Hayabusa-2 és az amerikai OSIRIS-REx mintavevő űrszondák
egyaránt ebben az évben érik el saját célpontjaikat. Az ionhajtóművel felszerelt Hayabusa-2 júliusban közelíti meg a Ryugu kisbolygót, egy sor tudományos megfigyelést és műveletet végez majd
el, aztán a tervek szerint 2020 végén térne haza. Az OSIRIS-REx
augusztusban jut a Bennu kisbolygó közelébe, és majd másfél évig
repül együtt vele, annak alapos megvizsgálására. A felszínére nem
száll le, de kockázatos feladat a talajból egy robotkar segítségével
néhány grammból álló mintát vételezni, amit 2023-ban kell érintetlenül a Földre szállítania.

L. H.
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KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT GÖRGEI ARTÚR

MIT PARANCSOL
A HAZAFIÚ KÖTELESSÉG?
Kétszáz éve, 1818. január 30-án, Toporcon született Görgey
Artúr, aki, alighogy harmincadik életévén túljutott, az
1848–49-es szabadságharc honvédtábornoka, hadügyminisztere, a honvédseregek fővezére lett. Az általa vezetett tavaszi hadjárat – szó szerint – is világraszóló győzelmei általános elismerést keltettek a nevét immár Görgeire változtató
hős iránt. A világosi fegyverletétel után – hazájában – árulónak titulálták, az igaztalan minősítést haláláig megadóan
viselte. Görgei Artúr harmadik évezredbeli megítéléséről a
történész Csorba Lászlót faggattam, akinek az ükapja,
Barabás Miklós az ifjú Görgei arcképét megfestette.
– Gyulai Pál „tiport hősnek” nevezte, Pethő Sándor
„tett-embernek a szónokok hazájában”. Ám arra kevesen vállalkoztak, hogy a 200 éve született Görgei Artúr
hiteles jellemképét megrajzolják.
– Így van, hiszen ha ez alatt az erkölcsi személyiség fejlődésének ábrázolását értjük, akkor – Féja Gézától Németh Lászlón át Pusztaszeri Lászlóig – eddig inkább csak
ez irányú kísérletekkel találkozhattunk. Az ok talán az
lehet, hogy egy hadvezér hűséges portréját mégiscsak
akkor lehet részletekbe menően ábrázolni, ha katonai
működésének immár minden fontos részletéről rendelkezésünkre állnak a megbízható forrásgyűjtemények és
az alapos hadtörténeti elemzések. Ám hiába dobog ott a
szívünk a tavaszi hadjárat harcmezőin, a szabadságharc
hadtörténetének igazán professzionális kutatása men�nyiségileg és minőségileg is csak az utóbbi három évtizedben gyorsult fel oly mértékben, hogy mára elmondhatjuk: eljött az ideje az olyan emberpróbáló feladat
megoldásának is, mint a nagy Görgei-életrajz megalkotása. Nos, minden jel szerint ezt a kutatói programot valósítja meg Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, továbbá a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezető professzora, aki az 1980-as évek óta alapművek sorát írja a „nagy idők” történetéről. Úgy tudom, annyira
előrehaladt már a munkában, hogy pár éven belül leteheti az asztalra azt a könyvet, amelyre kérdése vonatkozott. Ugyanakkor 48-as katonatörténetünk megújítása
nem egyszemélyes vállalkozás: egy egész nemzedéki
csoport – két-három évtizeddel ezelőtti indulásukkor
még fiatalok, ma már a középnemzedék kitűnőségei
– vállalta, hogy a nagy öregek: Urbán Aladár, Katona
Tamás, Bona Gábor nyomdokaiba lépve megvalósítja az
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impozáns tervet: a hazai források és az osztrák hadműveleti iratok közös felhasználásával megteremteni a honvéd hadsereg történetének, hadi teljesítményének teljes
tudományos rekonstrukcióját. Mára elmondhatjuk,
hogy – Hermann Róbert mellett – Kedves Gyula,
Csikány Tamás, Pelyach István, Zakar Péter, Hajagos József
és társaik sikerrel megbirkóztak ezzel a feladattal.
– Térjünk vissza a jellemképhez!
– Írásaik nyomán Görgeiről is egyre plasztikusabb kép
bontakozott ki: egy roppant tehetséges, becsületes, nemzeti érzelmű, sok húzásában zseniális fiatalember áll
előttünk, aki természetesen nem volt orákulum (ahogy
senki sem az), ő is követett el hibákat, hitt el tévedéseket.
Az új hadtörténész nemzedék azonban nemcsak tárgyismeretében múlja felül elődeit, hanem szemléletében is
korszerű, mert elkerüli a Görgei iránti rokonszenvből
fakadó legfőbb hibát: nem azzal akarja emelni a tábornokot, hogy Kossuth Lajost és társait igazságtalanul elmarasztalja.
– 169 éve vissza-visszatérő nemzeti kényszerképzetünk
szerint az 1848–49-es szabadságharc Kossuth és Görgei
„párviadala”. Elképzelhető, hogy akik e régi mániát ma
sem feledik, Kossuth vidini levelének szövegét, megírásának körülményeit nem is ismerik?
– Ez nem elképzelhető, hanem teljesen biztos. A vidini
levélben sajnos ott a súlyosan igazságtalan árulási vád,
ám ugyanakkor olyan iszonyatos, majdhogynem fölfoghatatlanul sokkszerű helyzetben született, amely, ha nem
is menti, de bizonyos mértékig talán magyarázza a méltánytalanságot.
– Az még inkább föltételezhető, hogy Kossuth Lajosnak
azon levelét, amelyet 1883-ban Kiss Miklóshoz írt, és
amelyben a hazaárulás vádját a maga módján vissza-

vonta („Görgey sem volt ex professo áruló, csak ambiciózus és intrigans”), a kor kutatóin kívül senki sem ismeri.
– Így van. Ugyanakkor tény, hogy Kossuth egész hátralévő életében nem volt hajlandó ezt nyilvánosan kimondani, amire nincs mentség, ám arra van pszichológiai
magyarázat-kísérlet, hogy miért is volt erre képtelen.
– Görgei bicentenáriumán tán erről is szólni kellene.
– Mivel a köztudatban a két férfi ellentétének képe gyökeresedett meg, így kevesen emlékeznek arra, hogy
Görgeit tulajdonképpen Kossuth fedezte fel. 1848 őszén
a Josip Jellačić tábornok oldalvédje elleni sikeres manőverek során olyan katonai tehetségről és politikai határozottságról tett tanúbizonyságot, hogy „kiemelte” és a
súlyos dilemmákkal küszködő fősereg mellé küldte a
másfél hónap alatt századosból tábornoki rangra emelkedő fiatalembert. A visszavonulás idején pedig, amikor
november 9-én a történtekről beszámolt az országgyűlésnek, e szavakkal állt jót az általa kinevezett új fővezérért: „Bizodalmam Görgey volt ezredes, most pedig tábornokra esett (éljen!). […] Azért mondhatom és becsületemmel állhatok jót, hogy ha a tisztelt képviselőház máskép akarna rendelkezni (helyesen van) azon lépés iránt, mellyet tettem, hogy
őtet felhívtam a tábornok fővezérségére, legkisebb moralis akadályra sem szolgálna e részben, mert ő úgy van lelkesülve,
mint Magyarország minden igaz tagja, hogy nem azt kérdi,
magas polczra állíttatik-e, hanem azt, mit parancsol a hazafiú
kötelesség.” Figyeljünk a szóra, amelynek a súlya akkoriban jelentősen nagyobb volt, mint manapság: Kossuth
becsületével állt jót Görgeiért! Sőt, ezt a kijelentését, ez
irányú személyes felelősségvállalását pár mondaton belül
megismételte: „egy olly férfiúra, ki iránt akár a honvédelmi
bizottmány, kinek kezében van a kormány, akár a tisztelt ház
nem osztoznék azon bizodalomban, mellyel iránta vagyok lelkesülve, azért becsületemmel állok jót a képviselőháznak,
hogy ma tessék mondani neki, az úr nem lesz fővezér, hanem
közlegény, híven fogja így is a hazát szolgálni. (Tetszés.)”
Hangsúlyozzuk a körülményt is, amit Kossuth itt megjelöl: aziránt kezeskedett becsületével, hogy ha
Görgeinek netán le kellene mondania a fővezérségről,
akkor azt minden további nélkül, igaz hazafiként megteszi. Emlékezzünk viszont arra, hogy 1849 késő tavaszán, nyár elején éppen a körül éleződött ki a polémia,
hogy miképp válthatják le a fővezért, hogy Görgei vajon
beleegyezik-e lemondatásába? A szabadságharc legfőbb
katonai vezetésének ismételten előjövő, megoldatlan
problémája folyton napirenden tartotta ezt a kérdést, és
így Kossuthban is elmélyíthette azt a csalódást – amelynek alaposságát bizonyára vitatni lehet, de érzelmi meglétét aligha –, hogy a huzavonák során Görgei szerinte
ezt a bizalmat, ezt az érte való becsületvállalást – úgymond – elárulta. Talán ezért nem tudott neki megbocsátani soha, ezért lett hajlamos a legsötétebb kétségbeesés
pillanatában az igaztalan vádra, majd vált képtelenné arra egész hátralévő életében, hogy azt nyílt szóval visszavonja. Ez a gondolatmenet tehát, ismétlem, egyfajta
pszichológiai magyarázat lehet a történtekre, amely nem
menti fel Kossuthot, de talán érthetőbbé teszi viselkedését. Magát ezt a véleményt pedig azért fogalmazhatjuk
meg így, mert manapság az emberi személyiséget sokkal
összetettebbnek látjuk, mint korábban, és így nem fé-

lünk attól, hogy ha ebben az érzelmi kicsinyességben és
morális hibában Kossuthot elmarasztaljuk, akkor azzal
bármit is levonunk a szabadságharc vezérének, a szabadságjogok és a demokratikus eszme világhírű hirdetőjének, a magyar polgári átalakulás korszakos géniuszának
érdemeiből.
– Még ma sem általánosan ismertek azok a dokumentumok, amelyek a világosi fegyverletétel történetét
percről percre hitelesíthették volna. Például az a három,
Kossuth által jóváhagyott vagy augusztus 10-én általa
megfogalmazott „államirat” sem, amely szent koronánk felkínálásával próbált egyezkedni az oroszokkal.
– Ez valóban „pikánsan” hangzik, és talán kapóra jöhet
azoknak, akik rontani szeretnék a szabadságharc vezérkarának erkölcsi hitelét. Pedig Barta István már 1955-ben
közreadta ezeket az iratokat a Kossuth Lajos összes munkái című nagy sorozatban, a kormányzóelnöki időszakot
bemutató kötetben. Az ajánlatban amúgy nincs semmi
szenzáció, netán a küzdelem szent elveinek megtagadása, hiszen nem a cárnak ajánlották fel a koronát, hogy
legyen a zsarnokunk és csatoljon minket Szibériához,
hanem rokonának, a leuchtenbergi hercegnek, méghozzá azzal a nyilvánvaló feltétellel, hogy a 48-as törvények
alapján mint alkotmányos monarcha kormányozza az
országot. Ez elsősorban diplomáciai kísérlet volt az ellenség megosztására, ami nem adott fel semmit az államélet törvényekben rögzített értékeiből, hanem rugalmasan állt hozzá az államforma és a politikai szövetségi
kapcsolatok kérdéséhez. Más kérdés, hogy a cár és a császár megosztását célzó taktikai húzás nem jött be, de
azért érdemes volt megpróbálni – miközben elvi-erkölcsi engedményt nem tettek az ország vezetői.
– Görgei Artúr élete nagyobbik részét – 98 évéből
67-et – az áruló szégyenbélyegét viselve élte meg. Volt,
amikor az öngyilkosság
gondolatát fontolgatta, s
volt – Jászai Mari naplójában olvashatunk róla –, amikor nemzetének tett „határtalan nagy szolgálatnak”
tekintette, hogy e bélyeget megadóan tűrte. „Mit gondol,
mekkora önbizalmat öntött a magyarba annak tudata,
hogy őt nem lehet legyőzni, hanem el kell árulni, hogy
elbukjék?” 1861 márciusában azonban, a Magyar
Tudományos Akadémiának írt kérvényében arra kérte
„a Magyar Tudós Társaság egyetemét, hogy vegye kezébe a nemzet erkölcsi érdekének – a honvédelmi harcz
végeseményei valósághű megismerésének e legfontosabb
ügyét. Szembesítse az egymásnak ellentmondó forrásokat… s e vizsgálat eredményének alapján ítéljen aztán
a felett, elárultam-e a nemzetemet…”
– A régi tendencia – úgy vélem – mára megfordult. Az
új hadtörténész generáció derekas munkát végzett és
eredményeik érezhetően átmennek a közgondolkodásba
is. Ez persze nem csoda, hiszen a tavaszi hadjárat minden
csatahelyének minden emlékművénél tartott minden
ünnepi beszéd immár teljes joggal Görgei tábornok hazafiságának és katonai erényeinek méltó dicséretét zengi. Én tehát kicsit ellentmondanék pesszimista szavainak: szerintem az „áruló” jelző ma már nem ékteleníti
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Görgei becsületes nevét, ennek a szomorú mítosznak a
magyar nemzet közéletében szerencsére egyszer s mindenkorra vége van.
A történész szakmában ez a változás már évtizedekkel
korábban lezajlott. Talán Spira György és Szabad György
volt a Görgeivel szembeni konok kritika két utolsó mohikánja, bár, persze, mindkettő sokkal jobb történész
volt annál, semhogy az „áruló” minősítést a maga tulajdonképpeni értelmében elfogadta és használta volna. De
mintha valamiképp érzelmileg nem akartak volna engedni a Görgeivel szembeni ellenérzéseikből, amelynek
amúgy teljesen más volt az oka. A marxista Spira ellenforradalmárnak tartotta Görgeit, Szabad pedig – úgy látom – Kossuth bizalmának vélt „elárulását” nem tudta,
nem akarta megbocsátani. A mai történészvilágban
azonban már nincs senki, aki Görgei ellen írna-szólna,
annyira egyértelműek a cikkek, könyvek százaiból kibomló tények, amelyek úgy számolják fel az előítéletet,
hogy az események egykori forgatagában mutatják be –
sokan mások mellett – Görgei valódi tetteit, indítékait,
közlik dokumentumait, kitárgyalják nagyszerű húzásait, és, persze, az elfogultságait, tévedéseit is. A szakmai
és a társadalmi vita tehát áruló-ügyben eldőlt Görgei javára, többek között annak a primitív konstrukciónak a
teljes szétzúzásával, hogy a szabadságharc történetét le
lehessen egyszerűsíteni Kossuth Lajos és Görgei Artúr
vitájára, szembenállására.
– Pethő Sándor azt írja 1930-ban megjelent Görgeymonográfiájában, amelynél szellemesebb írást a honvédtábornokról, hadügyminiszterről, fővezérről máig nem
találtam, hogy „a Hunyadiak óta magyar fegyverek nem
arattak olyan világraszóló győzelmeket, mint a tavaszi
hadjáratban Görgey alatt, melyeknek fénye megsokszorozódott Bem erdélyi sikereinek sugárzásában… Soha
nem tapasztalt méreteket öltött a magyar név tisztelete
is… Az egész világot meglepte annak az erőfeszítésnek
a sikere, amellyel az alig ötmillió lelket számláló magyar faj urává lett saját sorsának…” A XXI. század
tudós történészei vajon elfogadják ezt a Pethő Sándor-i
értékítéletet?
– Bár Pethő Sándor véleménye nem mentes némi nemzeti elfogultságtól, megállapításait a történészek által föltárt források egyértelműen megerősítik. Ma valóban
úgy látjuk, hogy a tavaszi hadjárat során a magyar állam
a maga majdnem teljes területének szuverén urává vált.
A szabadságharc vezetésében bármilyen súlyos belső
konfliktusok is feszültek, a vereség végső oka mégiscsak
egyértelműen a legyőzhetetlen cári túlerő volt. Ezért is
érdemes ügyelni a szóhasználatra, és a megtévesztő „bukás” szó helyett a korrekt „leveretés” kifejezést használni. Görgei Artúr kivételes életútja, egykori tettei, döntései, gondolatai, majd mindezek utókora pedig rengeteg
megfontolandó tanulsággal szolgálhat bárki számára,
aki nemcsak a múlt érdekességeire kíváncsi, hanem hajlandó ezek kapcsán akár a saját elfogultságaival, előítéleteivel is szembesülni. Az pedig egyenesen fölemelő érzés, ha egy közösség eljut arra a morális szintre, hogy
már nincs szüksége ártatlan bűnbakok üldözésére ahhoz,
hogy a saját kudarcaival szembenézzen.
Lőcsei Gabriella
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Vu Cung uralko1.
rész dása végén, 845–
846-ban kitört a
vallási türelmetlenség, amely
elsősorban a buddhisták ellen
irányult, de a többi más
idegen vallású: zoroaszter,
manicheus, muszlim, keresztény hívekkel együtt, a zsidóknak is el kellett hagyniuk
a kínai birodalom területét.
Minden idegen templomot
felgyújtottak és porig égettek,
hogy az emberek visszatérjenek a hagyományos kínai
vallásnak tartott konfuciánus és taoista tanításokhoz.
A kínai zsidókra vonatkozó írásos dokumentumokat a magyar orientaStein Aurél
lista, Stein Aurél (1862–
1943) fedezte fel, amikor a Selyemút mentén kutatott.
A VIII. századból származó, nyolc üzleti levelet talált
Északnyugat-Kínában, a kínai Turkesztánban. A 37 soros, zsidó–perzsa nyelvű leveleket kínai papíron, héber
betűkkel írták. Az egyik levélben, amelyet a Hotan oázisban, Dandan-Ujlik romvárosban találtak meg, a perzsiai hitsorstársakat kérik, hogy segítsenek a juhok értékesítésében az iszfahani piacon.
Más vallásúak elleni, nagyobb erőszakos megmozdulásra 878-ban került sor, a Huang Csao-felkelés idején. A
kantoni vérfürdőben számtalan külföldi, köztük zsidó
kereskedőt gyilkoltak le, amint ezt az arab Ibn al Zeyd
Hassan al Sirafi beszámolójából tudjuk.
Írásos emlékek és jegyzetek

Az idők és az uralkodó dinasztiák változása után, az
északi Szung-dinasztia uralkodása idején (980–1280)
újabb lehetőség nyílt a más vallásúak, így a zsidók letelepedésére. A rendkívül nyitott és toleráns szemléletű Taj
Cung (939–997) császár, Ázsia minden országába követeket küldött, hogy a tudományokban és a különböző
mesterségekben jártas szakembereket meghívja a birodalmába, így számos más vallású, köztük zsidók is vis�szatértek Kínába.
1127-ben, Hujcong (1082–1135) császár hívó szavára,
Kína akkori fővárosában, az egymillió lakosú Kaiengben
– a fennmaradt bevándorlókat nyilvántartó törzskönyv
tanúsága szerint – hét nemzetségben, 998 zsidó személy
telepedett le a városban. A vezetőiket a császár meghívta
az uralkodói palotába, és kegyesen elfogadta a tiszteletére hozott ajándékokat, főként az újdonságnak számító
gyapottermékeket, és boldogan állapította meg: „Önök
visszatértek az én Kínámba”. Az ünnepélyes császári szavakat a hálás utódok 1489-ben egy emlékoszlopon (sztélén) is megörökítették.
Állítólagosan az első európai zsidó, Jakob d’Ancona,
1270-ben találkozott a kantoni zsidó közösséggel egy kínai
üzleti útján, de ennek a ténynek a hitelességét sokan vitatják.
A mongol Jüan-dinasztia idejéből (1280–1368) már egy

E G Y Ú T TÖ R Ő J E Z S U I TA M I S S Z I O N Á R I U S K Í N Á B A N

MATTEO RICCI
ÉS A KAIENGI ZSIDÓK
A szájhagyományok szerint az első zsidó kereskedők Kr. e. 231-ben, a Han-dinasztia idején
(Kr. e. 206 – Kr. u. 220) jelentek meg Kínában. Az első nagyobb zsidó megtelepedés Kr. e. 108-ban
történt, a mai Kanszu tartományban, amelyről az első híradást Li Kuang tábornok hozta, akit azért
küldtek erre a vidékre, hogy kiterjessze a kínai birodalom határait. Majd később egészen a IX. évszázad közepéig, a Tang-dinasztia (618–907) kései korszakáig fokozatosan belakták egész Kínát. Az első
zsidó bevándorlók is már keveredtek a helybeliekkel, mivel kínai feleséget választottak, de a vallásukat és a szokásaikat szigorúan megtartották.
egész sor írásos említés származik a Kínában élő zsidókról. A hivatalos mongol történetírásban az 1280., 1320.,
1329., 1340. és 1354. évi kötetekben esik szó a zsidókról.
Valamint beszámolnak róluk a különböző arab és európai utazók, köztük Marco Polo (1254–1324) emlékezik
meg a Khanbaliqban (ma Peking), Khansaban (ma
Hangcsou) és Zajtunban (ma Csüancsou) élő zsidókról.
Érdekes módon a mongol jog megtiltotta az unokatestvérek házasságát, az állatok rituális vágását és a körülmetélést a zsidóknak és a muszlimoknak. A kínai zsidóságról szóló utalásokat találunk, a korai XIV. századból
Giovanni di Montecorvino (1246–1328) ferences szerzetes,
Peking első katolikus érsekének a feljegyzéseiben, valamint Ibn Batuta (1304–1377) híres arab világutazó könyvében, aki arab követként járt a mongol
Matteo Ricci
császár udvarában a XIV. század köze(bal oldalon)
pén. Utána hosszabb időre megszakadt a
Kínával való kapcsolat, az 1368-ban uralomra jutott Ming-dinasztia idején (1368–1664) megváltoztak a politikai és társadalmi viszonyok, 1427-től
kezdve Kína teljesen bezárkózott, külföldi csak halálbüntetés terhe alatt juthatott be a kínai birodalomba.
Egy portugál utazó, Galleato Perera 1549 és 1561 között
Kínában raboskodott, az emlékirataiban szintén megemlékezett a kínai zsidókról.
Az első modern nyugati híradás a XVII. század elejéről
származik az úttörő jezsuita misszionárius Matteo Ricci
(1552–1610) tollából.
Egy kultúrtörténeti találkozás

Kezdetben Matteo Ricci a pekingi udvarban nem vallási kérdésekkel foglalkozott, hanem algebrát és matematikát tanított a császár környezetében, bemutatókat tartott, kiállításokat rendezett az európai technika eredményeiről, miközben csillagászati és matematikai tudásával
kápráztatta el kínai tudóstársait és az udvari előkelősségeket. A nagy mennyiségű, varázslatos szépségű, pompázatosan nyomtatott, arannyal díszített, nagyszerűen
bőrbe és festett vászonba kötött európai könyvek, hangÉlet
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szerek, festmények, rézmetszetek, napórák, mechanikus
órák, térképek, európai városok és épületek képei folyamatosan vonzották a látogatókat. Riccit nagy tisztelettel fogadták és nagy becsben tartották, gyakran látogatták tudósok, mandarinok és mások, akik a nyugati tudományok és ismeretek iránt érdeklődtek. Mindenkit
lenyűgözött a tanítási módszere, szeretete, az udvariassága és a végtelen tapintata.
A maga és mások örömére sokat zenélt, elsősorban a magával hozott csembalón és hárfán, a pentaton kínai zenét kevéssé értékelte, inkább az életvidám itáliai dallamokat kedvelte.
A kínaivá lett európai jezsuita szerzetes mágnesként
vonzotta az érdeklődő embereket – a matematika, a
csillagászat, a hitvédelem, az irodalom, a népszerű katekézis, a költészet, a nyugati képzőművészetek és a zene
teljesen lebilincselte a kínai értelmiségieket.
Riccinek a pekingi tartózkodása során rendkívül érdekes kultúrtörténeti találkozásban volt része, amikor a
pekingi rendházban, 1605-ben felkereste egy teljesen kínai külsejű ember, akit az atya a feljegyzéseiben Ngáj
(Áj) néven emlegetett, de valójában Áj Tien-nek hívtak,
aki a császári csinsi vizsgára érkezett.
Félreértés és felismerés

Áj Tien nagyon különbözött a többi látogatótól, akiket
elsősorban a nyugati kultúra és technika érdekelt, még
otthon olvasott Ricciről és a tanításáról, és ez a tanítás
felkeltette az érdeklődését, mivel először úgy gondolta,
hogy a zsidó vallás egyik újkori képviselője lehet a Nyugatról jött szerzetes. Áj sohasem hallott még a kereszténységről, csak a muszlimokat ismerte, ezért úgy gondolta, hogy egy monoteista, ha nem az iszlám követője,
akkor csak zsidó lehet. A sok évszázada elszigetelten élő
kajfengi zsidóság számára külföldi kapcsolatokat keresett, valamint új híreket akart hallani a világ többi részén élő zsidóságról. Miután Pekingbe érkezett, hamarosan, Keresztelő Szent János napján, június 24-én felkereste a jezsuiták nemrégen elkészült rendházát és templomát, amelyről azt gondolta, hogy egy zsinagóga.
A látogatásakor egy pompás, nagyon drága mandarin selyemöltönyt viselt, az arca teljesen kínai vonásokkal rendelkezett, megjelenésében semmiben sem különbözött egy magas
rangú kínai mandarintól. Riccinek elmesélte, hogy a
Illusztráció Marco Polo útleírásából

Kaiengben élő, egyistenhívők közé tartozik, a gyülekezeti
házukat nemrégen újították fel, 10 ezer arany költséggel. A
jezsuita szerzetest nagyon hamar felvillanyozta ez a hír, hiszen az elmúlt két évtizedben hiába kereste a korábbi, ezer
éve keletkezett kínai keresztény közösségek utódait. Ugyan
még 1595-ben, Nankingban találkozott öt-hat, az iszlámra
áttért volt keresztény családdal, akik nyomokban még őrizték a keresztény hitet, ismerték a zsoltárokat és az ételeiket
elfogyasztás előtt a kereszt jelével látták el. Majd 1602-ben
mesélték neki, hogy Északnyugat-Kínában, a régi Hszihszia
királyságban voltak „fehér szakállas férfiak, akik harangos
templomot építettek, sertéshúst fogyasztottak, a keresztet, Máriát
és Isát (amint Jézus Krisztust nevezték) imádták.” Ezért joggal gondolta, hogy most végre itt van az egyik közülük.
Azonban hamarosan tisztázódott a vallási különbség, amikor a kápolna falán függő, Szűz Máriát és a kisded Jézust
ábrázoló képről, ami egyébként a híres jezsuita kegykép, az
Úti Boldogasszony (Madonna della Strada) másolata volt, Áj
azt gondolta, hogy az Rebekát ábrázolja Ézsauval vagy Jákobbal, akiknek a történeteit jól ismerte a héber Szentírásból. Udvariasan követte a házigazda példáját, aki letérdelt a
kép előtt, ám megjegyezte, hogy náluk nem szokás képek
előtt térdet hajtani, de személyesen semmi kifogást nem talál ebben a dologban, hiszen a kínaiak is tisztelik őseiket.
Aztán észrevette a falon lógó négy evangélistát: Mátét, Márkot, Lukácsot és Jánost ábrázoló képeket, fennhangon csodálkozott, hogy ezek biztosan Jákob négy legidősebb fiai és
megkérdezte az akkor már megzavarodott Riccit, hogy a
művész miért nem festette meg a többi nyolc fiút is. Ekkor a
jezsuita misszionárius kissé csalódva ismerte fel az igazságot,
hogy nem egy kínai kereszténnyel, hanem egy kínai zsidóval
találkozott, amely tény még jobban megdöbbentette.
Áj szintén meglepődött, amikor Ricci röviden, de részletesen elmesélte a kereszténység eredetét és a legfontosabb hittételeket. Számára a kereszténység elég furcsa
volt, de nem gondolta kevésbé zsidónak, mint az otthoni
vallási gyakorlatot. Ricci megmutatta a nyolc kötetes
poliglott Bibliáját, amely a héber nyelvű szöveget is tartalmazta. A vendége ugyan felismerte a héber betűket,
de a szöveget már nem tudta elolvasni. Azonban rendkívül meglepte, hogy a jezsuita szerzetes folyékonyan olvassa őseinek nyelvét. Ájt annyira lenyűgözték Ricci zsidó ismeretei, hogy rögtön megkérte, együtt utazzanak
vissza Kaiengbe, és vegye át a rabbi hivatalát, mert a
mostani rabbi már idős, és egyébként is a klasszikus kínai
írások jobban érdeklik, mint a héber tanulmányok. Az
egyetlen dolog, amit Riccinek meg kellett volna ígérnie, hogy nem eszik sertéshúst. Hazatérte után is, otthon
a legnagyobb elismerés és tisztelet hangján nyilatkozott
a jezsuita misszionáriusról.
Az esetről Ricci részletes tudósítást küldött Európába.
Maga sohasem látogatott el a Henan tartománybeli
Kaiengbe, de később, a nagy európai érdeklődés hatására, mivel erről a zsidó közösségről Marco Polo is beszámolt, 1607 decemberében elküldte Antonio Leitao (1578–
1611) kínai–makaói születésű jezsuita testvért, egy kínai
konvertita társaságában.
Bikfalvi Géza
(A következő rész: A kaiengi zsidók helyzete és szokásai)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

AZ AMURGÉB
– TISZÁN INNEN, DUNÁN TÚL
Az édesvízi halak a legszélesebb körben áttelepített élőlények közé tarJól fejlett úszói ellenére nem a legtehetségesebb úszók mintapéldátoznak szerte a Földön – ennek okait az élelmezés, az akvarisztika, a ja az amurgéb, így ennek megfelelően a nyugodtabb vizek lakója: főhorgászat és a közegészségügyi okok terén kell keresnünk. Emiatt ide- ként a sekélyebb, dús növényzetű tavakat, mocsaras vizeket kedveli.
genhonos halfajok szinte már minden édesvízi közösségben megtalál- Beéri kevés oxigénnel, télen pedig a jég alatt csekély mélységű vízréhatók. Míg januárban Magyarország élővilágának nem szívesen látott teg is elegendő a számára. A folyók főáramát mindig kerüli, a holtágajövevény tagjai közül a zöld vándorpoloskat, hullámtéri mélyedéseket, lassú folyókát mutattuk be a Magyar Természettuszakaszokat kedveli.
dományi Múzeum A hónap műtárgya soRendkívül sikeres európai (és ázsiai)
rozata kapcsán, februárban a halak sorátérhódítása annak is köszönhető, hogy
ból esett a választás egy hazai özönfajra,
könnyen alkalmazkodik az új környezetaz amurgébre, melynek gyűjteményi pélhez. Nem csupán az alapszínének árnyadánya megtalálható az intézmény Állattálata idomul a víz színéhez, hanem az
rában, e hónapban pedig a Ludovika téri
amurgéb van annyira „talpraesett”, hogy
időszaki tárlaton.
életmenetét is formálja a fennmaradása
Az amurgéb (Perccottus glenii) az egyik
érdekében. Nyerő stratégiája az, hogy a
legelterjedtebb inváziós halfaj Eurázsiánövekedés rovására a szaporodásba fekban. Messziről érkezett: a távol-keleti
tet több energiát. Vagyis az inváziós terüAmur folyó középső és alsó szakasza, és
leteken az amurgébek nyurgábbak, mint
ezek vízgyűjtője az eredeti hazája. A hos�az őshonos területen élő fajtársaik.
szú utat azonban segítség nélkül nem tudHossznövekedésüket nem követi arányota volna megtenni. A magas hegyvidékesan a testtömegük gyarapodása, cseréken, széles sivatagokon és egyéb úszásra
be viszont fiatalabban válnak ivaréretté,
alkalmatlan vidékeken a saját elhatározátöbb energiát tudnak az ivarsejtképzésbe
sán kívül juttatta tovább a hathatós emberi
fektetni, és továbbtarthat a szaporodási
közreműködés. Ezt követően már ő maga
időszak. Így gyorsan nőhet a populáció
is amerre tudott, terjedt tovább.
egyedszáma.
Magyarországon 1997-ben, a Tisza-tóA tapasztalat azt mutatja, hogy ahol
ban találták meg elsőként az amurgébet.
megtelepedik az amurgéb, ott a fokozotNoha ez a hivatalos dátum, a hal valószítan védett lápi póc visszaszorul, akár el is
nűsíthetően már évekkel korábban megtűnhet. Ennek oka, hogy a két faj kedvelt
hódította a tavat, ugyanis fiatal és felnőtt
élőhelye, életmódja hasonlít, de az amuregyedek egyaránt voltak az akkor már ott
géb nagyobb termetű, így elég hatékony
élő amurgébek közt. 2003-ban már a Tivetélytársa a lápi pócnak. Egyelőre nem
sza teljes szakaszán kimutatták, 2008ismert eredményes módszer a baj megban a Kis-Balatonban, majd 2013-ra a
előzésére.
Nyugati-övcsatorna vízrendszerében is
Egy idegenhonos, illetve inváziós faj térmegtelepedett.
hódítása kapcsán fontos kérdés, hogy miAz amurgéb képen látható múzeumi példányát
Az amurgéb kis növésű, zömök testalként képes beilleszkedni adott közösség2000 nyarán, a Tisza mindszenti szakaszán gyűjtötték
katú hal. Feje nagy, ajka vaskos, szájábe, milyen hatása lesz annak tagjaira. Az
(GYÖRGY ZOLTÁN FELVÉTELE)
nak szöglete a szeme alá ér. Úszói többinváziós (hal)fajok negatív hatásainak
nyire erőteljesek, lekerekítettek, kivéve a
mérséklésére nemzetközi szinten jelentős
hasúszóit – ezek kicsik és hegyesek. Jelerőfeszítéseket tesznek. Európai uniós
legzetessége, hogy két hátúszója van. Alapszíne az aranyos sárgásbar- rendelet alapján csak szigorú szabályoknak való megfelelés esetén adnától a sötét mélybarnáig változhat, ezt mindig valamivel sötétebb ár- ható ki engedély inváziós faj tartására: az amurgéb nem tartható akványalatú, nagy foltok teszik márványossá, amit kicsi világos pettyek kont- riumi halként. A probléma azonban igen sokrétű, emiatt pedig nehéz berasztosítanak. Teljes testét apró pikkelyek fedik, azok felkúsznak a fejé- csülni a kockázatot és a lehetséges következményeket, amivel egy új,
re is a szeme vonaláig. Szaporodási időben a hímek sötét nászruhát életrevaló faj megjelenése járhat.
Szőke Viktória
öltenek, homlokukon pedig délceg domborulat jelenik meg.
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A N N A – V Á LT O Z AT O K S Z É K E LY A S S Z O N YS O R S R A

A FIKTÍV ELBESZÉLÉS
MINT KIÁLLÍTÁSI TÉMA
Egy székely asszony két élete, amely egy döntés függvénye. Anna, aki súlyosan vétett a társadalmi normák
ellen, fiatal, hajadon lányként teherbe esett, választás előtt áll. A döntést azonban a látogató hozza meg.

A

történelem sodrásában élő kisember, Anna, egy
fiktív női alak a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi vonatkozású időszaki kiállításának főszereplője.
Sorsát mikroszinten saját döntései határozzák meg, ezek
kereteit azonban a társadalom, a korabeli mentalitás és
normák, valamint a történelem alakulása adja. Mit tehetett Anna, aki egy hibával letért a számára a környezete
és a családja által kijelölt útról? Az 1920 után Erdélyben,
szegény paraszti családban született lány fiatalon, hajadonként teherbe esett egy fiútól. Bűne miatt kitaszítottságot, a falu és a családja megvetését vonta magára, súlyos döntés előtt áll: hallgasson apjára, menjen hozzá egy
háborús veterán agglegényhez, aki eltűri Anna szégyenét és gyermekét? Vagy keresse fel a bábát, aki illegális
abortuszt hajt végre rajta, s ha túlélte a beavatkozást, elszökjön otthonról szégyenében?
A kiállítás több szempontból is rendhagyó. A múzeumtól megszokott, tárgyias, történelmi beszédmódtól eltérően az érzelmeket állítja középpontba. Feliratok helyett
egy a GuideNow telefonos applikáción keresztül letölthető hanganyag vezeti végig a látogatót: Anna (Bocskor
Bíborka előadásában) élete végén mintegy visszatekintésként mesél el két történetet, élete alakulásának két
változatát. A kiállítás megtekintéséhez a múzeum inter-
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netet, és igény esetén készüléket is biztosít, ebben a tárlatban ugyanis nem a szöveg jelenti a kiállított tárgyak
keretét, hanem éppen fordítva: tulajdonképpen az elbeszélés áll a középpontban, a két történet, amelyet a múzeum a látogatók elé tár, megfordítva a szokásos narratívát. Annát nem a tárgyai mutatják be, fiktív szereplő,
akinek a történetein keresztül jelennek meg a XX. század változásai. Az ő visszaemlékezései jelennek meg a látogató előtt térben is, a tárlatban szereplő tárgyak, a belőlük kialakított enteriőrök teszik az elmondottakat
megfoghatóvá, így alakítva az elbeszélést múzeumi műfajjá.
Anna két lehetősége, hogy megtartja-e gyermekét,
vagy sem, az a térben élesen elkülönül. A kék színen
haladva, a kiállítás bal oldala mutatja be azon lehetőséget, hogy férjhez megy, fia születik, nála jóval idősebb
férjével az addig megszokott, gazdálkodó életét folytatja. Magán viseli a kitaszítottságot, amely idővel enyhül. Férjét betegségében gondozza, halála után egyedül
marad, fia Magyarországra szökik. A kollektivizálás
során beadja földjeit, később ő is a városba megy dolgozni, ingázó lesz, nyugdíjas éveire pedig végleg a városba, egy lakótelepi lakásba költözik. A piros jelen
jobbra indulva Anna az abortuszt követően a városba
szökik, ahol egy zsidó család cselédje lesz, a második

világháború alatti deportálások következtében azonban egyedül marad, majd csatlakozik a párthoz, és a
Rajoni Néptanács titkárságán kap állást. Férjhez nem
megy, gyermeke sem születik, tettének következményét magába fojtva viseli. Élete utolsó szakaszán egyedül él egy lakótelepen. Anna döntését követően másmás társadalmi réteg tagjaként éli meg a második világháborút, az államosítást, a párthatalom kiépítését, és
működését, amely alól élete végére egyik vagy másik
útján sem vonhatta ki magát. Ezáltal a két történet során megismerhetővé válnak a XX. század második felének nagy társadalmi átalakulásai, a hagyományos falusi életet szétfeszítő változások.
A történetírásban és a néprajztudományban is használt oral history műfaja áll közel a kiállítás koncepciójához, azonban azzal az alapvető különbséggel, hogy
Anna személye nem valós. A kisember ilyen jellegű
megjelenítése bár elsőre nagyfokú szabadságot jelenthet, a tárlat azonban mégis csupán Anna egyik döntéséből épít fel két életutat, a többi fordulópontot nem kidolgozva, életének végét pedig ugyanúgy, lakótelepen,
magányosan ábrázolva. A kiállítás a látogatókat folyamatos aktív részvételre sarkallja az állandó „mi lett
volna, ha…” kérdést a középpontba állítva. Továbbfűzési lehetőségnek kínálkozhatna néhány hasonló, hiteles történet beillesztése, amelyek segítenek elgondolni
azokat a kereteket és lehetőségeket, amelyek valós személyek életútjait és döntéseit meghatározták, s így az
érzelmi hatás is tovább fokozódhatna.
A kiállítás mindezekkel együtt merész, újító, a modern
kommunikációs technikák kihasználásával átértelmezi a
néprajzi kiállítás fogalmát, egy nem szokványos élethelyzet alapján mutat be számos nagyon is tipikus
XX. századi történetet, s biztatja a látogatót, hogy maga
is élje át a korszakot, a lehetőségeket és a kényszerpályákat, döntéseket hozzon és számba vegye azok következményeit. Mindezt a kiállítás számos apró jellel segíti, például egy felülről világított fényjátékkal, melynek során

(KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ FELVÉTELEI)

Anna megterít egy-egy asztalt: paraszti életében durva
kerámiából eszik férje és fia gulyást és kenyeret, a másik
életében ekkor aranyozott porcelán étkészlettel terít
több fogásra gazdája családjának.
A kiállítás április 29-ig tekinthető meg a Magyar
Nemzeti Múzeumban.
Bódai Dalma
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára.
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Horváth Eszter feladványa
Megoldás:

más készség fejlesztésére vagy tesztelésére

alap

alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

(A szavak visszafelé olvasva is értelmesek.)

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Benked Anett feladványa
Megoldás:

1. fejtörő – Schramkó Irén feladványa

AUTÓ = 7931
(A számok a közlekedési eszközök nevét jelölik.
Mindegyik szám egy betűt takar: HAJÓ=5761, METRÓ=24381.
Az AUTÓ szóból az „A”, a „T” és az „Ó” az előző két szóban
már szerepelt. Mivel az „U” betű egyik szóban sem szerepelt,
és csak a 9-es számjegy hiányzik, ezért az U értéke 9.)
3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás:
60

Melyik háromjegyű szám illik a kérdőjel helyére?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Jusson el a vonalak mentén a zöld mezőtől a pirosig úgy,
hogy mindegyik betűt legalább egyszer érintve egy földrajzi
nevet kapjon! Melyik ez a földrajzi név?
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(A vigyorgó fej értéke 5, a mosolygósé 6.
A 6-os számot az utolsó mosolygó fejjel azonosan elforgatva
9-est kapunk, vagyis az utolsó szimbólum értéke 9.
6 + 6 × 9 = 60.)

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Vegyen el a gyufaszálak közül kettőt úgy,
hogy az ábrán látható négyzetek száma a felére csökkenjen!
(Több megoldás is lehetséges.)

ADATOK ÉS TÉNYEK
A háztartások egy főre jutó, rendelkezésre álló jövedelme vásárlóerő-paritás alapján

Az élelmiszer-ráfordítások

aránya a teljes fogyasztáson belül

fogyasztásán belül az OECD európai tagországaiban, 2015* (FORRÁS: OECD)
Hazánkban a GDP felhasználásának
közel felét a háztartások fogyasztása teszi ki. Ez az arány Magyarországon
2015-ben 49,4%, míg az Európai Unióban ennél valamivel magasabb (56,3%)
volt. A magyarországinál alacsonyabb
arány az EU-s tagállamok közel negyedére, Dániára, Csehországra, Svédországra, Hollandiára, Írországra és Luxemburgra volt jellemző.
A fogyasztási kiadások abszolút és relatív nagysága mellett annak belső szerkezete is szemléletes mutatója az életszínvonalnak. Hazánkban a háztartások fogyasztásának szerkezete az elmúlt másfél
évtizedben jelentősen átalakult a kiadások rendeltetése – azaz az COICOP- *Svájc esetében az élelmiszer-ráfordítások aránya a 2013. évre vonatkozik.
nómenklatúra – szerint vizsgálva. Az
egyik legszembetűnőbb változás az élelmiszerre és alko- vedelme Szlovéniában a 8. legalacsonyabb, Ausztriában
holmentes italokra fordított kiadások összkiadáson belüli pedig a 4. legmagasabb volt.
A 2015. évi adatok szerint a háztartások Észtországban
részarányában következett be, amely hosszabb időtávon
csökkent, 2000-ben 29,1% volt, minimumát 2005-ben költötték arányaiban a legtöbbet élelmiszerre és alkoholmentes italokra (20,6%), ahol ugyanakkor az egyik legalaérte el (22,6%), 2015-ben pedig 24,5%-ot tett ki.
A háztartások életkörülményei az Engel-törvény alapján csonyabb az egy főre jutó jövedelem. Az élelmiszerféleségek
is vizsgálhatók, amely szerint a jövedelem szintjének aránya az Egyesült Királyságban volt a legalacsonyabb
emelkedésével az élelmiszerre fordított összegek aránya (8,3%), amely állam a jövedelmi helyzet alapján a vizsgált orcsökken, az iparcikkekre és a szolgáltatásokra fordította- szágok első negyedében helyezkedett el. Magyarországon a
ké pedig nő. Érdemes azonban azt is szem előtt tartani, háztartások a rangsorban alacsonynak számító jövedelmi
hogy a fogyasztás belső szerkezetének országok közötti el- szint mellett – a nemzeti számlák adatai alapján – a fogyasztérései a gazdasági fejlettség mellett olyan tényezőkkel is tásuk 18 százalékát fordították 2015-ben élelmiszerre, ami
összefüggésbe hozhatók, mint a háztartások korösszetéte- az OECD európai tagországai közül a harmadik legmagale. Példaként említhető, hogy az élelmiszerre és alkohol- sabb arány, és a többi visegrádi, valamint a szomszédos ormentes italokra fordított kiadások aránya a csak idősekből szágok értékét is meghaladta.
Összességében megállapítható, hogy az OECD adatai is
álló háztartásokban magasabb, mint azokban, amelyekben csak fiatalok és középkorúak élnek. Minél magasabb alátámasztják a jövedelmi helyzet és az élelmiszer-kiadáéletszínvonalon él egy háztartás, annál kisebb az élelmi- sok részaránya közötti – hazánkban is érvényesülő – fordított irányú kapcsolatot. Eszerint a magasabb jövedelmű
szer-ráfordítások aránya az összkiadásain belül.
Az OECD nemzeti számlákra vonatkozó adatai alapján háztartások fogyasztási kiadásainak kisebb részét teszik ki
a háztartások egy főre jutó, rendelkezésre álló jövedelme az élelmiszerek és alkoholmentes italok, szemben az ala– amelyet a területi összehasonlíthatóság érdekében vá- csonyabb egy főre jutó jövedelemmel bíró háztartásokkal,
sárlóerő-paritáson vizsgáltunk – az OECD 23 európai amelyeknél az arány magasabban alakul. A másfél
tagországa közül Svájcban a legmagasabb (34,5 ezer évtizede rendelkezésre álló adatok alapján elmondható,
amerikai dollár) és Magyarországon a legalacsonyabb (13 hogy a magyar háztartások fogyasztási kiadásain belül az
ezer amerikai dollár). A visegrádi országok – e szempont élelmiszerek és alkoholmentes italok részesedése az egyik
szerint – Magyarországhoz hasonlóan a rangsor utolsó legnagyobb, miközben a rendelkezésre álló jövedelem a megharmadában foglalnak helyet. A hazánkkal szomszédos vizsgált országok közül nálunk az egyik legalacsonyabb.
Rövid Irén
OECD-tagországok közül a háztartások egy főre jutó jö-
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A háztartások egy főre jutó,

és az élelmiszerre és alkoholmentes italokra fordított kiadások aránya a háztartások teljes

rendelkezésre álló jövedelme

Fogyasztásunk szerkezete

A TUDOMÁNY VILÁGA
Perzsa leopárd –
tenyészprogramból

Távol-Kelettől Afrika déli részéig
A
honos leopárd legnagyobb termetű
és egyben az egyik leginkább veszélyez-

tetett alfaja a Közel-Keleten és KözépÁzsiában honos perzsa leopárd (Panthera
pardus saxicolor). Elterjedési területének
nagy részéről mára kipusztult, így a
XIX–XX. század fordulóján a Kaukázus területéről is – a szabad természetben
egyedszáma a becslések szerint 1000-nél
is kevesebb lehet. Éppen ezért az állatkertek összehangolt tenyészprogram
keretében igyekeznek hozzájárulni az
alfaj fennmaradásához.
Az orosz állam és a WWF együttműködése nyomán 2009-ben, Szocsi
közelében épült fel egy olyan természetvédelmi centrum, amely a perzsa
leopárdok szaporítását, valamint a
későbbi szabadon engedésükre történő felkészítést szolgálja. Ez a vis�szatelepítési program szorosan együttműködik a Természetvédelmi Vi-

lágszövetséggel (IUCN), az
Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségével (EAZA)
és az Európai Fajmegőrzési
Tenyészprogrammal (EEP) is.
Az oroszországi program sikeresen indult, hiszen 2016-ban a
Kaukázus védett területén szabadon engedték az első három
perzsa leopárdot. A genetikai
változatosság fenntartásához
azonban legalább 50 egyedre
kell duzzasztani az állomány
nagyságát. Az, hogy a perzsa
leopárdok hosszú távon is sikeresen lelnek-e újra otthonra a Kaukázusban, legalább egy húszéves folyamat végén állapítható majd meg.
A perzsa leopárdnak mintegy
100 egyedét tartják az állatkertekben
világszerte. A fajmegőrzési tenyész
program keretében a Miskolci Állatkert és Kultúrparkba 2012-ben a Lis�szaboni Állatkertből érkezett Tareca,
a nőstény perzsa leopárd, míg párja,
Assim 2015-ben Jászberényből jött. Fri-

Nézz rám! Betegnek látsz?

téli hideg és nyálkás időjárás kiváló
A
táptalajt jelent a baktériumok számára. Ebben az időszakban kevesen

menekülnek meg az influenzától vagy
a megfázástól. Egy kutatás szerint a
megbetegedés tünetei már néhány órával a fertőzés megkezdése után megjelennek az emberek arcán – írta The
Guardian.
A köhögés, a tüsszögés vagy a gyomor panaszai, köztük az étvágytalanság már előre jelezheti a kórokozók felbukkanását a szervezetben, a kutatók
azonban rámutattak arra, hogy mindezt embertársaink is észrevehetik akár
egy szempillantás alatt. A szakemberek
szerint a sápadt és lefelé biggyedő ajkak, a halványabb bőrszín, valamint a
megereszkedett szemhéjak már a fertőzés kezdete után egy órával láthatók.
A kutatás vezetője, John Axelsson, a
Stockholmi Egyetem Stresszkutató
Intézetének professzora kollégáival
együtt a Royal Society B című folyóiratban jelentette meg eredményeiket. A
csoport célja, hogy a páciensek előnyt
kovácsolva a korai tünetekből, időben
elkezdjék a kúrát.
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A sápadt arc és a lógó szemhéjak
betegségről árulkodnak

Axelsson és munkatársai a tanulmányban részletesen leírták a
vizsgálatsorozat menetét. A kísérletek során 16 egészséges felnőtt
egy része placebóinjekciót, vagyis hatóanyagot nem tartalmazó
gyógyszert kapott, egy része pedig
LPS- (lipopoliszacharid) injekciót, az utóbbi ebben az esetben az
Escherichia coli baktérium sejtfalából
kiszabaduló endotoxin volt, melyről
tudták a kutatók, hogy a szervezetbe juttatva gyorsan okoz influenzaszerű tüneteket. A résztvevők közül
senkit sem informáltak arról, hogy
a kétféle injekció közül melyiket
kapta. Az anyagok befecskendezését
követő két óra elteltével a kutatók lefényképezték a pácienseket.

2018/5

Az 1 hónapos perzsa leopárd
(VERESS TAMÁS FELVÉTELE)

gyük eredményeként 2017. december
16-án reggelre született meg első kölykük, amely mintegy 98 napos vemhesség után jött a világra. Az egyhónapos
kölyök január 17-én átesett az első állatorvosi vizsgálatán, amelynek során az
is kiderült, hogy a nagymacskakölyök
hím, így most már nevet is kaphatott:
névadóként a Miskolc Autó fogadta
jelképesen örökbe a kölyköt, amely így
a Touran nevet kapta. A név az ókori
A csoport tagjai ezt követően felkértek 62 önkéntest arra, hogy nézzék meg a fotókat és próbálják megállapítani, egészségesek-e, vagy sem
a képeken látható emberek. A 62
személy mindössze öt másodpercig
szemlélhette a fényképeket.
Az eredmények azt mutatták,
hogy az önkéntesek az esetek 70 százalékában egészségesnek vélték a képeken látható személyeket. Axelsson
szerint természetesen mindez függ
attól, hogy milyen környezetben
élünk és ott milyen ingerek érnek
bennünket, de a saját érzékenységünk is befolyásolhat minket. A kutatás vezetője szerint az egészségre
utaló jeleket nyilván könnyebben
észrevesszük, míg a betegnek tűnő
embertársainkat kerüljük, félve attól, hogy magunk is megfertőződünk.
A pontosabb eredmények elérése
érdekében a fotókat megmutatták az injekciót kapott pácienseknek is, azt viszont továbbra sem
árulták el nekik, melyik anyagot
kapták. Az Escherichia coli eredetű
endotoxinnal kezelt alanyok betegebbnek és fáradtabbnak látták ma-

Perzsia egyik tartományából (Turán)
eredeztethető, amely perzsa eredetű
személynévként is használatban van.
A kölyök megkapta a „személyazonosságát” igazoló mikrochipet, valamint
megmérték a súlyát is, amely azt igazolja, hogy megfelelően fejlődik.
Mivel a leopárdok magányosan élnek, így a kölyöknevelés csak a nőstény dolga, ezért aztán most a hím
Assimot is elkülönítve tartják párjától
és utódjától: míg az előbbi folyamatosan látható az állatkerti kifutóban, az
anyát és a kölyköt nyugalmuk érdekében az elmúlt hetekben igyekeztek a
lehető legkevésbé zavarni. Várhatóan
1-2 héten belül a kölyök is elhagyja a
szülőszobaként szolgáló odút, és elkezdi felfedezni élőhelyét az állatkertben.
Ezt követően már a látogatók egyre
nagyobb valószínűséggel pillanthatják
majd meg Tourant. Egyelőre még csak
anyatejjel táplálkozik, de anyja néhány
héten belül már felkínálja számára is a
nagymacskák táplálékául szolgáló húst.
A kölyök várhatóan másfél éves korában fog elkerülni Európa valamely
másik állatkertjébe, így az idei évet
még egész biztosan szülőhelyén tölti.
(Miskolci Állatkert és Kultúrpark)
gukat a fotókon, mint azok, akik
a placebót kapták. Egyesek arcukat
duzzadtnak, szemüket vörösnek,
bőrüket pedig fényesebbnek látták,
mások pedig lógó szemhéjukat és
lágyabb ajkukat tartották árulkodó
tüneteknek. A legtöbben a halványabb bőrszínt és a lógó szemhéjat
vélték a betegség egyértelműen látható jeleinek.
Ben Jones professzor, a Glasgow-i
Egyetem kutatója nem csak orvosi szempontból tartja fontosnak az
eredményeket. A szakember rávilágított azokra a társadalmi stigmákra
is, melyek felmerülhetnek a betegségben szenvedőkre vonatkozóan,
akiket egészségtelen kinézetük miatt kerülünk, félve a fertőzéstől.
Rachel McMullan, az Open University kutatója szerint érdemes volna
különböző betegségeknél és etnikumoknál is elvégezni a vizsgálatsorozatot: „A potenciálisan beteg egyének
gyors azonosítása és kezelése előnyhöz
juttatna minket. Ez a tanulmány pedig
jó kiindulópontnak bizonyul a további
kutatásokhoz, melyek rávilágíthatnak a
fertőzés korai jeleire.”
Kondor Boglárka

Immunválasz
a gyorsételekre

gresszív immunrendszer és gyulA
ladásos állapot a magas kalóriatartalmú, zsírban dús étkezés ered-

ménye – derítették ki a Bonni Egyetem kutatói, akik szerint az ilyen étkekre a szervezet úgy reagál, mintha
baktériumtámadás érné. Ráadásul az
ilyesfajta étrend hosszú távon is agresszívvé teszi a szervezet immunrendszerét. A gyulladásos válasz még
hosszú idővel azt követően is működésbe lép, hogy az egyén áttért egészséges étkezésre. A tipikus nyugati étrend hosszú távú hatása hozzájárul az érelmeszesedés és a
cukorbetegség kialakulásához. A tanulmányt a Cell
című folyóirat publikálta.
A kutatók a kísérleti egerek
táplálékát átállították „nyugati étrendre”, vagyis magas zsír- és cukortartalmú,
ám rostszegény ételekre. Az
állatok ennek hatására erős
gyulladásos választ adtak,
mely az egész testet érintette, csaknem olyan mértékben, mintha baktériumfertőzés
érte volna szervezetüket. Vérükben
megszaporodtak a granulocita- és
monocitasejtek, ami a csontvelőben
található immunőssejtek érintettségét
jelzi. A váratlan jelenség megértése
érdekében csontvelőből származó őssejteket izoláltak a nyugati étrenden
élő egerektől és az egészségesen táplálkozó kontrollcsoporttól egyaránt.
„A genomok tanulmányozása kimutatta, hogy a nyugati étrend nagyszámú
gént aktivált az őssejtekben. Az érintett
gének között voltak azok, melyek az
osztódásért és az érésért felelősek” – magyarázta Joachim Schultze professzor,
a Bonni Egyetem munkatársa. A test
ezért a gyorsételek hatására nagy sebességgel tudja mozgósítani erős védelmi rendszerét. Amikor a kutatók a
rágcsálókat visszaállították 4 héten át
a természetes, gabonákat tartalmazó
étrendjükre, akkor az akut gyulladás
eltűnt. Megmaradt azonban az immunsejtek és őssejtjeik genetikai átprogramozása. A 4 hét elteltével még
mindig aktív volt a legtöbb gén, amit
a gyorsételek fogyasztása váltott ki a
szervezetben.
„Mostanság jöttek rá, hogy a velünk
született immunrendszer memóriával
rendelkezik. Egy fertőzés után a test

immunrendszere készültségi állapotban
marad, hogy gyorsabban válaszolhasson egy újabb támadásra” – mondta
a kutatás másik résztvevője, Eicke
Latz. A kísérleti egerek esetében
ezt a választ nem baktériumtámadás, hanem az egészségtelen étrend
váltotta ki. A kutatók azonosították az immunsejtekben található
„gyorsételszenzort” is. Százhúsz
alanytól való vérsejteket vizsgáltak,
és jó néhányban megtalálták azt a
sejten belüli jelző komplexet, mely
felismeri a fertőző és káros anyagokat, és válaszul az erős gyulladásra
ösztönző hírvivőket bocsát ki.

Ráadásul az, hogy a nyugati étrend aktiválja a „gyorsétel-szenzort”,
epigenetikai változásokat is okoz,
azaz megváltoztatja azt a módot is,
ahogy a genetikai információ csomagolva van. Normál esetben a DNS
egyes részeit a szervezet „eldugja”, a
2 méter hosszú kettős szálat feltekeri bizonyos fehérjék köré a sejtmagban, így nehezen hozzáférhetők. Az
egészségtelen étrend hatására azonban ezek az eldugott DNS-szakaszok
hozzáférhetővé válnak, kitüremkednek, mint egy hurok egy fonalgombolyagból, és könnyen olvashatókká
válnak. „Ennek következtében az immunrendszer a kicsi ingerekre is erősebb
gyulladásos választ ad” – összegezte
Eicke Latz.
A gyulladásos folyamat közvetlenül járul hozzá az érrendszeri betegségekhez és a cukorbetegséghez, az
érelmeszesedés következtében pedig
stroke vagy szívinfarktus léphet fel.
Jelenleg megtört az az irány, hogy a
nyugati világban nő a várható élettartam: a ma születő emberek már
rövidebb ideig élnek majd, mint szüleik. Ezt a tendenciát erősíti a helytelen étkezés és a mozgásszegény
életmód.
(University of Bonn)
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ÉT-ETOLÓGIA
Lovagbogarak

lyan, mintha a fél karom hiáO
nyozna… szoktuk mondani, ha
a szeretett kedves nélkül kell lennünk. Persze nem gondoljuk komolyan, és sokan nem is tudják,
hogy az állatvilágban a partner
megszerzéséért mire képesek egyes
hímek. A szexuális szelekció sok
faj hímjeit felszerelte megfelelő
fegyverzettel is ehhez. A gímszarvasbikák például agancsot fejlesztenek, mellyel megküzdenek a tehenekért, és a nagyobb fegyverzet
előnyt jelent a harcban.
Amerikai és ausztrál kutatók
közelmúltan végzett vizsgálatai
Becsapódások a Holdon

Hold felszínén az egykori beA
csapódások nyomát őrző nagyobb kráterek mellett folyamato-

san keletkeznek újabbak, de sokkal
kisebbek, amelyeket 20–70 kilométer/óra sebességgel becsapódó,
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szerint egyes poloskafajok
hímjei sokat veszíthetnek
a küzdelemben, de ezért
a természet furcsa módon
kárpótolja őket. Floridában
kaktuszbogarakat, az ausztráliai Perthben pedig lovagbogarakat vizsgáltak a kutatók. A hátsó lábak mindkét fajnál a párzásért vívott
küzdelemben használatosak.
Előfordul, hogy a harc során
a bogarak elveszítik egyik
ilyen fegyverüket. Azt
gondolnánk, hogy az ilyen
egyedek hátrányba kerülnek, de a természet kárpótolja őket. A megfigyelések
szerint a küzdelemben hátsó
lábukat elvesztett egyedek később
nagyobb herét fejlesztenek. Így
azok az egyedek, melyek képesek
ilyen kompenzációra, azt tovább

tudják adni génjeikkel a következő
generációba, tehát a lábvesztés valójában szelekciós előnyhöz vezet.
Bilkó Ágnes

apró testek hoznak létre. Ha a becsapódó test tömege legalább néhányszor tíz gramm, akkor a felszabaduló mozgási energiája kis területen annyira felhevíti a Hold
felszínét alkotó anyagot, hogy rövid ideig a fényjelenség a Földről is
megfigyelhető – legalábbis, ha a becsapódás a Hold árnyékos
területén történik.
A felfénylések azonban
rendkívül ritkák és csak
rövid ideig maradnak láthatók, ezért nem meglepő, hogy az elmúlt húsz
évben csupán néhány szerencsés észlelőnek sikerült
– véletlenül – észrevennie
egy-egy ilyen villanást. A
NASA Marshall Űrközpontjának egy csoportja
azonban 2005-től kezdve
egy 35 centiméteres távcsővel folyamatosan pásztázta a Hold felszínét. A
célzott megfigyeléseknek
köszönhetően már több
száz felvillanást sikerült
megfigyelniük.
Február óta ebbe a munkába az Európai Űrügynökséggel (ESA) kötött
szerződés alapján görög
csillagászok is bekapcsolódtak, a Peloponnészoszi-félszigeten működő,
1,2 méteres Kryoneri-

távcsővel. Mivel másoknál nagyobb
távcsövet használnak, ezért halványabb felvillanásokat is észre tudnak venni. A projekt keretében eddig 22 felfénylést figyeltek meg. A
felvillanások színét elemezve megállapították, hogy az egyes becsapódások következtében a holdfelszín
1770–3730 kelvin közötti hőmérsékletre forrósodott fel. Az ESA–
görög rendszer további előnye, hogy
a beérkező fényt két részre osztja,
és egy-egy nagy sebességű videokamerába vezeti, amely a látható fény
vörös tartományában, illetve a közeli infravörösben dolgozik. Ennek
köszönhetően a „hosszabb”, 43–182
ezredmásodpercig tartó villanásokat is észlelni tudják, mert infravörösben még akkor is sugároz a felforrósodott terület, amikor a látható
tartományban a hőmérséklet csökkenése miatt már elhalványodik a
fénye. A két hullámhosszon végzett
mérések segítségével tudnak a felszín felforrósodására is következtetni, bár csak hozzávetőlegesen, mert
sem a becsapódó test tömegét, sem a
sebességét nem ismerik, mint ahogy
azt sem tudják, hogy a felszabaduló
mozgási energia milyen hatásfokkal
alakul hővé. A jelenség pontosabb
azonosítása érdekében laboratóriumi kísérleteket – nagy sebességű,
mesterséges becsapódásokat – is terveznek.
(www.skyandtelescope.com)

2018/5

KERESZTREJTVÉNY
E heti rejtvényünk fő alakjának a horvát–magyar származású
geológus-paleontológust (vízszintes 1.) választottuk, aki útjára
indította a szervezett magyar ősemberkutatást. Ilyen irányú
munkásságát a Szeleta-barlangban kezdte meg az egyik neves
természettudósunk (vízszintes 40.) javaslatára. A régészet mellett a karsztkutatás terén alkotott maradandót, nevét – ha csak
rövid időre is – az egyik nagy budai barlangunk (függőleges
12.) viselte. A barlang- és karsztkutatási mintáit felsorakoztató
értékes szpeleológiai gyűjteménye sajnos elkallódott.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. Az 1-es számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe
rakva − egy 200 éve született vegyész nevét adják ki. A név
megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Rejtvényünk fő alakja. 9. Postai küldemény.
10. Időmérő eszközök javítója. 13. Szorosan tapad. 15. A
hóemberé répából van! 16. Hájból sül ki. 18. ...-NagykunSzolnok megye; közigazgatási egység. 20. Tanzánia autójele.
22. Tiltószó. 26. Fa és folyó része is lehet. 27. Mauna ...;
működő vulkán Hawaii szigetén. 29. Ülőalkalmatosság. 31.
A Buddenbrook ház című regény írója (Thomas). 32. Egykori
hazai szappanmárka. 34. Lüktet a szív. 36. Szobrász egyik
eszköze. 38. Futball-labdát kapura küld. 40. A kutatást javasló természettudósunk.
FÜGGŐLEGES: 2. Az alumínium vegyjele. 3. Folyadékot tisztító. 4. Nemi jelleg. 5. Vállalat. 6. Folyékony fűtőanyag. 7. A Fertő
is ez. 8. Lopva szerez. 11. ... Lanka; ázsiai szigetállam. 12. Egy

A HÓNAP KÉPE

rövid ideig ez a barlang viselte a tudós nevét. 14. Koppenhága a fővárosa. 17. ... Lake City; Utah fővárosa. 19. Friss sérülés
nyoma. 21. Kisiparos, kereskedő szakképzett alkalmazottja. 23.
Tamási ...; az Ábel-regények írója. 24. Ahány ..., annyi szokás
(közmondás). 25. Hegybe vájt hosszú építmény. 28. Acidum.
29. Majd ha piros hó esik! 30. ... reggel; öt órakor. 31. Tragikus
sorsú olasz politikus (Aldo). 33. Kaptárlakó rovar. 35. Bánk ...;
nemzeti drámánk. 37. Felvigyázó, strázsa. 39. Locomotiv ...;
feloszlott rockegyüttes.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Magyar László, tipoja;
Kimbunda országok.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

JANUÁR
Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.
com) – Jó reggelt! – című,
2. számunkban megjelent
képe.
Itt a kivételes látványról
készült felvételek egyik
változatát mellékeltük.
A fények változása és a
gomolygó köd variálja a látványt, ami sokféle kivágást
kínál. A helyszínen mindez
komplex benyomásként
zúdul agyunkba, feladatunk az értelmezés, szétbontás. A körülmények, a
lelkiállapotunk, aktuális feladataink is meghatározók:
szörfözünk-e az aranyló
hullámverésen, vagy belemerülünk a ködbe. (H. J.)

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

2018. február 24.
Pótjelentkezési határidő: 2018. február 12.
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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Szepesi szászok
Cipszerek és a reformáció címmel nyílt kiállítás a szepességi szászokról az Országos Széchényi
Könyvtárban.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Germanisztika
Tanszéke és a Budapest-Németajkú
Református Egyházközség szervezésében, a Reformáció Emlékbizottság támogatásával létrejött kiállítás három tematikus egységre bomlik.
Az első, általános történeti részben néhány híres szepességi város kerül bemutatásra. Ezt követi a szepességi szászok magyarországi reformációban betöltött szerepének
felvázolása, különös tekintettel Lőcse városára. Itt mutatják be a híres lőcsei Brewer
(Breuer)-nyomdát, illetve a
szepességi peregrinációt. A
harmadik tematikus egység
végül híres cipszer vagy cipszer származású személyiségekkel foglalkozik. Ez utóbbiak közé olyan családokat sorolhatunk, mint például a
Serpilius és Klesch prédikátorcsaládokat, illetve a
Genersich és Spillenberg családokat.
A február 14-ig nyitva tartó kiállítás számos színes tablóból áll, melyek mellett három tablóban az OSZK gyűjteményeiből eredeti dokumentumok is helyet kaptak.

Színész és fotográfus
A Budapest Fotófesztivál rendezvénysorozata 2018-ban is sztárkiállítással indul a Műcsarnokban, az
idei év leglátványosabb fotókiállításával, amelyben John Malkovich válik fotóikonok főhősévé. Sandro
Miller Malkovich Malkovich
Malkovich – Tisztelet a kamera mestereinek című
kiállítása május 13-ig látogatható.
Ha eddig bárkinek kétsége lett volna, hogy John
Malkovich képes-e eljátszani egy kislányt, esetleg kettőt
vagy az amerikai mozi szexbombáját, Marilyn Monroe-t, méghozzá aktfelvételen, a Műcsarnokban bemutatott kiállítást látva felhagy a szkepszissel. A féktelen,
de korántsem parttalan, nagyon is komoly, mégis roppant szórakoztató művészi játékhoz persze legalább két
varázsló szükséges: a színész és a fotográfus. Végre a
magyar közönség is találkozhat azokkal a fantasztikus
fényképekkel, amelyeken Malkovich és Miller egyáltalán nem hagyományos módon hajt fejet a fotó- és filmtörténet nagyjai előtt. A tárlat olyan ikonikus művészek
előtt tiszteleg többek között, mint a mozgóképi feszültségkeltés mestere, Alfred Hitchcock, a pop art híressége,
Andy Warhol vagy a portréfénykép műfajának egyik
élő klasszikusa, Annie Leibovitz.
15 8
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Kass és a vallás
Kass, Biblia, Szentek cím
mel nyílt kiállítás a szegedi
Móra Ferenc Múzeum Kass
Galériájában. A szeptember 2-ig látható kiállítás
Kass János, a legendás grafikusművész vallási tematikájú műveit mutatja be.
Kass János 1966-ban kezdett el foglalkozni a Bibliával: Madách Imre Mózes című művét illusztrálta. Az életművet záró, utolsó nagyobb rajzsorozatot is irodalmi alkotás ihlette. A JeanPaul Sartre Barjone című drámájához 2008-ban
készített, különleges tusrajzok
pedig eddig még nem jelentek
meg nyomtatásban.
A tollrajztól a rézkarcon,
akvarellen át a töviskoszorús
porcelánfej-installációig, szinte minden technikával születtek Kass-alkotások bibliai,
vallási tematikával. Ezekből
válogat a tárlat, melynek különlegessége, hogy a rézkarcokhoz készített ceruzavázlatok az alkotás folyamatába is
bepillantást engednek.

Szuperhősök?
Kik a hétköznapok hősei? Orvosok, mérnökök, vizesek, villanyosok, boltosok, informatikusok és még sokan mások, akik
csendben teszik a dolgukat,
hogy világunk szebb és jobb,
egyszóval élhetőbb hely legyen. Vajon hogyan látják őket
a mai fiatalok?
A debreceni NDK (Neue
Debreczenische Kunst) művészcsoport a Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti Galériával közösen október elején
meghirdette a Hétköznapi (szuper)hősök pályázatát. A felhívás az általános iskolák felső tagozatos diákjai és középiskolás tanulók részére szólt, a pályázók január 5-ig küldhették be munkáikat. A pályaművek
esetében technikai és műfaji megkötés nem volt, festménnyel, rajzzal, grafikával, fotóval, installációval,
térbútorral, szoborral, fényfestéssel, számítógépes
programmal, animációval, videóval vagy akár zeneművel is lehetett pályázni, a műveket egyénileg és csoportosan is el lehetett készíteni. A legjobb munkákból
kiállítás nyílt a Deák 17 Galériában, a tárlat március
20-ig lesz látható.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Az éberség neurobiolóiája

Az „éberség” szót leggyakrabban
az ébrenlét szinonimájaként használjuk, azonban egy pszichofizio
lógiai állapotot is jelöl, ami nagymértékben változik napunk során,
a mélyalvástól az aktív ébrenlétig.
Az éberség ébrenlét alatti változásait nehéz vizsgálni, mivel ezek rövidebb idő alatt mennek végbe és a
viselkedésre gyakorolt hatásuk is
diszkrétebb.

A hátlapon

A bükkfa-tapló

Szapora, mint a nyúl?

Európában a mezei nyúl állománya
sok régióban drasztikusan lecsökkent és a faj hosszú távú jövőjével
kapcsolatban talán még sohasem
merült fel ennyi kérdőjel. Míg Magyarországon a múlt század hetvenes éveiben másfél millióhoz közelített a számuk, az 2016-ban már nem
érte el a 87 ezret!
A fundamentális fizika alapjait
érintve

A XXI. századi csillagászatot csak
nagyon szoros nemzetközi együttműködésben lehet művelni, hiszen a
Föld forgása miatt egy helyről nagyon limitált, hogy mi látható. A
gravitációs hullám észlelésével a fundamentális fizikának sok eddig még
kísérletekkel nem ellenőrzött nyitott
kérdése vizsgálható meg immár.
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A faanyag lebontásában fontos szerepet
betöltő taplógombák egyik gyakori, jellegzetes és könnyen felismerhető képviselője a bükkfa-tapló (Fomes fomentarius).
Szürkés színű, pata vagy párna alakú
termőteste oldalasan, tönk nélkül kapcsolódik a faanyaghoz. Kemény, kérges
felületén körkörös növekedési zónákat,
„évgyűrűket” fedezhetünk fel, ezekből
többé-kevésbé következtethetünk a
gomba életkorára is. A termőtest alsó oldalán található, krém- vagy okkerszínű,
apró pórusú termőrétegben milliószámra termelődnek a spórák, amelyek időszakonként kiszóródnak, és fehéres,
lisztszerű lepellel borítják be a termőtestet és annak környezetét.
A bükkfa-tapló többféle lombosfán is
megjelenhet, azonban bükkfák anyagán a leggyakoribb. Gyengültségi parazita, a még élő fákat támadja meg a
sebzési helyeken. A korhasztás
előrehaladtával a fa sokat veszít a szilárdságából, és gyakran a szélviharok
áldozatává válik. A kettétört vagy kidőlt fában sem áll meg azonban a lebontás folyamata, újabb termőtestek
jelennek meg, egészen a tápanyagkészlet kimerüléséig. Egy-egy nagyobb átmérőjű bükkfán akár 30 éves termőtesteket is találhatunk, amelyeknek tömege elérheti a 15 kilogrammot is.
Régebben tűzgyújtásra is alkalmazták. Szárított formában Ötzinél, az
5300 éves, dél-tiroli gleccsermúmiánál
is találtak, aki hasonló célra használhatta ezt a gombafajt. A középkori
gyógyászatban a sebre helyezve, vérzéscsillapító hatást tulajdonítottak a
termőtest húsából készült lapocskáknak. A bükkfa-taplót gyűjtő és feldolgozó erdélyi honfitársaink, a székelyföldi toplászok a XIX. század végétől
készítenek a gomba fahéjbarna színű,
szálas, szöszös húsából gyönyörű, szarvasbőr finomságú használati tárgyakat
(sapkát, kalapot, övet, terítőt).
Kép és szöveg: Locsmándi Csaba
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