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Képzeljük el, hogy a hallásunk egy
szuperhősé, és miközben egy zajos
utcán vagy a tömegközlekedésben
találjuk magunkat, képesek vagyunk meghallani a minket körülvevő
élőlények legapróbb izommozgásait is,
számunkra nincs különbség hangos és
halk között. Egy aprósággal tegyük
még összetettebbé a képet: tételezzük
fel, hogy a normál hallástól eltérően jelen esetben minden hangra ugyanúgy
reagálunk. Egy új tanulmány szerint
valahogy hasonlóan kell elképzelni egy
cápa elektromos érzékszervének működését, mikor potenciális zsákmányállatokkal zsúfolt területen úszkál.
„A cápák képesek nanoszkopikus események megkülönböztetésére, miközben
elektromos zajok viharán úsznak keresztül. Az eredményeink azt sugallják, hogy
a cápák elektromos érzékszerve úgy van
behangolva, hogy az mindent vagy semmit
alapon bármikor képes legyen támadással
reagálni egy bizonyos elektromos jelre” –
magyarázta David Julius, a Kaliforniai
Egyetem fiziológus kutatója, a Nature
hasábjain megjelent cikk egyik szerzője. Kutatócsapata olyan sejteket és
molekulákat tanulmányoz, melyek a
fájdalom és más érzetek kialakulásának felelősei. Példának okáért munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
a tudomány jobban értse, miért hideg
hatású a mentol és miért okoz csípős
fájdalmat az csilipaprika.
Nicolas W. Bellono, Duncan B. Leitch és
David Julius munkája kimutatta, hogy
a cápák elektroszenzoros válaszreakciói
nagyon különböznek a rájákéitól. Ez
akár azzal is kapcsolatban állhat, hogy
miért használják a cápák ezt a szervüket tisztán zsákmányszerzésre, míg a

Tengeraljzaton táplálkozó tehénorrú ráják (KÉP FORRÁSA: 3.BP.BLOGSPOT.COM)

ráják a zsákmány megtalálásán túl
fajtársaik vagy akár célzottan a szaporodási partner felkutatására is bevetik.
Mindkét állatcsoport esetén a
Lorenzini-ampulláknak nevezett
szervekből álló bonyolult hálózat az,
amely rendet tesz az állatot körülvevő elektromos mezők sűrűjében.
Ezekbe a szervekbe az elektromos jel
pórusokon át jut be, melyek számos
helyen megtalálhatók az állat fején,
ott aztán egy speciális gélen keresztül
egészen az elektroreceptorokig szállítódik. Ez utóbbi sejtek továbbítják
az információt az idegrendszer részére kémiai üzenetküldő anyagokon, a
neurotranszmittereken keresztül.
Évtizedeken át a kutatók úgy gondolták, hogy az elektromos mezőkben
bekövetkező változások arányos válaszreakciókat váltanak ki a rájákból,
hasonlóan az emberi fül működéséhez:
a nagyobb elektromos mezők erőteljesebb válaszreakciót eredményeznek,

Lorenzini-ampullák pórusai egy tigriscápa orrán (KÉP: WIKIMEDIA.ORG)
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míg a kisebbek gyengébbet. Bellono
és Leitch egy évvel ezelőtt már publikáltak is eredményeikből ebben a
témában, a cápák elektroszenzoros
válaszreakcióit azonban eddig csak
nagyon kevesen kutatták.
A mostani tanulmányukban a kutatók összehasonlították a ráják és a
macskacápák elektroreceptorainak működését. Azt találták, hogy noha mindkét sejt az áramerősség ugyanazon szűk
tartományára volt érzékeny, a válaszreakciók részleteikben nagyon eltérőek
voltak. Ugyanarra az áramerősségre
a cápasejtek sokkal erőteljesebben reagáltak, sőt minden egyes áramütéskor
ugyanolyan mértékben, míg a ráják reakciói ennél jóval árnyaltabbak voltak: a
kutatók a rájasejtek esetén sokféle mértékű válaszreakciót tapasztaltak.
Bellono és társszerzői azt figyelték
meg, hogy a cápák és a ráják nagyon
hasonló nátriumion-csatornákat használnak az elektromos hullámok érzékelésére, de a válaszreakciók kialakítására más típusú káliumion-csatornáik
vannak. Az eredmények tehát azt sugallják, hogy a ráják egy speciális, kalcium által aktivált csatornán keresztül
képesek a beérkező elektromos jel kiindulási áramerősségének csillapítására.
Ezek alapján a cápák elektroreceptorai
megközelítőleg azonos mennyiségű
neurotranszmitter-csomagot bocsájtanak ki minden beérkező jel esetén,
függetlenül annak erősségétől. Ellenben a ráják elektroreceptorai a beérkező elektromos jel erősségével arányos neurotranszmitter-mennyiséget
bocsájtottak ki, ezzel egy arányosítható válaszreakciót eredményezve.
és
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BIOLÓGIA

Hatodik érzék
– támadásra hangolva

IDEGTUDOMÁNY

  
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELSŐ KÉZBŐL

„Minthogy a cápák elektroszenzoros
rendszere nagyon hasonlít a rájákéra,
azt vártuk, hogy az elektromos válaszreakcióik is hasonlók lesznek – mondta
Bellono. – Amikor azt láttuk, hogy a
cápák rendszere teljesen máshogy reagál,
mint a rájáké, nagyon meglepődtünk.”
Minthogy ezek a jelek mindkét vizsgált halcsoport esetén érkezhetnek
zsákmányállatoktól, a kutatók egy
elszigetelt tartályba helyezték a kísérleti állatokat, és különböző elektromos
jelekkel stimulálták őket, válaszreakcióikat pedig a légzési rátájuk változásában mérték. Ahogy arra számítani lehetett, a ráják esetében számos különböző válaszreakciót tapasztaltak, ami
talán a későbbiekben segíthet megmagyarázni, hogyan is használhatják
ezt az érzékszervüket ezek az állatok
mind zsákmányszerzésre, mind pedig
a szaporodó partnerek felkutatására.
A cápák esetén természetesen csak
egyféle reakciót tapasztaltak a kutatók: majdnem minden elektromos jel
arra a szintre emelte a légzésszámot,
amit a cápák a zsákmány szagának érzékelésekor tanúsítanak. Eszerint a cápáknak ez a rendszere semmi más célt
nem szolgál, csak a zsákmányszerzést.
De miért is kezd el egy csilipaprikával
és fájdalommal foglalkozó kutató cápákat tanulmányozni? „A válasz egyszerű: mert izgalmas – felelte Julius.
– Azt kutatjuk, hogy az idegrendszer hogyan alakítja ki a fájdalomérzetet és más
érzeteket. A cápák és a ráják képesek az
elektromos jelek érzékelésére, és noha az
ember ebben nem osztozik velük, sokat lehet tanulni a speciális és szélsőséges alkalmazkodási módok tanulmányozásából.”
Szabó M árton
Mégsem születnek új
idegsejtek az emberi
agyban?

A hippokampusz az emlősagy
talán legintenzívebben kutatott
struktúrája. Számos izgalmas
eredmény látott már napvilágot vele kapcsolatban, így például az is, hogy rágcsálók agyában felnőttkorban is keletkeznek új
idegsejtek ezen az agyterületen. A
jelenséget neurogenezisnek nevezik
és a tanulással hozták kapcsolatba.
Az elképzelés lényege, hogy az új
idegsejtek az újabb emlékek rögzítéséhez szükségesek. Természetesen
az új idegsejtek felnőttkori létrejöttét, a neurogenezist más fajoknál,
772
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Balra a hippokampusz egy részlete, jobbra az idegsejtek érésének különböző stádiumai
(FORRÁS: EISCH ÉS MTSAI., 2008 – JOURNAL OF NEUROSCIENCE)

így például embernél is kimutatták,
azonban újabban ellentmondó eredményeket is publikáltak.
Néhány éve makákók agyának szövettani vizsgálatai hoztak negatív eredményt a felnőttkori neurogenezissel
kapcsolatban. A kutatásokban az
embrionális kortól a 23 éves, vagyis
időskorig mindenféle életszakaszban
járó állattól vettek mintákat. A vizsgálatok alapja, hogy az osztódó vagy
nemrég osztódótt idegsejtek elvileg
olyan fehérjéket fejeznek ki, amiket az érett idegsejtek nem, így ezek
alapján azonosíthatók. A fehérjéket
immunhisztokémiai módszerrel mutatták ki a metszetekben, melynek
lényege, hogy az adott fehérjéhez
specifikusan kötődő, valamilyen vizualizálható jelet hordozó molekulákat juttatnak a mintákra. Az eredmények szerint embrionális korban
még jól körülhatárolható, osztódó
sejtekból álló zóna látható a makákók
hippokampuszában, azonban 7 éves
korra ez már nem rajzolódott ki egyértelműen, az idősebb állatoknál pedig már csak néhány sejt jelölődött.
Egy kaliforniai kutatócsoport
idén márciusban publikált hasonló eredményeket emberi agyszövet
vizsgálatával. A kutatók különböző életkorú személyektől származó
hippokampális szövetmintákat vizsgáltak immunhisztokémiai módszerrel. A minták a város különböző
kórházaiban elhunyt személyektől
és agyműtéten átesett epilepsziás
betegektől származtak. A kutatók az osztódó sejtekre jellemző

2018/25

markereket nagyobb számban csak
14-22 hetes embriókból származó
mintákban figyeltek meg, bár ezekben sem alkottak olyan összefüggő
réteget, mint amit rágcsálókban és
makákóknál mutattak ki. Az osztódó sejtek száma 1 éves kor után
fokozatosan csökkent és 7 éves vagy
annál idősebb személyektől származó mintákban már csak elvétve voltak megtalálhatók. Emellett a fiatal
idegsejtekre jellemző fehérjéket is
jelöltek. Az embrionális fejlődés során még nagy számban voltak jelen a
hippokampuszban olyan idegsejtek,
amik tartalmaztak ilyen fehérjéket,
születés után és 1 éves kor között számuk ̴ 1600/mm 2-ről ̴ 300/mm 2-re
csökkent, 13 éves korra csak 1-2 volt
mm 2-enként, 18-77 év között pedig
már nem találtak ilyen neuronokat a
mintákban.
A kutatók szerint ezek az eredmények arra mutatnak, hogy emberben felnőttkorban már nem
zajlik számottevő neurogenezis a
hippokampuszban. A korábbi pozitív eredmények szerintük azzal
magyarázhatók, hogy a vizsgálatokat csak egy-egy fehérje jelenlétére
alapozták, míg ebben a kutatásban
több jellegzetes fehérje egyidejű jelölésével dolgoztak. Egyelőre úgy
fest tehát, hogy a hippokampuszban
nem keletkeznek új idegsejtek, bár
az eredmények támadhatók az epilepsziás betegek mintáinak bevonása
miatt, szóval még további vizsgálatok várhatók a témában.
Reichardt Richárd

Ultra alacsony elektromos
árammal táplálható szenzor és
genetikailag tervezett baktérium dolgozik együtt abban az új
találmányban, melynek segítségével gyomor- és bélrendszeri
betegségek diagnosztizálhatók.
A Massachusettsi Műszaki Egyetem
(MIT, USA) kutatóinak köszönhetően
vége szakadhat a kínos gyomortükrözéseknek. A kutatók olyan lenyelhető
szenzort építettek, mely genetikailag
tervezett baktériumok segítségével
érzékeli a gyomorban a vérzést vagy
más gyomorbetegségeket.
Az elmúlt évtizedben a szintetikus
területen dolgozó biológusok intenzíven kutatták annak lehetőségét, hogy
olyan baktériumokat hozzanak létre,
melyek környezetszennyezésre vagy
betegségek jeleire képesek válaszolni.
Az ilyesféle baktériumok tervezhetők
úgy, hogy például fényt bocsássanak
ki, amikor érzékelik a célingert, de
általában speciális laboratóriumi felszerelésekre van szükség a baktériumok jelzéseinek érzékelésére.
A baktériumokat tehát alkalmasabbá kellett tenni a valós, mindennapi használatára, ezért a kutatócsoport elhatározta, hogy olyan
elektromos csippel egészíti ki őket,
mely a baktériumok jelzéseit kívül is
fogható jelekké alakítja. A baktériumokat négy mélyedésbe helyezték
egy érzékelőn, amelyet félig áteresztő membrán fedett le, ez lehetővé

(FORRÁS: THEGLOBALHEALTHNEWS.COM)

teszi, hogy a környezetből származó
kis molekulák átjussanak. Mindegyik lyuk alatt egy fototranzisztort
helyeztek el, ami mérni tudja a baktériumok által termelt fény mennyiségét, és továbbítja az információt
egy mikroprocesszornak. Utóbbi vezeték nélküli jelet küld a közeli számítógépnek vagy okostelefonnak. A
kutatók egy Android alkalmazást is
készítettek, amely felhasználható az
adatok elemzésére.
Timothy Lu, az MIT professzora
elmondta, hogy a „baktérium-csip”
segítségével megközelítőleg valós
időben olvashatják a test biológiai
jelzéseit, és ebben óriási diagnosztikai lehetőség rejlik. A tanulmány a
Science folyóiratban jelent meg.
A kutatók által kifejlesztett, és sertések esetében bizonyítottan működőképes szenzor a hem makromolekulára
válaszol, mely a vér egy komponense.

A MIT mérnökei olyan lenyelhető szenzort terveztek, mely baktériumokat tartalmaz,
melyeket arra programoztak, hogy a környezetük állapotát érzékeljék és egy elektromos
áramkörbe küldjék az információt
(FORRÁS: LILLIE PAQUETTE MIT)

Élet

Tehát ha lenyeljük a kapszulát a gyomor-bél traktusban a csipen lévő baktériumok jelzést adnak le, ha vérrel
találkoznak – ami a gyomorfekély
egyik legbiztosabb jele. A 3,8 centiméter hosszú szenzor táplálásához 13
mikrowatt teljesítményű áram szükséges. A kutatók egy 2,7 voltos elemmel
szerelték fel a szenzort, ez körülbelül
1,5 hónapig képes ellátni a szerkezetet
árammal folyamatos használat mellett.
A szenzor működtethető olyan elemmel is, amely a gyomorsav segítségével termel áramot (a kutatók korábbi
fejlesztése). A technológia elterjesztésének elősegítése érdekében az érzékelő méretét próbálják csökkenteni,
valamint azt tanulmányozzák, men�nyi ideig képesek a baktériumsejtek az
emésztőrendszerben túlélni.
A kutatók más molekulára érzékeny
kapszulát is fejlesztettek, például a
thioszulfátra, arra a vegyületre, mely
Crohn-betegség és más gyulladásos
elváltozások alatt van jelen az emésztőrendszerben. Egy másik fejlesztés a
szenzort az AHL baktérium jelzőmolekuláira tette érzékennyé, melynek
különböző változatai különböző gyomorfertőzést jeleznek.
A kutatók terve szerint egyetlen
szenzorra több baktériumot is elhelyezhetnek, és párhuzamosan leolvashatják az általuk közvetített eredményt. „Jelenleg négy felderítési helyünk
van, de ha 16-ra vagy 256-ra bővíthetnénk, akkor több különböző típusú cellát
tudnánk elolvasni és párhuzamosan mérve
őket, lehetővé tenné a nagyobb áteresztőképességű szűrést” – mondta Nadeau. A
cél az, hogy mindez egyetlen kapszulában lenyelhető legyen, és helyettesítse az endoszkópos kivizsgálást.
Szilágyi-Nagy Ildikó
és
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Baktériumokat nyelünk
majd gyomortükrözés
helyett

KÜLÖNLEGES MEMBRÁNSZERVEZŐDÉSEK

CSŐHÁLÓZATOK
A SEJTBEN
Vajon mi lehet közös a közönséges makákók májának endotél sejtjeiben, patkányok vesesejtjeiben, számos emberi sejt- és szövettípus sejtjeiben, az óriásamőba mitokondriumaiban, valamint a sötétben csírázó zárvatermő növények leveleinek, illetve bizonyos gyógynövények kiválasztóképleteinek színtestjeiben?
Az, hogy mindegyik esetében megfigyeltek már az általánosan megszokott síkszerű, lemezes – más néven
lamelláris – lipid kettősrétegtől eltérő szerkezetű, különleges, nem-lamelláris membránszerveződést.

A

z állati és humán minták esetén ez általában a sejt alapállományában (a citoplazmában), az endoplazmatikus retikulum
nevű sejtalkotóban vagy a sejtmagot
határoló két membrán közti, úgynevezett perinukleáris térben jelenhet
meg, a növényekben pedig mindig a
színtestekben fordul elő. Előbbi esetben tubuláris komplexről vagy
tubuloretikuláris inklúzióról szokás
beszélni, míg utóbbiakban hagyományosan inkább prolamelláris testnek vagy ahhoz hasonló képletnek
nevezik ezeket a struktúrákat. Az
igen távoli szakterületek művelői egymás munkáit nem igazán ismerik,
ezért számos különféle elnevezéssel is
találkozhatunk a szakirodalomban.
Hatszögek és négyzetrácsok

Talán a legjobban ismert és legszabályosabb ilyen képlet, a prolamelláris
test felépítésének példáján keresztül
részletesen is bemutathatjuk, hogy a
membránok lipidjei itt nem lamelláris
elrendeződésűek, hanem csövecskéket (tubulusokat) alkotnak. Ezek
négy- vagy hatágú egységekbe rendeződve és egymással összekapcsolódva, az ábránkon többé-kevésbé
méretarányosan illusztrált, szabályosnak mondható és összefüggő háromdimenziós térszerkezetet vesznek fel,
gyakorlatilag egy csőhálózatot alkotnak. (A tubuloretikuláris – azaz magyarul „csőhálózatos” – elnevezés is
olyasmire utal, hogy itt membráncsövecskék valamilyen térben kiterjedtebb hálózattá szerveződnek.)
Amennyiben egy sokszorosan elágazó
vízvezetékcső-rendszerhez hasonlítjuk
ezt a különleges membránszerveződést,
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A biológiai membránok szerveződési típusai (FOTÓK, ILLUSZTRÁCIÓK: A SZERZŐ FELVÉTELEI)

akkor a lipid kettősréteget megfeleltethetjük a csőrendszer falának, míg a
csövek belsejében valóban egy összefüggő, vizes fázisú tér található, amit
a rajzolt ábrán szürke színnel illusztráltunk. A gyerekek máig népszerű,
és térlátást fejlesztő csővázas építőjátékaihoz hasonlóan lehet talán a legjobban elképzelni azt is, hogy például hat darab négyágú csőrendszerelem összekapcsolható egy hatszög
alakú (hexagonális) rácselemmé, két
hatágú egység pedig négyzetrácsszerűen tud egymással, illetve további, akár több száz vagy ezer azonos elemmel összekapcsolódni.
A prolamelláris test különleges
membránjainak transzmissziós elektronmikroszkópban megfigyelhető szabályos térszerkezete az atomoknak (vagy
ionoknak) bizonyos ásványokban tapasztalt kristályrács-szerű elrendeződésére emlékeztette a kutatókat. Akár
szabályos négyzetrács jellegű membránalakzatok is kialakulhatnak, illetve
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a hexagonális rácselemek egy síkban
egymással összekapcsolódva hatszöges, a
méhek lépsejtjeire hasonlító csőrendszerré állhatnak össze, illetve a szomszédos
síkok térben egymással összekapcsolódva több rétegben is el tudnak helyezkedni egymás alatt, hasonlóan mondjuk a
szénatomok bizonyos szimmetrikus
rácselrendeződéséhez a gyémántban. A
lépsejtek (azaz hexagonális rácsegységek)
belsejében, illetve a membránokhoz
kapcsolódva a prolamelláris testben
ugyanakkor például fehérjéket és pigmenteket is tartalmazó lipidcseppeket,
plasztoglobulusokat is megfigyelhetünk.
Kórképek jelzői?

Noha a prolamelláris testre emlékeztető, ám sokszor annál szabálytalanabb elrendeződésű tubuloretikuláris
képletek alkalmi előfordulásáról régóta számos adat áll rendelkezésünkre, vizsgálatukban pedig számos magyar kutató (Schaff Zsuzsa, Semmelweis Egyetem; Keresztes Áron

Dános Béla, és Böddi Béla, ELTE) és
kollégáik is részt vettek, máig nem
teljesen tisztázott, hogy mely tényezők felelősek a membránok jellegzetes struktúrájának kialakulásáért, és
mi ezeknek az élettani szerepe.
Állatokban és emberekben gyakran
immunológiai kórképek, vírusos
megbetegedések (például lupus,
AIDS, citomegalovírus fertőzés) vagy
különböző jó- vagy rosszindulatú daganatok (többek közt tüdőkarcinóma,
Burkitt-limfóma) kapcsán figyelték
meg tubuloretikuláris membránképletek megjelenését. Ennek megfelelően
ezekben a szervezetekben az előfordulásukat a stresszel, betegségekkel, fertőzésekkel, esetleg sérülések utáni regenerációs folyamatokkal hozták ös�szefüggésbe, és alapvetően kórosnak
tekintik. Szomorú jelentősége a
tubuláris komplexeknek, hogy számos
esetben (például AIDS) ezek a képletek fontos ultrastrukturális patológiai
diagnosztikai jelzői egy-egy kórképnek. Az egészséges emberi vagy állati
sejtekben való megjelenésüket elő lehetett idézni interferonkezeléssel, halogénezett pirimidin származékokkal, vagy
akár B6 vitaminhiánnyal, továbbá például az óriás amőba sejtjei esetében
éheztetéssel is. A lipidek mellett ezek a
képletek fehérjéket is tartalmaznak,
szerkezetük kialakításában és stabilizálásában pedig – a legelfogadottabb
vélekedések szerint – különleges fehérje-fehérje, fehérje-lipid kölcsönhatásoknak, illetve lipidösszetételbeli változásoknak lehet szerepe.

Izolált prolamelláris test egy metszési síkja transzmissziós elektronmikroszkópban

Bár evidensnek tűnik, mégis érdemes megemlíteni, hogy ezek a csőhálózatok egyazon vizes ’oldatban’
találhatók hagyományos, lamelláris
szerveződésű membránokkal. Emiatt még érdekesebb, hogy milyen
speciális lokális kölcsönhatások stabilizálják akár egy színtest összefüggő belső membránrendszerén belül
az eltérő lipidstruktúrákat.

takarásában, és így félárnyékban,
vagy teljes sötétben fejlődő fiatal
levélkezdemények színtestjeiben
találkozhatunk prolamelláris testtel a természetben. Fény hiányában
az ilyen zárvatermő növények
színtestjeiben gátolt a klorofill képződésének egy kulcslépése, ezért
ezek színe nem zöld, hanem a sötétben is termelődő karotinoidok miatt sárgás lesz. Sötétben a növény
Csírázás sötétben
fejlődési programja is módosul, vaNövényekben leginkább a teljes sö- lamint a fotoszintetikus apparátus
tétségben – például kövek vagy avar fehérjéi és a zöld színtestek jellegzealatt, esetleg a talajban – csírázó nö- tes belső membránrendszere sem
vények leveleinek színtestjeiben, illet- tud kialakulni, bár a lipidek termeve rügyek belsejében, a külső levelek lődése végbemegy. A növény „nagyon szeretné” már elérni
Vadgesztenye levélkezdeményének színtestje (baloldalt) és kinagyított prolamelláris testje (jobboldalt)
a fényt, hogy minél hatranszmissziós elektronmikroszkópban. Fehér nyílhegy jelöli a prolamelláris testet, fekete nyílhegyek pedig
marabb fotoszintetizálni
a környezetükben megtalálható számos lamelláris membránt (a színtest kettős burokmembránját, a mitotudjon, színtestjeiben pekondrium kettős burokmembránját, a sejtmembránt, és a vakuólumot körbevevő tonoplaszt-membránt a
dig egy nagyon kompakt
baloldali ábrán; és a prolamelláris testek széleiről kiinduló, lamelláris lipid kettősréteggel határolt zsákszerű
membránképlet alakul ki,
membránképleteket, a protilakoidokat a jobboldali ábrán).
melyben a fent bemutatott
szerkezetnek köszönhetően a felület-térfogat arány
rendkívül kedvező a
lipidek tárolásához. Amint
fény éri a növényt, a
prolamelláris test csőhálózata átrendeződik a fotoszintézisre jellemző lamelláris
rendszerré, beindul a
klorofillképződés és a fotoszintetikus apparátus kiépülése, és a növény pár órán belül már képes saját szerves
anyagok előállítására a
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nagyon aktívan zajlik. A
borsmenta illatanyagait
termelő mirigypikkelyek
bizonyos sejtjeiben szintén
ilyen struktúrákat találtak. A növény ezeket a
komponenseket feltételezhetően védekezés céljából
termeli (például a citromfű mirigyszőrei által nagy
mennyiségben
termelt
monoterpének kiváló szúnyog- és kullancsriasztók),
és a külvilágba juttatja,
azonban ezek a molekulák
általában mérgezők a növényi sejt számára is. Ennek
kapcsán egyelőre csak találgatni lehet arról, hogy esetleg a mérgező anyagok sejten belüli jelenléte és termelődése miatti stressz váltja-e
ki a tubuloretikuláris képletek megjelenését ezekben a
színtestekben.
Tíz napon keresztül sötétben csíráztatott bab és búza
Az élő szervezetek növények, illetve egy a természetből gyűjtött, nyíló vadlamelláris membránjainak gesztenyerügy külső oldala, belső vágási felszíne és belső
levélkezdeménye
lipid kettősrétegében álló
lipidmolekulák sem feltétlenül mindenhol olyan szabályos ren- molekuláris rendezettségi formáit
dezettségűek, ahogyan azt a legelső zöld színtestekben is, olyan mérettarábrán bemutattuk. A membránlipidek tományban, amelyről az elektronkülönleges szerveződési formáinak mikroszkópos képek nem igazán
élettani jelentőségére utalnak Garab tudnak információt nyújtani. TovábGyőző és Petar Lambrev kutatócso- bi vizsgálatok szükségesek annak
portjának (Szegedi Biológiai Kutató- megállapítására, hogy a színtestek
központ) azon nemrég publikált membránjainak mely területein fieredményei is, melyek mágneses gyelhető meg ez a különleges
magrezonancia (NMR) spektroszkó- lipidelrendeződés, miért alakul ki és
piai vizsgálatokkal egyértelműen ki- milyen folyamatokban van szerepe.
mutatták a foszfolipidek különleges
Mindezen eredményekből látszik,
hogy az élő sejtek működésének
Borsmenta és illóolajának fő hatóanyaga
szempontjából fontos membránokról eddig általánosan elfogadott kép
számos szempontból további árnyalásra szorul. A sokféle eltérő
tubuloretikuláris képletről rendelkezésre álló rengeteg szakirodalmi adat
interdiszciplináris, átfogó összevetése
talán segíthet abban, hogy a kialakulásukért felelős tényezőket azonosítsuk, és jobban megértsük, hogy
mi a szerepük a sejt működése szempontjából. Gyógyászati szempontból
is fontos lenne felderíteni, hogy
van-e valamilyen összefüggés a
megjelenésük és a stresszhez, betegséghez való esetlegesen hatékonyabb
alkalmazkodás folyamata között.
Solymosi K atalin

fény, a szén-dioxid és a víz segítségével. A prolamelláris test membránjában található a klorofill szintézis fényaktivált kulcsenzime is (a
NADPH: protoklorofillid oxidoreduktáz enzim), amely szerveződésének és jelenlétének szerepe lehet a
membránrendszer stabilizálásában,
valamint abban is, hogy a sötétről
fényre történő átmenet során az erős
fény ne okozzon károsodásokat a
színtest szerkezetében.
A fénytől elzártan fejlődő szöveteken
kívül különleges tubuloretikuláris
membránokat írtak le és jellemeztek
számos olyan növényi szövet vagy
sejttípus színtestjeiben, amely valamilyen fontos kiválasztó funkcióval
bír, és ezzel összefüggésben gyakran
nagyon aktívan termel különféle
terpenoidokat. A terpenoidok
izoprénegységekből felépülő, nagyon szerteágazó szerkezetű és
funkciójú anyagcseretermékek. Ide
tartoznak például a különféle közismert illóolajkomponensek, mint a
borsmentában található mentol, a fenyő jellegzetes illatáért felelős pinén,
valamint a ginkgo és a tiszafa gyógyászati szempontból fontos hatóanyagainak egy része, az A vitamin
előanyagaként az ember számára is
fontos karotinoidok, vagy akár a kaucsukfa tejnedvének fő komponense,
a kaucsuk is. Prolamelláris testhez hasonló képleteket írtak le a vadkender
női egyedeinek virágzati fellevelein
található mirigyszőrök színtestjeiben,
ahol a terpenofenol származék
tetrahidrokannabinol (THC) és
egyéb terpenoidok szintézise is
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T I LTA K O Z Á S – PAT I K A M É R L E G E N K I M É R V E

MEGTORLÁS ÉS NYUGATI

KORMÁNYPOLITIKA

Az 1958. júniusi halálos ítéletek híre – a levert forradalom médiaszenzációja után – rövid időre újra
Magyarországra vonta a világsajtó figyelmét. Nagy Imre és társai kivégzésének 60. évfordulója alkalmat ad, hogy a NATO és a francia külügyminisztérium egykor titkos levéltári anyagainak segítségével
felvillantsuk a nemzetközi közvélemény befolyásolásának kulisszák mögötti módszereit.

A

Kozma utcai Budapesti
Országos Börtönben 1958.
június 16-án hajnalban kötél
által kivégezték Nagy Imrét, Gimes
Miklóst és Maléter Pált. A magyar
hatóságok másnap hozták nyilvánosságra az Igazságügy-minisztérium
közleményét a „Nagy Imre és társai ellen lefolytatott büntetőeljárásról és az
ítéletről”. A nyugati közvélemény és
a politikusok „egyöntetű és őszinte
megdöbbenéssel, elszörnyedve reagáltak” a hírre – állapította meg Rainer
M. János Nagy Imréről írt politikai
életrajzának második kötetében,
hozzátéve, hogy az egykori miniszterelnök ezúttal „a szovjetellenes szabadságküzdelem tragikus, megcsalatott
vezetőjeként jelent meg”. A nyugati
kormányok ugyanis a forradalom
alatt meglehetős gyanakvással szemlélték Nagy tevékenységét, feltételezve, hogy titokban összejátszik a
szovjetekkel.
Miután 1956. november 22-én Jugoszlávia budapesti nagykövetségéről távozva a szovjetek letartóztatták, majd Romániába hurcolták, a
forradalom miniszterelnöke szinte
teljesen eltűnt a nyugati diplomácia
látómezejéből. A szovjet blokk területén szolgálatot teljesítő nyugati
külképviseletek krónikus információszerzési nehézségeinek köszönhetően több, később hamisnak bizonyult hír is felröppent az elrabolt
Nagy Imre sorsáról. Így például
Henri Quioc, a budapesti francia
követség tanácsosa 1957. január 2-án
arról adott hírt, hogy Nagy nincs
többé Romániában, hanem a Szovjetunióba vitték. 1957 szeptemberében Jean Paul-Boncour magyarországi francia követ azt a budapesti

Nagy Imre halálra ítélése 1958 júniusában

amerikai ügyvivőtől származó téves
értesülést táviratozta Párizsba, amely
szerint Nagy Imre már nincs is börtönben, hanem egy üdülőben tartózkodik a Krímben.
Nem vagyunk hívei
a szakításnak…

A hidegháború időszakában egymással
szembenálló, a Szovjetunió által vezetett keleti és az Egyesült Államok dominálta nyugati tömb viszonyában
1958 tavaszán az enyhülés jeleit figyelhetjük meg. Az amerikai, a brit, a francia és a szovjet diplomaták éppen újabb
csúcstalálkozó előkészítésén fáradoznak.
Ebben a „konstruktív légkörben” jött a
budapesti kivégzések híre. Az Észak-atlanti Szövetségbe tömörült országok
kormányai kisebb eltérésekkel, de lényegében egységesen reagáltak a magyar hatóságok váratlan bejelentésére.
Az olaszok tűntek a legradikálisabbnak.
Élet

A NATO Tanács június 19-i ülésén bejelentették elhatározásukat, hogy ideiglenesen visszahívják budapesti követüket,
és egy ideig nem fogják beleegyezésüket
adni a magyar kormány római képviselőjének beiktatásához. Javasolták
továbbá, hogy a többi szövetséges ország is hozzon hasonló intézkedéseket. Felvetették például, hogy a
NATO-országok összes magyarországi diplomáciai misszióvezetőjét
rendeljék haza. A francia NATOnagykövet bejelentése szerint Párizs az ország közvéleményének felháborodását kifejezendő - szintén megvizsgálta annak lehetőségét, hogy követe
időlegesen távozzon Budapestről. A
Quai d’Orsay-n úgy vélték, hogy egy
ilyen akció akkor lehet sikeres, ha több
kormány egyidejűleg megteszi ezt a lépést. A franciák azonban óvtak a túlzottan radikális választól: „… helyes, ha
nem keverjük össze a kérdéseket. A Kelet
és
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és a Nyugat közötti dialógus más lapra tartozik, és ennek a tétje túl súlyos ahhoz,
hogy e téma megítélésében érzelmeink vezessenek minket. A közvélemény, amely
ma talán megértené, ha megszakítanánk a
párbeszédet Moszkvával Nagy kivégzése
miatt, néhány hónap elteltével viszont minden bizonnyal megróna minket ezért. Nem
szabad túlságosan sietnünk, és nem szabad
visszafordíthatatlan döntéseket hoznunk.
[…] Mi tehát nem vagyunk hívei a szakításnak…”, szögezte le Franciaország állandó képviselője a NATO Tanácsában
1958. június 20-án. A portugál NATO
delegátus kormánya nevében szintén a
Moszkvával való dialógus folytatása és
így az előkészítés alatt lévő csúcstalálkozó megtartása mellett érvelt. A németek ugyancsak. Konrad Adenauer
nyugat-német kancellár nyilatkozata
szerint „a felháborodás, amit érzünk, nem
riaszthatja vissza a nyugati hatalmakat attól, hogy megegyezést keressenek a Szovjetunióval az általános és ellenőrzött leszerelésről”, olvashatjuk egy AFP-jelentésben. Harold Macmillan brit miniszterelnök június 19-én a parlament
alsóházában hasonló véleményének
adott hangot, amikor bár „rendkívül
tragikusnak” nevezte a magyarországi
kivégzéseket, ellenezte, hogy a Nyugat
emiatt felhagyjon a szovjetekkel való
tárgyalásokkal.

az üggyel kapcsolatban kínálkozó váratlan propagandalehetőségeket. Már a budapesti bejelentéseket követő napokban részletes tervvel álltak elő a NATO
Tájékoztatási és Kulturális
Kapcsolatok Bizottságában
javasolva, hogy a nyugati
szövetségesek „tegyenek a
NATO-ban összehangolt propagandalépéseket országaikban annak megakadályozására, hogy a közvélemény elfelejtse a szovjetek magyarországi üzelmeit és azok jelentőségét
a szabad világra nézve”. A bizottság többi tagja által is elfogadott álláspontjuk szerint
államfők és más első vonalbeli politikusok gyakori nyilatkozatai, amelyekben ezekre a szovjet tettekre emlékezJohn Foster Dulles, az Egyesült Államok
tetnek, különösen alkalmakülügyminisztere 1953-1959
sak „a szovjet hatalom igazi
természetének” leleplezésére. Az amerikai
A washingtoni kormányzat maga is
külügy javasolta, hogy a NATO-orszá- igyekezett megvalósítani ezt a progragok koordinálják propaganda-erőfeszí- mot. Már a budapesti bejelentés napján,
téseiket oly módon, hogy kölcsönösen június 17-én az amerikai Külügyminisztájékoztatják egymást a nyilvános állás- térium tiltakozott Nagy Imre és Maléfoglalásokról, és azokról a módszerekről, ter Pál kivégzése miatt, kifejezve, hogy
amelyeket a szovjetek magyarországi a magyar forradalom vezetőinek kivégmagatartásának bemutatására alkal- zése „a kegyetlenség megdöbbentő megnyilmaznak. Az amerikai tervezet e törek- vánulása”, amiért az alapvető felelősséget
vések szolgálatába kívánta állítani az a Szovjetunió viseli. John Foster Dulles
A magyar ügy
Az amerikai külpolitika irányítói szin- Egyesült Nemzetek Szervezetét is, ami- külügyminiszter úgy vélekedett, hogy a
tén nem kívánták a Moszkvával való kor az 1957 januárjában a „magyar kér- kivégzésekkel a szovjetekkel konflikkapcsolatok lényeges romlását Nagy és dés” kivizsgálására alakult Ötös ENSZ tusban álló jugoszláv vezetőket akarták
társainak kivégzése miatt. Nem akar- Bizottság információs tevékenységének figyelmeztetni. Június 18-án maga
Dwight D. Eisenhower elnök is nyilatták azonban kihasználatlanul hagyni felújítására hívott fel.
kozott az ügyről. Szerinte a kivégzések
Az Ötös Bizottság
újra bebizonyították, hogy a Szovjetunió még mindig „terrort és megfélemlítést” alkalmaz ellenfeleinek leigázására.
Hangsúlyozta továbbá, hogy az ítéletek
szovjet parancsra születtek, és hogy az
ügy „nagyon komoly akadályát” képezi a
kelet-nyugati csúcstalálkozónak. Az
Egyesült Államok kongresszusa határozatban ítélte el a kivégzéseket.
Az ENSZ Közgyűlésében az 1950-es
években még „automatikus többséggel” rendelkező Washington a világszervezetben is támadásba lendült. Az
Ötös Bizottság már június 21-én közleményt adott ki, amelyben sajnálkozását fejezte ki a magyarországi ítéletekkel kapcsolatban, és kinyilvánította
törekvését azok hátterének feltárására.
Francia diplomáciai iratok tanúsága
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szerint az amerikai kormány július 11én bizalmasan konzultált Párizzsal és
Londonnal javasolva az ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésszakának összehívását a Bizottság újabb jelentésének
megvitatására. Ez alkalmat adott volna a magyar delegáció képviseleti jogának megszüntetésére, Nagyék kivégzésének formális elítélésére és a
Kádár-kormány szigorú figyelmeztetésére, hogy állítsa le a további kivégzéseket. A francia és a brit kormány
azonban, bár egyetértett az amerikai
indítvány céljaival, az újabb közel-keleti válság miatt nem tartotta időszerűnek, hogy megvalósítsák azt. Néhány nap elteltével az amerikaiak is elfogadták ezt az érvet. 1958 májusában
ugyanis belpolitikai zavarok kezdődtek Libanonban, aminek nyomán július 14-én Irakban államcsínyre került
sor. Ezért érkezett július 15-én 10 000
amerikai tengerészgyalogos Libanonba és július 17-én 2500 brit ejtőernyős
Jordániába. A konzultáló nyugati szövetségesek attól tartottak, hogy a Közgyűlésen ez a téma is felmerülhet. Az
Ötös Bizottság jelentésének közgyűlési vitáját ennek következtében több
hónappal elhalasztották. Az ENSZ
Közgyűlése 1958. szeptember 22-én
határozta el, hogy felveszi XIII. ülésszakának napirendjére a magyar
ügyet, amelynek tárgyalására végül
csak december 11-12-én került sor.

Eisenhower elnök és Dulles

Az Észak-atlanti Tanács július 16-i ülésén a Tájékoztatási és Kulturális Kapcsolatok Bizottságának elnöke javasolta,
hogy a Tanács fogadja el a Nagy Imre és
társainak kivégzése kapcsán kidolgozott
amerikai propagandaterv ajánlásait. A
közel-keleti események miatt azonban
ekkorra már az amerikai képviselő sem
látta aktuálisnak ennek megvalósítását.
Azon volt, hogy vizsgálják meg inkább,
hogyan vehetnék rá, „a szovjet propaganda vádjai ellenére”, a világ közvéleményét
az angolszász csapatok közelAz ENSZ épülete New Yorkban, 1950-es évek
keleti beavatkozásának támogatására…
A be nem avatkozás
politikája

Nagy Imre és társai kivégzésének nyugati fogadtatása tehát - az óriási médiafigyelem és a közvélemény
heves érzelmi reakciója ellenére - nem volt a keletnyugati kapcsolatokat ténylegesen megrontó hidegháborús válság, mivel a nyugati kormányok, akárcsak
az 1956-os magyar forradalom idején, ezúttal is pontosan tartották magukat a
második világháború nyomán kialakult európai érdekszférarendszer be nem
avatkozást előíró játékszabályaihoz. A kelet-európai népek önállósági törekvéseinek
Élet

támogatásánál reálpolitikai megfontolásból ezúttal is fontosabb volt a Szovjetunióval való kapcsolat fenntartása
és fejlesztése. Ezért nem meglepő,
hogy bár Eisenhower elnök június 16án újságírók előtt még azt mondta,
hogy a budapesti kivégzések „nagyon
komoly akadályt” jelentenek a szovjetekkel való csúcstalálkozó megrendezése előtt, mintegy két hónappal később épp ezzel ellenkező gesztusnak
lehetünk tanúi. Augusztus 22-én az
Egyesült Államok, Nagy-Britannia és
Franciaország azonos szövegű jegyzékben szólította fel a Szovjetuniót a
csúcstalálkozó előkészítését szolgáló diplomáciai tárgyalások felújítására.
Az 1958. júniusi magyar tragédia híre
végül a NATO-ban is lekerült a propaganda szintjéről a tárgyilagos elemzés
világába. Az 1958. október 8-án, a
szovjet csatlósállamokról elkészült
szakértői jelentés joggal állapította
meg, hogy Nagyék kivégzése Moszkva „revizionizmus” elleni harcával
függött össze. A korabeli szovjet zsargon e szóval illetett minden olyan
kommunizmuson belüli politikai vagy
ideológiai törekvést, amely kikezdte
Moszkva tekintélyét. A halálos ítéleteket eszerint végső brutális figyelmeztetésnek szánták nem csak a már régóta
„elhajló” jugoszlávoknak, de a szovjet
tömbön belül minden önállóságot fontolgató tényezőnek, elsősorban a
Gomulka vezette Lengyelországnak.
K ecskés D. Gusztáv
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MÁTYÁS KIRÁLY,
AZ OPERAHŐS
Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója ismét Magyarország
egyik legnagyobb uralkodójára irányította a figyelmet. A népszerű király mesék, verses költemények
hőse, a zeneirodalomban is fontos szerepet kapott. A kevésbé ismert zenei ábrázolásairól Rózsa
Ferenc zenetudós-karnagy beszélt lapunknak.
– Egyik legfontosabb szakmai kutatási területe Mátyás király operaszínpadi megjelenése, hogyan él a magánemberben a nagy uralkodó alakja?
– Mátyás király igazi reneszánsz polihisztor volt, személyével először én is a
mesékben találkoztam. Mátyás, az
igazságos, az akkori kommunista éra
alatt példaképemmé vált. Ez az imázs
nemcsak egy legenda, Európa egyik
legnagyobb uralkodóját tisztelhetjük
személyében. Hadvezérként dicsőséget
hozott hazánknak, a törökök hódítását
eredményesen akadályozta meg, halála
után kezdődött országunk nagy romlása. Az akkori világ egyik leghíresebb
könyvtárát gyűjtötte össze, sajnálatos,
hogy kevés kötet maradt meg az utókornak. Egyrészt a háborúk viharai

ragadták el ezeket, másrészt szokás volt
könyvet ajándékozni, így az akkori
szkriptorok nagyon elfoglaltak lehettek. Fényes udvarában nagyon sok kiváló európai elme, köztük muzsikus
fordult meg. Az Itáliából, Franciaországból, Németalföldről érkezett zenészek a kor legnépszerűbb, Európa-szerte ismert műveit játszották, az udvar
népe pedig a korabeli udvari divat legújabb táncait járta. Mátyás vendége
volt többek között Pietro Bono, a híres
lantjátékos, valamint a kor ismert zenészei a németalföldi Johannes Martini
és a franko-flamand Jacques Barbireau
is. A leghosszabb ideig a franko-flamand énekes-zeneszerző Johannes
Stockem tartózkodott Budán, mint az
udvar zenei életének irányítója.

A Mattia Corvino kolozsvári próbáján
(Rózsa Ferenc, Demény Attila rendező és Nagy Ibolya korrepetitor)
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Rózsa Ferenc karnagy

– Kutatói hírnevét egy elfeledett Lotti
mű felfedezésével alapozta meg.
– Egész életemben kutató-kereső típus
voltam, s nem elégített ki, hogy a szokásos repertoárt tűzzem műsoromra.
Mindig érdekeltek a ritka, figyelemreméltó művek. Az eredményes felfedezőket a véletlen is segíti, így történt velem is. Brüsszelben, a Királyi Könyvtárban egy másik művet kerestem, s
ennek az anyagában találtam egy teljesen eltérő írással rögzített kottát, az Istent dicsőítő végszóval és Antonio Lotti félreismerhetetlen aláírásával. Egy
Missa brevis került a kezembe, tehát
csak kyrie és glória tételből álló egyházi
mű. Az anyagot digitalizáltam, az olvashatatlan részeket kiegészítettem, s
ezt a változatot rögzítettük a Hungarotonnál 2001-ben, a Lotti Kamarakórussal és a szombathelyi Camerata Pro
Musica együttessel. Természetesen ez
word’s first recording (első megjelenés a
világban) volt, s még számos kiadást
ért meg, s nagyon jó kritikákat kapott itthon és külföldön egyaránt.
– Mátyás alakja még ifjúként kap kisebb „nadrágszerepet” Erkel Ferenc
Hunyadi László című operájában.
Mit jelent a nagy magyar romantikus
szerző életművében ez az opus?

A Mattia Corvino partitúrája

– Számomra a Hunyadi László sokkal értékesebb, mint a legnépszerűbb
operája, a Bánk bán. Az „ős” Bánk
bánról beszélek, amely dramaturgiailag még kiforratlan volt, nagyon
hosszú, a 30-as években Nádasdy
Kálmán és Oláh Miklós alakította
át közönségbaráttá. Mindkét változatnak számos hangfelvétele létezik,
de az újragondolt változat viszi a prímet. Az opera nagyon sokat köszönhet Simándy Józsefnek, aki a híres
„Hazám, hazám” kezdetű áriát mármár slágerré avatta, s életrajzi könyvének is a Bánk bán elmondja címet
adta. Tartalma mindig is politikai
töltetet kapott, mind 48 után, mind
pedig a szovjet megszállás éveiben.
Tiborc panasza is a nép hangja minden korban.
A Hunyadi szerintem zeneileg
sokkalta letisztultabb műve Erkelnek, s dramaturgiailag is kimagasló. Egy zseniális nyitány vezeti be a
dalművet, a palotás kiváló, népszerű táncdallam, s a La Grange ária
pedig a világ zenei életében is népszerű lett. E kiváló koloratúr bravúrária utólag került ugyan a műbe, de
ez semmit sem von le értékéből.
– Nem csak a magyar zeneszerzőket ragadta meg a reneszánsz király
alakja. Ciro Pinsuti olasz zeneszerző
Mattia Corvino című operáját már
korábban előadták Magyarországon,

minden bizonnyal a zongorakivonat alapján került színre. Az
eredeti verzió viszont érintetlenül
lapult egy milánói gyűjteményben.
– Mint említettem, kitartó ember
vagyok, s hat évig jártam a híres
kiadó, a Ricordi „nyakára” az
említett mű eredeti példányáért,
akik állandóan azt bizonygatták,
hogy a kézirata elveszett, s ők is
csak a zongorakivonatot adták
ki. Hat év után elértem, hogy beengedtek a kiadó archívumába.
Az épület négy emelet mélyen
őrzi a kincseket, banki páncélajtó
zárja, a kutatónak külön ruhát,
kesztyűt adtak, nehogy kárt tegyen az értékekben, vagy elfogja
a kísértés. Egy munkatársuk kalauzolt folyamatosan, de nem találtuk a keresett művet. Elhaladtunk többek között egy nagy halom kéziratpapír mellett, aminek eredetéről kísérőm se tudott,
állítólag az azonosítatlan anyagokra
a megsemmisítés várt. Kértem,
hogy átnézhessem a partitúrákat, s
nagy megdöbbenésemre, a Mattia
Corvino került a kezembe. A felfedezést vendéglátóim is örömmel, de
csodálkozva fogadták, így nyomban
kivették a selejtezésre várók közül.
Hálából digitalizálták, no, nem ingyen, horrorisztikus összegért, de
megérte. Utolsó pillanatban mentettük meg, a korabeli savas alizarin
tinta öli a papírt, anyaga törik, morzsálódik. A papír akkori fehérítési
eljárása is roncsolta az iratokat. A rekonstrukció – napi hatórás munkával – egy évet vett igénybe, s tárgyalásokat folytatok, hogy esetleg a
Ricordi kiadja, de felbukkantak az
örökösök is…
– Az eredeti mű ősbemutatóját
Mátyás szülővárosában, Kolozsváron
láthatta a közönség.
– A Kolozsvári Magyar Opera 2008
októberében mutatta be a művet.
Nagy élmény volt számomra, hogy
Mátyás szülőházától nem messze
dolgozhattam hetekig. Kemény műhelymunka előzte meg a premiert.
Igazán jó darabot láthatott a kincses
város és Marosvásárhely közönsége,
sajnálom, hogy csak négy előadást
ért meg, több volt e műben. Talán ebben az is közrejátszott, hogy a darabot jelentősen „meghúzták”, az első
felvonás például aránytalanul rövid
Élet

lett, a közönség nem igazán értette a
szűk bevezetőt. Nagyon kiváló művészekkel dolgozhattam együtt, például
a női főszereplő Kele Brigitta azóta fényes nemzetközi karriert futott be.
2015-ben Liszt Szent Erzsébet legendája előadásán, a mű bemutatásának
150. évfordulóján, s az ez évi Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitókoncertjén is a
címszerepet énekelte. A zenekarban is
nagyon sok kiváló muzsikus játszott,
különösen a vonósokra és a fafúvósokra emlékszem szívesen vissza.
– A szerző – talán a librettista hibájából – kissé elszakadt a történelmi
tényektől.
– Ciro Pinsuti kiváló komponista és
énektanár volt, Verdi kortársa. Élete
végén Londonban élt, s a királyi udvarban tanított éneket. Halála után,
a korabeli levelezés ráadásul azt bizonyította, hogy a zeneköltő özvegye pénzügyi vitába keveredett a
Casa Ricordival, s ezért megtiltotta
a darab további előadását, így a dalműre a feledés várt.

Heinisch József portréja
(Szentjóby Szabó Andor gyűjteményéből)

A történet Mátyás prágai fogságával
kezdődik, ahonnan hajóval (sic!) tér
haza Magyarországra. Talán ez rávilágít a szerző közép-európai földrajzi
ismereteire. Ezt követi Hunyadi László temetése, ami a darab egyik legszebb része. A második felvonásban
már az intrika is színre lép, a bajkeverő Wladimiro összeesküvést sző a király ellen, hogy a lengyel király kaphassa meg a trónt. Mátyás egy grandiózus templomi jelenetben leplezi
le a cselszövést. A harmadik felvonás a magyar táborban játszódik,
és
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Wladimiro a cigányok között bújik
meg, s folytatja ármánykodását. Egy
kicsit Verdi utánérzeteként, fergeteges cigánykórust hallhatunk, egy
véres párbajt követően a rossz elnyeri
méltó büntetését, a női főszereplő ártatlan áldozattá válik. A darab végén
felcsendül a magyar himnusz is,
amit a kolozsvári közönség felállva
hallgatott.
– A nagy magyar romantikus szerző,
Mosonyi Mihály Szép Ilonkájában
Mátyás ismét főszerepet kap. Mivel?
– Mosonyi korának kiváló komponistája volt, többször közreműködött
Liszt műveinek hangszerelésében is,
amikor a Mester időhiánnyal küzdött. Liszt nagyra értékelte zenészi
kvalitásait, az Esztergomi misében
már komolyabb feladattal bízta meg.
Legismertebb műve a Tisztulás az
Ungnál. A zeneművet sokszor említik, de sajnos keveset tűzik műsorra.
Az 1859-ben komponált kantátát
Kazinczy Ferenc költeménye ihlette,
a nyelvújító metrikus sorait Mosonyi
magyaros zenével gazdagította. Az
opusban is felcsendül a Rákóczi-induló dallama, s a Szózat motívuma.
A művet Ungváron magam is bemutattam. Érdekes előadásnak lehettek a nézők tanúi a hangversenyteremmé átalakított zsinagógában:
ukrán kórus énekelte az általuk nacionalistának is tartható szöveget.

De hál’ Istennek a bemutatónak nagy
sikere volt, igazi magyar társadalmi
eseménnyé vált az Ung partján.
A Szép Ilonka kézirata nagyon rossz
állapotban van, de még talán megmenthető. Embert próbáló mű, már
időtartamában is: öt felvonásból-prológusból áll. Jóllehet Vörösmarty Mihály
költeménye csupán 22 versszakos, de
Mosonyi fantáziájával pótolta az űrt.
Ne feledjük, kiváló librettista is volt, az
operaírás minden fortélyát „bevetette”,
vadászok kara, balett színesíti a daljátékot. Mátyás igazi hőstenor, Szép Ilonka kiváló lírai szopránszerep. Megható,
amikor a második felvonásban visszagondol a vadásszal töltött órákra, de a
dallam már a szomorú véget sejteti. A
dalmű kicsit hasonlít Erkel kompozícióira, amikor Erkel a francia forma- és
dallamvilágot szívesen ültette át hazai
környezetbe. Például ősz Peterdi áriája
akár egy Berlioz műbe is beleillene.
– A kolozsvári operabemutató után
egy újabb Mátyás opera került hirtelen a kezébe. Hogyan?
– A sajtóvisszhang nyomán Szentjóby
Szabó Andor vasútépítő mérnök egy
indulatos hangú faxot küldött a Kolozsvári Operába: „Miért játsszák külföldi szerző Mátyás operáját, amikor magyar
szerző művét is előadhatnák?” A hír nyomán felvettem az úrral a kapcsolatot, s
egy újabb igazi kincsre bukkantam. A
mű szerzője a kolozsvári Heinisch

Jelenet az opera harmadik felvonásából (FORRÁS: KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA)
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Antonio Lotti művének lemezborítója

József volt, akit kortársai Schlesinger
néven is ismertek. A szövegkönyvül
szolgáló művet a XVIII. század végén
élt Szentjóbi Szabó László írta I. Ferenc
koronázására „Mátyás király, vagy A nép
szeretete, jámbor fejedelmek jutalma”
címmel. Így került előtérbe a neves író
kései leszármazottja, aki szívén viselte
az ősei hagyatékát, s felhívta figyelmünket a mű létezésére.
– Heinisch műve tartalmában és
zenei világában is előadható a
XXI. században?
– Igen, figyelemre méltó kompozíció.
A dagályos „szentimentális drámát”,
Heinisch jó érzékkel rövidítette le. Ennek az operának a cselekménye is a prágai fogsággal indul, már az elején egy
virtuóz duett ámítja el a nézőket. A
második felvonásban nagybátyja, Szilágyi Mihály viszi a prímet, amikor a
Duna jegén királlyá választják Mátyást,
a harmadik felvonás pedig az igazságos
Mátyást mutatja be. Ez egyben a darabnak, a koronázásra szánt erkölcsi tanulságát is közvetíti. Igazi erénye a műnek,
hogy ellentétben Pinsutival, Szentjóbi
híven követi a történelmet. A zenemű
érdekessége, hogy szólóáriát nem komponált bele a szerző, a mívesen megírt
duett, a sextett, a septett viszont pótolja
a hiányérzetet. Zenéje Beethovent idézi, a bécsi klasszikus stílusát verbunkos
elemekkel ötvözi. Ez nem véletlen,
Heinischt Erkel is egy levelében „Beethoven kedves tanítványának” nevezte.
Amikor a kézirat másolatát Szentjóbi
úr letette az asztalra, az eredeti művet
rekonstruáltam, digitalizáltam, zongorakivonatot, szerepkivonatot készítettem, tehát az elfeledett mű készen áll az
előadásra. A Mátyás Emlékév méltó alkalom lehetne a bemutatására…
Csermák Zoltán

T É R K É P E K A M Ú LT B Ó L

ÉVI SZÁZEZER MÁZSA
ÜZLETKÉPES VAS
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Térképtárának gyűjteményében számos bányánk részletes térképe megtalálható az 1800-as évek második felétől. Egyik ilyen a borossebesi uradalom
bányáinak térképe, melyet 1885 májusában szerkesztett Jahn Vilmos bányaigazgató. Az ő igazgatása alatt épült 1861-ben az Arad megyei város vasgyára, amely a környék vasércét dolgozta fel.

B

orossebes környékén a XVIII. század elejétől fejtettek vasércet, 0.8 köbméter viztömegű csatorna hajt, egy 80 lóerejű gőzgép, 1 hengermelyet helyi kis kohókban és hámorokban dolgoztak fel. A kismé- állású hengersor, 1 hegesztő kemencze, 3 gázfejlesztő generator,
retű olvasztókemencékben csak a rosszabb minőségű sárgaföl- 1 kupola-kemencze 30 mm olvasztóképességgel. A gépműhelyben van
des vaskövet dolgozták fel, a jó minőségű vörös vaskövet és fekete „vérkövet” 1 gyalupad, 2 eszterga, 1 fúvógép és 4 kovácstűz. A generatorokból
nagyságuk miatt félredobták. Egykori feljegyzésekből tudjuk, hogy 6 mázsa nyert fa-szén a hegesztőkemenczében, a gázok a kavaró pesthez, a fovas kiolvasztásához körülbelül 5 öl faszénre volt szükség. Egy-egy kemence lyékony alkatrészek a gőzgép kazánjának fűtéséhez használtatnak fel.
évente 200–400 mázsa vasat olvaszthatott ki. Egy-egy ilyen kisebb telephez Egy mmázsa vas nyeréséhez összesen 2.88 köbméter fa szükségeltetik.
az ércolvasztón, vasverőn és széntartó épületen kívül csupán néhány mun- A nyersvasból jelenleg 92% hengerelt vas nyeretik, tehát a veszteség 8%
káslak és istálló tartozott.
(előbb 30% volt). A borossebesi
Az első nagyobb vashámort 1840-ben
vasművekben naponként átlag 70
Borossebesen gróf Königsegg János
munkás dolgozik. A gyár üzeme a
építtette, melyet azután több is kövevasércztelepekre s a 18.000 hold
tett. Az uradalmat 1847-ben Christian
erdőség rendszeres kihasználáWaldstein-Wartenberg vásárolta meg,
sára van fektetve. A gyár évenaki annak igazgatását 1859-ben Jahn
ként körülbelül 100.000 q. üzletVilmosra bízta. Jahn alatt épült 1860–
képes vasat készít 12.000 frt.
1861-ben az akkor 70 munkást foglalértékben. A gyártelep s vele
koztató vasgyár és hengermű, amely
együtt a község és a vasúti álloévenként körülbelül 8000 métermámás villamvilágításra van berenzsa (800 tonna) hengerezett vasat állídezve, mihez a szükséges villatott elő, míg a kovácsműhelyek 60–70
merőt egy 30 lóerejű dynamógép
métermázsa különböző szervasat készolgáltatja. A vidéken azelőtt a
szítettek. Így lett Borossebes a vidék
vastermelés virágzó kovács- és
Boros-Sebes
vasiparának központja. A vasgyár
lakatosipart táplált, mely az Alföld
(FORRÁS: A VASÁRNAPI ÚJSÁG, CSERNA KÁROLY RAJZA)
mellett ekkor még üzemben maradtak
egy részét gazdasági szerszáaz uradalom kisebb hámorai is.
mokkal látta el s a lakosság jólétGaál Jenő így ír erről az időszakról Aradvármegye monographiája című mű- nek örvendett; midőn azonban a 60-as évek vége felé a nagy vasgyárak
vében: „… az erdők teszik lehetővé a megye északkeleti részében található versenye a kis ipar körét itt is megszorította, a nép elszegényedett.”
vasérczek jövedelmező kihasználását, amennyiben a vas olvasztására és felA térkép az egykori uradalmi és bányaigazgató, Jahn Vilmos 1:7200-as
dolgozására olcsó tüzelőanyagot nyújtanak. A vas felolvasztása több különbö- méretarányú térképe, melyen az 1885-ös évben a borossebesi uradalomző helyen levő kohóban, feldolgozása pedig a déznai hámorban s a borossebesi hoz tartozó bányák láthatók. A bányatelkek színe jelzi, hogy a korábban, a
vasgyárban történik. Nagyipari vállalatnak jóformán csak ez utóbbit lehet tekin- borossebesi uradalomhoz csatolása előtt kinek a fennhatósága alá tartoteni. A megye ezen részében a lakosság még gyérebb ugyan, mint a síkságon, zott. A térképen két szelvény, egy nyugat-délnyugat–kelet-északkeleti
de a meglevő nép sem talál elég foglalkozást az őstermelés körében, s így a és egy északnyugat–délkeleti irányú is látható, amelyen Jahn azt jemunkabér olcsó, a mi lehetővé teszi a gyáripartelepek fönnállását”.
lölte, hogy a vas-, illetve kisebb mennyiségben a mangánérc-tartalmú
Az uradalmat 1891-ben Wenckheim Frigyes gróf vette meg, aki a kis kőzetek a feküt alkotó triász időszaki mészkövön találhatók. Feltehehámorokat felszámolta, a borossebesi vasgyárat kibővítette, új gépek- tően e térképnek készült egy javított változata is, mivel ezen ceruzával
kel szerelte fel. 1892-ben, Magyarországon negyedikként bevezettette a jelölték a javítani valókat.
Babinszki Edit
villanyvilágítást. Kiépíttette és 1893-ban átadta a vas-, fa- és szénszállítás megkönnyítésére a borossebes–menyházai keskeny vágányú vasA borossebesi uradalom bányáinak térképe – a sorozat előző
útvonalat. Belátta, hogy a nagy vasgyárakkal csak így versenyezhet.
részeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban megtaGaál Jenő monográfiájában összefoglalja a vasgyár átalakítás utáni
lálható a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.
berendezéseit és működését is: „Egy 3000 kilogrammos gőzkalapács,
egy 50 lóerejű turbina, melyet egy 6.02 m esésű s másodperczenkint
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I N T E R J Ú R É V É S Z N É P E T R Ó Z S U Z S Á VA L

a hét kutatója

MINDEN NAP
ÚJ ÉLMÉNYEK
Lassan húsz éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban.
Osztályvezetői munkája mellett zoopedagógiai foglalkozásokat is vezet, néhány korábbi tanítványa ma már munkatársa. Úgy érzi, a Nyíregyházi Állatpark csapatában otthonra talált, hivatását nem cserélné semmi másra. E heti
lapszámunkban Révészné Petró Zsuzsával beszélgetek
munkájáról, pedagógiai tevékenységéről és a Jersey-ben
folytatott tanulmányokról.

fejlődtem, hiszen egyre különlegesebb állatok érkeztek, s én is egyre
komolyabb terepet kaptam a fejlődésre. A kezdeti szárnypróbálgatás alatt,
munka mellett végeztem el levelező
szakon a Debreceni Egyetem környezetvédelmi ökológia szakát.
– Ha jól tudom, külföldön is tanult a híres zoológus, Gerald Durrell
miniegyetemén Jersey-ben. Mesélne
erről röviden?
– Az Állatparknak köszönhetően
számtalan konferencián és továbbképzésen vehettem részt, így jutottam el Jersey híres állatkertjébe is,
ahol Gerald Durrell miniegyetemén
tanulhattam az élőhelyen kívüli fajmegőrzésről; arról, hogy miért is
fontosak napjaink állatkertjei. Ez volt
életem egyik legmegA gyerekek a bengáli botsáskával ismerkednek az erdei iskolában határozóbb időszaka.
(FORRÁS: RÉVÉSZNÉ PETRÓ ZSUZSA)
Itt döbbentem rá, hogy
milyen hatalma van az
állatkerti oktatásnak,
a zoopedagógiának,
hiszen komoly szemléletformáló szerepünk van az ide látogatók világképének
alakításában. Éppen
ezért a célunk az,
hogy az évente ide érkező 500 000 ember
– aki jórészt szórakozás céljából keresi fel

 Hogyan lett tagja a Nyíregyházi
–
Állatpark csapatának?
– Egy négyhetes nyári állatkerti tábor alatt csöppentem a Nyíregyházi
Állatpark életébe 2000 nyarán.
A Nyíregyházi Állatpark egy 35
hektáros tölgyerdőben hatalmas
természetközeli kifutókban tart
állatokat, s a táborozás alatt olyan
érzések kerítettek akkor hatalmukba, hogy tudtam, itt a helyem a jövőben. Diplomámat a Nyíregyházi
Egyetem biológia tanári és könyvtárszakán szereztem és még abban az
évben Gajdos László igazgató úr állást
ajánlott. Az oktatási tevékenység
mellett a tengeri akvarisztika
részlegen lettem gondozó. Úgy
ahogy az Állatpark, én is évről-évre
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a parkot – többlet tudással távozzon
a látogatás végén. Legyen szó a fóka showról vagy a papagáj bemutatóról, trénereink a bemutatók során
rengeteg információval szolgálnak a
közönségnek, hiszen az itt élő állatok
nagykövetei vadon élő társaiknak.
– Tevékenyen részt vesz a
zoopedagógiában. Mi a feladata e
szakterületnek?
– Az állatkertben nemcsak a szebbnél szebb élőlényekben gyönyörködhetünk, hanem állandó kiállításokban és nevelő célú bemutató eszközökben. Fotókiállítás, különleges
rovargyűjtemény, vagy a CITES
kiállítás lehetőséget nyújt, hogy a
látogatók megismerjék a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajokat, s a veszélyeztető tényezőket. A
Madárodú Tanösvény bemutatja a
különféle odútípusokat, kihelyezési
módszereket, többek között a madarak védelmét célzó intézkedési lehetőségeket vagy a teleltetés és etetés
fortélyait, valamint nagy segítséget
ad a látogatóknak ahhoz, hogy saját
kertjükben, megfelelőn helyezzenek
ki a madarak áttelelésre alkalmas
odúkat, etetőket.
– Ismertetné röviden a zoológia
módszertanát?
– A zoopedagógia alapvető eszköze maga az élő állat, amely látható,
hallható, szagolható, adott esetben

tapintható is; vagyis ebben a nevelési-oktatási formában egyszerre minden érzékszerv működtethető, és
motivációs értéke is jóval nagyobb a
hagyományos oktatási formáknál.
A módszer alapja, hogy mindig
a megfigyelésből vezetjük le az
ismereteket.
– Erdei iskolájukat tanárok és diákok egyaránt szívesen látogatják.
Milyen tematika alapján haladnak
az egész évet lefedő programokban?
– Az erdei iskolai programokat a
négy évszak megosztásával szervezzük, korosztályonkénti beosztással:
az életkori sajátosságok figyelembevételével alsó-felső tagozatos és
gimnáziumi tanulók részére, 6-18
éves korig. Az erdei iskolában lehetővé válik az iskolai tananyag
természetes környezetbe való átültetése. A programot szakképzett
zoopedagógusaink szervezik az
állatpark dolgozói szoros közreműködésével, egyrészt oktatóközponti
foglalkozások keretében, másrészt
állatkerti kalandozások alkalmával.
A nebulók a park saját szállodájában
a Hotel Dzsungelben térnek nyugovóra, ahol a gibbonok éneke és
oroszlánüvöltés a vekker.
Parkunk, mely egy természetes
tölgyerdőben található, páratlan tanulási lehetőséget nyújt, hisz nem
csak a hazai állatvilágot, hanem
valamennyi kontinens állatvilágát
bemutatja, ezzel megteremtve a választható téma sokszínűségét. Amit
nyújtunk, nem csupán iskolai tananyag, hanem szórakoztató, kalandos, változatos programok. Az éves
lefedésben zajló rendezvények során,
a fő oktatási cél a látogatók természetképének, természet iránti attitűdjeinek, értékrendjének formálása,
a természetre vonatkozó ismereteik
bővítése. Oktatási tematikáinkban
nagy hangsúlyt fektetünk a természetvédelemről, a fajok megóvásáról
a biodiverzitás jelentőségéről szóló
ismeretek megosztására.
– A zoopedagógiai foglalkozásaikért
is nyertek már díjat?
– A Nyíregyházi Állatpark 2015ben Európa Legjobb Állatkertje
lett a kategóriájában, s a független
állatkerti szakemberek a park oktatási rendszerét is figyelembe vették
a bírálat alatt. Elmondásuk szerint

ezidáig nem találkoztak
még olyan állatkerttel,
ahol hatnyelvű információs táblákat olvashatnak az
ide érkezők. Mivel nagyon
sok vendég a határon túlról érkezik hozzánk, ezért
az oktatási csapatunk számára fontos küldetés volt,
hogy minden ide érkezőt
megszólíthassunk.
– Melyek azok a rendezvények, melyeket oktatási
szempontból mindenképpen kiemelne?
– Az információs rendszerek mellett természetesen egész évet lefedő
oktatási programjaink A Zoosuli az állatkert egyik legkedveltebb nyári programja
is vannak. A tantervi keretekre épülő erdei iskola és a – Vannak-e újabb zoopedagógiai
közkedvelt nyári tábor mellett a jeles ötletei?
napok is nagy érdeklődéssel zajlanak. – Új ötletek mindig adódnak. Sokszor
Az Állatok Világnapja, a Madarak elegendő egy-egy szakmai út, ami
és Fák napja, a Környezetvédelmi újabb zoopedagógiai lehetőségekre
Világnap csak néhány a szervezett ihlet. Szerencsére nagyon elhivatott,
programok közül. Egyre több iskola komoly szakmai csapatunk van, s
szeretne nálunk akadályversenyeket egy-egy ötlet felvetés után mindenés vetélkedőket tartani, így külön er- ki hozzáadja a saját gondolatait, így
re a célra készültek különböző kor- sokszor egy pici ötletből egy egész
osztályok számára feladatlapok, javí- komoly projekt kerekedik ki.
– Hogy telik egy napja az állatkertben?
tó kulcsokkal a nevelőknek.
– Melyik a legnépszerűbb rendezvényük? – A napjaim nagyon változatosak.
– A legnagyobb népszerűségnek ta- Nem volt még olyan nap az elmúlt
lán a nyári tábor, a Zoosuli örvend, 18 esztendőben, hogy unatkoztam
hiszen a heti 200 gyermek közelebb- volna. Most a tavaszi időszakban az
ről ismerkedhet meg az Állatpark erdei iskolásoké a főszerep, de jelenleg is kiadványok szerkesztése, új inlakóival és kulisszatitkaival.
– Van, aki korábban táborozó volt, formációs panelek tervezése zajlik,
nem beszélve arról, hogy hetente
most pedig önöknél dolgozik?
– Rengeteg a visszatérő kisdiák, s újdonsággal szolgálunk az országos
igazi büszkeség számomra, hogy médiának. Szinte naponta jönnek
több korábbi tanítványom – akiket forgatócsoportok, zajlanak a rádió
15-18 éve elkezdtem tanítani – ma interjúk, s ha tehetem, fotózom is a
cikkekhez az állatokat.
már a munkatársammá vált.
– Hogyan zajlik a táborozók egy napja? – Válaszai igazi elhivatottságról
– A gyermekek 5 nap alatt 10 álla- árulkodnak. El tudna képzelni más
ti élménnyel lehetnek gazdagabbak. hivatást vagy a zoológia a mindene?
Nemcsak megismerkednek a különbö- – 18 éve léptem be a Nyíregyházi
ző kontinensek állataival, de tevegel- Állatpark kapuján, s tiszta szívből
nek és horgásznak is. Mivel a gyerme- mondhatom, ez a második családom.
kek naponta több mint 8 órát töltenek Itt valóban csapatmunka folyik, s úgy
az Állatparkban, van, hogy egy-egy gondolom, hogy az országban máshol
ilyen környezetben ilyen különleges
kis állat születését is végignézhetik.
– Melyik állat a gyerekek kedvence állatok nem találhatók. Szerencsésnek
érzem magam, hogy a tagja lehetek
és miért?
– A gyermekek kedvencei a mesefilm- a legdinamikusabban fejlődő magyar
ből ismert gyűrűsfarkú makik, de köz- állatkertnek.
kedvelt program az elefántetetés is.
Kondor Boglárka
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BESZÉLŐ KÉPEK

SZÍNES
TÁNC
A Börzsöny hegység egyik zárt, párás
völgyében halkan csobog a patak. A forró
nyári napfény csupán foltokban töri át a
hűsítő

lombsátrat,

fénypászmákkal

világítva meg a vízfolyást. A folyamatosan
mozgó fényfoltokat apró rovarok követik:
hol a vízfelszín felett repkednek, hol pedig
a patakban heverő kövek közt kialakuló
nyugodtabb öblökben táncolnak, érintve,
vagy éppen „hidroplánozva” a víz felületén.
Ők a táncoslegyek.

A táncoslegyek második pár szárnya elcsökevényesedett, illetve
billérré alakult, ami egy kicsiny nyúlványból és ennek végében egy
bunkószerű alakzatból áll. A repülést elősegítő billérek fel-le mozgatása
egyensúlyozó és navigációs eszközként funkcionál.
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kétszárnyúak (Diptera) rendjének egy
A
igen fajgazdag családjába tartozó
táncoslegyek (Empididae) közös jellemzője,

hogy mindegyikük kistermetű, mintegy
1-1,5 cm-es, karcsú vagy hosszúkás testű,
viszonylag kis fejű és nagy szemű rovar, szívókáik lefelé fordulnak. Szárnyerezetük
fontos határozóbélyeg lehet a népes családok és alcsaládok elkülönítésében, a közéjük
tartozó mintegy 3000 faj pontos meghatározása azonban nem könnyű feladat.
Forró nyári kirándulásaink során érdemes
hosszabb időre letelepedni egy hűvös hegyvidéki patak mellé, mert egészen változatos
élővilág mozdul ilyenkor a vízben.
Tegzeslárvák cipelik apró kavicsokból felépített színes házaikat – a tegezt –, lassan fejlődő,
néhány centiméteres szalamandralárvák gubbasztanak a vízalatti kavicsok csúcsain, fürge
cselle halrajok lebegnek a mélyebb öblökben,
felettük méretes kérészek felsorakozott csapatai hullámozva emelkednek fel s alá. Az érdekes életmódú és formabontó kinézetű élőlények közül a legélénkebbek a táncoslegyek
egyik alcsaládjának fajai (Empis sp.), illetve
egyedei lehetnek.

Varázslatos mozgásuk dinamikáját - fotós nyelven a „csíkot” - a vaku „kimerevítő” gyorsvillanása
mellett használt állandó fényű lámpák megvilágítása és a hosszabb expozíció hozta elő.

A patak vizének felületi hártyáján sikló táncoslégy 8-9 mm-es. A folyamatos
zseblámpás megvilágítás mellett láthatjuk az elmozdulás ívét és hosszát:
itt éppen nyílegyenesen haladt az 1/10 másodperces felvétel alatt.
Egyes fajok lábai erőteljesek, ragadozó jellegűek, így alkalmasak a kisebb
rovarokból álló zsákmányuk megragadására. A víz felszínén megjelenő vagy
éppen elúszó kisebb-nagyobb rovarokra rendszerint lecsapnak, míg mások
növényi nedveket fogyasztanak.

A víztükrön fáradhatatlanul „korcsolyázó”, gyorsmozgású parányi legyek megfigyelése maradandó élmény nyújthat a kék
galambok, az örvös légykapók és megannyi énekes kórusa alatt, a hűs patak kövei közt feküdve. Ugyanakkor sikeres
megörökítésük komoly technikai kihívást
jelent: erős nagyítású makróobjektívre,
vakukra, a víztükrön egy adott pontra fixen állított élességre, nagyon szűk rekeszre (a nagy mélységélesség elérése érdekében), valamint szerencsés pozíciókra,
táncmozdulatokra van szükség. A vízfelszínhez hajolva hosszan figyeltem a raj viselkedését, és így lassan képes voltam
megjósolni az egyedek várható mozgásának irányát. Alkalmanként 1000-1400
felvétel készült, amiből rendszerint csak
minden századik fotón mutatkoztak élesen a legyek, és mindössze 2-3 egyed
szánkázott, vagy röppent be a tökéletes
kompozícióba.
Örökmozgó színes táncukat sikerült egyegy pillanatra megállítanom, bemutatva elragadó miniatűr világukat.
Potyó Imre

A patak medrében egy tegzeslárva (Trichoptera) cipeli kisebb
kavicsokból és növényi részekből épített lakócsövét.
A képen a kövek felszínére tapadva egy másik tegzescsoport
(Glossosomatidae) is látható.
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M I L L I Ó É V E S C I K LU S O K

A SZUPERKONTINENS
ÉS AZ ÁRAPÁLY
Az árapály erőssége nem volt mindig akkora, mint jelenleg. A földtörténet korábbi időszakaiban bekövetkezett változásairól vannak elképzeléseink. Egy frissen megjelent kutatásban a változások okát elemezték
angol és portugál kutatók, majd ezek alapján kivetítették a változásokat az elkövetkező évmilliók időszakára.

I

dőről-időre a bolygónkat borító
kőzetlemezek szuperkontinensekké állnak össze, majd ezek szétdarabolódásával új tektonikai ciklus veszi kezdetét. Ezen ciklusok hossza
400-600 millió év, a legutóbbi, a
Pangea körülbelül 180 millió éve darabolódott fel, s 200-250 millió év
múlva áll majd össze a következő. A
kontinensek mozgásával az óceáni
medencék mérete is változik, az árapály bolygónkat körbejáró hullámainak adott hossza viszont azonos.

Amikor az óceáni medencék nagysága az árapályhullám rezonánsa, az
felerősíti magát az árapályt, s jelenkorunk a ciklusnak pont ezen szakaszában van, így ma jóval erősebb
az árapály, mint a korábbi évmilliókban volt. Az Atlanti-óceán medencéjének tágulásával a rezonancia
meg fog szűnni a jövőben, s gyengülni fog az árapály is, feltételezve,
hogy az óceánok mélysége hasonló
marad. A kontinensek és óceánok
átrendeződésével persze majd egy

másik óceáni medence válik rezonánssá, azonban mire ismét egyetlen
szuperkontinens uralja majd a Földet,
ez is megszűnik.
A következő szuperkontinens, amelynek az Aurica nevet adták, valamikor
nagyjából 250 millió év múlva áll egybe
a mai Csendes-óceán egyenlítői területein, addigra mind az Atlanti-, mind a
Csendes-óceán megszűnik, s helyette a
szétnyíló Eurázsia helyén létrejött új
óceán uralja majd a bolygót. A kutatók
a jelenlegi szuperkontinens-ciklust

A szuperkontinens és a földköpeny termikus szerkezetének ciklusai
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A szuperkontinens és a földkéreg termikus szerkezetének ciklusai

vetítik ki a jövőbeni lemezmozgásokra, mivel a ciklus elmúlt évmillióit ismerjük, és vannak tektonikai előrejelzések a következő szuperkontinens létrejöttére. Az ehhez kötődő
árapályenergiák változásait a jövőbeni tengerekhez viszonyítva lehet
modellezni. A számításokhoz a jelenlegi tengermélységi (batimetriai) adatokat leegyszerűsítették, ezzel kevésbé

hogy melyik óceáni medencében
miként változnak majd a rezonanciák
és vele az árapály viszonyai a következő
szuperkontinens mintegy 250 millió év
múlva esedékes összeállásáig. Az Atlanti-óceán mérete jelenleg is rezonáns, így
a mostani árapály energiája itt nagy.
Körülbelül 100 millió év múlva hasonló
lesz az Indiai- és a Csendes-óceáné is, s
velük együtt az akkorra az eurázsiai

feldarabolódását követő 150-200
millió év során érnek el egy maximumértéket, majd a következő szuperkontinens összeállta előtt 100 millió
évvel egy következőt.
Miért is érdekes az árapály erőssége?
Az óceánok vizének átkeverésében jelentős szerepe van az árapály erejének,
ez pedig a vízi élővilág számára nélkülözhetetlen tápanyagok eloszlására

Az Aurica szuperkontinens 300 milió év múlva

nagy felbontású kép született a mai
tengerekről, s az ezen alkalmazott árapályviszonyokat vetítették ki a jövőben várható batimetriai adatokra
(mivel arról nyilván nincs nagy felbontású adatunk, hogy milyen lesz a
jövőben például az óceán sekélyebb részeinek pontos vízmélysége). A modellezés segítségével kiszámították,

kontinens szétszakadásával kialakuló
Pán-Ázsiai-óceáné is. Mintegy 150
millió év múlva az árapály gyengülni kezd, ahogy a rezonáns óceáni
medencék mérete változik, majd
Aurica egybeforrásával eléri a leggyengébb fázisát. Az erős árapállyal
járó időszakok nagyjából 50 millió
éven át tartanak, a szuperkontinensek
Élet

hat, vagyis magának az életnek, az
evolúciónak is egyik mozgatórugója
az így változó tengeri környezet. Az
alacsony energiájú árapály időszakában a tengervíz rétegzetté válik, a
mélyebb vízben kevesebb lesz az oxigén, s így az élőlények számára kedvezőtlenebb lesz a tengerek mélye.
Landy-Gyebnár Mónika
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó

képességét

teszik

próbára.

A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

1. fejtörő – Szimeonov Todor feladványa
Megoldás:
Egy
víg csepp
víz hull... Sok
bús csepp víz jön
még... Nincs már itt csend...

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: 40
(Az óra és a perc szorzata.)
3. fejtörő – Csík Csaba feladványa
Megoldás:

Helyezzen át mindkét kétjegyű számban két-két gyufaszálat úgy,
hogy a kivonás eredménye ne változzon!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Nagymama hagyatékának része:

Írjon valamilyen szempontból azonos csoportba
tartozó szavakat a pontok helyére úgy, hogy az így kapott
szavak is értelmesek legyenek!
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ADATOK ÉS TÉNYEK
A robotok és a mesterséges
intelligencia megítélése

A digitális technológia egyre nagyobb hatással van a
társadalmi életre és a gazdaságra, kezdve a robotok és
a mesterséges intelligencia növekvő használatától,
egészen az e-egészségügy és e-közigazgatás egyre nagyobb népszerűségéig. A technológiai fejlődés mellett
ugyanakkor az is fontos, hogy az embereknek meglegyen a képességük és a magabiztosságuk ezen újfajta
technológiák használatához, bízzanak e rendszerekben, és használják ki a bennük rejlő lehetőségeket.
Az Európai Bizottság 2017 márciusában a digitalizálás és az automatizálás hatását vizsgálta a mindennapi
életre vonatkozóan. Összesen mintegy 28 ezer ember
vett részt a felmérésben az Európai Unió tagállamaiból, Magyarországon 1053 főt kérdeztek meg.
(Attitudes towards the impact of digitisation and automation
on daily life. Special Eurobarometer 460. European
Commission, 2017. május)
Annak ellenére, hogy 2016-ban az EU-ban több
mint 100 ezer multifunkciós robotot állítottak elő (az
egyféle funkcióra specializált robotok nélkül), a
megkérdezettek arra a kérdésre, hogy használtak-e
valaha, vagy használnak-e jelenleg robotot otthon
vagy munkahelyen (vagy máshol), többnyire nemleges választ adtak. Az EU-ban átlagosan 85%, Magyarországon 89% volt azok aránya, akik még sosem
használtak ilyen technológiát (Görögországban volt a
legmagasabb ez az arány, 98%). Az unióban az otthoni alkalmazás jellemzőbb volt, mint a munkahelyi (9%
és 6%), míg Magyarországon megegyezett a két
arányszám (4-4%).
Alapvetően pozitív a megítélésük e technológiáknak az
EU-ban: Dániában, Hollandiában és Svédországban az ös�szes válaszadó nyolctizede pozitívan nyilatkozott a robotokról és a mesterséges intelligenciáról általában véve, Magyarországon megközelítőleg minden második válaszadó
volt hasonló véleményen. Ezzel az arányszámmal hazánk
az uniós országok rangsorának végén szerepel, csak Görögországot, Horvátországot és Ciprust előzi meg.
A felmérést végrehajtók megkérdezték a válaszadóktól, hogy mit éreznének azokban a helyzetekben, amelyek során robotok működnek közre. Az EU-ban és
Magyarországon is leginkább a munka során nyújtott
segítségnyújtást éreznék kellemesnek. Hazánkban legjobban a robot által elvégzett műtéttől, az EU-ban pedig a vezető nélküli autóban utazástól tartanak a válaszadók.

A robotok és a mesterséges intelligencia általános megítélése
Magyarországon és az Európai Unióban

Azt is megkérdezték a foglalkoztatott válaszadóktól,
hogy mit gondolnak, a jövőben a jelenlegi munkájukat
tudná-e végezni robot, vagy mesterséges intelligencia.
Magyarországon az igen válaszok aránya 53% (6%-uk
szerint teljes egészében, 16%-uk szerint többnyire,
31%-uk szerint csak részben), míg az unióban 44%
volt. Érdemes szem előtt tartani, hogy egy 21 OECD
országra készült elemzésben (Arntz, M., T. Gregory, U.
Zierahn (2016): The Risk of Automation for Jobs in
OECD countries: A Comparative Analysis”, OECD
Social, Employment and Migration Working Papers, No.
189, OECD Publishing, Paris.) szereplő becslés szerint
az állások 9%-a automatizálható.
Magyarországon és az unió egészében is a megkérdezettek mintegy háromnegyede szerint ezen technológiák elterjedésével több állás fog megszűnni, mint amennyi keletkezik. Megközelítőleg ugyanennyien értettek egyet azzal
az állítással, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia
elveszik az állásokat az emberek elől. Ennek ellenére mind
az unióban, mind Magyarországon 10 válaszadóból 8-an
nyilatkoztak úgy, hogy a robotok szükségesek, mert olyan
munkát is elvégeznek, amely az ember számára túl nehéz
vagy túl veszélyes, 10-ből 7-en pedig alapvetően hasznosnak ítélték meg a társadalom számára ezeket.
Így összességében e technológiák megítélése kettős. A
jövőben a munkahelyeken az emberi jelenlétre bizonyára
továbbra is szükség lesz, hiszen ahogy ez a válaszadók véleményéből is tükröződik, e technológiák alkalmazása és
használata gondos irányítást, kezelést követel meg.
Szilágyi Dániel

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
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webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Itália is az olívaolaj
ősi hazája

gy újabb felfedezés szerint az olíEmegjelent
vaolaj már 700 évvel korábban
Olaszország területén,

mint ahogyan azt a szakemberek
gondolták, írja az Olive Oil Times
nevű ismeretterjesztő weboldal,
mely az élelmiszer történetével kapcsolatos információkat osztja meg a
téma iránt érdeklődő közönséggel.
A Dél-Floridai Egyetem kutatócsoportja szerint az olívaolaj eredete
egészen a bronzkorig nyúlik vissza.
Nyomait egy régi edényszilánkon
fedezték fel. A kerámiadarabot egy
olasz régész, Giuseppe Voza találta
még az 1990-es években egy szicíliai ásatáson. Két évtizeddel később,
vagyis napjainkban a siracusai Régészeti Múzeum szakemberei rekonstruálták a példányt.
„A három minta vizsgálatából kapott eredmények azt mutatják, hogy
feltehetően Castelluccio volt az az
olasz település, ahol elkezdődött az
olívaolaj termelése, több mint 700
évvel korábban, mint ahogyan azt az
Hogyan mérlegel az agy?

z ember, mielőtt cselekszik, mérA
legeli tettei előnyeit és az ahhoz
szükséges energiabefektetést; gondol-

hatunk például a reggeli ébresztőre:
„szundiztatjuk-e” az ébresztőórát
vagy inkább felkelünk. Egy új kutatás
felfedi, hogyan hajtja végre az agy
ezeket az erőfeszítést igénylő döntéseket, és hogyan számítja ki, hogy vajon
a lehetséges jutalmak fényében megéri-e energiabefektetést tenni. Az
Emory Egyetem (USA) pszichológusai
eredményüket a The Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS)
folyóiratban közölték.
Michael Treadway laboratóriumának
célja az volt, hogy megértsék azoknak a pszichiátriai tüneteknek a mechanizmusait, melyek a hangulattal,
szorongással – mint a depresszió vagy
a skizofrénia – állnak kapcsolatban,
befolyásolva a döntéshozási készséget.
A korábbi kísérletek során megfigyelték, hogy három agyterület dolgozik a
döntéshozatal folyamatában: a dorsalis
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Giuseppe Voza castelluccioi lelete

eddigi leleteken talált nyomok jelezték”
– mondta Davide Tanasi, a Dél-Floridai Egyetem munkatársa.
Davide Tanasi-nak, a történelemtudományok adjunktusának feltűnt
az edény szokatlan formája, ezért
elhatározta, hogy alakvizsgáló tesztek segítségével megpróbálja meghatározni, milyen célokra használták a
tárgyat. „Az edény belseje és formája
nem hasonlítható a Voza által talált
többi darabhoz”- mondta Tanasi„Feltehetően a Krisztus előtti harmadik
évezred végéről vagy a második évezred
anterior cingularis kéreg, az anterior
insula, és a ventromediális prefrontális
kéreg. A kutatások kimutatták, hogy
a ventromediális prefrontális kéreg
központi szerepet játszik abban, hogy a
döntéshozás során a cselekvések személyes, szubjektív értékét mérlegelje. Ám
a korábbi kutatások alapvetően ezt csak
a rizikót mérlegelő döntéshelyzetekre
igazolták. Az erőfeszítéssel kapcsolatos
döntéseknél – úgy tűnt – egy másik
idegpálya-kör aktiválódik.
Amanda Arulpragasam, a tanulmány
első szerzője olyan kísérletet tervezett,
mely lehetővé tette, hogy elkülönült
idegsejti működéseket modellezzenek
az erőfeszítés és a jutalom tekintetében.
A kísérleti alanyokat funkcionális mágneses rezonancia (fMRI) vizsgálattal
figyelték, miközben a résztvevők erőfeszítést igénylő döntéshozási feladatot
hajtottak végre. Az elvárt erőfeszítést és
a nyerhető jutalmat időben elkülönítve
jelenítették meg számukra.
Az alanyok dönthettek úgy, hogy
nem végeznek erőfeszítést és kapnak
1 dollárt, vagy végeznek némi fizikai

2018/25

elejéről származhat a lelet. Az edény belső
oldalán talált szerves anyagok maradványait kémiai módszerekkel is elemeztük, hogy
megtudjuk, mire használták a kerámiát.”
A szakemberek szerint a Castelluccioban talált edénydarab a két
másik lelettel együtt konyhai eszközként funkcionálhatott. Szicília
e dombos, délkeleti része a régészek
számára mindig tartogat meglepetéseket, melyek hűen tükrözik az itt élt
emberek kulturális szokásait. Tanasi
és munkatársai ezért is várják annyira
a vizsgálati eredményeket.

(FORRÁS:PNAS)

erőfeszítést változó nagyságú jutalomért, melynek mértéke 5,73 dollárig
terjedt. A fizikai erőfeszítés a következő volt: gyorsan kellett megnyomni
egy gombot különböző erősséggel, a
nem domináns kezük kisujját használva, mert ez a feladatot eléggé nagy
kihívássá tette ahhoz, hogy kellemetlen legyen, de nem volt fájdalmas.
A résztvevőknek egy függőleges
oszlopon megmutatták, milyen erősséggel kell megnyomniuk a gombot,
ezután azt, hogy mekkora jutalmat

A három edénydarab mindegyikén
találtak szerves anyag maradványokat, melyeket gázkromatográfiás és
tömegspektrometriás eljárásokkal
elemeztek. A csapat ezt követően
úgy döntött, mágneses magrezonancián alapuló vizsgálathoz folyamodik. Az első két elemzés eredménye olajsav és linolsav jelenlétét mutatta, melyek az olívaolaj összetevői.
A mágneses magrezonancia segítségével végül megállapították, hogy a
kerámia a bronzkorból származik.
Az olívaolaj nyomait először az
Olaszország déli részén elhelyezkedő Cosenza és Lecce településekről
származó edényeken találták meg,
melyeket a Kr. e. XVI. században
készíthettek. A most felfedezett lelet
viszont több mint 700 évvel korábbra
helyezi az élelmiszer megjelenését.
Tanasi szerint a legkorábbi olívatermesztés és olívaolaj-termelés a Földközi-tenger vidékén jelent meg, Kréta
szigetén. Egy újabb régészeti esettanulmány az Izraelben zajló olívatermesztésre is kitér, melyben inkább az
archeobotanikai szempontok szerint
(pollen, olajbogyó, levelek stb.) vizsgálják a jelenséget. A tanulmányt hamarosan az Analytical Methods című szaklap
hasábjain is olvashatják az érdeklődők.
Kondor Boglárka
fognak kapni, ha elvégzik a feladatot. Fordítva is tettek kísérletet, először a jutalmat mutatták meg, majd
azt, hogy annak eléréséhez milyen
erőfeszítést várnak a résztvevőktől.
Mindkét kísérletben, miután mindkét információhalmazt megkapták, a
résztvevőknek azonnal választaniuk
kellett, hogy az erőfeszítés-mentes
vagy az erőfeszítést igénylő változatot hajtják-e végre.
Az eredmények feltárták, hogy tisztán a ventromediális prefrontális kéreg
kap szerepet abban, hogy az elvárt jutalmat értékelje, még mielőtt minden
információ az egyén rendelkezésére
állna. A kutatásból az is kiderült, hogy
a dorsalis anterior cingularis kéreg és
az anterior insula inkább abban játszik
szerepet, hogy aközött mérlegelje a különbséget, amit a résztvevők elvártak,
és amit valójában kaptak. „Megmutattuk, hogy az erőfeszítést igénylő döntésekben is mindhárom agyterületnek van szerepe, de különböző módon, mint ahogy eddig
gondoltuk” – összegezte Treadway.
Szilágyi-Nagy Ildikó

Tényleg létezik
cukiságmutató

világ körülbelül 1 milliárd kuA
tyájának 80 százaléka él elvadult kóbor ebként. A kóbor kutyá-

kon egy-egy új gazda segíthetne.
De vajon mivel vonzhatja a kutya a
leendő gazdáját? Azzal, hogy aranyos. Tényleg van cukiságmutató
– derült ki egy új kutatásból.
Az Arizonai Állami Egyetemen
(USA) új kutatása azonban kiderítette, hogy a kiskutyákhoz törvényszerűen jobban vonzódnak az emberek.
A Clive Wynne pszichológia professzor vezette kutatócsoport az
Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and
Animals című folyóiratban számolt
be eredményeiről, melyek rámutatnak, hogy az emberek a kutyákhoz
nyolchetes korukban vonzódnak
legerősebben, ez éppen egybeesik
azzal, amikor a szuka elválasztja és
önálló életre engedi el kicsinyeit.

FORRÁS: WIKIPEDIA

Wynne kíváncsi volt, vajon van-e
összefüggés a kutyakölykök elválasztási kora – ekkor a legsérülékenyebbek – és aközött, hogy mennyire
vonzóak az emberek számára.
A kutató kísérletet tervezett kérdése
megválaszolására, melynek eredménye az előfeltevését igazolta. „Valóban
megvan a maximális cukiságnak az optimális életkora, és ez meglehetősen közel
áll ahhoz a korhoz, amikor a szuka elválasztja kölykeit” – összegezte Wynne.
Élet

„Ez az eredmény azt is megmutatja, hogyan fejlődött a kutya oda, hogy az emberi
gondoskodástól függjön. A kutya–ember
kötelék nem csupán olyasvalami, ami az
életünket teszi teljesebbé. Számukra ez
a kötelék a létezésük alapköve. Az teszi
lehetővé életüket, ha kapcsolatba lépnek
velünk, és érzelmi köteléket tudnak kialakítani” – mondta a kutató.
A kísérlet során fotósorozatot mutattak, melyben különböző korú
kiskutyák szerepeltek egyhetes kortól fiatal felnőtt korig. Ötvenegy
résztvevőt kértek fel, hogy mindegyik fotón látható állatot értékelje
aszerint, hogy milyen szinten vonzó
a kiskutya. Három különböző küllemű fajtát választottak: Jack Russell
terriert, cane corsót és amerikai-kanadai fehér juhászkutyát.
Az eredmények szerint a kiskutyák vonzereje akkor volt legalacsonyabb, amikor megszülettek,
és 10 hetes korukra emelkedett a
legmagasabbra, majd hanyatlott, és
egyenletessé vált. A cane corso kiskutyák 6,3 hetes korukban mutatkoztak legvonzóbbnak, a Jack Russell terrierek 7,7 hetes korukban, az
amerikai-kanadai fehér juhászkutyák pedig 8,3 hetes korukban.
„Körülbelül hét-nyolc hetes korban,
éppen akkor, amikor az anyjuk belefárad a gondozásukba, kitessékeli őket
az alomból, és kezdik az önálló életüket, pontosan akkor a legvonzóbbak az
emberek számára” – mondta Wynne.
Az eredmények belátást engednek
az ember-kutya viszony mélységeibe és eredetébe, mely a legrégebbi
és legtartósabb minden ember–állat
kapcsolat közül. Néhány elmélet
szerint a kutyák az intelligenciájuk
miatt élték túl az evolúció fordulópontjait, Wynne véleménye azonban
ettől eltér. „Szerintem nem a kutyák
intelligenciája az alapvető ok, hanem
az a hatalmas képesség, mellyel közeli,
erős, érzelmi kötelékeket alakítanak ki.
Ez már nyolchetes korban elkezdődik,
amikor a kiskutyák olyannyira vonzóak
számunkra” – mondta a kutató.
A kutató összegzésként elmondta,
hogy a nyolchetes kor nem azt jelenti, hogy utána nem vonzódik az ember a kutyához. Ez az életkor csupán
az ember érdeklődésének megragadására leginkább alkalmas időszak,
mely után a vonzalom a kutya egész
életére kiterjedhet a létrejött érzelmi
kötelék tartóssága miatt.
Sz.N.I.
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ÉT-ETOLÓGIA
Útvonaltervezés:
a cerkófoknak GPS nélkül
is megy

a egy vagy akár több helyet kell felH
keresnünk, nehéz a legrövidebb útvonalat megtalálni – szerencsére ma
már létezik a GPS ami segít ebben.
Egyes állatok meglepően jók az ilyen
feladatok megoldásában technika nélkül is. A Toronto Egyetem kutatóinak
cerkófokkal végzett vizsgálatai rávilágítanak arra is, miért. A térbeli döntés
sokszor komplex, hiszen nagyszámú
lehetőséget kell kipróbálni, miközben
az eredmény bizonytalan. Kiderült, a
cerkófok néhány irányadó szabályt követnek a hatékony döntés érdekében,
Ősi szerves anyagok
a Marson

Curiosity rover mérései alapján
A
két különböző felfedezésről
adott hírt a NASA és a rover adatait

feldolgozó két kutatócsoport: egyrészt a Gale-kráterben a talajból néhány centi mélyről vett minta szerves anyag tartalmáról, másrészt a
rover működési ideje alatt mért légköri metán évszakos változásáról.
A kráterben lévő
agyagtartalmú, finoman rétegzett üledékes
kőzet körülbelül 3,5
milliárd éve keletkezett.
Ebbe a kőzetrétegbe
fúrt bele a Curiosity két
helyszínen is. A mintákat a beépített kemencéjében felhevítette, majd
a tömegspekrométerével
elemezte a belőle felszálló gázok összetételét. Az
elemzés alapján aromás
és alifás szénhidrogénekre utaló jeleket talált, egy molekulát pedig közvetlenül is fel lehetett
ismerni, ez a tiofén (C4H4S) volt. A
kőzetminták összetétele a földi kőzetekből is ismert típus, kerogéntartalma
például az olajpalákban lévőhöz hasonlít. Kerogént azonban már kimutattak szenes kondrit meteoritokból is,
így a jelenléte nem az élet bizonyítéka, pusztán az élethez szükséges szerves anyagokat jelenti. A kerogének
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anélkül, hogy különösebben
sokat kéne gondolkodniuk.
Ezek a tapasztalati szabályok
megkönnyítik a komplex
döntést. Az egyik – egyébként általunk is használt –
szabály: „menj a legközelebbi még nem látogatott helyre!” A kutatók egyszerű
emelvénysort használtak a
teszthez, ahol a majmok e
szabály szerint döntöttek.
Ha azonban a körülményeket úgy változtatták, hogy ezzel
a szabállyal nem lehetett az optimálishoz közeli eredményt elérni, akkor a majmok újraterveztek, és egyes
egyedeknek sikerült a lehető legrövidebb útvonalat kidolgozni.
A kutatók további vizsgálatokat
terveznek, ahol egyéb biológiailag
fontos körülményt, pl. a étel tápanyag
tartalmát vagy hozzáférhetőségét is
kialakulása nem feltétlenül biológiai
folyamat eredménye, magmás kőzetekből is létrejöhet, így könnyen lehet,
hogy a korabeli marsi vulkanizmusnak köszönhető a jelenléte. A marsi
kőzeteket folyamatosan érő sugárzás
a szerves molekulákat a felszínen és a
talaj felső rétegeiben lebontja, s a kőzet
keletkezése óta eltelt 3,5 milliárd év
több mint elegendő volt a bontáshoz,
így a molekuláknak csak a maradékait
lehetett a mintákban felfedezni.

A közeljövő marsi küldetései során
azonban lesz lehetőség mélyebb rétegekből is mintát venni, amelyekben a sugárzás már nem végzett ekkora pusztítást.
A rover másik felfedezése a leszállása óta eltelt időszak során rendszeresen
végzett légköri metánszint-mérésekből
született. A metán évszakosan változó
mennyisége a marsi nyár végén a legmagasabb, a tavaszi és az őszi időszakban alacsonyabb, a több évi mérésből a
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változtatják a távolság mellett, és figyelik az egyes egyedek megoldását. Lehetséges, hogy az alárendelt egyedek
rástartolnak a legközelebbi, könnyen
elérhető jutalomra. A dominánsak
módosítják a tervet a legjobb falatok
eléréséhez, vagy elveszik az alárendelt
által megszerzett élelmet. A vizsgálat
sok izgalmas részletet tartogat…
Bilkó Ágnes
ciklikus változás jól kimutatható. A mérési adatokat a környezeti változókkal
(például marsi időjárás, a kráter mikroklímája, az UV-sugárzás mennyisége)
korrigálták, így a légköri metántartalom tiszta adatként mutatkozott meg.
Többféle eredete is lehet a metánnak, de
a ciklikusság valamilyen külső hatáshoz
köthetően alakul ki, így például ha a talaj mélyén klatrátok formájában tárolt,
akkor a felmelegedés nyáron nagyobb
mennyiségben engedi szabadjára a gáz
molekuláit. Pontosan kiszámították, hogy az egyes külső hatások mekkora változásokat eredményezhetnek, s
ebből csak az derült ki, hogy
egyetlen ismert hatás sem
képes teljes mértékben magyarázni a ciklusokat. Nem
kizárható a biológiai eredet
ez esetben sem, ám jelen
tudásunk szerint semmi
nem utal arra, hogy mostani élőlények állítanák elő.
A két kutatási eredmény
legfontosabb
tanulsága,
hogy a marsi életnyomok utáni vizsgálatok jó úton haladnak, s egyre több
olyan tényezőt ismerünk meg, amelyek a bolygó további kutatásait végző
szondák, roverek feladatainak meghatározásában óriási segítséget jelentenek
a tervezőknek. Bár mindkét kutatásban több évi munka fekszik, azokba
a legfrissebb (május legvégén kinyert)
adatokat is bele tudták építeni.
(Science)

KERESZTREJTVÉNY
A magyar bányászat első európai léptékű műszaki fejlesztőjét tisztelhetjük e heti rejtvényünk fő alakjában (vízszintes 1.). Kiváló műszaki
érzékkel – no meg süketséget és némaságot színlelve – elleste a
velencei rézolvasztók féltve őrzött titkát, s a Zólyom környékén létesített
csurgatókohókban neki is sikerült kinyernie ólomércből a sárga fémet.
Új rézfinomítási eljárásával sorra felvirágoztatta a felvidéki bányákat, s gondoskodott azok víztelenítéséről is vízikerékkel meghajtott
merítőművével (vízszintes 40.), sőt Mátyás király felhatalmazásával az
ország többi bányáiban is felállíttatta vízkiemelő szerkezeteit. Segédletével alakult meg 1496-ban az első hazai kezdetleges munkásbiztosítási
intézmény (függőleges 16.). A kor sikeres bankárcsaládjával, a Fuggerekkel szövetséget kötve biztosította vállalkozásaihoz a tőkét. Jó fejtést!
Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet.
A 12. heti számunkban elkezdődő rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született, 130 éve
elhunyt orvos, anatómus, antropológus nevét adják meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A bányászati műszaki fejlesztő neve. 11. Szegednél ömlik
a Tiszába. 12. Folyton, szakadatlanul. 13. Sebre ragasztják. 15. Atkákat pusztít.
16. A -ke párja. 17. Iktató, iktatás, röv. 18. Római katolikus, röv. 19. Testet ...;
megvalósul. 21. Katona Klári popénekesnő beceneve. 25. Valaki felé megnyilvánuló (pl. tisztelet). 26. Ústí ... Labem; cseh város. 28. Felvigyázó, strázsa. 29.
Mély szólam a női vagy gyermekkórusban. 31. Gyerünk már! 32. Sereg. 34. Az
Ágnes középkori német változatából származó női nevünk. 36. Tudatát vesztett,
eszméletlen. 38. Felöntött a garatra. 40. A vízikerékkel meghajtott merítőmű.
FÜGGŐLEGES: 1. A túlium vegyjele. 2. Uralomért, vezető pozícióért
vívott (harc). 3. Község a Szatmári-síkon. 4. Sóspálcika. 5. Zsakinak
is becézik. 6. Lengyel író, politikus, részt vett az 1848-as magyar

szabadságharcban (Teodor Tomasz). 7. Folyó része. 8. Mukkan, szólal.
9. Csónak vagy cipő eleje. 10. Balkezes, tájszóval. 14. Munkatárs a forgatócsoportban. 16. A korabeli munkásbiztosítási intézmény neve. 18.
... Rutjens; világbajnok holland fogathajtó. 20. Odaadó gondoskodás.
22. Épp az ő mérete. 23. Közönséges, aljas. 24. Orosz, bolgár és szerb
uralkodói cím. 27. A Pygmalion írója (George Bernard). 30. Tegező
viszony, tájszóval. 33. Római katonai egység volt. 34. Agrártudományi egyetem, röv. 35. A dél-afrikai National Airways légiforgalmi kódja
(NTN). 37. Belső válság! 39. Saint, röv.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Wartha Vince, fukszin; Pfeifer
Ignác, eozin.
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Budapest világváros
Budapest az OsztrákMagyar Monarchia idején vált világvárossá.
Mai, historizáló és szecessziós városképi arculatát a 19. század utolsó harmadában és a századforduló
időszakában nyerte el más európai fővárosok, többek
között Bécs és Párizs mintáját követve.
A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzemában látható
Akik Budapestet építették 3.0 című kiállítás visszarepíti a látogatót az időben és bemutatja, hogyan épült fel a főváros, különös figyelmet szentelve a Millenniumi Földalatti építkezés Klösz György-féle fotódokumentációjának.
A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút a kontinens
első földalatti vasútvonalaként nyílt meg 1896-ban. A
földalatti vasút építkezése 1894-ben kezdődött, amelyet
1896. május 2-án Ferenc József nyitott meg a magyar állam ezeréves fennállását ünneplő Millenniumi Ünnepségek keretében. A földalatti a pesti Belvárost kötötte ös�sze a Városligettel, a Millenniumi Ünnepségek fő helyszínével. Nyomvonala a főváros fő sugárútja, az 1870-es
években kiépült Andrássy út alatt fut. A Millenniumi
Földalatti Vasút fotódokumentációját a német származású Klösz György fényképész és műterme készítette,
amelyből összesen négy változat maradt fenn különböző
budapesti közgyűjteményekben. Az itt kiállított album
15 eredeti papír pozitívot tartalmaz, amely az Andrássy
út távlati felvételein kívül a metróállomások már elpusztult épületeit is dokumentálja (Gizella tér, Deák Ferencz
tér, Operaház, Octogon tér, Aréna út).
A kiállított eredeti grafikai anyag nagy részét az 1870es évek és az 1910-es évek között született építészeti rajzok alkotják, amelyek egységesen, kiállítási célra készült
albumokba ragasztva maradtak fenn. A tárlat június
24-ig még megtekinthető.

A „modern nő”
Mit vásárolt Jucika? – Nők a
szocialista reklámban címmel
nyílt kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A kiállítás a szocializmus
időszakának rekláméletét idézi
meg, valamint az ebből kiolvasható
női ideálkép, szerepkör változásait.
A november 4-ig nyitva tartó
tárlat a reklám fejlődésének folyamatosságát és dinamikáját mutatja
be, mindeközben feltárulnak a szocialista kereskedelmi plakátok készítésének „kulisszatitkai”, felcsendülnek a mozgóképes hirdetések közismert szlogenjei és dalai. A szocialista
reklámtörténet általános ismertetésén túlmenően a kiállítás
tárgyalja azt is, hogy mindebben milyen szerep jutott a nőknek az egyes időszakokban, és a nőket ábrázoló reklámok
milyen társadalmi szerepek lenyomatai. A látogatók választ
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Bánsághy Nóra rovata
kapnak arra, hogy mi mindent vásárolt Jucika: Pusztai Pál
grafikusnak a Ludas Matyiban több évtizeden át megjelentetett figurája, az akkori modern nő karikatúrája.

Enni, enni, enni
A biológiai realitáson, elsődleges funkcióján, az
éhség csillapításán túl az
étel a legkomplexebb jelenségek egyike: társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai és ökológiai folyamatok
eredője és következménye. Hatalmi struktúrák által erősen
meghatározott, hogy mit és hogyan termelünk és fogyasztunk. Az ételhez való viszonyunkban identitásbeli, földrajzi, financiális, egészségi, vallási és egyéb világnézeti megfontolások is érvényesülnek. Az étel – szerencsés esetben
– öröm és érzéki élvezet forrása. Fogyasztása nem csupán
mindennapi cselekvés: az étkezés közösségi esemény, társadalmi interakcióra alkalmat adó és a társadalmi kohéziót
mikroszinten elősegítő szituáció is lehet. A személyes, közösségi vagy nemzeti identitás egyik sarokköve: egy étel
vagy ital fogyasztása a kulturális identitás gyakorlásának
eszköze lehet, vagy éppen ellenkezőleg; az étel visszautasítása a politikai nyomásgyakorlás vagy stratégia aktusává is
válhat. Az ételkészítési hagyományok és a kulináris örökség pedig nem feltétlenül csak recepteken és konyhai fortélyokon keresztül szállhatnak egyik generációról a másikra,
hanem mikroorganizmusokon keresztül is.
A két helyszínen június 30-ig megvalósuló
Santopalato (Szent Szájpadlás) című kiállítás Stúdió
Galériában látható részében elsősorban az étel és az étkezés ökológiai vonatkozásai kerülnek előtérbe, míg a Koreai Kulturális Központ kiállítóterében az élelem kulturális identitáshoz kapcsolódó jelentései lesznek terítéken.

Dizájnerek, trendek
Június közepén nyílt a régió
egyik legdinamikusabban
fejlődő dizájn tematikájú
rendezvénysorozata, a Határtalan Design kiállítás.
A válogatásban 10 ország
több mint 100 tervezőjének
tárgyait nézhetjük meg az
Új Budapest Galériában.
A régiós – cseh, lengyel és
szlovák – dizájnerek munkái mellett első ízben lesznek
láthatók német, olasz, osztrák, román, svájci és szlovén alkotók által jegyzett bútorok, lakástextilek, dizájntárgyak.
Az augusztus 26-ig látható kiállításon sorozatgyártott
termékek, kisszériás darabok és műfajok határmezsgyéjén
egyensúlyozó, egyedi alkotások is szerepelnek. A kurátorok kifejezett szándéka, hogy megmutassák a dizájn sokszínűségét, üdítő frissességét, ezért az aktuális trendek figyelembevételével megalkotott tárgyak mellett egyéni látásmódot tükröző alkotói darabok is helyet kapnak.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Ahol a hajók meghalnak

Minden komolyabb infrastruktúrát
nélkülöző, homokos-iszapos tengerpartra futtatott sokemeletes hajótorzókon nyüzsgő munkáshad, a partot
borító kaotikus fémtörmelék között
fekete füsttel égő üzemanyagtócsák –
ez a dél-ázsiai hajóbontók világa, némelyek szerint pokla, ahol a legtöbb
kereskedelmi hajót eléri a végzete.
Delfinek a cápák ellen

A pekingi olimpia közönségét sokkolta az úszók cápadressze. Szinte
csak olyan úszó nyert, aki a ruhát
használta, és közben sorra döntötték
meg a rekordokat. 2008-ban több
mint 100 világcsúcs született, nagyrészt az új ruhának köszönhetően.
Természetesen az olimpián nem szerencsés, ha az dönt, kinek van jobb
felszerelése, így a cápadressz használatát hamarosan betiltották.
Majdnem perpetum mobile

Elsőként a holland Cornelis Jacobszoon
Drebbel épített a légköri nyomás és
hőmérséklet ingadozását kihasználó
órát a XVII. század elején. Hasonló
elven működő óra ketyeg az új-zélandi Dunedinben, az ottani egyetem fizika tanszékén immár több mint
másfél évszázada, gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül.
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A hátlapon

Ánizsszagú fűrészgomba
A gombák felismerését nagyban megkönnyítheti, ha az adott gombafajnak
jellegzetes szaga vagy illata van. Bár orrunk több ezer különböző szag érzékelésére képes, a gombák többsége szerencsére nem teszi próbára a szagfelismerésünket. A legtöbb gombafajnál érezhető
közönséges gombaillatot egy nyolc szénatomos alkohol (1-oktén-3-ol) okozza.
Néhány gombafajnak azonban jellegzetes szaga van. Sok gombagyűjtő ismeri például az ehető májusi pereszke
vagy a mérgező nagy döggomba jellegzetes lisztszagát, a mérgező retekszagú
kígyógomba retekszagát vagy az ehető
erdőszéli csiperke ánizsillatát. Az utóbbi
illatot érezhetjük akkor is, ha bükkösökben járva ánizsszagú fűrészgombára
(Lentinellus cochleatus) bukkanunk. Ez a
faj csoportosan nő elhalt lombos fák,
főként bükk anyagán, tuskókon, gyökereken vagy azok közelében. Húsvagy vörösbarnás színű termőtestei felfelé álló nyelv vagy lapát alakúak, félbevágott tölcsérre hasonlítanak. A kicsiny
kalapok széle sokáig behajló, majd kiterülve gyakran hullámossá válik. A kezdetben fehéres, később halványrozsdás
színű, lemezes termőréteg egészen mélyen lefut a hosszú, lefelé elvékonyodó
tönkre. A lemezeket közelről megszemlélve láthatjuk, hogy élük fűrészes. Ezt a tulajdonságot figyelhetjük
meg a nemzetség többi tagjánál is, ebből származik a fűrészgomba elnevezés. A termőtesteket közelről megszagolva vagy elvágva általában érezhetjük a jellegzetes, összetéveszthetetlen
ánizsillatot. Ritkán ugyan, de szagtalan példányokkal is találkozhatunk.
Az ánizsszagú fűrészgomba bükköseink jellegzetes, nem gyakori gombafaja, kora nyártól őszig találkozhatunk
vele. Bár ehető faj, húsa meglehetősen
szívós, és erős ánizsillata miatt nem feltétlenül ajánlott étkezésre.
Kép és szöveg: Locsmándi Csaba
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