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Lezárult a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) NKA által támogatott közös ismeretterjesztő cikkpályázata. A pályázatra olyan kutatók küldhették be munkájuk ismeretterjesztő bemutatását, akik 35 évnél nem idősebbek, és a
doktoranduszi tanulmányaikat folytatják vagy már tudományos fokozattal rendelkeznek. A pályázat célja,
hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudományok területén vagy határterületein végzett kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.
2018. június 29-én a TIT székház dísztermében került
sor az ünnepélyes díjátadóra. Az eredményhirdetést követően a díjazottak pár perces előadásban be is mutatták
a vendégeknek a cikkekben ismertetett kutatásukat.
Élet és Tudomány kategóriában Cseh Ágnes, az MTA
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézete tudományos munkatársa szerezte meg az első helyezést A tortaszeletelés tudománya
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című írásával. A második helyezést érdemlő cikket
Kopena Renáta, a madridi Universidad de Complutense
doktorandusza írta; címe: Az E-vitamin és a karotinoidok
bűvöletében, avagy mitől lesz vonzóbb egy zöld gyík hím?.
Harmadik helyezettnek Perger Krisztina, az ELTE TTK
Fizika Doktori Iskola hallgatójának cikkét választotta a
zsűri, aki a csillagászati témájú írását Két pillantás a régmúltba – rádiószemekkel címmel nyújtotta be. Különdíjas
lett Rácz-Nagy Zsófia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi
doktorandusza Jézus tényleg cölibátusban élt? című pályamunkája.
Természet Világa kategóriában az első helyezett
Czanik Csenge, az MTA Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont, Geodéziai és Geofizikai Intézet,
Kövesligethy Radó Szeimológiai Obszervatórium tudományos segédmunkatársa lett, A vulkánoktól az atomrobbantásokig – infrahang-meg figyelés hazánkban és a nagyvilágban című pályamunkájával. Második helyezést érdemelt az MTA Wigner FK Elméleti Fizikai Osztály pályázója, Takács Ádám, a Hogyan építik fel a kvarkok a
részecskéket? című ismeretterjesztő cikkével.
A díjazott pályaműveket a TIT két lapja jelenteti meg.
A Szerkesztőség

Nemrégiben egy nagyjából 130
millió éves, aprócska koponyafosszília rengette meg a paleontológia világát. A felfedezés
hatalmas horderejű, hiszen a
lelet alapján az egykori szuperkontinens, a Pangea feldarabolódása máskor történt, mint azt
a tudósok eddig gondolták. A hüllőszerű emlősök csoportja – mely bizonyos értelemben hidat képez a mai
értelemben vett hüllők és az emlősök
közt – valóságos evolúciós lázban
égett, csak más-más kontinenseken.
„A váratlanul felfedezett, különleges
koponyalelet alapján felismertünk egy,
a tudomány számára új, kozmopolita
emlőscsoportot” – magyarázta Adam
Huttenlocker, a Dél-Kaliforniai Egyetemhez tartozó Keck Orvosi Iskola
anatómiaprofesszora.
A koponyaleletről szóló részletes tanulmányt a Nature közölte. A cikk
segít annak megértésében, hogy a
korai emlősök hogyan lettek egyre
sokfélébbek rendszertani értelemben
és hogy miként terjedtek szét a fő
kontinensek közt a dinoszauruszok
idejében. A kutatók munkájukban
arra is kitérnek, hogy az egykori szuperkontinens, a Pangea feldarabolódása mintegy 15 millió évvel tovább
tartott, mint azt korábban gondolták. Ez lehetővé tette egyes korai

emlőscsoportok szétterjedésének folytatódását a kora-kréta
korban (145–101 millió évvel
ezelőtt).
„Hosszú ideig úgy gondoltuk,
hogy a kréta időszak emlősei, melyek 145–66 millió évvel ezelőtt
éltek, anatómiailag nagyon hasonlók voltak, és ökológiai szempontból nem is számítottak sokfélének
– tette hozzá Huttenlocker. –
Kutatócsapatunk jelen felfedezése, valamint más kutatók hasonlóan kiemelkedő leletanyagai azonban megerősítették, hogy ezek az
ősi emlőscsoportok már ekkor is
elfoglaltak bizonyos, speciális ökológiai fülkéket. Akadt köztük rovarevő, növényevő, ragadozó, úszó
és még vitorlázva repülő faj is. Ezek az
állatok úgy töltötték be az élő környezet
legkülönbözőbb alegységeit, ahogy azt
ma is látjuk az emlősök körében.”
„Tanulmányunkban részletesen kitérünk arra is, hogy az emlősök korai
felmenői miként vándoroltak Ázsiából
Európába és Észak-Amerikába, valamint további, déli kontinensekre” –
mondta Zhe-Xi Lou, a tudományos
publikáció egyik szerzője.
Az egész munka alapjául szolgáló
lelet egy új fosszilis fajt képvisel, melyet Huttenlocker és munkatársai
Cifelliodon wahkarmoosuchnak neveztek el. A Utah keleti részének kréta időszaki üledékeiből előkerült lelet elsőre

A Cifelliodon wahkarmoosuch rekonstrukciója (ILLUSZTRÁCIÓ: JORGE A. GONZALEZ)

Élet

A Utahból előkerült lelet koponyája
felül-, alul- és oldalnézetben
(FORRÁS: HUTTENLOCKER ÉS MTSAI)

kacifántosnak tűnő nevét a híres paleontológus, Richard Cifelli után kapta,
melyet a kutatók a „wakharmoosuch”
szóval egészítettek ki, ami a lelőhely területén élő Ute indiántörzs nyelvén an�nyit tesz: sárga macska.
A kutatók nagy felbontású computertomográfiás vizsgálatoknak vetették alá a kis koponyát, hogy jobban
megismerhessék annak felépítését.
„A Cifelliodon egy különlegesen ritka
lelet egy olyan, hatalmas gyűjtőterületről,
ahonnan több mint 150 fosszilis emlős és
hüllőszerű emlősfaj ismert, jobbára izolált
fogak és állkapcsok alapján” – mondta
James Kirkland, a cikk társszerzője,
egyben az ásatások felelős vezetője.
A becslések alapján a Cifelliodon testtömege alig haladhatta meg az 1 kilogrammot, azaz egy kisebb nyúléhoz
volt hasonló. Ez aprónak tűnhet sok
mai emlőshöz viszonyítva, de a kréta
időszak emlősei közt ez a testméret
valóságos óriássá tette a Cifelliodont.
A koponya kis szemüregekről tanúskodik, vagyis az állatnak nem lehetett túl éles szeme, sem pedig jó színlátása. Huttenlocker felvetette, hogy
a Cifelliodon esetleg éjszakai életmódot élt, és ekkor szerezte táplálékát,
feltehetően a szaglására hagyatkozva.
Huttenlocker és kollegái a Cifelliodont
a Haramiyidia csoportba sorolta, amely
az emlősök rokonságának egy kihalt
ága. A felfedezés és a hozzá kötődő
részletes kutatás alapján kijelenthető, hogy a Haramiyidiák és más
gerinces csoportok globálisan jelen
voltak a jura–kréta határán, ami azt
jelenti, hogy a Pangea feldarabolódásakor jelen levő földhidak ekkor
még mindig megvoltak.
Szabó M árton
és
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PALEONTOLÓGIA

Cifelli sárga macskája
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Az agykéreg evolúciója

Az agykéreg az agy legkülső
rétege, amely nagyrészt neuronok sejttesteit tartalmazza,
vagyis szürkeállományi régió.
Az emlősök evolúciója során
az agy ezen része mutatta a
legmarkánsabb változásokat.
Míg a kisebb testű rágcsálóknál körülbelül 0,5 mm vastag
és nagyjából sima felszínt képez, addig az embernél körülbelül 2,5 mm
vastagságú és nagymértékben felgyűrődött, tekervényes. Mivel ez a
fajok közötti különbség igen szembetűnő, régóta az agykéreg kiterjedéséhez kötik az ember kognitív
képességeinek megjelenését is.
Az agykéreg kiterjedése mögött
álló folyamatokat azonban egyelőre
kevéssé ismerjük, néhány fejlődési
rendellenesség genetikai hátteréből
következtethetünk ezekre. Ilyen például a mikrokefália, ami csökkent
agymérettel és emiatt szintén kisebb fejmérettel jár. A mikrokefáliás
személyeknél felléphetnek mozgási
vagy beszédproblémák és értelmi
fogyatékosság is. A mikrokefália
több hatás együttes következményeként is megjelenhet, ezek közül

Az ember és az egér agya között a méreten kívül az agykéreg barázdáltságában
is jelentős különbség van (FORRÁS: JESSICAHUPPI.COM).

az egyik az ASPM nevű gén mutációja. A gén terméke egy olyan fehérje,
amely az idegsejteket létrehozó sejtek
osztódásához szükséges.
Egy új kutatás az ASPM-gén és az
agykérgi barázdálódás kapcsolatát feszegette. Az ASPM-gén mutációja
egereknél nem hat jelentősen az agy
fejlődésére, ezért az amerikai kutatókból álló csoport vadászgörényeken
vizsgálta az ASPM-gén mesterséges kiütésének hatását, mert
Felül egy egészséges vadászgörény agya,
ezeknél az állatoknál
alul az ASPM kiütésének hatása. A feliratok a tekervények angol
már megfigyelhető az
elnevezéseinek rövidítései. Méretarány: 5 milliméter
agykéreg barázdált(FORRÁS: JOHNSON ÉS MTSAI., 2018)
sága. A kutatók a vadászgörények megtermékenyített petesejtjeibe juttatak be
egy mRNS-t, amiről
egy olyan fehérje szintetizálódik a sejtben,
ami az ASPM-gén
egyik szakaszát kivágja az örökítőanyagból,
ezzel működésképtelenné téve a gént.
Ezeknek a vadászgörényeknek jelentősen
kisebb volt az agyuk,
mint normális társaiknak és az agykéreg barázdáltsága is lecsökkent. Az elváltozások
az agykéreg homloki
részét érintették a legkifejezettebben.
A kutatók ezután
immunhisztokémiai
módszerrel figyelték
meg az idegsejteket
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létrehozó őssejtek elhelyezkedését
különböző életkorű egészséges és
génmanipulált vadászgörényeknél.
Az állatokból származó agyszeletekhez olyan molekulákat adtak,
amik a neurális őssejtekre jellemző egyik fehérjéhez kötődnek és
a megfelelő megvilágítás hatására
fényt bocsátanak ki, így láthatóvá
teszik ezeket a sejteket. Az őssejtek
elhelyezkedésében már a születéskor is jelentős különbségek voltak a
két csoport között és a kutatók úgy
találták, hogy az őssejtek elhelyezkedése a génmanipulált görényekben az idősebb egészséges vadászgörényekben jellemző mintázatot
mutat. Ezek alapján az őssejtek az
ASPM-gén működésképtelensége
miatt korábban vándorolnak el az
agy fejlődése közben, ami jelentős
méretcsökkenést okoz.
Érdekes módon egereknél az
ASPM-gén kiütése nem okoz hasonló hatásokat, ami arra utal, hogy az
evolúció során a gén később nyerte
az agyfejlődésben betöltött funkcióját. A kutatók szerint, a gén bizonyos
mutációi eredményeképp, a neurális
őssejtek egyre hosszabb időn át maradtak az agykamrák közelében, így
az agyfolyadékban található osztódást serkentő faktorok hosszabb ideig fejthettek ki hatást, ami az idegsejtek számának és az agy méretének
növekedésével járt. A kutatás hozzájárulhat az emberréválás folyamatának mélyebb megértéséhez, hiszen
ebben minden bizonnyal központi
fontosságú volt az agy evolúciója.
Reichardt Richárd

Jól ismert jelenség a látás
csökkenése, amikor az ember más feladatra összpontosít. Ez a változási vakság.
Egy új kutatás feltárta, hogy
hasonlóan működik a szaglás
is: illatvakság jön létre, ha az
ember olyan feladatban merül
el, mely egész figyelmét igényli. Ahogyan az emberek néznek,
de nem látnak, amikor más feladatban vannak elmerülve, úgy
elveszíthetik szaglásukat is. Ezt
a Sussexi Egyetem (Egyesült Királyság) kutatói bizonyították. A
vizuális inger újra érvényesül, ha
az ember abbahagyja azt, hogy
más feladatra összpontosítja figyelmét. Az illattal kapcsolatban
azonban ez nem működik, hiszen
csak egy rövid periódus áll az ember rendelkezésére, hogy észlelje,
mielőtt hozzászokik, és elvész annak a lehetősége, hogy érzékelje.
Sophie Forster, aki a kutatást vezette Charles Spence-szel (Oxfordi Egyetem) közösen, elmondta:
„Észrevettük, hogy amikor az emberek teljes figyelmet igénylő feladatban merülnek el, kevésbé valószínű,
hogy érzékelik a szagokat. Sokan
tapasztaltuk már, hogy dolgoztunk
egy szobában, majd bejött valaki, aki
közölte, érzi az ebéd szagát, de azok,
akik a szobában tartózkodtak, nem
érezték az illatot.”
Ráadásul mivel a szagokhoz való
hozzászokás jóval erőteljesebb,
mint más érzékszervek esetén, ha

abban az időben szokunk hozzá a szaghoz, amikor figyelmünket másvalami
köti le, s emiatt nem
érzékeljük rögtön az
adott illatot, akkor
már nem is fogjuk
megérezni. A szagok
érzékelésére egyedülálló módon mindös�sze 20 perc áll rendelkezésünkre a hozzászokás előtt – ezt a jelenséget szaglószervi
habituációnak hívják.
A tanulmányunkból
sok minden következik. Például, ha az
ember teljes figyelmét egy feladatra összpontosítja,
akkor nehezen jön kísértésbe az
étel illatától.
Az eddigi kísérletek során a kutatók arra kérték a résztvevőket,
hogy lépjenek be egy szobába,
ahol előzőleg szemes kávét helyeztek el, aminek következtében
a szobában erős kávéillat terjengett. A szobában a résztvevők
egy- vagy kétféle vizuális feladatot hajtottak végre, melyeket úgy
terveztek, hogy sok, illetve kevés
figyelemráfordítást igényeljenek.
A szoba elhagyása után megkérték a résztvevőket, hogy írják le
a szobát, és kérdéseket tettek fel,
hogy kiderítsék, vajon érezték-e
az illatot, vagy sem. Azok a résztvevők, akik a nagy figyelemigényű feladatot végezték, 42,5% százalékkal kevesebb valószínűséggel
érezték a szagot. A
résztvevők, miután
visszatértek a szobába, tipikus módon
meglepve vették észre az erős kávéillatot,
melyet ezt megelőzően teljesen figyelmen
kívül hagytak.
Következő lépésben
fenyegető szagokkal fogunk dolgozni, például
gáz- és füstszaggal. Lehetséges-e vajon, hogy
azok a sofőrök, akik a
csúcsforgalomban vezetnek, és közben még
beszélgetnek is, nem érzékelik az égett szagot,
ami figyelmeztethetné
Élet

őket a veszélyre? Vajon igaz ugyanez olyan mérnökökre is, akik sürgős
eseten dolgoznak elmerülve, és ezért
nem érzékelik például a gázszivárgást?” – vázolta a kutató a kísérletek irányát.
A kutatás második eredménye
szerint az emberek már sosem
veszik észre a szagot, ha egyszer
hozzászoktak. Ez is a tesztet követő kérdésekből derült ki, amikor konkrétan kérdeztek rá, milyen szagot éreztek a résztvevők,
miközben még a szobában tartózkodtak. A többség (65 százalék)
nem vette észre a kávé illatát, mivel már hozzászokott, miközben a
feladatot végezte.
A kutatás során az „észlelési
terhelés” hipotézist is tesztelték,
mely szerint az emberek csak addig képesek az érzéki információt befogadni, amíg a kapacitásuk
be nem telik. Ez a hipotézis jól
magyarázná az ismert változási
vakság kísérletet, mely „Látta a
gorillát?” néven terjedt el. Ebben
a résztvevőket arra kérték, hogy
számolják meg, hány labda cserél
gazdát a fehér ruhás játékosok
között. Csaknem minden résztvevő vak maradt arra, hogy közben
egy gorilla jelmezbe bújt személy
bejött, táncolt középen, majd elhagyta a színt.
„Azt gondoljuk, hogy a szagok érzékelésének időkorlátja evolúciós okkal magyarázható. A szaglórendszer
más érzékeknél előbb fejlődött ki,
ezért sokkal alapszintűbb és állatiasabb” – magyarázta Forster.
(University of Sussex)
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Illatvakságot okoz
a koncentrálás

KOVA L E N S KÖT É S S E L A R Á K E L L E N

RÉGI-ÚJ
FEGYVER

Az alábbi cikk a Budapesti
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio
Alapítvány és az Élet és Tudomány
ismeretterjesztő cikkpályázatának
I. helyezését érte el
hallgatói kategóriában.

A gyógyszerkutatás az egyik legvonzóbb iparág, nemcsak gazdasági értelemben, hanem morálisan is. Hiszen mi lehetne annál értékteremtőbb, mint emberek életének megóvására vagy épp megkönnyítésére alkalmas gyógyszerkészítmény előállításán dolgozni?

A

klasszikus gyógyszerfejlesztési
módszerek napjainkban egyre kevésbé hatékonyak, hiszen
az így megtalálható gyógyszermolekulákat már többségükben megismertük. Úgy lehet ezt elképzelni, mintha
a rendelkezésünkre álló kutatási módszerek összessége egy létra lenne, amivel egy almafáról próbáljuk leszedni a
gyümölcsöket. Vannak helyek, ahova
akárhogy nyújtózkodunk, nem érhetünk el a régi létrát használva. Amit
viszont elérünk, azt kényelmesen meg
tudjuk találni és le tudjuk szedni. A
gyógyszerkutatásban ily módon elért
gyümölcsök, vagyis a hatásos gyógyszermolekulák általában valamilyen
fehérjén fejtik ki hatásukat. Ez a célpont legtöbbször egy enzim, amely
valamilyen anyag kémiai átalakításáért felelős a szervezetben. Ez lehet lebontás, összekapcsolás, kisebb szerkezeti módosítás, de akár egy másik enzim ki- és bekapcsolása is.
Azokat a vegyületeket, amelyek
képesek meggátolni, hogy az enzimek a feladatukat ellássák, gátlószereknek vagy inhibitoroknak nevezzük (a latin inhibio – ’gátolni’ige
alapján).
Bekapcs-kikapcs

Általánosan igaz az is, hogy az enzimek működésére csak bizonyos körülmények között van szükség, és
amikor ezek a körülmények megszűnnek, az enzim aktivitása felesleges vagy akár káros is lehet. Ennek
megfelelően a legtöbb enzim aktivitása a szervezet belső szabályozása
alatt áll.
Ilyen fehérjék a szervezetünkben a
kináz enzimek is, amelyek egy foszfátcsoportot tudnak hozzákapcsolni más
fehérjékhez, ezzel aktiválják azokat.
Az így „bekapcsolt” fehérjék számos
biokémiai folyamatot hozhatnak
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A daganatos megbetegedések minden esetben szabályozatlan sejtosztódás következtében
alakulnak ki – ennek kiváltó oka azonban igen változatos lehet

működésbe, többek között sejtosztódásra is indíthatják az adott sejtet. Ha
ez a folyamat kicsúszik a szervezet szabályozása alól, akkor egy sejtcsoport
folyamatos osztódásnak indulhat, függetlenül attól, hogy az élettanilag szükséges-e. A „túlműködő” kináz enzimek folyamatos aktivitása miatt sejtburjánzások, hétköznapibb kifejezéssel
élve rákos daganatok keletkezhetnek.
Ezek alapján érthető, hogy a rákos
megbetegedések gyógyszeres terápiájában kiemelt jelentőséggel bírnak a
kináz inhibitorok, vagyis azok a
gyógyszermolekulák, amelyek képesek gátolni a kináz enzimek működését. Hogyan tudják kifejteni gátló hatásukat ezek a vegyületek? Általában
kémiailag kötődnek a célfehérjéhez,
és így képesek meggátolni annak
rendeltetésszerű működését. Ez a kötődés többféle lehet, viszont a gyógyszerkutatók hosszú évtizedeken keresztül egyetértettek abban, hogy a
gyógyszerek tervezése során az úgynevezett nemkovalens kölcsönhatásokat kell előnyben részesíteni. Ilyenek
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lehetnek például az elektrosztatikus
kölcsönhatások ellentétes töltésű ionok között (röviden ionos kölcsönhatások), illetve a kémiában jól ismert,
némileg gyengébb kötődést biztosító
másodrendű kötések. A lényeg, hogy
minden fizikai-kémiai kötőerő felmerülhet, amely nem kovalens.
Iskolai definíció szerint kovalens
kötés az, amelyet két atom között két
közös elektron hoz létre. Jelen esetben
a két kötőpartner egyike a gyógyszermolekula, a másik partner pedig
maga a fehérje, pontosabban annak
egy aminosav-oldallánca. Fontos
megemlíteni, hogy csak bizonyos
aminosavak képesek kovalens kötést
kialakítani, ezek közül is a leggyakrabban célba vett a cisztein. A kovalens kötés nagyon erős és stabil, olyannyira, hogy normál körülmények
között legtöbbször felbonthatatlan.
A klasszikus gyógyszerkutatás eddig tehát csak a nemkovalens kötődést helyezte előtérbe, mivel bizonyíthatóan káros mellékhatásokat és akár
súlyos mérgezést is okozhatnak olyan

hány új „penicillinmoleku- kötődő kináz inhibitorok fejlesztését
lát” hagytak figyelmen kí- lehetővé tenni. Ezek bemutatása
vül a gyógyszerkutatók, előtt azonban ki kell térnünk arra,
amíg tudatosan kerülték a hogy kémiai értelemben hogyan
kovalens kötődésre képes épülnek fel ezek a molekulák. Alapvegyületeket? Ugyanakkor vetően két szerkezeti egységre ta– a tisztánlátás végett – le golhatjuk ezeket a vegyületeket, ezt
kell szögezni, hogy a kova- az osimertinib nevű kereskedelmi
lens inhibitorokkal nagyon forgalomba került kovalens kináz
markáns hatást lehet elérni, inhibitor példáján jól láthatjuk. Az
hiszen az a fehérje, ame- egyik egység egy kovalens kötés kilyen kötődik a molekula, alakításáért felelős funkcióscsoport,
végérvényesen „tönkre- vagyis a kötőfej, míg a másik része
megy”. Bizonyos esetek- a molekulának a fehérjével való
Az osimertinib egyike a négy kereskedelmi forgalomba
ben azonban éppen erre le- egyéb kölcsönhatásaiért felelős
került kovalens kináz inhibitor vegyületnek.
het szükség. Úgy is mond- nemkovalens váz.
Jól láthatóan két fő szerkezeti egysége van:
hatjuk, hogy drasztikus
Mindkettő kulcsfontosságú egyséa nemkovalens váz és a kötőfej.
helyzetek drasztikus meg- ge egy kovalens inhibitornak, hiszen
vegyületek, amelyek képesek kovalens oldásokat kívánhatnak. Érthető te- a kötőfej felel a kovalens kötés kialakötést kialakítani egy fehérjével. Kép- hát, hogy miért alakult úgy napja- kításáért, mindamellett nem kisebb
zeljük csak el, hogy ez a felbonthatatlan inkra, hogy a kovalens inhibitorok jelentőségű a nemkovalens váz szekötés nem a célfehérjével, hanem egy kutatása leginkább a rákterápiában repe sem, hiszen ez biztosítja a
jól működő és fontos enzimmel alakul lehet kecsegtető terület. A téma új- gyógyszermolekula célpont-szelekki. Ez azt jelentené, hogy a kívánt hatás szerűségét és egyben a siker nehézsé- tivitását. Egy gyógyszer terápiás alhelyett egy másik életfolyamatba „szól- gét is jól mutatja az a tény, hogy ed- kalmazása során fontos célunk a céltunk bele”, amely eddig teljesen rendel- dig összesen négy ilyen vegyület ke- fehérjén történő megfelelő hatás eltetésszerűen működött. Ez természete- rült gyógyszerként kereskedelmi érése mellett az is, hogy a szervezet
összes többi enzimére lehetőleg minisen beláthatatlan következményeket és forgalomba.
Kutatásaink során mi is ezen a te- mális vagy ideális esetben semmilyen
veszélyeket rejt magában.
rületen dolgozunk. Munkánkkal és hatást ne gyakoroljunk. A célpontÚttörő sikerek
eredményeinkkel szeretnénk bizton- szelektivitás tehát azt jelenti, hogy az
Sokáig úgy gondolták tehát, hogy ha ságosabb és hatékonyabb kovalensen inhibitorunk csak az általunk gátolni
egy molekula képes kovalens kötődés
Egy, a kötőzsebbe jól illeszkedő gyógyszermolekula,
kialakítására, akkor nem válhat belőamely kényelmesen el tud helyezkedni az üregben
le gyógyszervegyület. Ennek tudatában meglepő az a felismerés, hogy
egészen páratlan gyógyszeripari „sikertörténetek” születtek olyan molekulák nyomán, amelyek hatását kifejezetten egy kovalens kötés kialakítása biztosítja. Ide sorolhatók olyan,
mindenki számára jól ismert gyógyszervegyületek, mint az aszpirin vagy
a penicillin, amelyek sok évtizedes,
töretlen sikere vitathatatlan. Ezeket a
gyógyszereket még tulajdonképpen a
heurisztikus gyógyszerkutatás idejében „szedték le a fáról”, mondhatni,
létra sem kellett hozzá. Hosszú évtizedekig alkalmazták őket sikeresen
anélkül, hogy a hatásmechanizmusukat pontosan ismerték volna.
Lehetne még sorolni a példákat
(omeprazol, szelegilin), amelyek rámutatnak arra, hogy egy gyógyszermolekula lehet hasznos, hatásos és sikeres annak ellenére – és ezekben az
esetekben épp attól –, hogy kovalens
kötést tud kialakítani egy fehérjével.
Joggal merül fel a gondolat, hogy vajon
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kívánt fehérjén fejtse ki hatását, míg
más fehérjéket hagyjon érintetlenül.
Hogyan tudja a kovalens inhibitor
nemkovalens váza ezt számunkra
biztosítani?
A kötőzseb barlangjában

A válaszhoz képzeletben a gyógyszermolekula helyébe kell lépnünk és bemászni a fehérje úgynevezett
kötőzsebüregébe. Így nevezzük azt a
térrészt, amelyben a gyógyszer kötődni
tud az enzimhez. A kötőzseb tulajdonképpen egy barlang, amelyben a
nemkovalens kötések olyanok, mintha
egyszerű kapaszkodók lennének. Képzeljük el, hogy a két kezünket – mint
két nemkovalens kölcsönhatást – csak
előre vagy épp csak oldalra tudjuk kitartani! Ekkor nagyon fontos, hogy a
barlangban hol vannak ezek a kapaszkodók. Érthető, hogy az oldalt elhelyezkedő kapaszkodók számunkra
semmit sem érnek, ha csak előrefele
tudjuk kinyújtani a kezünket. Azt is
könnyen beláthatjuk, hogy a mennyezetről belógó nagy szikla is igen kényelmetlen tud lenni, ha emiatt nem
fér oda a fejünk. Ha képtelenek vagyunk megkapaszkodni vagy nem férünk el kényelmesen, tovább állunk és
egészen addig megyünk, amíg találunk egy olyan üreget, ahol minden
kapaszkodó tökéletes helyen van és kényelmesen elfér minden testrészünk.
Pontosan így kell elképzelni a gyógyszermolekulák célpontkötődését is,
ahol a barlang falát szikla helyett aminosavak alkotják és kettő helyett több,
akár négy-öt „kezünk” is lehet.
Ha jól ismert a célfehérje kötőzsebének szerkezete (tehát a kapaszkodók elhelyezkedése), tudunk olyan gyógyszermolekulát tervezni, amelynek
nemkovalens kölcsönhatásai tökéletes
pozícióban helyezkednek el. Ennek
eredményeként a vegyület szelektíven
kötődhet a kívánt célfehérjén, így elkerülhetünk számos káros mellékhatást.
A kovalens inhibitorok estében a szelektivitás kettős módon valósul meg.
Egyrészt a nemkovalens váz másodrendű kötéseinek térbeli elrendeződése
már önmagában biztosítja ezt, másrészt
ezek egy adott pozícióban „rögzítik” a
molekulát a kötőzsebben, így a kovalens
kölcsönhatás is csak akkor tud kialakulni, ha ebben a térállásban a kötőfejegység
és a támadható aminosav-oldallánc
egymáshoz közel kerülnek.
840



Élet

és

Tudomány



Az ábrán látható színes szalagokon az egyes vegyületek reaktivitása van feltüntetve. Látható,
hogy a reaktivitás széles skáláján mindhárom kötőfejtípusból találhatunk példát.

Természetesen maga a kötőfej is sokféle lehet, hiszen a szerves kémia tárháza hatalmas. Bár a lényeg ugyanaz (a
kovalens kötés kialakítása), erre a célra
számos különböző reaktivitású funkciós csoport lehet alkalmas. A kémiai
különbözőségük miatt az egyes kötőfejeket kémiai reaktivitásuk szerint
kötőfejtípusokba, a szerkezetük alapján
pedig további alttípusokba sorolhatjuk.
Ezek nagyon változatosak, egymáshoz
képest egészen eltérő kémiai úton tudnak a célponthoz kapcsolódni. Látható
tehát, hogy mind a nemkovalens vázegység, mind a kötőfejegység gondos
megválasztása, tervezése és optimalizálása is fontos feladat kell hogy legyen
egy kovalens inhibitor fejlesztése során.
Kötőfejcsaládok

Amennyire egyértelmű és logikus ez a
következtetés, a kötőfej optimalizálása
olyannyira nehéz és bonyolult feladat
beépíteni a gyógyszertervezési és -fejlesztési folyamatokba. Az elmúlt évtizedben az a trend alakult ki, hogy jobbára egy bizonyos kötőfejtípust alkalmaztak, gyakorlatilag minden elfogadott kovalens inhibitor esetében. Ez a
típus az úgynevezett Michael-típusú
addíciós kötőfejegység, amelyre példát
az osimertinib esetében már mi is láthattunk. Mivel, ahogy már korábban említettük, a kötőfejek optimalizálása is lényeges, kutatómunkánk során jelentősen bővítettük a felmerülő kötőelemek
számát, és összesen 36 kötőfejtípust hasonlítottunk össze, amelyeket több családba soroltunk be a kémiai reaktivitásuk szerint. Ezek a típusok a Michaeltípusú addíciós, az egyéb addíciós és
a szubsztitúciós kötőfejek. Minden
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esetben megvizsgáltuk a kovalens kötés
kialakulásának időbeli lefutását egy fehérjét helyettesítő modellvegyületen,
továbbá néhány fehérje bevonásával kiértékeltük a mérések alapján választott
kötőfejek enzimekre kifejtett hatását is.
Mindemellett számos elméleti kémiai
paramétert határoztunk meg, hogy
ezekkel a kötőfejek reaktivitását és alkalmazhatóságát előre jelezhessük. Egyértelműen kiderült, hogy a Michaeltípusú addíciós kötőfejtől eltérő kémiai
csoportok képviselői is képesek ugyanazt a reaktivitási skálát lefedni.
Ez az eredmény tehát alapot szolgáltathat arra, hogy új típusú kötőfejeket is
bevonjunk a kovalens inhibitorok fejlesztésébe. Munkánk eredményeként
kialakítottunk egy válogatási és értékelési módszert, amellyel széles skálán lehet a különböző kémiai csoportba tartozó kötőfejtípusokat vizsgálni és jellemezni. Ezeket az eredményeket felhasználva kiválaszthatjuk azt a néhány
kémiai szerkezetet, amelyek a további
gyógyszerfejlesztési lépések során kiváló kiindulási pontot adhatnak. Ezzel
bővíthetjük a figyelembe vehető és elérhető gyógyszermolekulák számát, tehát gyakorlatilag meghosszabbíthatjuk
azt a bizonyos létrát.
Jóllehet, ez idáig a kovalens inhibitorok fejlesztése során inkább a
nemkovalens váz optimálására fektették a hangsúlyt, az eredményünk hozzájárulhat ahhoz, hogy ezzel egy időben a kötőfej finomhangolása is megvalósulhasson. Bízunk abban, hogy
ezen az úton haladva jóval nagyobb
eséllyel találhatjuk meg az új évszázad
„penicillinjét”.
Petri László

F U T BA L LTÖ RT É N E L E M

EURÓPAI LABDARÚGÓVILÁGBAJNOKSÁGOK
Június 14-től július 15-ig egy hónapon keresztül Oroszországra figyel a világ, ahol a 21. labdarúgóvilágbajnokságra kerül sor. A VB-k 1930 óta íródó történelmében összességében tizenegyedszer lesz
európai házigazdája a mundialnak. Kétrészes sorozatunk az elmúlt tíz európai VB történetét járja be
az 1934-es olaszországi VB-től egészen a 2006-as németországi seregszemléig.
A rendező kiválasztása ez1.
úttal
is a Nemzetközi Labrész
darúgó-szövetség rotációs
rendszere szerint történt: minden világbajnokságra megjelölnek egy
kontinenst, és csak onnan jelentkezhetnek országok a rendezésre. A
2018-as VB-re Anglia, Oroszország,
valamint közösen Belgium és Hollandia, illetve Spanyolország Portugáliával kandidált. A világbajnokság
selejtezőiben ezúttal is több mint 200
ország versengett, a selejtezők után
32 csapat vehet részt a tornán, amelynek címvédője a 2014-es brazíliai
VB-n győztes Németország.
Szárnypróbálgatások
a háború előtt

Az 1934-es labdarúgó-világbajnokság az 1930-as Uruguayban rendezett VB után a futball történetének 2. világbajnoksága volt, melyet
mindössze két hét leforgása alatt,
1934. május 27-étől rendeztek meg
Olaszországban. Ez volt az első
olyan VB, amelyre már kellett selejtezőket játszani. A selejtezőkben a 16
részvételi helyért 32 ország indult. A
világbajnoki címvédő Uruguay nem
volt hajlandó részt venni az eseményen azzal az indokkal, hogy négy
évvel korábban számos európai válogatott nem vállalta be a dél-amerikai
utat, így az 1934-es világbajnokság
volt az egyetlen, amin a címvédő
nem volt jelen.
Annak ellenére, hogy Olaszország
rendezője volt a tornának, neki is selejtezőt kellett játszania. A VB ebből
a szempontból is kivétel volt, mint
egyedüli alkalom, hogy a házigazda
nem volt automatikusan a mezőny
tagja. A 16 válogatott többségének

Elkezdődött a 2018-as labdarúgó-világbajnokság

egyébként ez volt az első világbajnoki szereplése, beleértve a 12 európai
válogatott közül 9-et: Olaszország,
Németország, Spanyolország, Hollandia, Magyarország, Csehszlovákia, Svédország, Ausztria és Svájc.
A döntőre június 10-én került sor
Rómában, 50 ezer néző előtt. A találkozó 76. percében a csehszlovákok
megszerezték a vezetést. Az olasz
csapat azonban nem adta fel a küzdelmet és a 81. percben egyenlített.
A hosszabbításban a legendás olasz
játékos, később stadionnévadó, Giuseppe Meazza megsérült, azonban
ennek ellenére gólpasszt adott, amivel a 95. percben Olaszország eldöntötte a világbajnoki cím sorsát. Az
olasz csapat kitartásával és játékosai
képességeivel is kitűnt a mezőnyből,
megérdemelten lett világbajnok.
Ami Meazzat illeti: 17 évesen debütált az Internazionale-ban, az első
Élet

szezonjában 38 gólt szerzett 29 mérkőzésen. Második szezonjában 33 góllal olasz gólkirály lett. Ezt a bravúrt
két másik szezonban is megismételte.
Az olasz első osztályban, a Serie A-ban
262 gólt szerzett 443 meccsen. Ez
minden idők harmadik legjobb eredménye a bajnokságban. Milánóban az
ő nevét viseli az Internazionale és az
AC Milan közös stadionja.
Az 1938-as, 3. labdarúgó-világbajnokságot Franciaországban rendezték június 4–19. között. A VB selejtezőire immár 37 ország válogatottja
adta be nevezését, a végső tornán
azonban csak 16 csapat vehetett
részt. Első alkalommal fordult elő,
hogy a házigazda Franciaország és a
címvédő Olaszország alanyi jogon
résztvevő lett. A maradék 14 hely a következőképpen alakult: 11 európai és 3
nem európai ország: Brazília, Holland-India és Kuba. A történelem
és
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A tornán 16 ország vett
részt, a rendező Svájc és a
címvédő Uruguay automatikus részvételével. A
maradék 14 hely 11 európai, 2 amerikai és 1 ázsiai
ország számára volt biztosítva. Skócia, Törökország
és Dél-Korea első alkalommal szerepelt a világbajnokságon. Ausztria 1934 után
ismét kijutott. Törökország
2002-ig, Dél-Korea 1986ig nem volt résztvevője a
világbajnokság mezőnyének. Érdekesség, hogy a
rövid ideig fennálló Saarvidék is részt vett a selejtezőkben.
Az 1958-as, 6. labdarúgó-világbajnokságot Svédországban tartották június
Guiseppe Meazza és Sárosi György kézfogása
8-ától június 29-éig. A FIFA
az 1938-as világbajnoki döntő mérkőzése előtt
már 1950-ben kiválasztotta a rendezőt. A döntőt
élő jeleként a 16 csapatos tornát vé- Brazília nyerte 5:2-re a házigazda
gül 15 résztvevővel bonyolították le, Svédország ellen. A torna gólkirálya
mert Ausztria az Anschluss miatt ennek ellenére egy francia, Just Fonvisszalépett ( játékosainak egy része taine lett 13 találattal. A mundial viugyanakkor a német válogatottban lágméretűvé válásának útját mutatja, hogy a selejtezők során már 55
lépett pályára).
Meazza csapatkapitányi vezérleté- válogatott versengett a 16 kiadó hevel az olaszoknak imponáló játékkal lyért. A selejtezők végén története
sikerült megvédeniük világbajnoki során először kvalifikálta magát a
címüket, éppen a magyar válogatott
ellen. Olaszország a döntőben 4:2-re
Pelé
győzött Magyarország ellen. Ami
egyébként a VB nézőszámait illeti,
összesen 18 mérkőzést rendeztek,
melyen közel 500 ezer néző szurkolt
a csapatoknak, meccsenkénti átlagban pedig 27 ezer drukker.
A berni pokoltól
a 17 éves Peléig

Az 1954-es labdarúgó-világbajnokság az 5. labdarúgó-világbajnokság
volt, melyet Svájcban rendeztek június 16. és július 4. között. Világbajnoki címért érkezett, de meg kellett
elégednie a második hellyel a korszak kimagaslóan legjobb nemzeti tizenegyének, az aranycsapatnak nevezett magyar válogatottnak. A FIFA
kimagasló hatású elnökéről elnevezett Jules Rimet-kupát az NSZK
hódította el, miután a döntőben
Helmut Rahn vezérletével 3:2-re
győztek a mieink ellen a berni
Wankdorfstadionban.
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szovjet válogatott, továbbá először
(és eddig utoljára) jutott ki mind a
4 brit válogatott a világbajnokságra.
A torna lebonyolítása változott a
4 évvel korábbiéhoz képest: 16 válogatott kvalifikálta magát a tornára,
de ezúttal mindenki játszott a csoportja többi tagja ellen legalább egyszer, döntetlen esetén hosszabbítás
nélkül. Ha a csoportmérkőzések végén a csoportok második és harmadik helyezettjei azonos pontszámmal
álltak, következett a rájátszás, és a
győztes jutott a negyeddöntőbe. Ha ez
a mérkőzés döntetlennel zárult, a gólkülönbség döntött. Ha egy csoportban
az első két helyezett állt azonos pontszámmal, a gólkülönbség döntött.
A 4. csoportban, a későbbi győztes
brazil válogatottban egészen az utolsó, Szovjetunió elleni csoportmérkőzésig nem lépett pályára a torna felfedezettje, Pelé. Ezen a mérkőzésen,
bár még nem talált a kapuba, a brazil
válogatott győzni tudott. A győzelemnek köszönhetően a „Selecão” a
csoportját is megnyerte. Ezelőtt a találkozó előtt a brazil válogatott 0:0-s
döntetlent játszott Anglia ellen, ez
volt a világbajnokságok történetének
első gól nélkül végződő mérkőzése. Az
angol csapat végül rájátszásra kényszerült, ahol a Szovjetunióval találkoztak,
s 1:0-ra a szovjetek diadalmaskodtak,

így ebből a csoportból a szovjet csapat jutott a negyeddöntőbe. Az említett rájátszásra szükség volt többek
között a VB 3. csoportjában is, amelyen Wales 2:1-re legyőzte Magyarországot. A magyar válogatott
ugyanakkor az 1956-os forradalom
és az ezt követő emigrációk miatt
nagyon meggyengülve szerepelt
ezen a VB-n. Jellemző, hogy a négy
évvel korábban ezüstérmes csapatból
mindössze négyen, Grosics Gyula,
Bozsik József, Budai László és
Hidegkuti Nándor maradtak hírmondónak a válogatottban.
Az elődöntőben a házigazda Svédország tovább folytatta addigi menetelését a tornán, az NSZK-t győzte le
viszonylag könnyen, 3:1-re, bár ez
Erich Juskowiak kiállításának (ő lett a
második kiállított játékos a világbajnokságokon, az első 1930-ban volt),
valamint a híres német csapatkapitány, Fritz Walter sérülésének is volt
köszönhető (ez a sérülés egyben karrierje végét is jelentette). Mivel cserélni először az 1970-es világbajnokságon
lehetett, így a német válogatott 9 emberrel fejezte be a mérkőzést.
A másik elődöntőben, a Franciaország–
Brazília találkozón Just Fontaine hiába
szerzett 2 gólt, a brazilok nagyszerűen
játszottak, és végül 5:2-es győzelemmel
jutottak a döntőbe, ahol Svédország
várt rájuk. Ezen a mérkőzésen Pelé
mesterhármast szerzett.
A bronzmérkőzésen a francia válogatott nagyrészt Fontaine 4 góljának
köszönhetően 6:3-ra legyőzte az
NSZK válogatottját. Fontaine végül
azóta is megdönthetetlen 13 találattal lett gólkirály. A döntőt Solnában,
50 ezer néző előtt rendezték. A brazil válogatott már a 4. percben gólt
kapott, ám nem sokkal ezután Vavá
egyenlített. Ő később még egy gólt
szerzett. A második félidőben már
nem volt esélye a svéd válogatottnak, ugyanis előbb Pelé duplázott,
majd a 68. percben Mario Zagallo is
betalált. Ezután a svéd csapat már
csak szépíteni tudott, ezzel kialakult
az 5:2-es végeredmény. Brazília
ezen a tornán szerezte meg első világbajnoki címét. Az akkor 17 éves
Pelé egyébként már 1957-ben bemutatkozott hazája válogatottjában, továbbá Pelé az egyetlen futballista,
akinek három VB-aranyérme van
(1958, 1962, 1970), noha 1962-ben

A német Gerd Müller,
a nemzet bombázója

izomhúzódásos sérülése miatt a legtöbb meccsen nem játszhatott.
Két hazai siker

Az 1966-os 8. VB-t 1966. július 11. és
30. között rendezték Angliában. A
tornát a házigazda angol válogatott
nyerte, miután 4:2-re győzött az
NSZK ellen, megszerezve ezzel első
(és eddig egyetlen) világbajnoki trófeáját. A döntőt a londoni Wembleyben rendezték. Ez volt egyébként az
utolsó világbajnokság, melyet még
fekete-fehérben közvetítettek. A
torna helyszíni nézettsége pedig egy
28 évig tartó rekordot állított fel a
nézőszámok tekintetében, ezt csak
az 1994-es Egyesült Államokban
rendezett világbajnokságon sikerült
megdönteni. Rekordszámú ország
(74) indult a selejtezőkben is. A VB 16
tagú mezőnyének Anglia rendezőként, Brazília pedig címvédőként
automatikusan résztvevője volt. Portugália és Észak-Korea első alkalommal jutott ki a világbajnokságra. Miután kiderült, hogy az afrikai kontinens győztesének még egy selejtezőt
kell játszania az ázsiai vagy az óceániai térség győztesével, 16 afrikai ország bojkottot hirdetett. A mérkőzéseket 7 város 8 stadionjában rendezték. Anglia a harmadik rendező ország, amely világbajnokságot nyert,
az elsőt Uruguay 1930-ban, a másodikat Olaszország 1934-ben, s most
játszották a második olyan döntőt,
amely hosszabbításban dőlt el.
Az 1974-es labdarúgó-világbajnokságot 1974. június 13. és július 7. között
rendezték meg. A 10. VB házigazdája
az NSZK volt. Nyugat-Németország
Élet

1966. júliusában kapta meg a rendezés
jogát a FIFA-tól. Ezen a tornán adták
át először az olasz szobrász, Silvio
Gazzaniga által megalkotott FIFA
World Cup Trophy-t, ami jelenleg is a
világbajnokság trófeája. Az előző trófeát, a Jules Rimet-kupát 1970-ben
Brazília harmadszor is megnyerte, így
örökre megtarthatta azt. A világbajnokságot végül a rendező ország csapata nyerte, miután a döntőben 2:1-re
legyőzte Hollandiát. A világbajnoki
győzelem immár a második címe volt
az NSZK-nak az 1954-es diadalát követően.
Az NSZK-t a FIFA 1966. július
6-án választotta ki rendezőnek
Londonban. Érdekesség, hogy az
1978-as és az 1982-es világbajnokság rendező országairól is ekkor
döntöttek. A tornára rekord nevezés érkezett, 91 ország küldte el jelentkezési lapját. A selejtezők után a
világbajnokság döntőjében 16 nemzet válogatottja vehetett részt. A
mérkőzéseket az NSZK 9 stadionjában rendezték.
A selejtezőkből néhány magasan
jegyzett válogatottnak nem sikerült
kijutni a tornára. Anglia is közéjük
tartozott: Lengyelországgal szemben
maradt alul a selejtezőcsoportjában.
Franciaország, Spanyolország és Magyarország szintén sikertelenül zárta
a világbajnoki selejtezőket. Zaire
ugyanakkor az első fekete-afrikai ország volt, melynek sikerült kvalifikálni magát a világbajnokságra. A
nyitó mérkőzést a FIFA ezen a tornán vezette be, a négy évvel korábbi
világbajnoknak kellett a torna első
mérkőzését megvívnia.
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A magyar válogatott 1966-ban

A csoportkör során két csapat különösen erőteljes benyomást keltett. Hollandia bemutatta a totális futball módszerét, melyet az AFC Ajax klubcsapatától „vettek át”. A hollandok első alkalommal játszottak világbajnoki
döntőt, amit többek között a csoportjuk megnyerésével értek el, miután
Uruguayt és Bulgáriát legyőzték,
Svédországgal pedig döntetlent játszottak. Lengyelország ezalatt a maximálisan elérhető pontszámot szerezte meg a
csoportjában, melyben két, a torna esélyesének számító csapat is szerepelt. Argentínát 3:2-re, Haitit 7:0-ra verték
meg, majd Olaszországot 2:1-re.
Különös módon a második csoportkörös rendszer mérkőzései valójában
az elődöntőknek feleltek meg. Az
A csoportban Hollandia és Brazília
úgy mérkőzött meg, hogy az előtte
lévő két mérkőzésükön a maximális
pontszámot szerezték meg. A B csoportban ez ugyanígy igaz volt az
NSZK-ra és Lengyelországra is –
ezért ennek a két mérkőzésnek a győztesei játszhatták egymással a döntőt.
A döntőben Nyugat-Németországot Franz Beckenbauer vezette, míg
a hollandok sztárja Johan Cruijff
volt, valamint a totális futball rendszere, ami elkápráztatta a nézőket.
Mindössze egy perc telt el, amikor
Cruijff szólóját követően Uli
Hoeneß a német büntetőterület közelében szabálytalankodott a hollanddal szemben, a megítélt tizenegyest Neeskens értékesítette, így
Hollandia megszerezte a vezetést.
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Ez a büntető volt az első alkalom,
hogy tizenegyest ítéltek a világbajnokság döntőjében. A németek igyekeztek talpra állni, a 26. percben
Bernd Hölzenbein elesett a holland
büntetőterületen belül, a brit játékvezető pedig újabb vitatható büntetőt ítélt. Paul Breitner vállalta a tizenegyes rúgását, amiből gólt szerzett. A továbbiakban Nyugat-Németország erős nyomást gyakorolt,
aminek a 43. percben meglett az
eredménye: Gerd Müller a rá jellemző stílusával lőtt egyet, amivel megfordította az eredményt. Müllernek
ez pályafutása utolsó gólja volt a válogatottban. A második félidőben
Müller ismét szerzett egy gólt, amit
les miatt érvénytelenítettek. A 85.
percben Hölzenbein újra szabálytalankodott a büntetőterületen belül,
de ezúttal nem ítéltek tizenegyest.
Végül Nyugat-Németország az
1972-es Európa-bajnokság után az
1974-es világbajnokságot is megnyerte. Ez volt az első és a spanyolok
2010-es győzelméig az egyetlen eset,
amikor az Európa-bajnok megnyerte a világbajnokságot is (Franciaország szintén birtokolta mindkét trófeát egy időben, de ők előbb az
1998-as vb-t, majd azt követően a
2000-es Eb-t nyerték meg). A
„nemzet bombázója”, a német Gerd
Müller pedig pályafutása két világbajnokságán összesen 14 gólt szerzett, amivel megdöntötte Just Fontaine 13 gólos addigi rekordját.
M aczák M árton
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jellegzetes futball-labda kialakulása az 1846-os cambridge-i
határozatra vezethető vissza,
amikor a sportág elvált a rögbitől és a
labdarúgás önálló útra tért. Több évtized eltelte után a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kezdeményezte, hogy a nemzetközi mérkőzéseken egységes labdát alkalmazzanak. A futball-labda eleinte olyan
volt, mint a mai röplabda vagy vízilabda, azaz hosszúkás bőrszeletekből
varrással alakították ki, felfújt belső
alkalmazásával. 1960-ban egy magyar mérnök, Lévay József (1924–
2008) fejlesztette ki az ötszögekből
és hatszögekből összeállított labdát.
A több részből összevarrt labda így
kerekebbé vált. A bőridomok alábélelése is újítást jelentett, ennek hatására az átnedvesedett marhabőr kisebb mértékben deformálódott.
Azonban folyamatosan fejlesztésre
szorult a játékszer, többek között a
geometriai-, illetve aerodinamikai
pontosság fokozása és a tökéletesebb
irányíthatóság érdekében.
Hasonlóan előtérbe került a kön�nyebb labdaátvétel elősegítése, az eső
áztatta vizes pályákon folyó játéknál a
labda vízfelvételének csökkentése. Az
idők folyamán háttérbe szorult a bőrből történő előállítás, lassan elmaradt a
szelepes felfújható belső, a varratok
kiváltásra kerültek, sorra megjelentek a különböző szintetikus anyagú
labdák.
A tökéletes futball-labdától manapság
többek között elvárás a kis tömeg, a
nagy repülési sebesség, a tökéletes irányíthatóság, az esős mérkőzéseken pedig a minimális vízfelvétel. A labda
mozgásának kiszámíthatóságát persze

A 2018. ÉVI FUTBALL-VB LABDÁJA

A GÓLLÁTÓ TELSTAR
A 21. labdarugó-világbajnokságot idén június 14. és július 15. között rendezik, első alkalommal Oroszországban. Moszkva, Szentpétervár, Kalinyingrád, Kazán, Nyizsnyij-Novgorod,
Szamara, Volgográd, Szaranszk, Rosztov-na-Donu, Szocsi és Jekatyerinburg stadionjaiban
játsszák a mérkőzéseket. A játékszer kialakítását, tulajdonságait, képességeit érthetően nagy
érdeklődés övezte.
A közelmúlt játékszerei

A TELSTAR, a 2018. évi világbajnokság
futball-labdája

másképpen tarja optimálisnak a csatár
és a kapus. A geometriai pontosság elérése, az aerodinamikai viselkedés kellő ismerete lényeges tervezési és gyártási követelmény. A kevesebb számú és
így nagyobb méretű panelekkel történő burkolás fontos szemponttá vált. A
hajdani, hosszúkás bőrszeletekből varrással kialakított labda régen a múlté, a
valamikor forradalmasító megoldást
jelentő öt- és hatszöges idomok szintén feledésbe mentek. A szintetikus
anyagokból, varratok nélkül kialakított labdák új korszakot nyitottak, de
a fejlődés töretlenül folytatódott. A
legutóbbi VB-n slágert jelentő Brazuca
létrejöttében az anyagtudományi kutatások, a ragasztástechnológiai csúcsmegoldások, az élenjáró gyártási módszerek mellett a működésbéli tesztelések eredményei mind kiemelt szerepet
kaptak.

A 2014. évi futball-világbajnokságon használt Brazuca labda
csak hat elemből állt. Tökéletes
szimmetria biztosította a kiváló
geometriai jellemzőket, a kiszámítható röppályát. Az elmúlt
Európa-bajnokságra fejlesztett
játékszer a Brazuca legjobb tulajdonságait megtartotta, de javítottak a tapadásán és a levegőben történő repülés közbeni láthatóságán. Természetesen a kivitelezés varrat
nélküli, a vízfelvétel rendkívül minimálisra csökkentett.
A propeller alakzatú, többrétegű idomok egy levegővel
felfújt latexgömbre kerültek,
amelyeket nagy adhézióval
rendelkező ragasztóanyag rögzít tökéletesen. Egy ilyen elem legkülső záró rétegét jó tapadást biztosító poliuretánbevonat alkotja,
majd vékony – nagyszámú gázzal
töltött mikrogömbtartalmú – zártcellás poliuretán habréteg következik.

Ebben a parányi elkülönülő üregek
mindegyikét teljesen körülveszi a szilárd anyag, így a vízfelvétel kizárt. A
habréteg a rúgáskor rugalmasan viselkedik, majd az ellövés után a labda
rögtön visszanyeri eredeti alakját. Az
ez alatt levő réteg textilanyagú vázerősítővel rendelkező szerkezet, ezt
követi egy vastagabb, nyitott cellás poliuretán habréteg. Ebben a szivacsszerű
anyagban a mikro-üregek egymással
kapcsolatban vannak, a cellafalak alkotta térben levő buborékok összenyomhatósága a rugalmasság miatt
fontos. Végül újabb textilanyagú vázerősítő-réteg következik, amely egy
vastagabb kelmeszerkezet. Ez az ös�szetett szerkezetű idomok poliuretánba ágyazott alsó záró rétege, amellyel a
labda alapgömbje kapcsolatba kerül.
A 2018-as VB-re fejlesztették

A 2018. évi futball-világbajnokság
labdája annak a Telstarnak (elnevezése
a televízió és csillag szavak angol
megfelelőiből képzett mozaikszó) a
megújított változata, amelyet az

A bíró speciális óráján megérkezik a jelzés: gól!
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1970-es mexikói világbajnokságon
használtak. Teljesen szintetikus anyagokból készítették (négy réteg alkotja), a 48 évvel ezelőtti elődjéhez képest nem 32 panelból, hanem csak
6-ból áll. A jó kopásállóságú és rugalmas visszaalakuló képességet biztosító külső héj fekete-fehér grafikával
ellátott, ilyen modernizált formájú
panelekből épül fel a labda. Ez alatt
etilén-vinil-acetátból álló lágyhab réteg helyezkedik el. Befelé haladva a
szabályos gömbalakot garantáló burkolat található, legbelül pedig a felfújt, tökéletesen nyomástartó butilgumiból képzett gömbpalást. A FIFA
előírásait betartva 69 centiméter kerületű a labda, az idomok összeillesztése
is változott a közel félévszázados alaptípushoz képest, tehát nem varrták,
hanem értelemszerűen ragasztották.
Objektív gólértékelő rendszer

A labdába beépített NFC-chip
okostelefonnal is összekapcsolható,
így személyre szabott információk is
rendelkezésre állnak a jogosult felhasználók számára. A helymeghatározó
funkció lehetővé teszi speciális ionformációk lehívását, például azt, hogy a
labda átjutott-e a gólvonalon.
A GLT-rendszer egy mágneses mezővel teszi lehetővé a labda nyomon követését. A gólvonal mögött elhelyezett vékony vezetékeken keresztül áramlik az

A 2018. évi világbajnokság labdájának felépítése

elektromos áram. A speciális érzékelő
felfogja a mágneses rácsokat, a számítógéphez továbbított jelek értékelik, hogy
a labda átlépte-e a gólvonalat (vagy
nem). Amennyiben a játékszer kellő terjedelemben átlépte a vonalat, úgy egy
másodpercen belül egy titkosított rádiójel érkezik a játékvezető e célra rendszeresített órájára. A passzív elektronikus
áramkört ágyazták be a labdába,
amely egy alacsony frekvenciájú mágneses mezőt hoz létre. A „gólkeretbe”

Az eddigi világbajnokságok labdái

beágyazott tekercsek – a mágneses mező megváltozásával – észlelik, ha a labda teljesen átlépte az oldal- és felsőkapufák közötti gólteret. Az Adidas által
fejlesztett labdában a jelző akkor is épségben marad, ha nagy erőhatás éri.
A góljelző rendszer útja nem volt
zökkenőmentes. A 2000-es évek során számos vitát váltott ki az akkori
technikai megoldás, annak ellenére,
hogy több sportág a videojel felhasználását és más rendszereket beépített
a szabályaiba. Később a FIFA úgy
döntött, hogy tesztel egy olyan rendszert az Adidastól, amelyben egy
beépített mikrocsippel jelzést küld a
játékvezetőnek, ha a labda áthaladt
a gólvonalon. 2008-ig teljesen elutasították ezt a rendszert, miután
csak 95 százalékos pontossággal működött. 2012 óta a tökéletesített gólvonal-technika megengedett. A fejlesztések során figyelembe vették az
egyes földrajzi helyek, a stadionok kialakításának, a páratartalomnak és
sok más tényezőnek a rendszerre gyakorolt befolyásoló hatásait.
A gólt objektíven értékelő technológiai rendszert alapvetően a világbajnokságon használják. Ennek ellenére néhány nagyobb európai ligában is alkalmazzák (például a Serie A,
Ligue 1, Premier League és a Bundesliga). 2018 januárjától a FIFA 144
GLT-telepítésű stadiont tartalmazó
listát tett közzé.
Kutasi Csaba

A Z Ó R I Á S - S Z I TA KÖ T Ő , A Z É V R OVA R A

A LEVEGŐ AKROBATÁJA
Folyók és tavak partjának ékessége a levegőben hirtelen felbukkanó hatalmas termetű óriás-szitakötő. Messziről könnyed és
fordulékony röptét csodálhatjuk, míg közelebbről szárnyainak
zizegése is hallhatóvá válik. A 10 centimétert is meghaladó szárnyfesztávolságú óriás-szitakötő – vagy újabb nevén zöld óriásacsa –
Repülő óriás-szitakötő

A

közönség szavazatai alapján
2018-ban az óriás-szitakötő
(Anax imperator) nyerte el az
év rovara címet. Versenytársai a keringőbogár és a molnárpoloska volt.
E három vízhez kötődő rovar jelölésével a Magyar Rovartani Társaság a
vizes élőhelyek sérülékenységére és
fontosságára kívánta ráirányítani a
figyelmet. Az óriás-szitakötő lárvája
ugyanis elsősorban állóvizekben él – a
növényzetben gazdag tavak, víztározók, kavicsbányatavak, halastavak,
holtágak, csatornák és lassabban
áramló vizek egyaránt megfelelnek a
kifejlődéshez, de fontos neki a napsütés és a kellőképpen felmelegedő víz.
A rokonság

Világszerte mintegy 6000-re tehető
a ma ismert szitakötőfajok száma,
zömük a trópusi területek lakója. Az

az egyik legfeltűnőbb rovarfaj hazánkban, ha nem is a legnagyobb.

Európában élő 143, illetve a középeurópai 84 faj így viszonylag csekélynek számít. A hazai 64 szitakötőből 22 faj törvényes védelem alatt áll,
közülük öt fokozottan védett, ez utóbbiak eszmei értéke 100 000 forint.
A két fő csoportra osztott szitakötők közül a kisszitakötők vagy
egyenlőszárnyúak (Zygoptera) kis
vagy közepes termetűek, legalábbis
az európai fajok viszonylag gyenge
alkatukból adódóan nem túlságosan jó repülők. Röptük egyenetlen,
szökellő, egy felrepülés alkalmával
többnyire csak néhány métert tesznek meg. Ellenben a nagyszitakötők vagy egyenlőtlenszárnyúak
(Anisoptera) nagyobb testtömegüknek és főképpen jóval erősebb szárnyuknak köszönhetően kiválóan
repülnek, s jókora távolságra is eljutnak.

René Lalique szecessziós ékszere, a Szitakötőnő az 1900-as párizsi világkiállításon
hatalmas sikert aratott

A kisszitakötők jellegzetes faja a sávos szitakötő (Calopteryx splendens). A
hím teste csillogóan kék, szárnyát hatalmas, sötétkék foltok díszítik, míg a
nőstény egyszínű fémzöld, szárnyai
barnásan áttetszők. A díszes légivadász
(Coenagrion ornatum) kisebb, testén
kék-fekete mintázat látható, szárnya
színtelen, átlátszó. A foltosszárnyjegyű
rablószitakötő (Lestes barbarus) kön�nyen felismerhető jellegzetes, kétszínű
szárnyjegyéről.
A nagyszitakötők vagy egyenlőtlenszárnyú szitakötők alrendjébe tartozik
az egyik legszebb, legszínesebb szitakötőnk, a sebes karcsúacsa (Aeshna
cyanea). Közeli rokona a zöldszemű
karcsúacsa (Aeshna isoceles), korábbi
nevén lápi szitakötő. Barna teste, zöld
szeme és a hátsó szárny tövének barna
foltja alapján semmilyen más fajjal
nem téveszthető össze. Nálunk védett,
természetvédelmi (eszmei) értéke
5000 forint. A négyfoltos laposacsa
(Libellula quadrimaculata) sötét szárnyfoltjai révén szintén jól azonosítható.
Hátrafelé is repül

Nagy szemük, zömök toruk, ugyanakkor karcsú és hosszú potrohuk révén a
szitakötők a nem szakember számára is
azonnal felismerhetők, bár színezetük,
méretük, alakjuk még a hazai, viszonylag csekély számú faj esetében is meglepően változatos. Toruk a repülő életmód következtében igen erőteljes,
belsejében légzsákok és hatalmas
izomkötegek találhatók. A szárnyak
bonyolult módon kapcsolódnak a
torhoz, aminek következtében a szitakötők külön-külön is tudják mozgatni a szárnyukat, így nemcsak a
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URALKODÓ TERMÉSZETŰ

Óriás-szitakötő lárvája

rovarokra általánosan jellemző repülési módra (azaz a szárnyak egyidejű
emelésére és süllyesztésére) képesek, hanem sokféle olyan manőverre, amely
szinte páratlan az élővilágban. Ilyen
egyebek mellett az egy helyben lebegés
vagy a hátrafelé repülés. A lassabban repülő kisszitakötőknél a két szárny többé-kevésbé azonos módon működik, a
gyorsabban repülő nagyszitakötőknél
viszont a hátsó szárnynak főleg a meghajtásban, az elülsőnek viszont a kormányzásban van nagyobb szerepe.
A szitakötőknek három pontszeme
és két összetett szeme van. A zsákmány megszerzésében hatalmas (a
nagyszitakötők esetében szinte az
egész fejüket beborító) összetett
szemüknek kulcsszerepe van. Észlelésük hatékonyságát a csaknem 360
fokos szögben elfordítható fejük tovább fokozza. Az összetett szem
tíz-, húsz-, esetleg harmincezer
egységből áll, és mozaikszerű képet
készít a külvilágról. Biztos, hogy az
így létrejövő kép számos tekintetben alatta marad az emberi szem által alkotott kép minőségének, viszont a mozgás érzékelésében a rovar sokkal többre képes. Előttünk
ugyanis a villámgyorsan mozgó
tárgyak összefolynak, míg a szitakötő szeme a századmásodperces
vagy még rövidebb idejű változásokat is észleli, ami egy ragadozó életében fontos képesség.
Párzási kerék

Maga az óriás-szitakötő elterjedési
területe Nyugat-Európától Iránon át
Közép-Ázsiáig, illetve Észak-Európától Afrika széles sávján át Dél-Európáig tart. Az utóbbi évtizedekben
északi irányban terjed; már eljutott
Közép-Angliáig, Svédország déli
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részéig és Moszkva környékéig. Hazánkban szinte mindenütt megtalálható és nem áll védelem alatt.
Testhossza 68–84 milliméter, szárnyainak fesztávolsága 92–106 milliméter.
Neve ellenére csak második a sorban,
ugyanis Európa és egyben Magyarország legnagyobb szitakötője a balkáni
hegyiszitakötő (Cordulegaster heros). A
hím és nőstény közötti ivari kétalakúság
elsősorban az eltérő színmintázatban
nyilvánul meg. Felülről nézve a hím potroha kék, a nőstényé viszont többnyire
zöld vagy kékeszöld, ritkábban kék. A
tor mindkét ivarnál egyszínű zöld, mintázat nélkül. Potrohuk hátoldalának közepén vastag, egybefüggő, csipkézett
szélű, barnásfekete sáv húzódik végig. A
varázsos zöld és kék szín csak az élő rovarra jellemző, az elpusztult, kiszáradt
példányok megfakulnak, esetleg megsötétednek.
A ragadozó életmódú szitakötők délelőtt kezdenek vadászni, mely tevékenységük a sötétedésig tart. Eközben 2–5
méter magasan repülnek a föld vagy a
víz felett. Leggyakoribb zsákmányállataik a legyek és szúnyogok, de lepkék,
szitakötők is szerepelnek az étlapjukon –
ez utóbbiakat akkor is legyűrik, ha
majdnem akkorák, mint önmaguk. Repülési idejük Közép-Európában június
elejétől augusztus végéig tart. Átlagos
élettartamuk nagyjából egy hónap, legfeljebb kettő. A teljesen kifejlett szitakötők legfőbb természetes ellensége a kiválóan repülő kabasólyom és a gyurgyalag.
A hatalmas, jól fejlett látószervnek az
ellentétes ivarú egyedek egymásra találásában is kulcsszerepe van, mivel az ősi
rovarcsoportot képviselő szitakötők
feromont nem termelnek, valamint
hangadó- és hallószervük sincs. A
hím általában repülés közben szemeli
ki a nőstényt, és a párzás többnyire már a

2018/27

Az óriás-szitakötő tudományos nevéből
– Anax imperator Leach, 1815. – az első
tag görög eredetű, és uralkodót jelent. A
különös kifejezés arra utal, hogy az óriás-szitakötő elűzi nagy termetű fajtársait
a saját területének tekintett partszakaszokról, vagyis territoriális viselkedésű.
A fajt jelölő „imperator” a latin imperare
(parancsolni) igéből származik. A Római
Birodalom első császára, Augustus nyomán ez a titulus illette meg az uralkodókat az ókori Rómában. Leach az általa leírt faj nagyságára utalt a „császári” jelzővel. A német Grosse Königslibelle és
az angol Emperor Dragonfly elnevezések
is hasonló tartalmúak.

levegőben elkezdődik. Az aktus bonyolultsága főként – abból a rovaroknál
egyedülálló – anatómiai jellegzetességből
adódik, hogy a hím ivarmirigye (heréje)
a potrohvégen, míg a párzószerve (pontosabban az ondó tárolására és átadására
szolgáló szerve) a potroh tövén található.
A párzás előtt így a hímnek a potroha
előregörbítésével „fel kell töltenie” a potroha tövén található speciális szervét. A
párzási ceremónia fontos része még,
hogy a hím eltávolítja a női ivarszerből az
előző párosodásból származó spermát.
Az aktus nyitányaként páros potrohfüggelékeivel a hím megragadja a nőstény nyakszirtjét, és így láncszerűen ös�szekapcsolódva hosszú utat is megtehetnek, miközben a hím repül elöl. A párzás úgy folytatódik, hogy a nőstény
előrelendíti a potrohát, és a hím potrohtövéhez közelíti. Ebben a különleges
alakzatban (melyet párzási keréknek
vagy szakszóval gyűrűkopulának nevezünk) is képesek repülni, és előfordul,
hogy csak a megtermékenyítés után pihennek meg. Gyakoribb azonban, hogy
a párzás fákon, cserjéken, háborítatlan
körülmények között fejeződik be. A
legtöbb faj a növények víz alatti szárának, levelének szöveteibe juttatja tojásait, miközben a nőstény sokszor maga is
víz alá merül. Egyes fajok egyszerűen
csak a vízbe ejtik tojásaikat, melyek azután lesüllyednek az iszapba.
Lárvabőrben

A tojásállapot többnyire csak néhány
napig tart, olykor azonban elhúzódik,
ilyenkor a rovar ebben az alakban is telel át. A lárvaállapot időtartama nagyon különböző, néhány hónap vagy

és pumpáló mozdulataival felhasítja
szűkké vált lárvabőrét. A hasadás a fejen
indul és a potroh felé halad. Az imágó
lassan kihúzza magát bőréből. Ilyenkor
még alig hasonlít a „kész” szitakötőre,
szárnya apró csökevénynek látszik.
Szárnyereibe ekkor testfolyadékot pumpál, hogy a szárnya kifeszüljön. Órákat
vesz igénybe ez a folyamat, az átváltozás
után még egyszínű, mintázat nélküli
test jellegzetes színeinek megjelenésére
pedig napokig, sőt hetekig kell várni.
Jó és rossz szerepben

Sávos
szitakötő feje

fogazott lemezek találhatók. A
különleges szerkezet a zsákmány megragadására és a száj
felé továbbítására szolgál. A
zsákmányt észlelő szitakötőlárva rendkívüli sebességgel lendíti előre fogóálarcát, hogy a prédát megragadja. Az áldozatok
többsége főként a vízben élő féreg, rák, rovarlárva vagy más
kisebb vízi élőlény, s olykor
még a fajtársaikat is felfalják.
Ilyen esetben nem a támadó és
a préda nagysága számít, hanem hogy melyik támad először.
A nagyobb fajok kifejlett
lárvái
ebihalakat, sőt halivaKarcsú pásztorszitakötő levedlett lárvabőrével
dékokat és kisebb halakat is
(UJVÁRI ZSOLT ÉS TÓTH SÁNDOR FELVÉTELEI)
zsákmányul ejtenek. Kisebb
akár több év is lehet, közben a lárvák vizekben az óriás-szitakötő lárvája
9–16 alkalommal vedlenek, és a vedlé- egyértelműen csúcsragadozónak szásek után visszamarad a lárvabőr mít: az utolsó vedlés előtt álló, akár 6
(exuvium), mely a szakemberek szá- centiméteres lárva, több, mint 1 cenmára fontos támpontot jelent egy adott timéterre is kilendíthető fogóálarcáfaj elterjedéséről és élőhelyéről. A ved- val valóban félelmetes ragadozó. A
lések során a lárva fokozatosan egyre szitakötőlárvák természetes ellenséhasonlóbbá válik a kifejlett rovarhoz, gei a ragadozó halak, a rágójukból
az imágóhoz. A nagyszitakötők zö- emésztőenzimet kibocsátó csíkbomök és erőteljes lárvája főként a vizek gárlárvák és a vízipoloskák.
aljzatán sétálva keresi áldozatát, ritkábAz utolsó vedlés alatt a szitakötőlárva
ban a növényeken várakozva les prédá- sérülékeny, és fokozottan ki van téve a
jára. Fenyegetés esetén gyakran lendül ragadozók (főleg békák és madarak) táellentámadásba vagy a potroha végén madásainak. Erre a kényes életfordulóra
található erős tüskéivel védekezik.
éppen ezért későn este, éjszaka vagy koA szitakötők jellemző szerve az alsó ra hajnalban kerül sor. A lárva ilyenkor
ajak módosulása révén létrejött fogóál- fölkapaszkodik egy vízből kiálló
arc. A hosszú fogó nyugalmi helyzetben nádszálra vagy kőre, és igyekszik a
összehajtott állapotban van a fej alatt, a víztől eltávolodni. Mikor kellő magasvégén egymás felé mozgatható, erős, ságban van, erősen megkapaszkodik,
Élet

Az európai kultúrákban a szitakötő
gyakran a gonoszt jeleníti meg. Angliában az ördög varrótűjének is hívják,
de nevének (dragontfly) szó szerinti
fordítása is árulkodó: sárkánylégy.
Egy román mesében az ördög által
megszállott lóként szerepel, a svédek
mondái szerint az ördög a szitakötők
segítségével méri meg az emberek lelkét. Nem így a többi földrészen.
Az indiánok körében gyorsaságot és
aktivitást szimbolizál, a navahóknál
pedig a tiszta vizet. Indonéziában ízletes csemegének számít mind a lárva,
mind az imágó. A japánok nagy tiszteletben tartják a szitakötőket, az erőt,
bátorságot és boldogságot szimbolizálják számukra, gyakoriak a művészetükben és az irodalmukban, külön neve van majdnem mind a 200 ott élő
szitakötőfajnak. A japán szülők szívesen adják fiúknak a szitakötő jelentésű
Tombo nevet, az ország korábbi neve a
szitakötő szó régies formája, s a mondabeli országalapítót megszúró szúnyogot egy szitakötő falta fel...
Szél Győző

Párzó apró
légivadászok
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

LOPÓDARAZSAK,
HATÁRTALANUL
A feketenyelű lopódarázs első ismert hazai példánya
a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből
(FOTÓ: NÉMETH TAMÁS)

A

lopódarazsak a fullánkos hártyásszárnyúak közé tartozó, ma- zafír lopódarázs (Chalybion omissum) hazai felbukkanására is számítunk.
gányos életmódú rovarok. Nevük a lopótökre emlékeztető, Emberi építmények környékén leggyakrabban a gyakori lopódarázzsal, ilhosszú, karcsú nyelű potrohukra utal, nem pedig kleptomán letve a barnalábú és a feketenyelű lopódarázzsal találkozhatunk.
hajlamra. Nagyobb testű, 1,5–3 centiméteres, feltűnő színezetű daraNagy termetük, feltűnő színeik és „atlétikus” testalkatuk riasztóan hatzsak: a Sceliphron-fajok fekete alapon sárgával vagy vörösesbarnával hat, ám meglehetősen ártalmatlan állatok. A kifejlett lopódarazsak fulmintázottak, a Chalybion-ok alapszíne pedig fémesen-kékesen csillo- lánkja át tudja ugyan ütni az emberi bőrt, szúrásuk fájdalmas, de erős
gó, „metálfényezett” fekete.
gyulladást nem okoz, és hatása rövid idő alatt elmúlik. Ugyanakkor soMagyarországon összesen
ha, semmilyen esetben sem
Gyakori lopódarázs egyetlen sártömbbé összetapasztott ivadékbölcsői
négy Sceliphron-faj fordul elő;
támadnak az emberre, a szú(a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből)
ebből kettő őshonos, a gyakorásukat csak azzal lehet kipro(FOTÓ: VAS ZOLTÁN)
ri lopódarázs (Sceliphron
vokálni, ha valaki szabad kézdestillatorium) és a feketetozel megfogja őket. Ilyen körülrú lopódarázs (Sceliphron
mények áldozatává válni pespirifex), kettő pedig idegendig véletlenül, akaratlanul
honos, nemrég behurcolt
nemigen lehetséges.
jövevényfaj. Utóbbiak közül
Merőben más a helyzet, ha
a barnalábú lopódarázs
pókokról van szó – azok igen(Sceliphron curvatum) a
csak nyomós okkal tartanak a
mesés Keletről, Ázsiából érlopódarazsaktól. A lopódarakezett Európába, a feketenyezsak lárvái ugyanis sárból talű lopódarázs (Sceliphron
pasztott ivadékbölcsők védelcaementarium) pedig amerikai
mében, pókhúson fejlődnek. A
„vendég”. A Chalybion nemzetkifejlett nőstények gyakorlott
ségből egyelőre egy hazai fajpókvadászok, fürge mozgásról tudunk, az acélkék lopódasal, alaposan átvizsgálnak
rázsról (Chalybion femoratum),
minden rejtett zugot, repedést,
de a mediterrán elterjedésű
és balsorsú pókok tömegét
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Az őshonos gyakori lopódarázs

Barnalábú lopódarázs jellegzetes, különálló ivadékbölcsői

(FOTÓ: BALOGH DIÁNA)

(FOTÓ: NAGY SÁNDOR)

ragadják el. A náluknál kisebb termetű prédákat szemelik ki (ami igen
bölcs, hiszen a pókok nem veszélytelen ellenfelek), de a megfelelő mérettartományon belül nem válogatnak a pókfajok között. Fullánkjuk nem
védekező és támadó fegyver, mint a társas darazsaké, hanem sokkal
inkább egy precíziós sebészi eszköz. A pókanatómiában igen jártas
nőstény lopódarázs az utóda táplálékának szánt pók idegdúcába szúrja
a fullánkját. A bejuttatott méreggel maradandó bénulást okoz, a pórul
járt pók mozdulni soha többé nem tud, de – szerencsétlenségére – életben marad. A darázs számos lebénított pókot halmoz fel az ivadékbölcsőben, majd egy petét helyez a sárépítménybe, és lezárja azt. A petéből kikelő lábatlan, nyűszerű darázslárva ezután módszeresen felfalja a
mozgásképtelen, de élő pókokat – hűtő híján ez is egy remek megoldás
a lárvatáplálék frissen tartására.

Gyakrabban találkozhatunk jellegzetes sárépítményeikkel, az ivadékbölcsőkkel, mint magukkal a lopódarazsakkal. Ezek mindig valamilyen meleg, esőtől védett helyen készülnek, sokszor épületek, lakások
megfelelőnek ítélt zugaiban. A nőstény lopódarázs pocsolyák, kerti
csapok környékén gyűjt sarat az építményéhez, ebből készíti hosszúkás, hordó alakú ivadékbölcsőit. A sarat kis golyókká gyúrja, majd a
rágói közt szállítja az építkezés helyszínére, és lábaival formálja, tapasztja hozzá az előző rétegekhez. A barnalábú lopódarázs hordócskái egymás mellett, gyakran egymás oldalához tapasztva sorakoznak,
építményét könnyű felismerni a különálló hengerekről. A többi faj végül egyetlen nagy sártömbbé tapasztja össze a hordócskákat.
Az utóbbi években a két idegenhonos lopódarázsfaj olyannyira elterjedt, hogy még a nagyobb városokban is találkozhatunk velük. A barnalábú lopódarázs – említettük – ázsiai faj, véletlenül hurcolták be Ausztriába 1975 környékén. Magyarországon
az 1990-es évek végén bukkant fel, és gyorsan terjeszkedett – úgy tűnik, remekül érzi magát Európában is. A
feketenyelű lopódarázs eredeti hazája Észak-Amerika,
földrészünkre szintén véletlen behurcolással jutott el.
Az 1940-es években Franciaországban tűnt fel először,
majd az 1970-es években Csehországban. Terjeszkedése lassabban indult, mint a barnalábú lopódarázsé, a
legkorábbi ismert hazai példányt 2010-ben, Budapesten
gyűjtötték. Ez a darázs vesztére éppen a Magyar Természettudományi Múzeum épületébe tévedt be – nehezen képzelhető el ennél pechesebb épületválasztás egy
hazai faunára új rovar számára. Azóta már az ország
nagy részéből ismertek előfordulásai. Arról, hogy az
idegenből jött lopódarázsfajok megjelenése és elterjedése hogyan befolyásolja az őshonos hazai fajokat,
egyelőre nincsenek ismereteink. Bizonyos esetekben a
jövevények kiszoríthatják a hazai fajokat, máskor viszont nem versengenek egymással, hanem szépen beilleszkednek új otthonuk ökológiai hálózatába – egyelőre úgy tűnik, az idegenhonos lopódarazsak esetében az
utóbbi helyzet áll fenn.

Barnalábú lopódarázs, az ázsiai jövevény
(FOTÓ: BALOGH DIÁNA)
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I N T E R J Ú Á RVA I M Á T Y Á S S A L

Mit tudunk arról, hogy a Kárpát-medencében milyen természeti környezet fogadta a honfoglaló magyarokat? Nagyon egyszerű! Teljes bizonyossággal és részleteiben igen keveset!
Amennyit mégis, azt számos kutatási terület együttesen tudja
kimutatni. Árvai Mátyás, az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai
Intézetének tudományos segédmunkatársa, valamint az ELTE
Természetföldrajzi Tanszékének doktorjelöltje például a fa
évgyűrűiben tanult meg olvasni, hogy a közelebbi s távolabbi
múltról emlékeket gyűjtsön számunkra.

– Geográfusként sok mindent kutathat az ember. Miért éppen az
évgyűrű-vizsgálatokra fókuszált a
kutatói pályája kezdetén?
– Meg kell mondjam, nem gondoltam
volna előre, hogy a dendrokronológia
lesz a doktori témám. Biztos voltam
benne, hogy magashegységekkel szeretnék foglalkozni, valamint a glec�cserek is érdekeltek. Elsősorban a Kárpátok kutatása vonzott; és a tanszék
könyvtárában egy XIX. század végi, a
Téry Ödön gyűjteményből származó
relikvia térkép adta meg az ihletet az
első kutatásomhoz. A harmadik katonai felmérés alapján készített MagasTátra-térképen számos mikrogleccsert
jelöltek. A koncepcióm az volt, hogy
felkeresem ezeket a jelölt helyszíneket,
és megpróbálom azonosítani az egykori jégárak nyomait, valamint a fő
kérdésem az volt, hogy mikor tűntek
el végleg ezek a gleccserek.
– Milyen módszerrel lehet következtetni arra, hogy egy bizonyos gleccser
100 vagy 120 évvel ezelőtt tűnt-e el?
– Lichenometria vizsgálatokat végeztem, azaz zuzmótelepeket mértem, és a
méretükből következtettem a felszín
korára. A Magas-Tátra vulkáni kőzetén megtelepedő térképzuzmótelepek
nagyjából 8-10 éves kolonizációs késéssel jelennek meg, majd meghatározott
sebességgel növekednek. Megjelenésük
852
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alapfeltétele, hogy nyugodttá válik a
felszín; tehát már nem mozgatja kőlavina vagy nem húzódik rá vissza jég. A
lengyelek kidolgoztak egy megfelelő
statisztikát a Magas-Tátrára vonatkozóan arra, hogy a telep méretéből meg
lehessen állapítani, nagyjából hány éve
húzódott vissza végleg a gleccser, és
mikor jelent meg a zuzmó a kőzeten.
– A térképtörténeti érdekességen kívül mire vezethet egy ilyen kutatás?
– Míg az Alpok szisztematikus kutatása már több mint száz éve zajlik, addig
a Kárpátokról jóval kevesebb konkrét
információnk van, nagyrészt a szerencsétlen történelmi viszonyok következményeként. Ez a kutatás például arra
világított rá, hogy bár elég pontos elképzelésünk van arról, hogy az Alpokban a kis jégkorszak nagyjából a XIX.
század közepéig tartott, én a kutatásommal azt találtam – amit más, párhuzamos kutatási eredmények is megerősítettek –, hogy a Kárpátok magashegységeiben ez pár évtizedes csúszással, csak a XIX. század végén, a XX.
század elején következett be.
– Hogyan jutott el a zuzmóktól a
fákig?
– Ez azért egy nagyobb váltás volt. Ekkoriban volt egy terepbejárás a Máramarosi-havasokban, ahol egészen véletlenül észrevették, hogy az egyik tőzeglápban fatörzsek vannak a felszín

2018/27

közelében. Több fából is gyűjtöttek
mintát, két radiokarbonos kormeghatározással kidőlési korokat is datáltak,
de azután nem volt ember, aki kutassa
őket. Engem izgatott, mi mindent lehet megtudni ezekből a fákból, hisz
hisz egy 1500-1600 évvel ezelőtti erdő
utolsó hírmondói lehetnek. Témavezetőim nagyon lelkesen válaszoltak az érdeklődésemre; innentől hirtelen TDK,
majd OTDK következett, több konferencia és cikk született, majd PhD-n is
folytathattam a kutatást.
– Miért éppen Máramaros?
– A máramarosi láp azért izgalmas terep, mert a kialakulása segítette, hogy
most ilyen nagyszerű mintákat találjunk benne. Csuszamlással keletkezett
egy kis tó, ami feltöltődött, elláposodott, de egy hátravágódó vízmosás végül természetes körülmények között
lecsapolta, és így a láp összeroskadt. Ez
okozza, hogy az egykori vizenyős láp
helyén viszonylag száraz talajon járva,
a felszínhez közel találunk több mint
ezeréves fákat.
– Mire következtethetünk az 1500 éves
fák évgyűrűiből?
– Ehhez először is érdemes tisztázni, pontosan mivel foglalkozik a
dendrokronológia. A fák évgyűrűi
őrzik az adott terület környezeti hatásainak, valamint minden év klimatikus viszonyainak a lenyomatát.

Az évgyűrűk olyan területeken alakulnak ki a fákban, ahol vannak évszakok: a tavaszi vagy korai pászta a
vegetációs időszak elején növekszik,
ekkor a lombhullató, gyűrűslikacsú
fák esetében nagy átmérőjű szállítónyalábokon kell a vizet a fának felszállítania a fejlődő lombhoz, hogy a
levélnövekedést segítse. Ezt követi a
kései pászta, ez a jellemzően keményebb, sötétebb árnyalatú anyag a fa
évgyűrűiben: ekkor a fa a szilárdságát igyekszik erősíteni.
Majdhogynem mindent, ami a fával
történt, kiolvashatunk ezekből az évgyűrűkből. Például azt, hogy egy
szomszéd fával versenyhelyzetben volt
a fényért, esetleg kidőlt-e mellőle egy
nagyobb árnyékoló fa, illetve mennyire volt egységesen elérhető a vízutánpótlás, történt-e felszínváltozás. Az
ilyen egyedi történéseken kívül viszont az évgyűrűk információt hordoznak a terület klimatikus viszonyairól is, a hőmérsékletről vagy akár a
csapadékról.
Így sok famintát gyűjtve elindulhatunk a jelenből visszafelé, és minden
egyes évgyűrű egy-egy évet fog reprezentálni. Természetesen az utolsó 100120 évről rengeteg mintánk van, az ös�szes élő fa mintaként szolgálhat. Azután
időben távolodva a kidőlt fákkal, illetve
a műemlékekbe beépített fákkal tudunk
még 150-200, esetleg 300 évvel visszább
menni az időben. Azután viszont már
csak a megfelelően konzerváló körülmények között (például lápban, tavi üledékben, folyóterasz anyagában) megmaradt
szubfosszilis faanyagból tudunk információt szerezni a múltról.

Jelenből kiinduló kronológiákat felépítő minták szinkronizálása egyedi évgyűrűsorozatok alapján. Az
élő fákból származó minták mellett több száz éves épületek faanyagai, valamint szubfosszilis faminták felhasználásával lehetséges akár több ezer év hosszú kronológia felépítése.

– Mekkora területre érvényes egy
kronológia?
– Valójában azt mondhatjuk, hogy
meglehetősen szűk területre. A Kárpát-medence igen mozaikos, nem is
igazán találhatnánk olyan faanyagot,
ami mindenféle térszínen, magashegységben, dombságon, folyómentén egyaránt megjelenne. Fafajra és
egy adott területre jellemző kronológiákat tudunk építeni.
– Tehát felépítjük a fára és területre
jellemző időegyenesünket, és azután?
– Ebből az adatbázisból azután számos
izgalmas dologra lehet következtetni.
Ha például van egy fából készült régészeti lelet, aminek az eredetéről nem
tudnak semmit, akkor az anyagából
vett csiszolatot összevetjük a környék-

Egy máramarosi fenyőmintán az évgyűrűk deformálása figyelhető meg, valamint két fagyévgyűrű
is azonosítható a 3. és az 5. évgyűrűben. A részben kioldódott cellulóz miatt a száradás során a
sejtek összeroskadhatnak és ezzel egy időben a rátelepült üledék nyomása is szerepet játszhat az
évgyűrűk deformálásában.

Élet

béli kronológiákkal, és így kiderülhet,
hogy honnan érkezett a fa és pontosan
melyik évben vághatták ki. Például a
királyréti haranglábról megtudtuk,
hogy 1905-ben környékbéli kivágott
fából állították, a nyírbátori csonkastallum esetében pedig kimutatható,
hogy a fa, amiből készült, Máramarosból érkezett. És izgalmas levéltári
párhuzamokkal kiderül, hogy ez nem
is csoda: a stallumot a Báthoriak rendelték, akiknek – többek között – máramarosi birtokaik is voltak.
– Más következtetést is le lehet vonni?
– Igen, az egyik legfontosabb kutatás
a dendroklimatológia, amikor a
paleoklimatikus viszonyokra következtethetünk. Ezzel párhuzamosan a
természetes növénytakaróról is tudunk információt szerezni. 1000 évre
visszamenően azért nehéz komolyabb
és részletesebb következtetéseket levonni, de a pollenvizsgálatok, az üledékekben megőrzött növényi minták
és a régészeti magleletek egymást kiegészítve valamelyest biztos képet adnak arról, hogy a Kárpát-medence
nagy folyói mentén jellemzőek voltak
a keményfás ligeterdő fafajai, mint a
tölgy, szil, kőris, s mellette már a letelepült népességhez köthető földművelés is létezett. Jelenlegi töredékes tudásunk mellett ennyit tudunk biztosan
arról, hogy honfoglaló őseink milyen
természeti környezetet találtak a Kárpát-medence területére érve.
Tegzes M ária
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A BÉCSI KUNSTHISTORISCHES MUSEUM EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

SZEMTŐL SZEMBEN
GUSTAV KLIMTTEL
Bécs 2018-ban, a város egyik legismertebb festője, Gustav Klimt halálának 100. évfordulójára számos kulturális programmal készül. A kiállítások közül külön figyelmet érdemel a Kunsthistorisches
Museum igen kreatív megoldása.

G

ustav Klimt 1862-ben született Baumgartenben, egy
Bécs környéki faluban, egy
rézmetsző hét gyermeke közül
másodikként. 14 évesen a bécsi
Kunstgewerbschule-ba (iparművészeti iskolába) került, öccsével
Ernsttel együtt, ahol 1883-ig folytatták tanulmányaikat. Ez alatt
számos eljárással ismerkedtek meg,
melyek Klimt későbbi, szecessziós
stílusának egyediségében nagy szerepet kaptak. A művész egyébként 1897-ben néhány újító szemléletű művésztársával együtt megalapította a Vereinigung bildender
Künstler Österreichs Sezession (Osztrák

Szecessziós Képzőművészek Egyesülete) nevű társaságot, melynek egészen 1889-ig vezetője is maradt.
A Klimt-testvérek első megrendelésüket még tanulóéveik alatt, 1880ban kapták, a bécsi Sturany-palota
mennyezetének díszítésére. Emellett
részt vettek a császár, Ferenc József
trónra lépésének harmincadik évfordulójára rendezett ünnepség dekorációjának elkészítésében is. Bécs
a századfordulón igazi kulturális virágzást élt meg. Számos reprezentatív építkezés zajlott, a Ringen (a
körúton) belül is, melyek vonzották
a művészeket. Klimt, akit pályájának elején még egyfajta barokkos
(KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ FELVÉTELEI)
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virtuozitás jellemzett, több ilyen
épület belső festészeti díszítésében is
részt vett. Közülük az egyik első volt
a Kunsthistorisches Museum főlépcsőházának díszítése 1884-től. A
munkával a múzeum vezetősége
eredetileg Hans Makartot bízta meg
(a egyik legnépszerűbb festőjét), aki
azonban ezt követően nem sokkal
elhunyt. Így a freskók elkészítése az
ifjú Gustav és Ernst Klimt, valamint
Franz Match feladatául jutott.
A díszítendő felület összesen 8 ékmező és 3 oszlopköz volt, így nagy
kihívást jelentett az ifjú művészek
számára. Emellett Alberg Igl, a
múzeum igazgatójának terveihez is

igazodniuk kellett, aki a képek
stílusát a historizmus szellemében jelölte ki. A festészet történetének megfestését várta, az
egyes alakokon az adott korszak
stílusjegyeit is visszatükrözve. A
három művész felosztotta egymás között a felületeket, így
Klimt az északi falat kapta.
(A mennyezetképet egyébként
Munkácsi Mihály készítette, címe: A reneszánsz apoteózisa.)
Gustav Klimt freskói 12 méter
magasan helyezkednek el. Az
évfordulóra a múzeum egy állványzatot emelt, tulajdonképpen ez maga a „kiállítás”: Klimt
ritkán látott fiatalkori freskói,
melyhez ily módon juthat közel a
látogatóközönség. Ez a megoldás
több oldalról is igen előnyös. Egyrészt, kevéssé ismert tény, hogy a
festő pályafutását a XIX. század
végi Bécs reprezentációs építkezéseiben való részvétellel, ezen
épületek belső díszítésével kezdte,
s hogy stílusában ekkor még a historizmus és az akademizmus volt
jelen. Másrészt pedig a múzeum
Élet

története kapcsán is kevéssé ismert,
hogy Klimt is dolgozott belső díszítésén. Képei elhelyezkedésük miatt a
legtöbb szem elől rejtve maradtak, az
intézmény által az emlékévre állított
emelvény és a célzott megvilágítás
azonban felfedi az épület titkait.
Gustav Klimt az egyiptomi, a görög, a római és a reneszánsz művészetet festette a díszlépcsőház északi
falára – női alakokban. Klimt számára előírták, hogy az alakok megfestéséhez szigorú pontossággal kell
követnie az adott korszakra jellemző
történeti mintákat, melyhez a múzeum műtárgyait is tanulmányozta.
Zsánerszerű történelmi freskóin már
egyedi stílusa is megmutatkozik.
Klimt művészetében az egyik első
jelentős femme fatale az Egyiptomot
jelképező nő. Az érzéki testtartásban
ábrázolt alak mögött az egyiptomi
kultúrára jellemző ikonográfiai elemek és hireoglifák tűnnek fel, kezében ankh-t tart, s kinyújtott karja
felett Ízisz szárnya látható.
A freskók szeptember 2-ig tekinthetők meg közelről.
Bódai Dalma
és
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó

képességét

teszik

próbára.

A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás:

meg. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa
Megoldás:
MALACPERSELY
(Az „összeadandó” szavak mássalhangzói szerepelnek
az „összegben”, más magánhangzókkal.)
3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa
Megoldás: D

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

(A szív 90 fokokat fordul jobbra, és soronként csak egy kék
található belőle. A pontok száma elemről elemre nő, és felváltva
állva, illetve fekve helyezkednek el.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik NEM illik a többi kifejezés közé?
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A betűvel jelzettek közül
melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

ADATOK ÉS TÉNYEK
Jövedelmi szegények
és gazdagok

Az Eurostat adatbázisából lekérdezett adatok szerint 2016-ban Magyarországon az
egy főre jutó medián ekvivalens jövedelem
1 millió 478 ezer forintot tett ki. A mediánjövedelem az az összeg, amelynél az országban ugyanannyian rendelkeznek kevesebb jövedelemmel, mint ahányan többel. A jövedelembe nemcsak a munkavégzésből származóak tartoznak, hanem a
befektetések, ingatlanok révén keletkezők, valamint a szociális juttatások – például a nyugdíj – is. Magyarországon a mediánjövedelem 2016-ban 12%-kal alacsonyabb volt az átlagjövedelemnél, amiben
A szegénységi küszöb alatt élő népességcsoportok mediánjövedelmének
semmi különös nincs, mivel az eltérés az
változása 2008 és 2016 között
EU átlagában nagyjából ugyanekkora.
A definícióban szereplő „ekvivalens” szó a különböző (8387 vásárlóegység), a szlovákhoz és a lengyelhez képesméretű és szerkezetű háztartások jövedelmi helyzetének ti lemaradásunk viszont számottevően megnőtt, 20, illetösszehasonlítását teszi lehetővé. A nemzetközileg elfoga- ve 23%-ra. Figyelmet érdemel, hogy a magyar mediánjödott módszertan a jövedelem-szegénységi küszöböt a me- vedelem 2008 és 2016 között forintban számítva ugyan
diánjövedelem 60%-ában, a gazdagságit pedig a 130%-ában 34%-kal nőtt, euróban mérve ugyanakkor csak 8%-os
határozta meg, a küszöbök átlagtól való eltérései tehát kis- volt a növekedés. A különbség a forint jelentős leértékelősé aszimetrikusak. Fontos hangsúlyozni, hogy a jövedelmi désének tulajdonítható. A jövedelem-növekedés ütemét
szegénység, illetve gazdagság csak az adott évre vonatkozó euróban nézve az látszik, hogy mintegy 20 tagállamban
bevételekre és nem a – jövedelmek révén hosszabb távon nagyobb volt az emelkedés a magyarnál, nálunk gyengébben Írország és – Málta kivételével – a dél-európai
kialakuló – vagyoni helyzetre vonatkozik.
Hazánkban a medián átlagjövedelem 2016-os értéke a 3. tagországok teljesítettek. Többük esetében ráadásul csöklegalacsonyabb volt az uniós tagországok közül, Romániát kenés alakult ki: Írországban és Spanyolországban 2–3%és Bulgáriát megelőzve. Ez a megállapítás az euróban szá- os, Cipruson 13%-os, Görögországban pedig 31%-os.
Az ábráról leolvasható, hogy a magyarországi – 8 év alatt
mított jövedelmen kívül a vásárlóegységben számítottra is
igaz. Utóbbi mutató kiküszöböli azt, hogy a különböző or- 1790 vásárlóegységet kitevő – átlagos jövedelemnövekszágokban eltérőek a megélhetési költségek, összehasonlít- mény úgy alakult ki, hogy a legszegényebbek, azaz a mehatóvá téve így a jövedelemből vásárolható javak mennyi- diánjövedelem kevesebb, mint 40%-ából élők, valamint a
ségét. Miután a mediánjövedelmek országonként eltérőek, mediánjövedelem kevesebb, mint feléből élők sokkal kisebb
így ugyanez a helyzet a szegénységi küszöbökkel is. Ha- mértékben részesedtek a növekedésből, mint a többi visegzánkban a jövedelem-szegénységi küszöb az egyfős háztar- rádi országban. Euróban számítva pedig csökkent e két –
tásokra havi 73 900 forintot, míg a kétgyermekes, kétszü- egymást részben átfedő – csoport mediánjövedelme. A táblősökre – az előbbi összeg 2,1-szeresét – havi 155 200 forintot lázatból látható, hogy 8 év alatt százezer főnél többel csak
a két szélső jövedelmi kategória – a mediánjövedelem
tett ki 2016-ban.
A visegrádi országokkal való összehasonlításból az lát- 40%-ánál kevesebből élők és a 160%-ánál többől élők – létható, hogy 2008-ban Magyarországon a vásárlóerő-pari- száma nőtt. A visegrádi országok körében a jövedelmi szetáson számított mediánjövedelem 2%-kal kevesebb volt, gények és a gazdagok aránya is Magyarországon emelkemint Szlovákiában, valamint Lengyelországban és mint- dett a legnagyobb mértékben (2,1, illetve 4,7 százalékpontegy harmadával alacsonyabb, mint Csehországban. tal), együttes aránynövekedésük pedig jelentősen felülmúlja
Nyolc évvel később, 2016-ban a csehnél továbbra is har- a 2. helyezett Szlovákiáét (1,2 százalékpont).
Herzog Tamás
madával volt alacsonyabb a magyar mediánjövedelem
Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Kedvenceink étrendje

kutyák természetes módon jobban
A
kedvelik a magas zsírtartalmú ételeket, a macskák pedig a szénhidráto-

kért lelkesednek, derült ki az Oregon
Állami Egyetem (USA) kutatásából,
mely kedvenceink étrendjét vizsgálta.
A kutatás, melyről a Journal of
Experimental Biology című folyóiratban
számoltak be, újdonságokkal szolgál
abban a tekintetben, milyen a megfelelő tápértékű étkezés kutya és macska
esetében, és megcáfolja az eddig közkeletű nézetet, miszerint a macskáknak
többségében fehérjére volna szüksége.
A kutatás során 17 egészséges felnőtt
kutyát és 27 macskát figyeltek meg 28
napon át, négyféle étel használata mellett, melyek mind egyformán jóízűek
voltak. Mivel az íz egyenlően csábító
volt, az állatok a makrotápanyag alapján azt az eledelt tudták választani, melyet testi szükségleteik diktáltak.
„Az előző kutatások kimutatták, hogy
ha az eledelek nem egyenlően ízletesek,
akkor a macskák tényleg hajlamosak nagyon sok fehérjét enni, a kutyák pedig sok
A fekete műanyagok
veszélyei

érgező anyagok kerülnek a foM
gyasztókhoz fekete műanyagból készült tárgyakkal – derült ki

egy új kutatásból.
Bróm, antimon és ólom jelenlétét
mutatták ki a fekete műanyagokból készült használati tárgyakból,
melyeket a gyártók újrahasznosított
elektronikai cikkekből készítenek.
A fekete műanyagok gyártásához elhasznált elektronikai berendezéseket
– például laptopokat és zenelejátszókat – alkalmaznak, melyek lángálló
bevonata és festékanyaga akkor is a
termékben marad, amikor azok már
életciklusuk végére érve újrahasznosításra kerülnek.
A Plymouth-i Egyetem (Egyesült Királyság) tanulmányából kiderül, hogy
a fekete műanyag iránt nő a kereslet,
miközben a leselejtezett elektronikai
eszközöket nem megfelelően válogatják szét, és ez ahhoz vezet, hogy az
újrahasznosítási eljárás során mérgező
anyagok kerülhetnek a termékbe. A
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zsírt. Ám ha az ember egyformán ízletes ételeket kínál fel,
akkor a kutyák és a macskák is
jelentősen más makrotápanyagtartalmú eledelt választanak,
mint amit az íze alapján választottak” – mondta Jean Hall, az
egyetem állatorvosi karának
professzora.
Az állatok választhattak
magas szénhidrát-, magas fehérje- és magas zsírtartalmú
és kiegyensúlyozott ételek
A kutyák jobban kedvelik
között. A kutyáknak minden
a magas zsírtartalmú ételeket, a macskák pedig
nap egy óra állt rendelkezésre,
meglepő módon a szénhidrátokért lelkesednek
hogy bármit, amit akarnak,
(FORRÁS: TATYANA GLADSKIH / FOTOLIA)
megegyenek – a felső határ
az előre meghatározott kalóriabevitel igazítják. A kísérletben a macskák
volt. Tehát az anyagcseréhez szükséges 24 órán át hozzáférhettek az ételhez
kalóriabevitelt kapták meg, mellyel a a kalóriabevitelük felső határáig.
súlyukat fenntarthatták, de nem többet.
Az eledelt tartalmazó tálak helyét
A kutatásban részt vevő macskákat minden nap változtatták, hogy megszintén nem hagyták túl sokat enni. előzzék a tálak helyzete szerinti részA macskák még akkor is, amikor rehajlást mindkét állatcsoportnál.
korlátlanul hozzáférnek olyan eleAz eredmények szerint a macskák átdelhez, mely ízlik nekik, csak a test- lagosan a kalóriabevitelük 43 százalékát
tömegük fenntartásáig esznek, bevi- szénhidrátokból, 30 százalékát fehérjételüket az eledel energiatartalmához ből fedezték. A kutyák kalóriabevitelük
tanulmány az Environmental
International című folyóiratban
jelent meg; a környezettudományi kutatócsoportot Andrew
Turner vezette.
A tanulmány rámutat, hogy
azon kívül, hogy ez az emberek
egészségére fenyegetést jelent,
a tengeri és tengerparti élővilágra is ártalmas, mivel ezek
a termékek szemétként vagy
mikroműanyag formájában a
vizek környékére is elkerülnek.
Turner a vizsgálathoz röntgenAndrew Turner olyan fekete műanyagból készült
fluoreszcencia spektroszkópiát
tárggyal, melyet vizsgáltak a kutatás során
használt, így több mint 600
(FORRÁS: UNIVERSITY OF PLYMOUTH)
fekete műanyagból készült termékben elemezte a különböbiztosítja –, míg az ólom gyakran
ző elemek szintjét. A tárgyak között szennyező anyagként jelenik meg az
előfordultak élelmiszercsomagoló elektronikus műanyagokban. Mindanyagok, tárolók, ruhák, játékok, két elemet bőven megtalálták azonban
ékszerek, irodafelszerelés, valamint a nem elektronikai fogyasztási eszköúj és használt elektronikai és elekt- zökben is, ahol nemhogy nem szükséromos berendezések.
gesek, egyenesen nemkívánatosak.
A bróm eredetileg brómozott vegyüSok termékben, például koktél
letek formájában fordul elő, elsősorban shakerben, vállfában, ékszerekben,
az elektronikai berendezések külső kerti öntözőcsőben, karácsonyi díborításában – az eszköz lángállóságát szekben és szerszámnyelekben a bróm
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41 százalékát zsírból és 36 százalékát
szénhidrátokból fedezték. Egyetlen
olyan egyed sem volt a kutyák és macskák között, mely választott étrendjében
a fehérje túlsúlyával élt volna.
Macskák esetében az eredmény kor
és izomtömeg függvényében variálódott. A kisebb izomtömegű fiatal
macskák jobban vonzódtak a fehérjéhez, mint a nagyobb izomtömegű
macskák. A fiatalabb macskák több
fehérjét ettek, mint az idősebbek.
Kutyák esetében a magas fehérjetartalmú étel legkevésbé volt népszerű a fiatalabb, kisebb izomtömegű
egyedek körében. A több testzsírral
rendelkező kutyák vonzódtak leginkább a fehérjéhez.
A The Pet Nutrition Center of Hill’s
Pet Nutrition, Inc. által támogatott
kutatás egyik fontos gyakorlati belátása, melyre a kutatók a macskák
mikrobiótájának vizsgálata útján jutottak, az, hogy ha fiatalabb macska túl
sok fehérjét kap, az anyagcseréje útján
el tudja távolítani a felesleget szervezetéből. Erre az idősebb macskák, az
emberhez hasonlóan, kevésbé képesek,
így esetükben a szív- és érrendszeri betegségek és a vesebetegségek kockázata nő túlzott fehérjebevitel esetén.
Oregon State University
koncentrációja meghaladta a törvényben rögzített határértéket is, melyet
az elektronikai berendezésekhez
alakítottak ki. Más termékben, például játékokban, tárolóedényekben
és irodai berendezésekben, az ólom
koncentrációja lépte túl az elektromos termékekre vonatkozó legális
határértéket.
„Lehet, hogy a fekete műanyag esztétikailag vonzó, de tanulmányunk igazolja,
hogy az elektronikus szemétből újrahasznosított fekete műanyag a fogyasztási
cikkekbe káros kémiai anyagokat vihet
be. Az újrahasznosítás iparágában minél
előbb új találmányok szükségesek, melyekkel biztosan eltávolíthatók a káros anyagok
az újrahasznosított szemétből” – mondta
Turner, aki már korábbi kutatásaiban
bizonyította, hogy a díszített ivópoharak ólom- és kadmiumtartalma
ártalmas, a használt játékok műanyag
alapanyaga gyakran nem felel meg a
nemzetközi szabályoknak és hogy a
játszótereken alkalmazott festékeket
is szigorúbban kellene vizsgálni, hogy
kiszűrjék az egészségre ártalmasakat.
(University of Plymouth)

Bizmuttal a légköri széndioxid csökkentéséért

„Azon dolgozunk, hogy ennek a felfedezésnek a határait kitoljuk. Új eredményeink technológiai szempontból fonbizmut széles körben alkalma- tosak, hiszen új alapot találtunk ahhoz,
zott alapanyag a lőszergyártástól hogy folyékony üzemanyagot megújuló
a kozmetikumok gyártásán át a gyo- energiaforrásokkal, nap- és szélenergiával
morsavlekötő előállításáig. Egy új állíthassunk elő. De ennél még fontosabb,
kutatás felfedezte, hogy a bizmut a hogy a katalitikus plaszticitás paradigmaszén-dioxidot – az egyik legfonto- váltást jelez. Ezután új módon gondolkosabb üvegházhatású gázt – folyékony dunk a megújuló energia átalakításáról,
üzemanyaggá képes alakítani.
az üzemanyaggyártásról és a katalizáJoel Rosenthal és a Delaware-i lásról általában” – mondta Rosenthal.
Egyetem kutatócsoportja a bizmut
Rosenthal és kutatócsoportja korábkatalizátor-tulajdonságaival kap- ban bemutatta, hogy a bizmutfilmek
csolatos kutatásáról az American bizonyos sóoldatokkal együtt lehetővé
Chemical Society ACS Catalysis című teszik, hogy olcsón átalakítsák a szénszaklapjában számolt be.
dioxidot a megújuló energiaforrások
segítségével gáznemű
A képen bizmut látható, melynek különleges tulajdonságát
üzemanyagokká. Az új
a tanulmány katalitikus plaszticitásnak nevezi.
kísérletben bizonyítotEz alapján a bizmut számos kémiai folyamatban katalizátorként
ták, hogy ugyanezen
szolgálhat, egyszerűsítheti a folyékonyüzemanyag-gyártást is.
anyagok felhasználásával
(FORRÁS: UNIVERSITY OF DELAWARE/EVAN KRAPE)
közvetlenül folyékony
üzemanyagokat is képesek létrehozni.
„A katalízis területe
régóta nagyon érdekel.
Vegyünk valamit, ami
olcsó és sok van belőle, és
alakítsuk át valami sokkal
hasznosabbá és értékesebbé anélkül, hogy sok energiát pazarolnánk el – ez
az, ami a képzeletemet
mindig is foglalkoztatta.
Filozófiai párhuzam állítható fel a katalízis és az
A kutatók a bizmut különleges egykori alkimisták között. Amit mi végtulajdonságát úgy nevezik, hogy zünk a katalízissel, hasonló ahhoz, mint
„katalitikus plaszticitás”. Amikor amikor valaki az ólmot arannyá akarta
bizmutfilmet elektromos árammal változtatni” – mondta Rosenthal.
kezelnek olyan sós oldatban, mely
Nehéz megjósolni, hogy a felfedeimidazolium- és amidinium-ionokat zésnek milyen hatása lesz a jelenletartalmaz, akkor a kutatók a kémiai gi szén-dioxid-szintre. „Az új techreakciót képesek oly módon „hangol- nológia lehetővé teszi, hogy folyékony
ni”, hogy a szén-dioxidból vagy fo- üzemanyagot állítsunk elő megújuló
lyékony üzemanyag – például benzin energiaforrásból, napfényből és szélből
vagy hangyasav – keletkezzen, vagy származó elektromosság segítségével.
olyan, sok iparág számára értékes ké- Ez csökkenti az igényünket a szokásos
miai anyag, mely használható például olajforrások felé, melynek eredményetartósítószerként, gumi- és bőrfeldol- képpen csökkenhet a szén-dioxid-kibogozáshoz, mesterséges ízesítőkhöz és csátásunk” – mondta a kutató.
parfümökhöz egyaránt.
Áprilisban a szén-dioxid-szint a
Általában a vegyészeknek minden Földön az eddigi legmagasabb volt,
egyes vizsgált kémiai reakció támoga- mióta mérjük, egész hónapban
tásához újabb és újabb katalizátorokat meghaladta a 410 milliomodrészt a
kell feltalálniuk, és ez a kémiai reakci- Hawai Mauna Loa Observatory méréók minden egyes lépésére igaz. Ezért se szerint. Rosenthal nyolc éve dolszámít nagyszerű újdonságnak, hogy gozik a kutatáson, és tovább folyugyanaz a katalizátor – némi testre tatja a fejlesztést a Föld szén-dioxid
szabással – különböző kémiai reakci- szintjének csökkentése érdekében.
ók támogatására használható.
(University of Delaware)
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ÉT-ETOLÓGIA
A madaraknak is lehetnek
évszázados tradíciói

okan egyetértenek azzal a megállaS
pítással, hogy évezredes kulturális
tradícióink emelnek ki bennünket az

állatvilágból., azonban a Duke Egyetem madárénekkel foglalkozó kutatói nemrégiben bebizonyították,
hogy időtálló tradíciókat más fajok is
képesek létrehozni.
A mocsári veréb (Melospiza
georgiana) Észak-Amerika középsőkeleti részének mocsaras területein
élő verébféle, ami 2-5 tagú strófákból álló ismétlődő énekével jelzi
a territóriuma határát és próbálja a

potenciális partnereket odacsábítani. Az utódok az első hónapban
sajátítják el az éneket. A vizsgálat
során hat populáció több mint hatszáz hímjének énekét rögzítették és
elemezték, így 160 énektípust írtak
le. A kutatók szimulációs modellel
tesztelték egy-egy új dal terjedésének esélyét a populációban, annak
függvényében, hogy ha az utódok
egy adott rokon egyedtől tanulnak,
vagy csak bizonyos dalokat másolnak, amelyeket természetüknél
fogva szeretnek. Amikor összevetették a modell által generált és valós adatokat, kiderült, hogy a fiatalok nem random módon másolnak,
hanem azokat a dalokat tanulják
meg, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő. Mivel a nőstények az
egyediekkel szemben preferálják a
gyakoribb divatos dalokat, ezek így

többszáz évig fennmaradnak, míg
az egyedi, ritka strófák alig kerülnek be a verebek köztudatába.
Ez a hagyománytiszteletnek is felfogható, a szokásokat megőrző énektanulás azt bizonyítja, hogy az időtálló tradíciók létrejötte nem igényel
kiemelkedő kognitív képességeket.
Bilkó Ágnes

A Titán dűnéi

Cassini űrszonda méréseinek
A
számtalan tudományos eredménye kápráztatta el eddig is az embere-

ket, ehhez csatlakozik most egy nemzetközi csapat által készített tanulmány, amely a Cassini műszeres adatainak kifinomultabb feldolgozása révén
születhetett meg. A Szaturnusz e rendkívül izgalmas holdjának egyik rejtélye volt az egyenlítői vidéken húzódó
dűnék sora, amelyek jelenlétéről az
űrszonda felszínt pásztázó radarjának
mérései alapján tudunk.
A Cassini 2004-ben a Titán teljes
egyenlítői vidékét feltérképezte a vizuális és infravörös térképező spektrométerrel (VIMS), amely három hullámhossztartományban (infravörös,
kék és barna) vizsgálta a holdat. Az
adatok újrafeldolgozása során a különböző tartományú méréseket térképpé
állították össze, majd kiválasztottak öt
olyan területet, ahol a különböző típusú felszín átmeneti zónái találhatóak,
majd modellezéssel az adott területek
albedóját (fényvisszaverő képességét)
számították ki. Ez utóbbi alapján a felszínt alkotó szemcsék méretére, illetve
azok vízjég- és szerves molekulák alkotta összetételére is kaptak információkat. Végül a kapott adatokat ös�szevetették a Titán radaros mérésekkel
feltérképezett felszíni formáival.
A fényes infravörös régiók magasabban fekvő dombos vidékek és
síkságok, amelyeket szerves anyagok
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A Titánon végbemenő
dűneképződéhez
vezető geológiai
folyamatok

borítanak. E területek eróziója révén a
felszínt borító anyag azokra a területekre szállítódik a csatornákon át,
amelyeket a térképezés során kékben
láttak. Ezek a kék régiók a földi glec�cserek elvégződésénél képződött olvadékvíz-síkságoknak felelnek meg.
A felületüket olyan vízjég szemcsék
boríthatják, amelyek a dombvidéki
szénhidrogén-csapadékhullás hatására
erodált jégkéregből származhatnak. A
hegyvidéktől legtávolabb helyezkednek el a Titán felszínének 18,6 százalékát kitevő, barnában látott régiók.

2018/27

E területeket a magasabb fekvésű
régiókból eredő porszemcse méretű
szerves anyag borítja, s a dűnék is itt
alakulnak ki a széljárás hatására.
A Titán e három típusú régiójának
jellemzői megfelelnek annak, amit
már jól ismerünk. A különböző területeket ugyanolyan geológiai folyamatok kapcsolhatják össze, mint
a földi megfelelőiket: a hegyvidékek eróziója során keletkező törmelékek sivatagokhoz vezető útját képviselhetik a távoli holdon.
(Journal of Geophysical Research)

KERESZTREJTVÉNY
Noha Magyarország területére legföljebb enyhe szeizmikus mozgások
jellemzők, hazánk az elsők között volt, ahol részletes földrengés-megfigyelő hálózatot hoztak létre a XVIII. és a XIX. század fordulóján a
Magyarhoni Földtani Társulat szervezésében, e heti rejtvényünk térképező geológusának (vízszintes 1.) kezdeményezésére. A Szabó József
geológusiskoláján felnőtt tudós az európai kőzet-előfordulásokat tanulmányozva és ellesve az ottani kőbányászati eljárásokat, feltérképezte
országunk kőbányáit. Legfőbb kutatási terepe (függőleges 22.) a Földtani Intézet megbízásából 1884-től végzett munkájához köthető.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet.
A 12. heti számunkban elkezdődő rejtvényciklusunk ezen a héten
a végére ért. 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. Beküldési határidő: 2018. július 17.
VÍZSZINTES: 1. A geológus neve. 6. Központi Statisztikai Hivatal, röv.
9. Növényi forrázat. 10. Pápa közelében él. 12. Részvénytársaság, röv.
13. Az Ob bal oldali mellékfolyója. 14. A jód és a bór vegyjele. 15. Az
1980-as évek válogatott magasugrónője (Katalin). 16. Mátka, menyas�szony. 17. ... Harte; az Aranyásók című elbeszéléskötet szerzője. 19.
Annak irányába. 21. Könnybe ... a szeme; meghatódik. 24. Drávaszögi
település Pélmonostor közelében. 26. Ásító Munkácsy-alak! 27. Csapadék. 28. ... Viren; olimpiai bajnok finn hosszútávfutó. 30. Hámozott
alma! 31. Bort, tejet hamisít. 32. ... vino veritas; borban az igazság,
latinul. 33. Gondolkodás nélkül nekikezd. 35. Ádám párja. 36. Ábrázat.
FÜGGŐLEGES: 1. Kisfaludy ... Zsigmond; néhai szobrászművész. 2.
Például a bálna. 3. Amennyiben. 4. Chicago ...; USA-beli labdarúgó-

klub, az aranylabdás Sztoicskov is volt a játékosa. 5. Korábban nálunk
is gyártott Opel modell. 6. Mauglit is elbűvölő óriáskígyó A dzsungel
könyvében. 7. Mentőautó hangjelző eszköze. 8. Működési rendellenesség. 11. A Kapos partjai! 13. Felöntött a garatra. 15. Sérülést okozó. 16.
... Lee; a beatnemzedék afro-amerikai tagja, Jack Kerouac kedvese és
múzsája. 18. Azonosítani tudja. 20. Almája viszályt szít! 22. Legfőbb
kutatási terepe. 23. Evezővel hajtott vízi jármű. 25. Pompás, lenyűgöző. 27. Drezda folyója. 29. ... Maier; világbajnok német labdarúgókapus.
31. A -va képzőpárja. 32. ... Andrić; Nobel-díjas szerb író, a Híd a Drinán
című regény szerzője. 34. Léc végei! 35. Lap is, készlet is van ilyen!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Pápai-Vajna Ferenc; A hévizek atyja.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
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A 2007 és 2016 között
megjelent lapszámaink
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2018. augusztus 18.
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Egy lelőhely titkai
A Birodalom jól megerősített védvonalán kívül egy nyüzsgő barbár világ
(Észak-Európában szabad germánok, az Alföldön szarmata törzsek)
élte békés hétköznapjait, amit időnként tragikus események, a rómaiakkal vagy egymással vívott véres ütközetek szakítottak szét. A Római császárkorban egy sajátos, korai globalizált,
még találóbban egy romanizált Európa
létezett: a barbár világ a speciális helyi
sajátosságok mellett rengeteg, a rómaiak által gyártott
tárgyat (munkaeszközt, fegyvert, ékszert stb.) használt és
számos római civilizációs vívmányt vett át, bizonyítékaként a folyamatos – néha békés, néha viszont harcokkal,
háborúkkal terhelt – kapcsolatoknak a Birodalom és az
annak határain kívül élő népek között.
Erre ébreszti rá a ma emberét, aki elsősorban az ókori Róma kultúráját ismeri, egy távoli dániai lelőhely (Illerup Ådal)
anyagából, az aarhusi Moesgaard Múzeummal közösen rendezett, „A Vikingek előtt…” Harci áldozat a mocsárból című kiállítás, amely a nemrég Derecske határában
előkerült szarmata családi temetkezést is bemutatja. A tárlat
szeptember 14-ig látható a debreceni Déri Múzeumban.

Divatlaptörténet
Új kamarakiállítás látható a pécsi Modern Magyar Képtárban
Kép és öltözet – XIX. századi divatlapok a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből címmel.
A tárlaton festmények és korabeli divatlapok színes illusztrációi láthatók, melyek a XIX.
századi magyar öltözködés történetét mutatják be az
1830-as évektől a század végéig, olyan reprezentatív lapok mellékleteivel, mint a Rajzolatok, a Nefelejts, a
Magyar Bazár vagy a Divat Szalon.
A divatlapok ebben a korszakban több rétegű kulturális
funkcióval rendelkeztek, s az öltözködési divatok mellett
a könnyed, olvasmányos ismeretterjesztés hangnemeiben
a magyar irodalmi műveltség, illetve a nemzeti identitás
létrehozásának fórumai voltak.
Ezeknek a sajtótermékeknek a
közönsége az a polgárság, mely
egyéniségének és társadalmi
helyzetének kifejezésére a ruhaviselet és a műveltség divatjainak változó és változatos termékeiből válogathatott.
Itt kapcsolódik össze a magyaros öltözködés jelrendszere a magyar történelem és irodalom világnézetével és stilisztikájával.
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Bánsághy Nóra rovata
Ugyanakkor ezeknek az újságoknak legfőbb közönségeként megjelenik a társadalmi térben a ráérő idővel rendelkező, különös érzékenységű olvasó nő, akinek csapongó és
felszínes figyelmére ezek a sajtótermékek színes és változatos témáikkal számítanak. A divatlapok színes mellékleteit,
s így magának a divatnak modern kulturális jelenségét a
különböző sokszorosító technikák – litográfia, fametszet,
réz-, illetve acélmetszet – megjelenése tette lehetővé.
A kiállítás augusztus 31-ig várja az érdeklődőket.

Kulturális ellenállás
Börtönből kicsempészett versek, gyufásskatulya méretű
illegális könyvek, másolt videokazetták „nyugati” filmekkel, egyetemi szamizdatok, punkmagazinok, kommunák, lakásszínházak és
titkosrendőrségi akták – a Kockázati Tényezők kiállítás az államszocializmus időszaka alatti kulturális ellenállás emlékeit veszi sorra, hogy történelmi emlékezetről, szabadságról, szolidaritásról, az ellenállás egyéni
és közösségi lehetőségeiről gondolkodtasson el.
A FUGA Galériában július 15-ig látogatható tárlat jól
és alig ismert hazai és közép-kelet-európai archívumok
anyagából válogat, és a gyűjtemények kialakulását, létrejöttük célját, társadalmi és politikai környezetüket állítja
a középpontba. Azt, hogy az egykor rejtett, marginalizált
vagy elnyomott tevékenységek dokumentumait hogyan
helyezte rá az elmúlt három évtized a társadalmi emlékezet térképére – vagy hogyan felejtette le arról.

Hajnali képek
A Fiktív Gasztrogalériában
több mint tíz éve rendeznek kiállításokat és eddig
minden évben szerepelt
olyan tárlat, melynek Budapest volt a témája. Ezúttal a
Fióka Art Online Képző és Iparművészeti Galéria szervezésében látható Kardos Ildikó fotóművész Budapest
ezer arca című kiállítása.
A művésznő saját bevallása szerint imádja Budapestet
és szeret világot látni, utazni. Fotózás közben mindig
igyekszik egy másik perspektívát adni a már jól ismert
helyeknek: a megszokott helyeket más szemszögből,
vagy épp nem a megszokott napszakban megmutatni.
„Mivel keresem a nem szokványos időszakokat, pillanatokat, ezért gyakran kelek nagyon korán előre elemezve, átgondolva az időjárás esélyeit, a napfelkelte időpontját, vagy a látószöget, ahonnan készíteni szeretném a képeket. Korán reggel minden annyira más. Éppen így csodálkoztam rá az évszakok okozta változások színpompás lenyomataira, arra,
miként a fények és árnyékok mulandóan átfestik a környezetet és gyakran csak másodpercekig időznek egy házfalon vagy
szegletben. Ezeket a mulandó pillanatokat próbálom képeimmel maradandóvá tenni” – mesél magáról a fotós. Képei
szeptember 9-ig láthatók.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
A szem evolúciója

Ma már bioinformatikai adatbázisokkal követhető végig a szem kialakulását
befolyásoló PAX6 transzkripciós fehérje, amely a szem monofiletikus eredetére világít rá. Ugyanakkor az opszin
fehérjék evolúciója úgy a gerinctelenek
és gerincesek szemének monofiletikus
eredetére, mint utólagos divergens fejlődésére nyújt magyarázatot.
A tortaszelés tudománya

A tortaszeletelés igazságosságának
tudományos igényű elemzése az 1940es években kezdődött, úttörője a kézjegyét a matematika számos ágán otthagyó Hugo Steinhaus lengyel matematikus volt. Steinhaus a nácik elől bujkálva
nem fért hozzá szakcikkekhez, ezért
idejét olyan problémák megoldásával
töltötte, amelyekre jól emlékezett vagy
amiket saját kútfőből talált ki….
Őssejtek a gerincsérülés
gyógyításában

A gerincsérülések viszonylag gyakoriak és az esetek nagyjából tizedében
maradandó károsodást okoznak, ezért
intenzíven zajlik a lehetséges gyógymódok kutatása. Az epidurális stimulációról
néhány hónapja közöltek bíztató eredményeket: mozgató idegsejteket közvetlenül ingereltek az agyban létrejövő
„parancsoknak” megfelelően, így gyakorlatilag áthidalható a sérült gerincvelő.
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A hátlapon

Barázdás csüdfű
Hazánkban számos olyan növényfaj
található, mely alapvetően a keleteurópai, esetleg közép-ázsiai füves
puszták lakója és nálunk éri el elterjedésének nyugati határát. Megfigyelhető, hogy e fajok egy része keletről nyugat felé haladva fokozatosan eltűnik: a Tiszántúlon még gyakoriak is lehetnek, míg a Dunántúlon
már csak elvétve fordulnak elő vagy
teljesen hiányoznak.
Vannak azonban olyan sajátos el
terjedésmintázatú keleti fajok, melyek a Kárpát-medence központi részét
mintegy átugorva, annak csak nyugati
részén jelennek meg. Ilyen például a
barázdás csüdfű (Astragalus sulcatus),
mely a Pannóniai flóratartományban
egyedül a Fertő-tó környékén fordul
elő. Az állóvíz partján száz évvel ezelőtt a réteken és az útszéleken gyakorinak számított (még a Fertőmellékidombságon is megjelent), később viszont nagyon megritkult. Sokáig kipusztultnak hitték hazánkból, mivel a
Fertő-tó déli oldalán évtizedeken át
nem találták. Az ezredforduló táján a
célirányos keresésnek köszönhetően
végül több helyről is előkerültek kisebb-nagyobb állományai. Jelenleg
Fertőújlak és Nyárliget környékéről ismerjük kaszált, illetve legeltetett csenkeszes gyepekből, valamint egykori
kavicsgödrök pionír gyepeiből.
A barázdás csüdfű évelő, általában
25–80 centiméter magas, barázdált
szárú növény. Levélkéi szálasak vagy
szálas-lándzsásak, rövid, rásimuló
szőrökkel. A virágzat 5–25 virágú,
laza megnyúlt fürt. A bíboroslila,
elnyílva kifehéredő virágok májustól
augusztusig nyílnak.
Kép és szöveg: Riezing Norbert

Élet

és

Tu d o m á n y



2 01 8/ 2 7



863

Bordás csüdfű

