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A XXI. század tudományának egyik legdinamikusab-
ban fejlődő területe az idegtudomány. Lapunkban ezért 
immár hosszabb ideje rendszeresen jelentkezünk agyku-
tatási témájú cikkekkel. Leggyakrabban állandó szer-
zőnk, Reichardt Richárd tollából tettük ezt mostanában, 
az Első kézből rovatban.

Írásait olvasva egyre inkább az a kép bontakozott ki 
számunkra, hogy az idegtudomány területén a hosz-
szabb, bővebb kifejtés nemhogy nem nehezíti, inkább 
még segíti is a jobb megértést, az újdonságok befogadá-
sát. Ha van kellő terjedelemi lehetőség az összefüggések 
árnyalására, a jelenségek részletes magyarázatára, az 
láttatóbbá teheti ennek az izgalmas, ám mégis elvont tu-
dományágnak az ismertetését.

Ezért mostantól külön rovatot szentelünk a téma híre-
inek, állandó szerzőnk „tálalásában”, Agyi aktualitások 
címmel. Az új sorozat célja, hogy immár nemcsak az 
új eredményekről  adjon hírt, hanem egyben a kutatók 
vizsgálati módszereit, a kutatás mindennapjait is fel-
villantsa. E vizsgálati folyamat-ismertetésekből talán 
az eddigieknél is jobban kiviláglik majd, hogy a tudomány 
soha nem nyílegyenes sugárutat kínál a szakemberek 

számára, hanem sokszor rejtett ösvények, s izzasztó 
kerülőutak vezetnek a célhoz: a felfedezésekhez, a 
felismerésekhez.

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Giuseppe Castiglione kutyaportréja 
a Jezsuita festők a császári udvarban című 
cikkünkhöz

Kiss Nemeskéri Zsuzsanna arculati grafikája Agyi aktualitások című rovatunkhoz
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kító munkája mellett a gyakori látoga-
tók okolhatók legfőképpen azért, hogy 
a leleteket elmozdítják, megbolygatják 
a lelőhelyet, így nehezítik a kutatók 
munkáját. Így a legtöbb maradvány-
ról nem is lehet megállapítani, hogy 
hogyan került a tóba: eltemették vagy 
baleset érte. A paleogenetikusok ezért 
ebben a vizsgálatban az örökítőanyagra 
koncentráltak. Harmincnyolc személy 
(23 férfi és 15 nő) csontjaiból izoláltak 
és elemeztek DNS-t.

Az eredmények alapján a személyek 
három mai, jól elkülöníthető népessé-
gi csoportba sorolhatók. Huszonhár-
man dél-ázsiaiak, az ő maradványaik a 
VII–X. század között kerültek a tóba, 
de nem egyszerre, hanem függetlenül 
egymástól. Aztán eltelt 1000 év különö-
sebb halálozási hullám nélkül (legalább-
is e 38 lelet szerint), míg a XVII–XX. 
század közötti időszakból származik a 
fennmaradó 15 ember. Az nem meg-
lepő, hogy egyikőjük kelet-ázsiai gyö-
kerekkel rendelkezett, de az már sokkal 
furcsább, hogy közülük 14-en a Föld-
közi-tenger térségéből származtak. 

Teljesen érthetetlen, hogy ezek az 
emberek hogyan kerültek az indiai 
Himalájába, és ott miért veszítették 
az életüket. Bakteriális fertőzésnek 
nem találták nyomát a csontokon, 
így a járvány mint fő halálok ke-
véssé valószínű. Elképzelhető, hogy 
egyszerűen a magashegységi körül-
mények végeztek az áldozatokkal, 
de mindez csak spekuláció.

Egy korábbi vizsgálatban, amelynek 
során öt csontvázat elemeztek, úgy 
találták, hogy közölük háromnak is 

A himalájai Csontváz-tó 
rejtélye

Van egy tó az indiai Himalá-
jában, amelyből minden egyes 
nyáron ősi csontok százai bújnak 
elő a jég alól. Senki sem tudja, 
hogy hogyan kerültek oda, és 
kiktől, mikorról származnak. A 
Nature Communications című fo-

lyóiratban a minap publikált geneti-
kai vizsgálat eredményei közelebb vi-
hetnek a rejtély megoldásához. Vagy 
még furcsábbá tehetik az egészet.

A tengerszint felett 5000 méterrel 
lévő tónak tisztességes neve is van – 
Roopkund-tó – de, érthető módon, 
a Csontváz-tó megnevezés sokkal is-
mertebb. Átlagosan 40 méter mély, 
és az év legnagyobb részében be van 
fagyva. Nem lenne túl érdekes, hi-
szen a Himalája elhagyatott, szeles 
völgyeiben százával találni a megszó-
lalásig hasonló tavacskákat. Csakhogy 
a Roopkund-tó, ha kicsit melegebbre 
fordul az idő, és vize részben felolvad, 
csontvázak sokaságát löki a felszínre. 
A csontok egyértelműen az ősi időkből 
származnak, de – köszönhetően a zord 
körülményeknek – gyakran még a hús 
maradványai is megtalálhatók rajtuk. 

Az antropológusok persze azon 
töprengenek, hogy kik voltak az el-
hunytak, és miért haltak meg éppen 
ennél a tónál. A többi hasonló tóból 
is kerültek már elő emberi maradvá-
nyok, de itt olyan kiugró nagyságú a 
számuk, hogy az nem lehet véletlen. 
A vezető hipotézis szerint több mint 
ezer éve történhetett valamilyen tö-
megkatasztrófa, amelynek hatására 
mind egyszerre veszítették életüket.

A tó különössége ismeretében meg-
lepő lehet, de eddig viszonylag kevés 
tudományos vizsgálatot végeztek az 
előkerült emberi maradványokon. 
Sok évvel ezelőtt egy máig publiká-
latlan vizsgálat 1200 évesre becsülte a 
csontok korát, de ezentúl nem sokat 
lehetett tudni a leletek történetéről. 
Most azonban a Harvard Egyetem 
kutatói által vezetett amerikai–né-
met–indiai kutatócsoport genetikai 
elemzést végzett jó néhány csonton, és 
az eredményeik rácáfoltak a korábbi, 
egyetlen katasztrofális eseményt való-
színűsítő elméletre. Szerintük ugyanis 
egy évezreden keresztül folyamatosan 
haltak bele az emberek a tóba.

A tisztánlátást részben éppenséggel a 
tó közismertsége nehezíti. A jég, a kő-
omlások és a földcsuszamlások tájátala-

olyan törései voltak, amelyek egy nagy 
és nehéz tárgytól elszenvedett ütés mi-
att keletkezhettek, és nem kezdtek 
összeforrni (vagyis meghaltak a bal-
esettel egy időben). Ezt okozhatták 
leomló sziklák is, bár sokan vitatják 
ezt az elméletet. Mindenesetre teljesen 
kizárható, hogy minden áldozat, akik 
tehát legalább egy évezredes időtarto-
mányban veszítették életüket a tónál, 
ugyanolyan ok miatt halt meg. Így 
egy-egy halálok megállapítása nem 
adhat megoldást a tó különlegességét 
firtató kérdésekre.

A jelenlegi kutatásban megvizsgált 
több mint három tucatnyi emberi ma-
radvány között találtak fiatal gyer-
mektől, de idős embertől származó 
csontvázakat is. Viszont egyikük sem 
volt rokona a másiknak, a 38 személy 
mind eltérő családokból származott. 
Sőt, valójában szinte semmi közük 
nem lehetett egymáshoz. A csontja-
ikból, lágy szöveteikből, az úgyneve-
zett kémiai ujjlenyomat alapján meg-
állapítható, hogy markánsan eltérő 
étrendjük volt, így nagyon valószínű, 
hogy számos, teljesen elkülönült né-
pességből származhattak a holttestek. 

A XVII–XX. század között elhunyt 
áldozatokról már feltételezhető, hogy 
utazásuknak írásos nyoma is fennma-
radt. Különösen a Mediterráneumból 
származók esetében, akik talán egy 
csoport tagjai lehettek, és sok ezer kilo-
métert tettek meg, míg halálukat lelték 
az indiai Himalájában. Ennek ellenére 
a kutatók mind ez idáig semmilyen 
feljegyzést nem találtak a hegyekbe in-
dult, majd elveszett csoportokról. 

Emberi csontok a Roopkund-tó partján (FORRÁS: WIKIPÉDIA)
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a szakemberek, rávilágítva a faj-
összetételben és egyedsűrűségben 
megmutatkozó hosszú- és rövidtávú 
irányokra. Az utóbbi kapcsán kieme-
lendő, hogy az elmúlt évtizedben há-
rom új, Ázsiából származó inváziós 
faj telepedett meg hazánkban. Az 
előadásokban fontos részletek hang-
zottak el az inváziós szúnyogokat 
célzó vizsgálatokról, melyek kitér-
nek a fajok fenológiájára, terjedési 
dinamikájára, viselkedésére, vala-
mint az általuk hordozott kóroko-
zók azonosítására. A prezentációk 
módszertani kérdéseket is érintettek, 
felvetve a tenyészőhely-térképezés és 
a gyors, de megbízható faunisztikai 
monitorozás szükségességét, me-
lyekben sokat segíthet az innovatív 
technológia és a lakossággal történő 
hatékony kommunikáció egyaránt. 
Szó esett a szúnyogirtás ökológiai 
hátteréről, több előadó rámutatott a 
nagymértékben alkalmazott kémiai 
irtás környezetkárosító hatásaira és 
az ökoszisztéma-szolgáltatásokat fe-
nyegető veszélyekre. 

A kullancsokkal foglalkozó részben 
a szúnyogok tárgyalásánál is tapasz-
talt szemlélet alapján elsősorban a 
kullancsállományban és az egyedek 
által hordozott kórokozók fajösszeté-
telében megmutatkozó változásokra 
összpontosítottak az előadók. Hall-
hattunk példákat arra, hogy miként 
kerülhet be új kullancsfaj Magyar-
országra, és ezek megjelenésével és 
esetleges megtelepedésével milyen 
járványügyi veszélyeknek lehetünk 
kitéve. Hazánkban két inváziós kul-
lancsfajjal kell számolnunk, melyek 
monitorozása és kórokozókkal való 
fertőzőttségük megállapítása sürgető 
feladat. Az újabb taxonómiai vizs-
gálatok alapján immár bizonyítható 
egyes kórokozók hazai előfordulása 
új gazdafajban. Felmerült a kullan-
csok nagyvárosokban történő mintá-
zásának fontossága, mert ezeken az 
élőhelyeken az emberek, kullancsok 
és azok városi gazdaállatai (éne-
kesmadarak, sünök, rágcsálók) 
egymáshoz közel élnek, ami spe-
cifikus ökológiai kapcsolatokat és 
járványügyi helyzetet válthat ki. 
A kullancsállomány vizsgálatával 
kapcsolatban kiemelendő, hogy 
– a korábbi gyakorlattal ellentét-
ben – a növényzet permetezésével 
kullancsot irtani jelenleg illegális 
tevékenységnek számít. Ezért 
védekezési stratégiának a több-

Az utazás célja talán a vallásos za-
rándoklat volt. A Roopkund-tó a 
modern kori hindu zarándokok ked-
velt útvonala mentén fekszik. Talán 
az ázsiaiak egy része is épp zarándok-
úton volt, mielőtt a tóba esett volna. 
Ugyanakkor ez kevéssé valószínű a 
Földközi-tenger partjáról érkezett 
több tucatnyi ember esetében. De 
az sem egyértelmű, hogy valóban 
onnan indultak volna útnak. Noha 
a genetikai jellemzőik leginkább a 
modern Görögország, illetve Kréta 
népességéhez hasonlatos, elképzelhe-
tő, hogy abban az időben ez a gén-
mintázat jóval elterjedtebb volt.

A rejtély tehát csak még különösebb 
lett a genetikai adatok ismeretében, 
ahelyett, hogy megoldódott volna.

Kovács MárK

Szúnyogok, kullancsok 
és a klímaváltozás

Az elmúlt hónapokban igen 
nagy figyelem irányult a csípő-

szúnyogok és kullancsok által terjesz-
tett lehetséges betegségekre, amelyek 
egyre növekvő köz- és állategészség-
ügyi fenyegetettséget jelentenek a 
fokozódó klímaváltozással. Az utób-
bi évtizedben megváltozott számos 
ízeltlábú faj elterjedése, éves szapo-
rodási ciklusa és egyedsűrűsége Ma-
gyarországon, sőt új, egzotikus or-
szágokból származó inváziós fajok is 
megjelentek a magyar faunában. Mi-
vel a csípőszúnyogok és kullancsok 
fontos átvivő (vektor) szerepet tölte-
nek be sok állati és emberi kórokozó 
terjesztésében, ezért népességük vál-
tozása járványtani veszélyt jelent.

A helyzetkép áttekintését és a ki-
hívások ökológiai alapokon történő 
kezelését sürgeti az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont, amely tudományos 
szakmai napot szervezett Szúnyogok, 
kullancsok és új betegségek – korunk bio-
lógiai veszélyeiről címmel a téma hazai 
szakértőinek részvételével augusztus 
26-án Budapesten. A 8 hazai kutató-
műhely nemzetközileg elismert kép-
viselőinek előadásai három fő téma-
körben hangzottak el.

A szúnyogos blokkban a hazai 
csípőszúnyogfauna állományfelmé-
résének eredményeit mutatták be 

lépcsős egyéni módszerek alkalma-
zása javasolható (zárt ruházat vise-
lete, kullancs azonnali eltávolítása, 
védőoltás).

Az új betegségeket tárgyaló előadás-
sorozat a legfenyegetőbb kóroko-
zókat vette sorra. A Krími–kongói 
vérzéses lázat egy kullancsok által 
terjesztett vírus okozza, de hazai 
előfordulása még nem volt bizonyí-
tott. Több rágcsálófajból származó 
minta modern molekuláris módsze-
rekkel történő elemzése viszont arra 
utal, hogy a kórokozó endemikus 
fókuszai jelen lehetnek az országban. 
A Nyugat-nílusi lázas esetek ugrás-
szerű növekedése az elmúlt néhány 
évben sajnos hazánkban is aktuális 
közegészségügyi probléma lett, így 
elengedhetetlen a kórókozó folya-
matos virológiai vizsgálata. Az ide-
vonatkozó kutatások arra utalnak, 
hogy egyszerre többféle Nyugat-ní-
lusi vírustörzs van jelen régiónkban, 
és ezek különböző mértékű felbuk-
kanása okozhat fellángolásszerű 
járványokat bizonyos években. Az 
Usutu vírust 2005 óta ismerjük ha-
zai madarakból, 2018-ban már ma-
gyarországi emberi fertőzést is rög-
zítettek. Ez esetben járványról még 
nem beszélhetünk, de a megelőzés 
érdekében a vírus terjedését követő 
komplex monitoringrendszer kiala-
kítására és a járványok mozgatóru-
góinak megismerését szolgáló ökoló-
giai, járványtani és virológiai kuta-
tásokra nagy szükség lesz a jövőben. 

A maláriát ugyan 1959-ben sikerült 
kiírtani Magyarszágról, de a klíma-
változás és fokozódó globalizáció 
tükrében újból felmerül a maláriave-
szély kérdése. A epidemiológiai ada-
tok arra mutatnak, hogy itthon egy 
újabb maláriajárvány megjelenésére 
igen kicsi az esély, de más európai 
országban kialakulhatnak olyan idő-
járási, higiéniás és demográfiai vi-
szonyok, amelyek lokálisan nagyobb 
rizikót jelenthetnek. 
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A bőr- és szívférgességet okozó 
Dirofilaria fonalférgek csípőszúnyo-
gokkal történő terjedése köz- és ál-
lategészségügyi problémát is okoz. A 
kórokozó 1998 óta van jelen a hazai 
kutyaállományban, ma az ebek 20 
százaléka érintett, 2000-től ember-
ben is jelen van. Magyarországon 
2007-ben mutatták ki humán kor-
okozóként. Az általa okozott szívfér-
gesség gyógykezelése számos nehéz-
séggel jár, és nemcsak a kutyákat, ha-
nem más háziállatokat is veszélyeztet. 

Összességében a különböző kór-
okozóktól származó adatok arra 
utalnak, hogy a járványtani helyzet 
igen összetett és az új betegségek 
kialakulásának lehetősége minden 
esetben más tényezőktől függ. Néha 
azt tapasztaljuk, hogy a vektorfajok 
terjedésével nem jelennek meg az ál-
taluk potenciálisan hordozott új kór-
okozók. Máskor viszont az új vek-
torfajok nélkül, a nálunk őshonos 
vérszívók kezdenek el új kórokozó-
kat terjeszetni. Ezért elengedhetet-
len, hogy minden helyzetet külön és 
megfelelő részletességgel kezeljünk.

D. E.

Amazóniai láz

Az elmúlt napokban rekord-
méretű tüzek tombolnak a dél-
amerikai térség őserdeiben, fő-
ként Brazíliában. Összesen több 
mint 2500 lángoló foltot azono-
sítottak, melyek együttesen óri-

ási mennyiségű szén-dioxidot bocsá-
tanak ki. A baljós füstoszlopok még 
több ezer kilométerről is láthatóak. 
A brazil űrügynökség szerint 2019-
re a térség erdőtüzeinek száma nagy-
jából 85 százalékkal megemelkedett, 
ami a régió mintegy felét érinti.

Ez a hirtelen növekedés valószínű-
leg a tájdegradációhoz köthető: az 
erdőirtás és a földművelés csökken-
ti a vízhez való hozzáférhetőséget, 
ezáltal a talaj könnyebben felmeleg-
szik, nyomában fokozódik az aszály, 
ezek együttesen pedig sokkal gya-
koribb és hevesebb tüzeket okoznak.

A tüzek növekvő száma tehát leg-
főképpen az égetéssel történő ille-
gális erdőirtás, majd a nyomában 
folytatódó mezőgazdasági munka 
következménye. A száraz évszakban 
történő égetések pedig könnyedén 
,,elszabadulnak”, a tűz tovább terjed. 
A szarvasmarha-tenyésztéshez szük-
séges új, művelésbe vonható földek 

iránti igény már az 1970-es évektől 
jelentősen hozzájárult az Amazonas-
medence erdeinek ritkulásához. 

A gazdáknak azonban nem len-
ne szüksége új területekre a szarvas-
marhák legeltetéséhez, mivel kutatók 
nemrég kimutatták, hogy jelentős 
számban állnak rendelkezésre olyan,  
már leromlott állapotú, művelésből 
kivont földterületek, melyek új lehető-
séget kínálhatnak az állattartás számá-
ra. Az új műszaki fejlesztéseknek hála 
ugyanis lehetővé válik, hogy az eddigi 
extenzív tenyésztési formát jóval ösz-
szetettebb, illetve termelékenyebb gaz-
dálkodási módra cseréljék, ugyanazt az 
eredményt elérve, ám jóval kevesebb 
természeti erőforrást felhasználva.

A biológiai sokféleség ily módon 
történő vesztesége azonban nem csak 
Brazíliát érinti. Az Amazonas-medence 
növényzetének pusztulása ugyanis a 
dél-amerikai régió egészében és a vi-
lág más részein is hátrányosan befolyá-
solja a lehulló csapadék mennyiségét. 
A bolygó emellett elveszít egy fontos 
„karbonraktárat”, melynek anyagát a 
tüzek a levegőbe pumpálják. Ha nem 
tudjuk megállítani az amazonasi esőer-
dő pusztulását, akkor erősen megkér-
dőjeleződik a párizsi egyezménynek 
az éghajlatváltozás lassítását szem előtt 
tartó célkitűzése és teljesíthetősége.

A brazil kormány korábban rendkí-
vül ambíciózus tervvel állt elő az il-
legális erdőirtások felszámolásáért és 

2030-ig 4,8 millió hektár tönkretett, 
egykori erdőterület visszaállítására 
tett ígéretet. Ha ezekkel a célokkal 
most nem foglalkoznak kellő alapos-
sággal, akkor elképzelhető, hogy nem 
lehet majd számottevő javulást elérni 
az éghajlatváltozás enyhítésében.

Brazília korábban már kifejlesztett 
egy úttörő politikai keretrendszert, 
hogy az Amazonas-medencében 
megállítsa az illegális erdőirtást, 
mely csúcsát 2004-ben érte el, a 
környezetvédelmi szabályozásoknak 
és beavatkozásoknak köszönhetően 
pedig mértéke drámaian csökkent. 

Miután törvényeket fogadtak el egy 
olyan nemzeti programhoz, mely az 
amazóniai esőerdők védelmét céloz-
za, az erdőirtás mértéke 2004 és 2011 
között több mint kétharmadával esett 
vissza. Emellett az olyan magánszer-
ződések, mint az Amazóniai Marha-
hús és Szója Moratórium, melyben 
a vállalatok elhatározták, hogy nem 
vásárolnak erdőirtással összefüggésbe 
hozható termékeket, jelentősen mér-
sékelték a pusztító tevékenységet.

Manapság tehát már rendelkezünk 
olyan gazdasági és politikai esz-
közökkel, melyekről tudjuk, hogy 
megállíthatják az Amazonas teljes 
„áruba bocsátását”, és kordában tart-
hatják ezeket a pusztító katasztrófá-
kat. Csak helyénvaló volna továbbra 
is alkalmazni őket. 
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Az éjjeli műholdfelvételen jól láthatók a pusztító lángok (FORRÁS: NASA)
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Az 1949-ben szilenciumra ítélt 
Rab Gusztáv (Sárospatak, 
1901 – Dreux, 1963) földmé-

rőként dolgozott a Tiszántúlon, s 
munkája során ismert meg és alkal-
mazott kitelepítetteket. Az 1958-ban 
feleségével Franciaországba emigrált 
író ezen regényét azonnal lefordítot-
ták francia és angol, majd német és 
holland nyelvre. A mű nyugat-euró-
pai sikerét részben aktualitása ma-
gyarázza, a nagyközönség fokozott 
érdeklődése a vasfüggönyön túli va-
lóság iránt. A regény eredeti magyar 
változata 2019 júniusában jelent meg 
először. A cselekmény helyszíne a 
fiktív Tiszapócs, de jól felismerhető 
Polgár falu (ma város) és tanyavilága. 
Azonosítható földrajzi nevek például 
a Selymes-patak, ami a létező Sely-
pes-patak Polgár határában, aminek 
partján sokat sétálnak a szereplők, 
Kasziba tanya a falutól keletre, ahova 
több családot kitelepítettek és a Bágyi 
erdő a településtől délre, ahova rő-
zsézni járnak. A szereplők közül is jó 
pár azonosítható valós személyekkel, 
például Draxler Zsigmond alakját 
Széchenyi Zsigmond (1898–1967) va-
dász, író ihlette, aki valóban kitelepí-
tett volt Polgáron 1951-ben.

Rab Gusztáv neve ma többnyire is-
meretlen a magyar nagyközönség 
előtt, az irodalomtörténészek közül is 
csupán kevesen tudnak róla. Megta-
lálható ugyan az életrajzi és irodalmi 
lexikonokban, de az irodalomtörté-
neti kézikönyvek szűkszavúan, hibás 
adatokkal vagy egyáltalán nem emlí-
tik munkásságát. A Párizstól nyugat-
ra, 80 kilométerre lévő Dreux-ben 
1963 januárjában elhunyt író hagyaté-
kát testvére, Rohoska Ilona az ottani 
redemptorista kolostor könyvtárában 

RAB GUSZTÁV REGÉNYÉNEK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VONATKOZÁSAI

A LEPKÉSZ ÉS AZ 
AFRIKA-VADÁSZ

helyezte el két bőröndben és egy kar-
tondobozban. Miután ezt az intéz-
ményt összevonták a párizsi rendház-
zal, Rab irodalmi hagyatékát ott 
őrizték tovább, míg végül 2012-ben 
átadták a párizsi Magyar Intézet igaz-
gatójának, Ablonczy Balázsnak, aki 
továbbította azt a Petőfi Irodalmi 
Múzeumnak. A tíz doboznyi anyag-
ból hét a regény- és novella-kézirato-
kat, három a levelezést tartalmazza. 
A hagyaték legértékesebb része hét 
regény magyar nyelvű kézirata, me-
lyekből az elmúlt egy évben kettő je-
lent meg nyomtatásban (Sabaria, 
avagy Szent Márton köpenye és az Uta-
zás az ismeretlenbe).

A magyar irodalomtörténeti kuta-
tás Rab munkásságának eddig csak 
a második világháború végéig tartó, 
első szakaszát tárgyalta, amelyben 
szerelmi, lélektani témájú elbeszélé-
seket és történelmi regényeket írt 

olvasmányos stílusban. 1949 után ke-
letkezett regényeiben az írót a társa-
dalmi kérdések és a vallás történelmi 
szerepe foglalkoztatta, művei kö-
zéppontjába többnyire a kitelepített 
családok sorsát és a magyar vonat-
kozású katolikus szenteket állította.

Rohoska József Gusztáv 1901. má-
jus 14-én született Sárospatakon. 

1920-ban Budapestre költözve jogot 
tanult, majd 1923-ban abbahagyta 
egyetemi tanulmányait. Ekkor vette 
fel a Rab Gusztáv írói, illetve újságírói 
nevet. Regényírással még Sárospata-
kon kezdett el foglalkozni: Mocsárláz 
című első regényét folytatásokban kö-
zölte a Nyugat, s 1922-ben megnyerte 
vele az Atheneum Kiadó első díját, 
már Rab Gusztáv néven. 1923-tól a 
Világ, majd annak 1926-os megszű-
nése után Az Est-lapoknál dolgozott 
különleges tudósítóként: utazó főri-
porterként. Az 1930-as évek második 
felében felesége ösztönzésére felha-
gyott az újságírással, hogy legyen ide-
je szépírói tevékenységet folytatni. 
1938-tól a második világháború végé-
ig nyolc regénye jelent meg magyarul, 
valamint német, svéd és olasz fordí-
tásban. Rab példaképének tekintette 
Flaubert regényeit, főként a Bovarynét. 
Flaubert írói eszközeiből sokat átvett 
és alkalmazott regényeiben.

1949–1956 között Rab a Keleti Fő-
csatorna építkezésén földmérőként 
dolgozott. Pár év alatt geodéziai tech-
nikus, brigádvezető lett, s mérnöki 
munkát végzett. A csatorna építéséhez 
szükséges földmérésekhez kitelepített 
nőket és férfiakat vett fel munkásnak. 
Az ekkor megismert emberi sorso-
kat örökítette meg az Utazás az is-
meretlenbe című regényében. Így val-
lott erről az időszakról 1960-ban: 

Rab Gusztáv Utazás az ismeretlenbe című, az 1950-es évek első felének kitelepítéseiről szóló regényének 
kéziratát másfél éve találtam meg az író Franciaországból 2013-ban hazahozott hagyatékában a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban. A szépirodalmi alkotás feleleveníti Jámbory Kálmán lepkekutató és 

Széchenyi Zsigmond világutazó életét vagy annak egy szakaszát.

Rab Gusztáv, 1960 körül 
(A KÉP A CSALÁD TULAJDONA)
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fel tisztességes áron, ő kereskedett 
velük. Élénk kapcsolatot tartott fenn 
a nyugati imperialistákkal. Látszó-
lag lepkéket vett, adott és cserélt. 
Sűrűn levelezett Londonnal, Párizs-
zsal, New Yorkkal. [...] A Lövőház 
utcában egyedül lakott húszezer lep-
kével négy szobában.” Draxler Zsig-
mondról ezt a karakterrajzot kapja 
Bacsóné: „Gróf Draxler Zsigmond 
48 éves foglalkozásnélküli egyén, ti-
pikus kalandor és bűnöző. Váci utcai 
saját házának egész negyedik emele-
tén ő lakott egyedül, a világ minden 
részéről összelopkodott szőnyegek, 
bárdok, lándzsák, múmiák, főleg 
kitömött állatok és elefántagyarak 
között…”

Jámborka és Draxler a regény egyik 
fejezetében a volt Magyar Király nevű 
vendéglőben próbál ebédelni: „Nagy-
jában már képet alkottak maguknak 

egymásról. Mindkettőjük életében van 
egy terebélyes szenvedély. A Jámborka 
Donáté húszezer és annál is több lepke: 
a földkerekség minden lepkéje. A gróf 
Draxler Zsigmondé: Afrika. Az 
egyiktől a lepkéket vették el, a másiktól 
a fekete földrészt, Afrikát. A lepkész 
odavan. A csapást alig tudja kiheverni. 
Az Afrika-vadász megszokta a kalan-
dokat és megtanulta, hogy minden ka-
land végét meg kell várni. […] – Ne-
kem mind közt legkedvesebb az 
Iphigenia Orbiculosa – beszél Jámborka, 
a lepidopterológus. – A legnevezete-
sebb is. Mert instállom a lepkék ártat-
lan, tiszta világából, ahol gyakorta 
szűznemzéssel kelnek életre a legcsodá-
sabb példányok, az Iphigenia Orbiculosa 
elvitt engem az emberek nyomorult 
bűnös világába. De ma úgy érzem ma-
gam – folytatja porig sújtva, és feje 
megint majdnem rákoppan az abroszra 

„Harta, Akasztó, Kunszentmiklós, Bu-
gyi, Sári, Nádudvar, Hajdúböszörmény, 
Dedőhát, Pródi-puszta, Hortobágy, Pol-
gár, Tiszagyulaháza, Tiszacsege… és még 
egy sereg tanya, falu, rombadőlt urasági 
kastély voltak állomásai életemnek. Mai 
szemmel és mai helyzetemből tekintve, jól 
jártam. Sokkal rosszabbul is történhetett 
volna! […] a Senkiföldjén mértem a föl-
det, kevés tudással és gyakorlattal, mert ak-
kor még nem végeztem el sem az első-, sem 
a felsőfokú geodéziai tanfolyamot, kezdő 
földmérőcske voltam…”

A regény cselekménye 1951–1952-
ben játszódik: az ötvennyolc éves Ba-
lázs Ákost, volt abaújkéri birtokost és 
kormányfőtanácsost kitelepítik buda-
pesti házából Tiszapócsra, ahova csak 
néhány bútort és a kutyáját viheti ma-
gával. Az állandó lakhelyül kijelölt te-
lepülésre mintegy százötven kitelepí-
tettel együtt érkezik, akik sokféle tár-
sadalmi rétegből származnak a Mester 
utcai iparostól kezdve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia lepidopterológusán 
és az Afrika-vadászon át egy hercegig. 
„Bacsóné Boldog Birodalmában” há-
zakban, putrikban, ólakban szállásol-
ják el a családosan vagy egyedül érke-
zőket. Az orvhalászaton, rőzsézésen 
vagy más bűntetten rajtakapott, kite-
lepített embereket pénzbírsággal sújt-
ják, és aki nem tud vagy nem hajlandó 
fizetni, azt a Hortobágyra viszik le-
dolgozni a büntetést, majd telepesként 
otthagyják.

Természettudományi szempont-
ból a regény két szereplőjének 

alakját érdemes elemezni: Jámborka 
Donát lepkészt és Draxler Zsigmond 
Afrika-vadászt. Jámborkáról ilyen 
jellemzést készít a rendőrség: 
„Ahelyett, hogy értékes lepkéit a 
Nemzeti Múzeumnak ajánlotta volna 

Földmérők, 1951 (FORTEPAN, KŐRÖS LÁSZLÓ 27921)

Rab Gusztáv, 1960 körül (A CSALÁD TULAJDONA)

Földmérő, 1953 (FORTEPAN, UVATERV 80271)
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egy kitalált lepkenév, a létező Oxytripia 
orbiculosa latin név (magyarul körjegyű 
ardóc vagy nagyfoltú bagolylepke) 
után. Frivaldszky Imre 1865-ben megje-
lent Jellemző adatok Magyarország fauná-
jához című művében részletesen írt er-
ről az éjjeli lepkéről, majd több irodal-
mi műben is szerepelt, például Móra 
Ferenc A tízaranyas pille regénye címmel 
(1927) írt róla novellát. Ennek a híres 

–, mintha visszasüllyedtünk volna a 
Jura-periódusba.»” Jámborka alakját az 
író Sum Szabolcs kutatásai szerint 
Jámbory Kálmán (1844–1911) lepkész-
ről, a Magyar Királyi Honvédelmi Mi-
nisztérium hivatalnokáról mintázta, 
aki közismert lepkekereskedő volt és 
ennélfogva az adatait nem is publikál-
ta, hiszen azok számára üzleti titkot ké-
peztek. A regénybeli Iphigenia Orbiculosa 

„magyar” – először Magyarországról 
leírt – fajnak az életmenetét a lepkész 
Schmidt Antal (1880–1966) muzeológus 
(1936–1939 között a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum igazgatója) 
kutatta fel és publikálta egy magyar, 
majd egy német nyelvű monográfiá-
ban 1911–1912-ben. Sokáig kizárólag 
Budapest környékéről ismerték és en-
nélfogva gyűjtötték is – egész családok 
álltak rá erre –, mert nagyon sok pén-
zért lehetett eladni külföldre. Valószí-
nűleg erre utal a regényszöveg, amikor 
azt említi, hogy a faj „elvitt engem az 
emberek nyomorult bűnös világába”. Az 
ardóc mindig nagyon izgatta a magya-
rokat, mert a XX. század első felében 
elég jó árat fizettek érte. Bálint Zsolt, a 
Magyar Természettudományi Múze-
um főmúzeológusának számítása sze-
rint két példány eladásából származó 
összeg egyenlő volt az akkori egyéves 
tisztviselői fizetéssel. Az 1940-es évek 
óta Magyarországon kipusztult, az 
utolsó biztos hazai adat 1949-ből szár-
mazik. Rab Gusztáv olyan lepkefajo-
kat is említ regényében, mint például a 
Hesperia sidae, az „ezüst bóbitás”, amiről 
egy laikus aligha tudhatott. A lepkék-
kel kapcsolatban szűznemzést emleget-
ni biológiai szempontból teljesen helyte-
len, szépirodalmi szempontból viszont 
romantikus kép: egy „csodalepke”, 
amelynek létrejöttéhez még párzás sem 
kell, ezáltal nemes és „tiszta”.

Draxler alakját így formálta meg Rab: 
„Az atléta külsejű szakállas gróf olyan 
otthonosan mozog már Tiszapócson, 
mintha Becsuanaföldön volna, ahogy 
mondogatni szokta. […] Bozontos, sző-
ke szemöldöke alatt oly érdeklődéssel 
csillog hideg, acélszürke szeme, mintha 
nem is embert, hanem jombai fafarag-
ványt nézne. Ő is lengén öltözködik a 
melegben. Trópusi sisakot is tett a fejére, 
mint utoljára a két világháború közt a 
Tanganyika tónál. Finom külföldi kel-
méből varrott sportinge elöl nyitva van, 
látni lehet szőrös, izmos mellét.” Az Af-
rika-vadász alakját gróf Széchenyi Zsig-
mondról, a nemzetközi hírű vadász-író-
ról mintázta Rab. Amint Gyorgyevics 
Tamás Széchenyi-életrajzában leírja 
(2018), az 1950–1951-ben a Mezőgazda-
sági Múzeum vadászati szakértőjeként 
dolgozó Széchenyit 1951. június 20-án 
munkahelyén felkereste egy rendőr, és 
átadta neki a Budapestről kitiltó határo-
zatot, amely szerint 24 órán belül el kel-
lett hagynia várbeli lakását (Úri utca 52.) 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Körjegyű ardóc vagy nagyfoltú bagolylepke (Oxytripia orbiculosa)
a Rovartani Lapok XX. évf. 1913 I. tábláján
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és el kellett foglalnia kényszertartózko-
dási helyét a Polgár községhez tartozó 
88. számú tanyán Oláh Istvánnál. Szé-
chenyi fellebbezett a határozat ellen, de 
a kijelölt kényszerlakhelyet el kellett fog-
lalnia. Az ablaktalan és fűthetetlen ta-
nyai szobából balatongyöröki ismerősé-
hez, Reznik Jánoshoz költözhetett 1951 
novemberében. A regénybeli Draxler is 
fél év után kiszabadul Bacsóné felügye-
lete alól: mintegy kíváncsiságból, hogy 
eljut -e levele Tiszapócsról a marokkói 
szultán udvaráig, írt néhai vadásztársá-
nak. Hogy a levél megérkezett-e, nem 
derül ki, viszont felhívja magára a fi-
gyelmet, és hozzájárul, hogy Sopronba 
távozhat. A Kaszibai útra telepített re-
génybeli Draxler szétszedhető gumiká-
dat, egy kitömött marabu- és bivalyfejet 
vitt magával. A nagyszüleivel gyerek-
ként ugyancsak Polgárra kitelepített Só-
lyom Ildikó visszaemlékezésében (Meg-
történhetett? 1988) Széchenyi kap-
csán leírja, hogy gumikádja és jeges-
medvebőre volt.

A regénybeli helyszínek és szereplők 
megformálásában az író fiktív és valós 
elemeket ötvözött. A munkamódszer 
több sajátosságát világosan mutatják a 
hagyatékban megőrzött kéziratváltoza-
tok, újságkivágatok, írott és képi forrá-
sok, levelezések. Elsődleges és másodla-
gos történeti források, irodalmi elbeszé-
lésekből és napihírekből merített motí-
vumok, valamint személyesen átélt 
történések együtteséből formálta meg 

Rab az alakjait, helyszíneit és a cselek-
ményt. Témaválasztásában nagy sze-
repet játszott a közönség igényének 
kielégítése; fő célja a közelmúlt törté-
néseit szórakoztató, ugyanakkor ref-
lexióra ösztönző formában feldolgozó 
cselekményvezetés mély lélekábrázo-
lással. Rab munkássága második sza-
kaszának fő műve, az Utazás az isme-
retlenbe meghozta számára a széles 
körű nyugat-európai elismerést. 

Franciaországban is magyarul írta 
műveit, de tudatosan szem előtt tar-
totta a külföldi olvasókat, ami meg-
mutatkozik a mottók kiválasztásában, 
az ajánlásban és a magyar kultúrára 
vonatkozó tárgyi magyarázatokban. 
Rab számos időszerű társadalmi, 

morális, etikai kérdést vet fel: így pél-
dául fontosabb-e a „tartás”, mint a sa-
ját magán vagy a másik emberen való 
segítség; a hit szerepe az emberi élet-
ben; helyes-e saját meggyőződésének 
vagy akár életének feláldozása a másik 
ember megmentéséért; a társadalmi 
rend helyessége; az élet értelme vagy 
értelmetlensége. Munkásságának 
1950–1963 közötti második szakasza 
nem a könnyed szerelmi, lélektani lek-
tűrök időszaka, hanem olyan új alko-
tói periódus, melyben egy személyes 
sors, egy sajátos történelmi helyzet, 
majd az emigrációs léttapasztalat sűrű-
södik és ölt testet a művekben.

Tüskés AnnA
irodalom- és művészettörténész

A körjegyű ardóc; Magyar Természettudományi Múzeum, Lepkegyűjtemény 
(FOTÓ: KATONA GERGELY)

Széchenyi Zsigmond, 1960 körül (MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM)
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Időnként újra és újra eljutnak hoz-
zánk pusztító földrengések hírei, 
legutóbb idén nyáron július 4-én 

és július 5-én Dél-Kaliforniát rázta 
meg két erős földrengés: M=6,4-es 
és egy M=7,1-es, amelyeket több 
mint ezer kisebb utórengés köve-
tett! A földrengések epicentrumai 
Ridgecrest városa közelében voltak, 
mintegy 240 kilométerre északke-
letre Los Angelestől. Az Egyesült 
Államok Geológiai Szolgálatának is-
meretei szerint ez a M=7,1-es föld-
rengés volt az egyik legnagyobb, 
amely az elmúlt 40 év alatt megrázta 
ezt a régiót. De hogy működött a 
gyorsriasztás? 

A hurrikánra vonatkozó felhívá-
sokkal ellentétben, amelyeket már 
napokkal korábban megkap a lakos-
ság vagy a szökőár-figyelmezteté-
sek, amelyek pár perctől néhány óra 
tartamú előrejelzést jelentenek − mi-
előtt a szökőár megérkezne a par-
tokra −, a földrengések riasztási ide-
je sokkal-sokkal rövidebb. A figyel-
meztetés csupán néhány másodperc-
cel, olykor 1–1,5 perccel előzhetik 
meg a rengéshullámokat. Ennek a 
rövid riasztási időnek a földrengések 
természete az oka.

Hogyan működik?
Egy közelünkben történt földrengés-
ről kapott riasztás lehetőségét két jel-
lemző teszi lehetővé. Egyrészt egy 
földrengés során különböző típusú 
rugalmas hullámok szabadulnak fel 
a fészekből. Elsőként a gyorsabb 
P-hullámok érkeznek be a szeizmológi-
ai állomásokra, de a károkat a lassabban 
terjedő és később beérkező S- és felületi-
hullámok okozzák. A P-hullámok 

ÖNNEK EGY ÜZENETE ÉRKEZETT:

FÖLDRENGÉS TÖRTÉNT, 
RÁZKÓDÁS VÁRHATÓ!

körülbelül kétszer akkora sebességgel 
terjednek, mint az erősebb S-hullá-
mok. A P- és S-hullám beérkezési idő-
különbsége a rengés epicentrumától 
távolodva egyre nagyobb. Másrészt, a 
szeizmikus hullámok terjedési sebes-
sége sokkal lassabb, mint az elektro-
mágneses hullámoké, amelyeket a 
modern kommunikációs rendsze-
rekben az információ továbbítására 
használnak.

Egy hatékony riasztórendszer eseté-
ben a földrengés első P-hullámait ész-
lelik a kiépített szeizmikus mérőállo-
mások műszerei, ahogy azokat a 
földrengéshullámok egymás után 
sorban elérik. A mérőállomásokról a 
P-hullámok beérkezési időpontjai 
azonnal fénysebességgel továbbítód-
nak a feldolgozó központba. Az ada-
tokból egy algoritmus nyomban 

meghatározza és javítja a földrengés 
helyét és méretét, ahogy egyre több 
helyről befutnak az észlelések. Az 
érintett területen tartózkodók – felté-
ve, hogy van földrengésriasztó alkal-
mazás a telefonjukon vagy a számító-
gépükön – automatikusan megkap-
ják a riasztást, és a földrengésriasztó 
program (applikáció) a tartózkodási 
helyükből kiszámítja a rengéshullá-
mok várható beérkezési (odaérkezési) 
idejét és várható erősségét.

Az S- és felületi hullámok rázkódá-
sa miatt lehet, hogy megsérülnek az 
épületek, de sokan menedéket tud-
nak keresni a riasztási idő alatt. 
Ezenkívül önműködő óvintézkedé-
sek lépnek működésbe (liftek leáll-
nak, gyorsvasutak, metrók lelassul-
nak, a veszélyes üzemekben leáll a 
munka stb.), amelyek csökkenthetik 

Egy, a közelünkben kipattant nagyobb földrengés után a telefonunkra küldött riasztás néhány másodperc-
cel, esetleg 1–1,5 perccel korábban figyelmeztethet minket arra, hogy erős rázkódás várható. A mobilte-
lefonra letölthető alkalmazást már használják és tesztelik a világ számos országában azzal a céllal, hogy 
csökkentsék a földrengésből eredő károkat, de főleg az áldozatok számát. Ez nem földrengés-előrejelzés, 

hiszen már a megtörtént szeizmológiai mozgás helyét és méretét ismerve kapjuk az értesítést.

A kaliforniai Ridgecrestet megrázó 2019. júliusi földrengéssorozat két legnagyobb rengését 
körülbelül 1400 M≥2,5 utórengés követte, amelyek halmozott számát a kék vonal mutatja

(FORRÁS: HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG)
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tás elküldése), az 55 kilométeres tá-
volságban élők az erős rázkódás előtt 
körülbelül 12 másodperccel kapnak 
figyelmeztetést. 

Általában véve, minél közelebb van 
egy hely az epicentrumhoz, annál 
erősebb rázkódás várható, de sajnos 
annál rövidebb figyelmeztetési idő áll 
csak rendelkezésre. Ez különösen igaz 
a kicsi és mérsékelt erősségű földren-
gésekre (körülbelül M=6,5), mert az 
erős rázkódást érintő terület kisebb ki-
terjedésű. Nagyon közeli epicentrum 
esetén előfordulhat, hogy nem is lehet 
figyelmeztetést kiadni. Ennek oka az, 
hogy a gyengébb P- és az erősebb 
S-hullámok közötti időkülönbség 
még nagyon kicsi, sőt itt akár a 
P-hullámok is erősek lehetnek. A ri-
asztási idő pedig mindössze 1 másod-
perc vagy a másodperc tört része len-
ne. A nagyobb riasztási idő csak na-
gyobb távolságokra lehet elegendő 
bármilyen cselekvésre, bár a rázkódás 
várható ereje távolabb már kisebb lesz. 
Azokban a régiókban a leghasznosabb 
a földrengés-riasztási rendszer, ame-
lyek legalább 100 kilométerre találha-
tók valamelyik földrengésekben aktív 
területtől. A 100 kilométernél köze-
lebbi területet vak zónának is nevezik, 
mivel túl közel van az epicentrumhoz 
az emberi reagálásra.

2019. augusztus 12-én éjjel 1 óra 30 
perckor földrengés keletkezett a He-
ves megyei Heves város közelében. A 
földmozgás mérete 4,1 volt a Richter-
skálán, és nagyon sok helyen – többek 
között az epicentrumtól 62 kilométer-
re lévő Miskolcon is – érezték. A mis-
kolciaknak alig 20 másodperc állt 
volna rendelkezésre felkészülni erre a 
földrengésre – ha a földrengés kipat-
tanási idejében azonnal tudtak volna 
róla – az S-hullámok ugyanis ennyi 

idő alatt érték el a várost, ami a vak zó-
nába esett. Hazánkban a legnagyobb 
ismert földrengés Komáromban tör-
tént 1763-ban, amelynek a mérete 
M=6,3 körüli lehetett. Hatására rom-
ba dőlt az 50 kilométerre levő zsám-
béki bazilika épülete – ez utóbbi hely-
színre körülbelül 14 másodperc alatt 
értek el az erősebb S-hullámok, mint-
egy 10 másodperc riasztási idő állt vol-
na rendelkezésre. Magyarországon 
nincs ilyen riasztórendszer.

Mire elég 10–20 másodperc?
Minél közelebb vagyunk az epicent-
rumhoz, annál rövidebb a riasztási 
idő. Az emberek a riasztás utáni rövi-
debb-hosszabb időt felhasználhatják 
arra, hogy különböző módon óvják, 
védjék magukat, és csökkentsék a sé-
rüléseket, esetleg a halálos balesetek 
számát. Ha a riasztási idő lehetővé te-
szi, akkor a veszélyes épületeket akár 
ki is üríthetik. A vegyi balesetek szá-
ma csökkenthető, a kórházakban a 
betegek védelem alá helyezhetők, ri-
aszthatják a műtőben és a fogorvosi 
rendelőben a sebészeket, hogy állítsák 
le a műtétet, illetve a pillanatnyi keze-
lést. A tűzesetek megakadályozhatók, 
a veszélyes környezetben dolgozók 
megóvhatók a lezuhanástól, eleséstől, 
az utakon félreállhatnak az autókkal. 
Egyes becslések szerint ezzel akár 50 
százalékkal csökkenthetők a sérülések 
vagy a halálos balesetek száma. Nagy 

a sebesültek számát. Japánban a tévé-
adást megszakítva vagy a képernyő 
sarkába kiírva adják ki a riasztást. 

Mennyi idő áll 
rendelkezésünkre?

Nagyon kényes lépés annak a rengés 
erősségének a meghatározása, amely-
re élesedik a figyelmeztetés. Példa-
ként vegyünk egy M=7,5-es erőssé-
gű földrengést! Ekkora rengés ese-
tén mintegy 55 kilométer sugarú te-
rület az, ahol erős rázkódás várható. 
Az S-hullámok – amelyek az erős 
szeizmikus hullámok kezdetét jelzik 
– körülbelül 2-5 kilométer/másod-
perc sebességgel haladnak. A föld-
rengésről az első ismeretet a 
P-hullámok adják, amelyek sebessé-
ge mintegy 4–7 kilométer/másod-
perc. Egy 10 kilométer mélységben 
kipattant földrengés esetében az 
éppen felette lévő szeizmométert 
1,5 másodperc múlva éri el az először 
beérkező P-hullám, amelyet ezután 
az S-hullám követ 1,3 másodperccel 
később. Az epicentrum feletti hely-
színen sajnos nincs idő felkészülni. 
Az S hullámoknak azonban 15 má-
sodperc kell, hogy a földrengés fész-
kétől 55 kilométerre eljussanak. Te-
kintettel a mintegy 3 másodperces 
feldolgozási időre (szoftver, számító-
gépek sebessége, internet átviteli 
eszközök sebessége, a szeizmikus 
adatok összegyűjtése távolabbi he-
lyekről, azok feldolgozása és a riasz-

A gyorsriasztás elve: Kipattant a földrengés → P- és S-hullámok terjednek tova → a P- és 
S-hullámok sorban elérik a szeizmológiai műszereket, amelyek továbbítják azok „beütési” 

időpontját a központba → szükség esetén elküldik a riasztást (FORRÁS: USGS)

A lehetséges maximális riasztási időt a P- és 
S-hullám beérkezési időkülönbsége határozza 
meg. A 2011-es Tohoku M=9,1-es földrengésre 
Szendai városának 15 másodperc, míg Tokió 
számára (373 kilométerre az epicentrumtól) 65 

másodpercnyi figyelmeztetés állt rendelkezésre.

A riasztás esetén a következő üzenetet kapja 
a felhasználó a mobiltelefonjára: „Földrengés! 

Földrengés! Erős rázkódás várható! Földre, 
fedezékbe, fogódzkodj! Védd az életedet!”
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dás megérkezése előtt leállította a sze-
relvényeket. Az M=9-es rengésről kö-
rülbelül 52 millió embernek küldtek el 
riasztást a mobiltelefonokra. A földren-
gés utáni hónapban majdnem egymillió 
személy töltötte le az alkalmazást, szeret-
tek volna tudni az utórengések erejéről.

Már öt másodperc elegendő idő ar-
ra, hogy biztonságosabb helyre búj-
junk, védjük a testünket vagy meg-
kapaszkodjunk valamibe, mielőtt az 
erős rázás elér minket. Ha egy épü-
letben tartózkodunk földrengés ide-
jén, el lehet bújni egy asztal alá, és 
belekapaszkodni, hogy a rázkódás el 
ne sodorja tőlünk a menedékünket. 
Ha tengerparton vagyunk, az 
„F-F-F” – azaz Földre, fedezékbe, fo-
gódzkodj! – után ajánlatos magasabb 
területre sietni a szökőár elől. Japán-
ba vagy Kaliforniába utazva érde-
mes a földrengésriasztás alkalmazá-
sát letölteni a telefonunkra. Sőt Ja-
pánban erre fel is hívják a figyelmét 
az ott tartósan tartózkodóknak. 

Gyorsriasztás világszerte
Egy egyszerű földrengés-riasztási 
módszert J. D. Cooper kaliforniai 
orvos már 1868-ban felvázolt a 
San Francisco Daily Bulletin által 
közzétett cikkben. Cooper egy sor 
szeizmikus műszer felszerelését java-
solta San Franciscótól 10–100 kilo-
méteres körzetben. Ha egy nagy 
földrengést mért volna az érzékelő, 
akkor egy jelet továbbított volna San 
Franciscóba, ahol egy csengő önmű-
ködően megszólalt volna. Annak el-
lenére, hogy ez az ötlet egyszerű és 
megvalósítható, az első riasztórend-
szert csak a digitális szeizmométerek 
megjelenés után, az 1980-as évek 
végén kezdték el megvalósítani.

rázkódás esetén a felvonókban az el-
lensúly elmozdulhat és elakadhat. A 
földrengés észlelése vagy a földren-
gésriasztás révén a liftet meg tudja ál-
lítani egy automata rendszer. 

Japánban a földrengésriasztó rendszer 
2007-óta működik, jelenleg már több 
mint 1000 mérőállomással. Tapasztala-
taik szerint kritikus lépés a rengéshul-
lámok várható erősségének – azaz a 
hullám csúcsgyorsulásának – megha-
tározása a különböző területekre. Ezek 
az információk fontosak annak eldön-
tésében, hogy riasszák-e a katasztrófa-
kezelő hatóságokat, és figyelmeztetést 
adjanak-e ki a lakosok számára. Japán-
ban riasztást akkor adnak ki, ha leg-
alább két állomás észlel egy elég nagy 
földrengést és az első figyelmeztetéstől 
számított 60 másodpercen belül az új 
adatok beérkezése után egy újabb fris-
sített figyelmeztetést adnak ki.

A népesség elöregedése miatt kiemelt 
fontosságúak a hagyományos kom-
munikációs csatornák, azaz a tévé- és 
rádióadásokat megszakító figyelmez-
tetések. 2005-től a települések 70 szá-
zalékában hangszórókkal is riasztanak 
az épületek, illetve a tömegközlekedési 
járművek tetejéről. Japánban a liftek 
majdnem fele már földrengés-érzéke-
lőkkel van felszerelve, és amikor erős 
rázkódást észlelnek, egy automata 
rendszer leviszi a földszintre a felvonó-
kat és kinyitja a liftajtókat, így az uta-
sok elhagyhatják az épületet. A 2011-
es tohokui földrengés során mintegy 
16 700 lift állt le így, lehetővé téve, 
hogy a mentési munkálatok során ne 
kelljen időt és energiát fordítania a 
csapdába esett vagy sérült utasok meg-
mentésére. A rengés miatt egyetlen vo-
natbaleset sem volt Japánban, mert az 
automata rendszer már az erős rázkó-

Japánban a nagy sebességű 
Shinkansen vonatokat önműködő-
en lelassítják, amikor egy erős föld-
rengést észlelnek a vasútvonalak kö-
zelében. A Mexikó városát 1985-ben 
pusztító M=8-as erősségű földrengés 
után a helyi riasztási rendszer 1993-
ban indult el. Ma már számos or-
szágban elérhető földrengésriasztó 
alkalmazás, például Japánban, Ro-
mániában, Tajvanon, Törökország-
ban, Olaszországban, Svájcban, Chi-
lében, Nicaraguában, Kínában. Az 
USA nyugati partján ShakeAlertLA 
néven található az applikáció. 
(https://www.usgs.gov/natural-
hazards/shakealert). 

A már említett kaliforniai M=6,4-
es erősségű földrengés 2019. július 
4-én pattant ki és egy M=7,1-es más-
nap. Az epicentrumtól 240 kilomé-
terre is még erős rázkódást lehetett 
érezni, de az idén január 1-én beve-
zetett földrengésriasztó rendszer 
nem kapcsolt be egyik rengésnél 
sem! A talajrázkódás erőssége 
ugyanis a „hármas” érték alatt ma-
radt, ami nem érte el a figyelmezte-
tés aktiválásához szükséges szintet. 
Meg kell találni az üzemeltetés során 
az optimális költség-haszon arányt. 
Felesleges riasztani az embereket 
egy alacsony rázkódási szintről. Ha 
kaptak volna figyelmeztetést az em-
berek, akkor tudták volna, hogy 
csak kis rázkódás várható, és megbi-
zonyosodhattak volna róla, hogy a 
rendszer működik. A ridgecresti 
földrengések esetén az azoktól 200 
kilométerre levő Los Angeles lakosai 
számára 48 másodperc lett volna a 
riasztási idő. 

Kiszely Márta szeizmológus
MTA CSFK GGI

A Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat állomásai, aminek az adatközpontja 
Budapesten az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszerva-
tóriumban működik. A 2019. augusztus 12-i M=4,1 földrengés kipattanási ide-
je T0=01:29:46, fészekmélysége körülbelül 14 kilométer volt. A BUD budapes-
ti adatközpontba mintegy 100 kilométerre az epicentrumtól 01:30:04-kor már 
4 állomásról érkeztek be adatok, amiből egy előzetes epicentrum számítható, 
és 3 másodperces feldolgozási idő esetén 01:30:07-kor élesedett volna be a 
riasztás. A térképen az epicentrum körüli 100 kilométer sugarú kör a vakzónát 
határolja. A miskolciak is ebbe estek bele. Ezen a területen gyakorlatilag 
nincs riasztási idő. Sopronba 280 kilométerre 01:30:58-kor érkeztek be az 
S-hullámok, 51 másodperc felkészülési idő állt volna rendelkezésre. Egy 
eléggé nagy (érezhető) hazai rengésről jelenleg az adatközpontunk mintegy 
90 másodperc után küldi az első értesítést az Obszervatórium munkatársai-
nak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Főügyelete 

számára. A rendszer jelenleg nem gyorsriasztásként működik, ahhoz további fejlesztésekre és állomásokra volna szükség. 
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A „fekete kontinens” ornitológiai ritkaságainak legkeresettebb öt 
faja közé tartozik a papucscsőrű madár (Balaeniceps rex), mely 
az afrikai madármegfigyelő utazások egyik sztárja. Elterjedési 

területe Afrika édes vizű mocsaraira, papiruszmocsaras és füves területei-
re korlátozódik: a Felső-Nílus vidékén, Szudán, Zambia, Zimbabwe, Kongó, 
Uganda, Tanzánia területén fordul elő. Egyiptomból a Nílus szabályozása 
miatt a vizes élőhelyek megfogyatkozása révén mára kipusztult, állomá-
nyát egész Afrikában mindössze 5000–8000 példányra becsülik. Meg-
mentésére fajvédelmi programot dolgoztak ki a kontinens egyes területei-
re. Új fejlemény a faj fennmaradásáért küzdő kutatók számára, hogy Bots-
wanában is találtak egy elszigetelt populációt.

A papucscsőrű madár korábban papucscsőrű gólya néven volt ismeretes. A 
rendszertan azonban a 2014-es átfogó, teljes genomot vizsgáló madár DNS-
kutatások alapján napjainkban a gödényalakúak (Pelecaniformes) rendjébe, 
ezenbelül a papucscsőrűmadár-félék (Balaenicipitidae) családjába sorolja. 
Különleges csőréről könnyen felismerhető, de a többi gödény testfelépítésétől 
eltérően nincse sem torokzacskója és a lábujjai közt sem feszül úszóhártya, 
ezért sorolták önálló, egyetlen fajt számláló családba. Tojáshéjának mikro-
szkópos szerkezetvizsgálata is a pelikánfélékkel mutat hasonlóságot, és meg-
erősíti a korábbitól eltérő besorolását, így a gólyaalakúaknak valószínűleg 
örökre búcsút mondhat ez a latinul „bálnafejű”-nek nevezett madár. 

Életmódja – hatalmas, feltűnő csőre és nagy mérete ellenére – a lopa-
kodásról, a zsákmány észrevétlen becserkészéséről szól. Gázló madár, 
így előszeretettel vadászik a mocsarak sekély, oxigénben szegény vizé-
ben harcsákra, tüdősharcsákra, de szinte minden 80 centiméternél ki-
sebb hal, kétéltű és hüllő is a zsákmánya lehet.

A kelet-afrikai vadászatairól méltán híres Kittenberger Kálmán 1903-
tól csaknem 16 évet töltött afrikai expedíciókon. Korának arisztokrata úri 
vadászaival ellentétben rendkívül mostoha körülmények között, gyakran 
betegségektől elcsigázva végezte egyedülálló gyűjtőmunkáját. A nélkü-
lözés nem volt ismeretlen számára: a középiskola után a Magyar Nem-
zeti Múzeum preparátoraként a műhely sarkában aludt, hogy 12 forintos 
fizetéséből megéljen. A pesti nélkülözés elől menekülve egy csángó fa-
luban, Tatrangban tanítói állást vállalt. 

Afrikába egy gazdag magyar arisztokrata, Damaszkin Arzén preparátora-
ként került, továbbá a minisztérium egyévi fizetést adott neki, hogy gyűjtsön 
hazája számára. Útiköltségét a Magyar Nemzeti Múzeum fizette, és ezért 
rendkívül sokféle anyagot küldött haza. Bár a nagyközönség számára első-
sorban vadászati témájú könyvei ismertek, az általa elejtett vadak nyúzása 
során azok külső élősködőit is gondosan számba vette, konzerválta, valamint 
lepkehálóval és rostával is hihetetlen mennyiségű rovart gyűjtött. A Vadász- 

KITTENBERGER 
PAPUCSCSŐRŰI

és gyűjtőúton Kelet-Afrikában című 
könyvéből kiderül, hogy milyen embert 
próbáló feladat vadászni, az expedíciót 
ellátni hússal, az elejtett példányokat 
nyúzni, preparálni, konzerválni, céduláz-
ni, és emellett olyan csoportokhoz tatozó 
állatokat gyűjteni, amelyek csak éjszaka 
aktívak. Mindezt a huszadik század ele-
jén gyalogos expedíciókkal közlekedve, 
légkondicionálás, folyó víz, és bármiféle, 
ma természetesnek vett civilizációs szol-
gáltatás nélkül. Például egy oroszlánnal 
történt csaknem végzetes találkozása 
után napokig tartott, míg hordágyát gya-
log cipelve kórházba szállították.

A gondosan konzervált és csomagolt anyagban mintegy 57 ezer ízeltlábút 
juttatott Magyarországra, amelyeknek a feldolgozásával 300-nál is több új, 
a tudomány számára addig ismeretlen fajt írtak le a kutatók. A gerincesek 
közül négyszázötven fajhoz tartozó 3500 madár és mintegy 240 emlős ke-
rült a Magyar Nemzeti Múzeumba, s részben ez az anyag szolgáltatta egy 
Afrika témájú kiállítás alapanyagát. Legígéretesebb anyagát 1914-ben az 
első világháború kitörésekor lefoglalták az angol hatóság, maga Kittenber-
ger 6 évig egy indiai hadifogolytáborban raboskodott, és ugandai anyagát 
sohasem kapta vissza. Ennek egy része más múzeumokba került, ma a vi-
lág különböző részein az általa gyűjtött 40 madárfaj mintegy 86 példányát 
őrzik. Kittenberger afrikai madárgyűjtéseinek feldolgozása során Madarász 
Gyula, a Madárgyűjtemény akkori vezetője mintegy 30 új madárfajt írt le, 
sajnos ezekből mára csak 8 alfaj érvényes. Sokkal nagyobb baj, hogy a mú-
zeum teljes Afrika-kiállítása és a teljes Madárgyűjtemény – benne a Kitten-
berger által gyűjtött szinte összes madár – a tűz martaléka lett 1956-ban.

Kittenberger 1914-ben több papucscsőrűt is elejtett a Kioga-tónál, 
Ugandában. Ezek egy részét a szokásos módon arzénnel tartósította, 
és hazaküldte a Nemzeti Múzeumba. Bár a múzeumban az 1956-os 
harcok során Kittenberger szinte teljes anyaga megsemmisült, szeren-
csére egy példány valahol a múzeumon kívül megmaradt, és egy állat-
kerti példánnyal is rendelkezik a gyűjtemény. 

Még ma is a világ több pontján láthatók Kittenberger által elejtett papucscsőrű 
madarak. Az expedíciói költségeinek fedezésére ugyanis néha más gyűjtőknek 
és múzeumoknak is kényszerült madarakat és emlősöket eladni. Így került a 
különc angol milliomos: lord Walter Rothschild gyűjteményébe több, általa 
1914-ben elejtett példány. Rothschild ezek közül továbbadott néhányat, így Kit-
tenberger papucscsőrűi közül egy példány mára a New York-i Amerikai Termé-
szettudományi Múzeum tulajdonába került, ahol ma is megtalálható az eredeti 
cédulájával egyetemben. A sors furcsa fintora, hogy azok az elsiratott példá-
nyok maradtak fenn érintetlenül az utókor számára, amelyeket a híres vadász 
nehéz szívvel kénytelen volt eladni. Munkássága felbecsülhetetlen értékű, hi-
szen az általa gyűjtött anyagból a mai napig írnak le a tudományra új fajokat.

Fuisz Tibor muzeológus
Magyar Természettudományi Múzeum

A Kioga-tónál elejtett 
papucscsőrű madár a 

Magyar Természettudományi 
Múzeumban

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

A New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum 
papucscsőrűjének eredeti lábcédulája
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A jezsuita misszionáriusok mű-
vészete elnyerte a kínai csá-
szárok tetszését és magas 

kínai állami rangban – mandarini 
fokozattal – mint udvari festők mű-
ködtek a császárok szolgálatában. 
A jezsuita udvari festők a császár 
közvetlen közelében éltek és alkot-
tak, a Tiltott Városban laktak.

Európai technikák
Az első jelentősebb jezsuita művész 
misszionárius, Guiseppe Castiglione 
(kínai nevén: Lang Sining) 1688. július 
19-én született Milánó San Marcellino 
kerületében. Általános tanulmányai 
után festészetet tanult Carlo Cornarával, 
a Botteghe degli Stampator (Nyom-
dászok műhelye) festészeti műhely 
megújítójával. Mint portré- és fali-
képfestő már hírnevet szerzett ma-
gának, amikor 1707. január 16-án 
belépett a Jézus Társaság genovai 
noviciátusába, 1709-től Coimbrában 
készült fel a kínai missziós munkára, 
mert a rendi elöljárói, mint művész-
segítőtestvért a kínai misszióba szán-
ták küldeni. 1714. április 12-én in-
dult el Kínába, majd 1715. július 10-
én érkezett meg Makaóba. A szoká-
sos misszionáriusi felkészítést a 
makaói Szent Pál kollégiumban kap-
ta. 1715. december 22-én már Pe-
kingben volt, a művészi tehetségét 
Csianlung császár is hamar felismerte, 
és udvarába fogadta, ahol nagyon sok 
különböző tematikájú képet festett, 

KÍNAI  MISSZISSZIONÁRIUSOK

JEZSUITA FESTŐK A 
CSÁSZÁRI UDVARBAN

egyedülálló stílusban. A festészeti-
művészeti kifejezési formájában, a 
hagyományos kínai stílusban festett 
képein nála jelentek meg először az 
európai technikák és alkalmazások. 
Később nagyban segítette rendtársai, 
a francia Jean-Denis Attiret és a cseh-

országi német Ignaz Sichelbarth 
(1736–1780) jezsuita festőművészek 
beilleszkedését a pekingi udvari élet-
be. Mint udvari festő, ecsetjével szá-
mos történelmi eseményt is megörö-
kített, így képei nemcsak a művészet-
történet, hanem a történelemtudo-
mány számára is rendkívül fontosak.

A császár festője
Jean-Denis Attiret (kínai nevén: Vang 
Csecseng) 1702. július 31-én született a 
jurai Doléban, Franciaországban. 
A festészet rejtelmeibe először édesap-
ja vezette be, majd Rómában folyta-
tott művészeti tanulmányokat. Egy 
római mecénása az apja műhelyében 
két évig támogatta a tehetséges fiatal-
embert. Majd mint tehetséges portré-
festő szerzett magának hírnevet, de 
nagyon sok vallásos képet is festett. 
1735. július 31-én, már 33 éves korában 
belépett a Jézus Társaságába, még az 
avignoni noviciátusi évei alatt, a helyi 
székesegyházban freskókat készített és 
a jezsuita rendház kápolnájában meg-
festette a négy evangélista képét. 1737-
ben a kínai misszióba önként jelentke-
zett, amikor Csianlung császár egy te-
hetséges jezsuita festőt kért a Társa-
ságtól az udvara számára. 1738. január 
8-án indult Lisszabonból és 1738. 
augusztus 7-én Kínába érkezett, majd 
a következő évben Pekingbe került. 

A császári fogadásra A napkeleti bölcsek 
imádása című táblaképét vitte el, amely 
rögtön megnyerte a császár tetszését, 

A jezsuiták kínai missziójának külön fejezetét alkotják azok a jezsuita művészek, akik a missziójuk 
során a kínai császárok udvari festői lettek. A XVIII. században a festőművész jezsuita misszionáriusok 
művészetük segítségével akarták megnyerni a pogány tömegeket. Kínába érve azonban megválto-
zott az elképzelésük, mivel a kínai művészet évezredes kultúrával és hagyománnyal rendelkezett. Az 
európai festészeti stílus – a hagyományos kínai művészeti értékek alapján – meglehetősen durvának 
és kidolgozatlannak tűnt a műértő kínaiak szemében. Ezért a jezsuita művész misszionáriusok teljesen 
új festészeti irányzatot dolgoztak ki, amely a hagyományos kínai művészeti formákat ötvözte 

az európai – a kínaiak szerint nyugati – látás- és formavilággal.

Castiglione festménye
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kiadta a parancsot, hogy Attiret ezt 
a jelenetet örökítse meg festményen, 
de másnapra készüljön el a kép. Az 
udvari jezsuita festő azonnal mun-
kához látott, a kép közepére, a csá-
szárt ragyogó, színes díszruhájában 
állította, majd közel száz különféle, 
tarkaruhás alakot festett, inkább ih-
let és ötlet, mint megfigyelés alap-
ján. Este Csianlung megtekintette a 
képet, és nagyon meg volt elégedve 
a készülő remekművel, de reggel kö-
zölte, hogy a tizenegy meghódolt ta-
tár fejedelmet mandarinná nevezte 
ki és azonnal meg kell festeni az arc-
képüket, mert hamarosan elutaznak. 
Az udvari festő erre elrohant a tatá-
rok szállására, és nyomban elkezdte 
megfesteni a fejedelmek arcképét, 
akik persze nem hagyták nyugod-
tan dolgozni, mert még sohasem 
látták, hogy miként dolgozik egy 
festő, ezért ezernyi kérdéssel zavar-
ták. A képek azonban a császár és a 
tatárok nagy megelégedésére hét 
nap alatt elkészültek.

Harmincegy év
A császári udvarban eltöltött 31 év 
alatt állandóan újabb művekkel gaz-
dagította a császári palotát, azonban 
az egyik legnagyobb művészeti vál-
lalkozásának a kínai császári udvar 
arcképeinek az elkészítése bizonyult, 
legalább 200 portrét festett meg. 
Természetesen nem feledkezett meg 
a keresztény vallásos képek festéséről 
sem, több képen Krisztus és a szentek 
életéből vett jeleneteket ábrázolt, ha-
gyományos kínai stílusban.

A császár megbízást adott a kö-
zép-ázsiai csatái és sikeres hadjá-
ratai megörökítésére, ezt a felada-
tot két jezsuita és egy ágostonrendi 
szerzetestársával együtt végezte. 
Attiret, Giuseppe Castiglione és 
Ignaz Sichelbarth rendtársaival, 
valamint Joannes-Damascenus Salusti 
ágostonrendi szerzetessel együtt elké-
szítették a császár dzsungárok ellen 
1753 és 1760 között vívott háborúját 
megörökítő 16 képet, amelyet Párizs-
ban, 1774-ben, 6 évvel Attiret halála 
után Nicolas Cochin rézbe metszett.

Az élete utolsó öt-hat évében erős 
gyomorpanaszokkal bajlódott, de 
szinte az utolsó hetekig tevékenyke-
dett. 1768. december 8-án hunyt el 
Pekingben. A császár – megbecsülé-
se jeleként – személyesen utalt ki egy 
nagyobb pénzösszeget a temetésére.

Attiret sok személyes levélben szá-
molt be a mindennapi élet nehézsége-
iről és örömeiről, az udvari életről, 
amikor nappal a palotában tevékeny-
kedtek, de este a saját kápolnájukban 
gyűltek össze. Levelei megjelentek a 
Lettres édifiantes et curieuses (A tanul-
ságos és érdekes levelek) című, a kínai 
jezsuita misszionáriusok leveleit ösz-
szegyűjtő kötetben.

Bikfalvi Géza
könyvtáros-egyháztörténész

és alkalmazta, mint udvari festőt. Et-
től a naptól kezdve élete végéig a csá-
szári palotában dolgozott. A császári 
udvar festészeti tevékenységét, a már 
két évtizede Kínában sikeresen dolgo-
zó Giuseppe Castiglione jezsuita segí-
tőtestvér irányította, aki Attiretnek, a 
művészi tevékenysége fő területéül fő-
ként az udvari élet, a növény- és állat-
világból vett témákat és a harci jelene-
tek megörökítését javasolta. A festmé-
nyeit gyakran üvegre vagy selyemre 
festette. A nagyon szigorú udvari pro-
tokoll ellenére a császár sűrűn meglá-
togatta műhelyében és valódi barátság 
alakult ki a jezsuita művész és a kínai 
uralkodó között.

A kínai császár kegyéből Vang 
Csecseng néven nemcsak az egysze-
rű udvari festő, hanem a császár fes-
tője rangot kapta meg, ami egyben a 
harmadik osztályba besorolt manda-
rini beosztást is jelentett. Csianlung 
császár kívánságára európai stílusát a 
hagyományos és jellegzetes kínai 
akvarellfestésre váltotta. Ez annyira 
jól sikerült, hogy a helyi festőkkel 
együttműködve, egy külön iskola 
jött létre. 

Az udvari festők azonban igen 
kemény életet éltek, a császár sze-
szélyeit azonnal és minden ellenke-
zés nélkül teljesíteni kellett. Az 
egyik alkalommal egy sereg lázadó 
tatár fejedelem ünnepélyesen meg-
hódolt a császár előtt, az uralkodó 

Attiret műve

Castiglione műve

Castiglione festménye a császárról
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A szabadgyökök a külső elekt-
ronhéjon elhelyezkedő páro-
sítatlan elektronjuk miatt, 

igen reakcióképesek, azaz a legkü-
lönbözőbb sejtalkotókkal, fehérjék-
kel, lipidekkel, az örökítőanyag DNS-
sel léphetnek kölcsönhatásba, gyakran 
károsítva azok biológiai funkcióját. 
Éppen ezért sejtjeink számos olyan an-
tioxidáns mechanizmussal vannak fel-
vértezve, amelyek a reaktív oxigén-
származékok (ROS-ok) kordában tar-
tásáért, megkötéséért, közömbösítésé-
ért, lebontásáért felelnek. Vannak 
például zsírban vagy vízben oldékony 
vitaminok és egyéb molekulák, amik a 
reaktív oxigénszármazékok semlegesí-
tésére képesek, ilyen az E-vitamin, 
bilirubin, C-vitamin, glutation stb. 
És rendelkezünk többféle enzim-
rendszerrel is, amelyek fő feladata a 
ROS átalakítása, közömbösítése. 
Ilyen enzimekre példa a szuperoxid-
dizmutáz, a hidrogén-peroxidot le-
bontó kataláz, a glutation-peroxidáz 
vagy az egymással szorosan együtt-
működő peroxiredoxinok és tiore-
doxin-reduktáz enzim. 

Amikor a sejteket, szöveteket vala-
milyen anyagcsere-változás vagy kül-
ső károsító tényező hatására oxidatív 
stressz éri, akkor az imént felsorolt 
védekezőmechanizmusok aktiválód-
nak, illetve a bennük szereplő génter-
mékek átírása fokozódik, amit pont 
az ilyen oxidatív változásokra érzé-
keny, génátírást szabályozó faktorok 
irányítanak.

Mindez azt mutatja, hogy szerveze-
tünk számos párhuzamos, egymást 
segítő folyamattal ügyel a reaktív 
oxigénszármazékok keletkezéséért 
és eliminálásáért felelős folyamatok 

OXIDÁZOK ÉS PEROXIDÁZOK ÉLETTANI SZEREPE

HASZNOS 
SZABADGYÖKÖK

egyensúlyban tartására. Ennek az 
egyensúlynak az elbillenését több 
betegség, kórfolyamat kialakulásá-
ban meghatározónak tartják, példá-
ul az öregedés magyarázatában is 
fontos az oxidatív károsodás halmo-
zódása az örökítőanyagként szolgáló 
DNS-ünkben. 

Mindennek tükrében érdekes és el-
gondolkodtató volt azon megfigye-
lések és felfedezések sorozata, ami 
azt igazolta, hogy szöveteinkben 
olyan enzimek is jelen vannak, ame-
lyek nem melléktermékként, hanem 
fő biológiai funkciójukként termel-
nek ROS-molekulákat, sőt ezen en-
zimfunkciók hiánya komoly beteg-
ségek kialakulását okozhatja. A kö-
vetkezőkben ezekről a különleges 
enzimekről lesz szó.

Központban a szuperoxid
Az úgynevezett NADPH-oxidázok 
családjának emberben 7 különböző for-
mája ismert (Nox1-5, illetve a Duox1 és 
Duox2). Bár szerkezetükben sok ha-
sonlóság felfedezhető, szabályozásuk, 
szöveti eloszlásuk és ebből következően 
élettani, biológiai funkciójuk is eltérő. 
Ezek az enzimek a sejtek membránjai-
ban helyezkednek el, működésükhöz 
vastartalmú hemcsoportot igényelnek 
és képesek a NADPH-ról (nikotinamid-
adenin-dinukleotid-foszfát) egy elekt-
ront juttatni molekuláris oxigénre. Ez 
szuperoxid anion képződését eredmé-
nyezi, ami aztán spontán vagy 
szuperoxid-dizmutáz hatására tovább 
alakulhat hidrogén-peroxiddá.

A fehérjecsalád elsőként felfedezett 
és legrészletesebben jellemzett tagja a 
Nox2. Már az 1930-as években meg-
figyelték, hogy fagocitózisra képes 

fehérvérsejtek oxigénfogyasztása drá-
mai mértékben megnő a fagocitózis 
során, de azt is hamar megállapítot-
ták, hogy ez az oxigénfogyasztás 
független a sejtek mitokondriumaitól, 
nem magyarázható a sejtlégzéssel. Ezt 
követően több munkacsoport erőfe-
szítései révén tárták fel azt a sok kom-
ponensű fehérjekomplexet, aminek 
legfőbb alkotója a Nox2, és aminek 
összeállása szükséges a Nox2 aktivá-
lásához a fehérvérsejtekben. Ez a 
fehérjekomplex rendkívüli mértékű 
szuperoxid-termelésre képes, ezt a 
folyamatot nevezték el a fehérvérsej-
tekben oxidatív robbanásnak. Nyu-
galmi körülmények között azonban, 
amikor a fehérvérsejteket semmilyen 
inger (kórokozó, idegen test) nem 
serkenti, akkor a Nox2 inaktív, nem 

Az élő szervezetben zajló számtalan biokémiai folyamat következtében, gyakran melléktermékként 
szabadgyökök, például reaktív oxigén- és nitrogénszármazékok képződnek. A sejtek oxigénfogyasz-
tásáért és energiatermeléséért felelős sejtszervecskék, a mitokondriumok belső membránjában 
működő enzimek láncolata – azaz a légzési lánc – működése során például szuperoxid aniont is képez. 
A szuperoxidból aztán további enzimek közreműködésével egyéb reaktív termékek képződhetnek.

Az óriáspandák Duox2  enzimje mutálódott, 
ebből adódóan lassabb az anygacseréjük
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Név szerint ezek az enzimek a 
myeloperoxidáz (MPO), az eozinofil 
peroxidáz (EPO), a laktoperoxidáz 
(LPO), a tiroidperoxidáz (TPO) és 
a peroxidazin (PXDN). Mindegyi-
kükre jellemző, hogy kovalensen kötik 
a hemcsoportot a fehérjelánchoz. Élet-
tani körülmények között elsősorban 
halidionokat vagy tiocianátot oxidál-
nak, ami savak képződését eredmé-
nyezi, ilyen például a hipoklóros-, 
hipobrómos- vagy a hipotiocianátos 
sav. A fagocitáló fehérvérsejtek nagy 
mennyiségben termelnek MPO-t, a sej-
tek szárazanyag-tartalmának 5 százalé-
kát ez az egy fehérje teszi ki! Az MPO 3 
kovalens kötéssel tartja kötve a 
hemcsoportot, ami jellegzetes spektrális 
sajátságot ad a fehérjének, a gyulladások 
helyén felszaporodó váladék, a genny 
jellegzetes zöld színét az ott felgyülemlő 
fehérvérsejtek MPO-tartalma adja. 

Az EPO és az LPO is elsősorban a 
kórokozók elleni védelemben játszik 
fontos szerepet, szemben az MPO-val, 
ami főként hipoklórossavat generál, ez 
a két enzim elsősorban bromidot és 
tiocianátot használ szubsztrátként. A 
pajzsmirigyben működő TPO pedig a 
hormonszintézishez nélkülözhetetlen 
jodidionok oxidálását és ezáltali akti-
válását katalizálja. A peroxidazinnak 
különleges funkciója, hogy a sejtek 
közötti térben lévő molekulahálózat, 
az extracelluláris mátrix egyik fő al-
kotójának, a kollagén IV molekulának 
az „összecsomózását” segíti elő: a 
kollagén IV-et felépítő alegységek 
(protomerek) kovalens kötésen 

keresztüli egymáshoz erősítését kata-
lizálja. Emberben is leírták már a 
peroxidazin mutációját, ami súlyos 
szemfejlődési rendellenességgel jár. 

Nélkülözhetetlen összjáték
A fehérvérsejtekben (elsősorban a 
neutrofi l granulocitákban és 
mak ro fágokban) láttuk, hogy az 
aktivált Nox2 képes szuperoxid aniont 
termelni, majd ezt a szuperoxid-
dizmutáz alakítja hidrogén-peroxid-
dá, amit a MPO használ fel ahhoz, 
hogy hipoklórossavat állítson elő. Eb-
be az igen hatékony baktérium- és 
gombaölő folyamatba több biztosító 
lépés is be van építve a felesleges 
szabadgyökképződést megelőzendő. 
Egyrészt a Nox2-nek több sejtplaz-
mában található faktorra is szüksége 
van a működéshez, másrészt a sejtek a 
Nox2-t és MPO-t kis hólyagocskák-
ban, granulumokban tárolják, és ezek 
csak a fagocitózis során fuzionálnak 
majd a fagoszóma membránjával, ad-
dig viszont az oxidáz és a peroxidáz 
egymástól jól elválasztott terekben 
vár a megfelelő pillanatra. Ez a két 
mechanizmus, a több komponensből 
történő összeszerelődés és az elkülö-
nülés biztosítja, hogy a rendkívül to-
xikus hipoklórossav döntően csak a 
fagoszómák terében képződjön és 
fejtse ki baktériumölő hatását. Ez a 
rendszer finoman módosult az eozinofil 
granulocitákban, ahol ugyanúgy a 
Nox2 termeli a szuperoxidot, azon-
ban a MPO helyett az eozinofil 
peroxidáz (EPO) működik, és ez az 

képes elektrontranszportra. Ezzel el-
kerülhető a felesleges, potenciálisan a 
saját szövetekre is káros szuperoxid-
képződés. Ugyanakkor a Nox2 vagy a 
vele aktív komplexet képező fehérjék 
hibái, mutációi elégtelen szuper-
oxid termeléssel járnak, ami súlyos 
immunhiányos állapotot, a krónikus 
granulomatózis nevű betegséget okoz-
za, amit korai életkortól rendszeresen 
fellépő, visszatérő súlyos bakteriális és 
gombás fertőzések jellemeznek.

Egy másik igen fontos „családtag” a 
Duox2 (dual oxidase 2), ami a pajzs-
mirigyben nélkülözhetetlen a pajzs-
mirigyhormon képződéséhez. Ez a 
belső elválasztású mirigyünk jódtar-
talmú, módosított aminosavakból ál-
ló hormont szintetizál (tiroxint és 
trijód-tironint), ehhez a vérből felvett 
jodidionokat aktiválnia kell, ebben 
játszik fontos szerepet a Duox2 által 
termelt hidro gén -peroxid. A Duox2 
enzim mutációi veleszületett pajzsmi-
rigy-alulműködést okozhatnak. Ér-
dekes és egyedi példa az állatvilágban 
az óriáspandáké. Ezekben a kicsit las-
sú és mulatságosan ügyetlen emlő-
sökben felfedezték, hogy a Duox2 
enzim mutálódott és ezért a pajzsmi-
rigyhormon-termelésük igen ala-
csony, ennek megfelelően anyagcse-
réjük is jóval lassabb a hasonló méretű 
állatokéhoz képest.

Szintén különleges lokalizációt 
mutat a Nox3 enzim, ez ugyanis a 
belső fül érzékszerveiben, a hallásért 
és egyensúlyérzésért felelős struktú-
rákban fordul elő nagy mennyiség-
ben és hiánya vagy mutációja hallás- 
és egyensúlyproblémákat okoz. 

A Nox–Duox fehérjecsalád többi 
tagjának pontos élettani és patológi-
ai szerepéről valamivel kevesebbet 
tudunk, de a család minden tagja in-
tenzív kutatások tárgya. 

Állati hem-peroxidázok
Akárcsak az előbbiekben leírt 
NADPH-oxidázok, a peroxidázok 
is képesek elektront szállítani kémiai 
folyamatok során és ehhez a hem-
peroxidázok is a vasat tartalmazó 
hemcsoportot használják fel. A legkü-
lönbözőbb élőlényekben működnek 
ilyen enzimek, ezeket jelenleg négy 
nagy szupercsaládba csoportosíthat-
juk. Közülük az emberben is megtalál-
ható hem-peroxidázok az peroxidáz-
ciklooxigenáz szupercsaládba tartoznak. 

Fagocitáló fehérvérsejt
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koncentrációban, mielőtt a mirigy-
váladék kiürülne a külvilág felé. Na-
gyon érdekes „evolúciós küzdelem” 
jele, hogy az emberi epitélsejtek ren-
delkeznek olyan tioredoxin-reduktáz 
enzimmel, ami képes semlegesíteni a 
hipotiocianátot, ugyanakkor a bakté-
riumokban ugyanennek az enzimnek 
a bakteriális formája nem képes erre, 
így a hipotiocianát kifejtheti antibak-
teriális hatását.

Ahogy már említésre került, a 
Duox2 enzim egy kórokozók elleni 
harctól teljesen független szerepkör-
ben működik együtt a tiroid- 
peroxidázzal. Ez a két enzim egyaránt 
jelen van a pajzsmirigy hormonterme-
lő sejtjeinek membránjában, ahol 
együttműködésük nélkülözhetetlen a 
tiroxin és trijód-tironin folyamatos és 
megfelelő szintű termeléséhez. A TPO 
a Duox2 által termelt hidrogén-per-
oxidot használja fel a jodidionok aktív 
jódmolekulává alakításához, és az így 
aktivált reaktív jód képes a pajzsmi-
rigyben lévő tireoglobulin fehérjemo-
lekulák jódozására. Ebből a jódozott 
tireoglobulin fehérjéből képződik vé-
gül a két fő pajzsmirigyhormon, a 
tiroxin és a trijód-tironin. Bármelyik 

enzim nem kloridiont oxidál, hanem 
főként bromidot és tiocianátot. Az 
ezekből képződő hipobrómossav és 
hipotiocianát szintén hasznosak az 
eozinofil granulocitáknak a kóroko-
zók – főként paraziták – elleni harcá-
ban, de nem olyan toxikusak a szer-
vezet saját sejtjeivel szemben, mint a 
hipoklórossav, így kevésbé károsítja a 
saját sejteket és szöveteket az, hogy az 
eozinofil granulociták ezeket az 
anyagokat a sejten kívüli térbe, a kór-
okozók köré ürítik ki. 

A laktoperoxidáz is feltehetően el-
sősorban a kórokozók elleni védelem-
ben fontos a külső elválasztású miri-
gyeinkben, ahol a külvilág felől köny-
nyen betörhetnének kórokozók a mé-
lyebb szövetek felé a mirigyek 
kivezető csövein keresztül. Nagy 
mennyiségben megtalálható a könny-
ben, nyálban, anyatejben. A mirigyek 
kivezetőcsöveit bélelő epitélsejtekben 
lévő Duox (duál oxidáz) enzim által 
termelt hidrogén-peroxidot használja 
fel a szintén a kivezetőcsőben kivá-
lasztódó tiocianáttal együtt, hogy 
hipotiocianátot képezzen, így ez az 
antimikrobiális hatású anyag pont a 
kivezetőcsövek végén készül el nagy 

enzim veleszületett mutációja vagy 
gátlása a pajzsmirigy alulműködésé-
vel jár együtt.

A TPO és a Duox2 esetében, illetve 
az előbbiekben leírt többi oxidáz-
peroxidáz kapcsolatnál is érdemes el-
gondolkodni azon, hogy bár sejtjeink 
több más forrásból is képesek hid-
rogén-peroxidot előállítani (például a 
mitokondriális légzési lánc vagy a zsír 
és aminosav-anyagcsere bizonyos en-
zimei révén), mégis, a NADPH-
oxidáz enzim kiesése együtt jár az 
adott peroxidáz funkciójának kiesésé-
vel vagy csökkenésével is, azaz nem 
tudják a sejtek megfelelően pótolni a 
NADPH-oxidáz által termelt ROS-t. 
Mindez arra utal, hogy a peroxidázok 
és NADPH-oxidázok között igen 
szoros térbeli és időbeli összehangolt-
ság áll fenn, a megfelelő helyen és a 
megfelelő pillanatban kell egyszerre 
jelen lenniük és aktiválódniuk az adott 
biológiai funkció ellátásához. 

Ez alól a szabály alól egyelőre csak a 
peroxidazin látszik kivételnek, úgy 
tűnik ugyanis, hogy a peroxidazin ál-
tal előállított hipobrómossavhoz nincs 
szükség NADPH-oxidáz partnerre. 
Ugyanis olyan kísérleti állatokban is hi-
bátlanul elvégezte a kollagén keresztkö-
tés katalizálását a peroxidazin, ahol a 
kü lönböző NADPH-oxidázokat 
genetikailag inaktiválták. Ez a 
peroxidáz tehát egyedülálló módon 
valamilyen más forrásból kap hidro-
gén-peroxidot, ez a forrás egyelőre 
azonban még ismeretlen. 

Az ismertetett példák azt mutatják, 
hogy a korábban egységesen károsnak, 
ártalmasnak vélt szabadgyökök, reak-
tív oxigénszármazékok és a belőlük 
képződő további vegyületek rendelkez-
nek szervezetünk számára hasznos, sőt 
nélkülözhetetlen funkciókkal. Mivel 
több olyan NADPH-oxidázunk is van, 
aminek szerepe egyelőre még nem tisz-
tázott, várható, hogy idővel egyre újabb 
és mélyebb ismereteink lesznek ezek-
nek a különleges, nagy reakcióképessé-
gű anyagoknak a biológiai szerepéről. 
Ennek fényében érdemes meggondolni 
a gyakran divatos „antioxidáns” készít-
mények, táplálékkiegészítők korlátlan, 
indokolatlan fogyasztását, mert köny-
nyen előfordulhat, hogy egy-egy kórál-
lapot leküzdésében többet ártunk ezek-
kel saját magunknak, mint használunk. 

Sirokmány Gábor kutatóorvos
Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet

Ötven évvel ezelőtt tisztították és jellemezték a szuperoxid-dirzmutáz enzimet
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A napjainkban tapasztalható negatív lepketen-
dencia a kutatók vélekedése szerint főként az 
intenzív mezőgazdasági termelés és az ebből 

következő tájhomogenizálódás számlájára írható, me-
lyet kellően alátámaszt Jan Christian Habel és kollé-
gáinak közelmúltban elvégzett vizsgálata is. Az Insect 
Conservation and Diversity folyóiratban idén közölt 
tanulmány szerzői 21 különböző német gyepterületen 
mérték fel az élőhelyek környezeti paramétereit és az 
ott élő lepkeközösségek jelenlegi állapotát, ahol a vizs-
gált szektorok közül 17 szomszédságában intenzív me-
zőgazdasági hasznosítás zajlott, négy közelében pedig 
természetközeli kezelés alá vett terület volt. 

VIRÁGRÓL VILÁGGÁ 
SZÁLLNI

Öt már kihalt, tizenkét további fajt pedig kihalással veszélyeztetettként tartanak számon Németország 
jelenleg ismert 189 lepkefaja közül, az elmúlt időszakban tapasztalt drámai csökkenés pedig várha-
tóan tovább folytatódik majd egy közelmúltban megjelent tanulmány szerint. Ez a példa ráadásul 
egyáltalán nem mondható egyedinek, egyre több kutatócsoport jut ugyanis arra a következtetésre, 
hogy a méhek mellett a szintén fontos beporzónak számító lepkék száma is nagymértékben csökken 

szerte az egész kontinensen. 

A kutatók összesen 24 faj 864 egyedét azonosították 
a 21 vizsgálati területen, melyek között a tágabb tűrésű fa-
jok szinte minden szektorban fellelhetők voltak, a szűkebb 
tűrésűek azonban inkább csak a természetközeli gyepterü-
leteknél fordultak elő. Az eredmények rávilágítottak, 
hogy az intenzív művelésnek alávetett, rendszeresen per-
metezett területeknél mintegy feleannyi lepkefaj csupán 
harmadannyi egyede mutatkozik, mint az extenzív hasz-
nosítású, permetezetlen füves területek közelében. 

Bár ezt a felmérést viszonylag rövid idő alatt és kizárólag 
Németország délkeleti gyepterületein végezte el a kutató-
csoport, a kapott tendenciák Európa más területeire is 
igazak. A második világháború után ugyanis mindenütt 

kiemelt jelentősége volt a termésátlagok nö-
velésének, amit sok helyen a mezőgazdaság 
intenzifikálásával, azaz nagytáblák létrehozá-
sával, gépesítéssel és speciális kemikáliák al-
kalmazásával kívántak elérni. Ám mivel a nö-
vényvédő és gyomirtó szerek használata a lep-
kék lárváinak elpusztításával és a potenciáli-
san fontos nektárforrásaik kiirtásával is járt, a 
folyamat magával hozta az érintett területek 
biológiai sokféleségének csökkenését is.

Mivel az agrártájak ezzel párhuzamosan 
homogénebbé is váltak, az intenzív művelés 
mellett fennmaradó virágos élőhelyek egyre 
inkább összeszűkültek és távolabb is kerültek 
egymástól. Ily módon lecsökkent az elérhető 
erőforrások mennyisége és az egyedek kicse-
rélődésének lehetősége is, ami mindenütt ne-
gatívan befolyásolta a helyi populációk túl-
élési valószínűségét. A kutatók eredményei 
szerint ugyanakkor a magas virágsűrűség 
mindenütt csalogató volt a lepkék számára, 
így virágos szegélyek létesítésével sokat te-
hetnénk e fontos beporzók fennmaradásáért.

Farkas alexandra

Az intenzív művelés alá vett területek közelében egyre kevesebb lepkével  
találkozhatunk (FOTÓ: POTYÓ IMRE)
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AGYI AKTUALITÁSOK

A lassú hullámú alvást főleg az 
ébrenlét fáradalmainak kipi-
henésével, a gyors szemmoz-

gásos alvást pedig elsősorban az 
álomlátással szokták kapcsolatba hoz-
ni. A szakaszok megléte a halaknál 
egyrészt a címben foglalt kérdésre 
adható választ tolja a „lehetséges” irá-
nyába, másrészt az alvás szakaszainak 
törzsfejlődési vonatkozásait bolygatja 
fel és remélhetőleg hasznos, új esz-
közzel szolgál az alváskutatásnak is.

Alvásszakaszok az 
állatvilágban

Az alvás különböző szakaszait 1950 
környékén írták le, először az ember-
nél. Jelenleg négy szakaszt különböz-
tetnek meg, ezek közül a legjellegze-
tesebb a REM és a lassú hullámú al-
vás. A szakaszokat néhány élettani 
paraméter alapján különítették el 
egymástól, így például a mélyalvásra 
alacsony frekvenciájú, nagy amplitú-
dójú elektroenkefalográfiás (EEG) jel 
jellemző (ez az agykérgi idegsejtek 
szinkronizált aktivitásából eredeztethe-
tő), ehhez pedig csökkent izomtónus és 
szívfrekvencia társul. A lassú hullámú 
alvást a szakemberek az alvás restoratív, 
helyreállító szakaszának tartják, amit 
többek között az a tény is támogat, 
hogy az alvásmegvonás hatására első-
sorban ennek a szakasznak az időtarta-
ma növekszik meg (ami egyébként a 
lassú hullámok gyakoriságának és amp-
litúdójának fokozódásával is együtt jár).

A REM-szakaszra az ébrenlétihez ha-
sonló, deszinkronizált agykérgi aktivi-
tást tükröző magas frekvenciájú EEG- 
regisztrátum, az agytörzstől a látókéreg 
felé terjedő aktivációs hullámok, az 
izomtónus elvesztése, változékony 

ÁLMODNAK  
A HALAK IS?

szívritmus és a névadó gyors szem-
mozgások jellemzők. A REM-alvást 
már a felfedezésétől fogva az álmok-
hoz kötik, mivel ebből a szakaszból éb-
resztve az esetek mintegy 90 százalé-
kában számolnak be álomélményről a 
kísérleti személyek (más szakaszok ese-
tén ez 10 százalék alatt van). Mivel eze-
ket a szakaszokat eddig csak a magzat-
burkosok (emlősök, madarak és hül-
lők) képviselőinél mutatták ki, felme-
rült, hogy az ezekre a csoportokra 
jellemző összetettebb agykérgi szerve-
ződés tette szükségessé az alvás külön-
böző szakaszainak megjelenését.

Kísérletek a zebrahallal
A zebrahal a modern biológia egyik 
kedvelt modellállata, mivel kis mére-
tű, gyorsan szaporodik, ráadásul a 
lárvák teste teljesen átlátszó. Ez utób-
bi tulajdonság lehetővé teszi, hogy 
például a fluoreszcens anyaggal jelölt 
sejtek sorsát figyelemmel kísérhessék 

az élő állatban. Ebben a kísérletsoro-
zatban is éppen ezt használta ki a 
Stanford Egyetem kutatócsoportja.

A kutatók géntechnológiai módsze-
rekkel érték el, hogy a zebrahalak 
idegsejtjei egy genetikailag kódolt kal-
cium-indikátort fejezzenek ki. Ez gya-
korlatilag egy fehérje, melynek térszer-
kezete a kalciumionok hatására meg-
változik, így fluoreszcenssé válik és a 
megfelelő fénymikroszkópos eljárással 
kimutatható lesz. Mivel az idegsejtek 
aktivációjakor a sejten belüli kalcium-
ion koncentrációja megemelkedik, a 
fehérjéktől származó fluoreszcens jel az 
idegsejtek aktiválódására utal.

A kalcium-indikátor révén a zebra-
hal lárvájának áttetsző testét mikro-
szkóp alá helyezve egyéb beavatkozás 
nélkül megfigyelhető az idegsejtek te-
vékenysége. Az egyetlen probléma az, 
hogy amennyiben az állat mozog, 
nem lehet következetesen azonosítani 
a fluoreszcens jel forrását. A zebrahal 

A Nature folyóirat oldalain közölt új kutatás szerint a halak alvása is szakaszokra bontható, ráadásul 
ezek a szakaszok kísértetiesen hasonlítanak az emberi alvás két fő szakaszához: a lassú hullámú 

(mély) és a gyors szemmozgásos (REM) alváshoz.

A lassú hullámú és a REM-alvás fontosabb jellemzői 
(FORRÁS: HOBSON ÉS PACE-SCHOTT, 2002 – NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE).
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vette, majd a kéreg az ébrenlétihez 
hasonló, deszinkronizált aktivitást 
mutatott, közben az állat szemmel lát-
hatóan aludt. Ezek a REM-szakaszra 
emlékeztető megfigyelések: emlősök-
nél hasonló hullámok jelennek meg a 
szakasz kezdetén, majd megindul a 
deszinkronizált agykérgi aktivitás.

Ezután a kutatók kiterjesztették 
módszerüket néhány további fontos 
fiziológiai paraméterre: a vázizmok-
ban és a szívizomban is kalcium-érzé-
keny festéket fejeztettek ki. Az izmok 
összehúzódásának előfeltétele, hogy az 
izomsejtekben megnövekedjen a kal-
ciumion koncentrációja, vagyis ezek a 
sejtek összehúzódásukkor produkáltak 
fluoreszcens jelet. A kutatók így a 
zebrahallárvák teljes testének megfi-
gyelése révén képesek voltak követni 
az izomtónus változásait, a szemmoz-
gásokat és a szív összehúzódásait is.

A további vizsgálatok során arra fi-
gyeltek fel, hogy az agarózba zárt ál-
latok néhány órás hozzászokás után 

mindenféle beavatkozás nélkül is el-
alszanak. A természetesebbnek 
mondható alvás során mindkét, előbb 
említett neurális aktivitási mintázat 
megjelent és a szinkronizált aktivitás 
mellé csökkent izomtónus és szív-
frekvencia, illetve a szemmozgások 
hiánya társult, míg a hullámszerű 
aktivitással kezdődő, deszinkronizált 
idegi tevékenységhez az izomtónus 
megszűnése, a szívritmus rendszerte-
lensége és gyors szemmozgások vol-
tak köthetők. A zebrahalak alvásá-
nak két szakasza tehát kísértetiesen 
hasonlít a lassú hullámú, illetve a 
REM-alváshoz.

Szóval: álmodhatnak?
Az alvás során tehát két szakasz jelent 
meg a zebrahal lárvájánál, amik na-
gyon hasonlítottak a magzatburko-
sok két fő alvásszakaszára. A kutatók 
szerint ezen hasonlóságok fényében 
el kell vetni az elképzelést, hogy a 
magzatburkosok idegrendszeri szer-
veződésével együtt jelentek meg az 
alvás különböző szakaszai. Az új 
eredmények arra utalnak, hogy már 
a csontoshalak idegrendszerének nor-
mális működése is feltételezi ezeknek 
a szakaszoknak a váltakozását alvás 
közben. Az alvásszakaszok megléte 
miatt a zebrahal használható lesz az 
alvásszabályozás neurobiológiájának 
vizsgálatára is, ami remélhetőleg hoz-
zájárul majd a különböző alvászava-
rok megértéséhez, kezeléséhez. Hogy 
valóban álmodnak-e a halak, az to-
vábbra is nyitott kérdés marad, annyi 
azonban elkönyvelhető, hogy az ál-
modáshoz köthető REM-alvás sza-
kasztott mása már a csontoshalak kö-
rében is megjelenik.

ReichaRdt RicháRd

esetében ez úgy küszöbölhető ki, hogy 
az állatokat a mikroszkópos vizsgálat 
előtt agaróz gélbe helyezik, amitől 
mozgásképtelenné válnak, viszont a 
víz és a légzési gázok áramlását nem 
akadályozza. Ez a helyzet persze ab-
szolút nem normális az állatok számá-
ra, ezért a vizsgálat előtt alvásmegvo-
náson estek át, hogy biztosan elaludja-
nak: egy folyamatosan mozgó csőben 
vándorló buborék riasztotta fel mindig 
az elszunyókáló lárvákat.

A mikroszkópos vizsgálatok eredmé-
nyei szerint az agykéreg sejtjeinek akti-
vitása az éber állatokban még 
deszinkronizált volt, viszont az elalvást 
követően szinkronizálódott, ráadásul 
az aktivációs mintázatot leíró mutatók 
annak függvényében változtak, hogy a 
vizsgálat előtt mennyi időre vonták 
meg az alvást az adott állattól. Ezek sze-
rint a zebrahal lárváinak alvása legalább 
két jellemzőjében (szinkronizált agy-
kérgi aktivitás, alvásmegvonás hatása) 
hasonlít a lassú hullámú alváshoz.

A kutatók ezután különböző altató-
kat adtak be a zebrahalaknak. A ve-
gyületek egy részének hatására újra az 
előbb leírt jelenségeket figyelték meg, 
azonban azok a szerek, amik a REM- 
alvásban érintett idegrendszeri folya-
matokat befolyásolják emlősökben, 
másféle neurális tevékenységet idéz-
tek elő alvás közben a kísérleti állatok-
nál. Először megjelent egy, a közép-
vonalban hátulról előre haladó aktivá-
ciós hullám, ezt egy visszafelé haladó, 
a teljes agykérget érintő hullám kö-

A zebrahal és lárvája (FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG).

A zebrahallárva idegsejtjei fluoreszkálnak a mikroszkóp alatt méretarány: 100 um] 
(FORRÁS: LEUNG ÉS MTSAI., 2019 - NATURE).
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

K ülönös rönköket borsos áron kínálnak kerti 
bútornak; mit kérnének, ha el lehetne mon-

dani: részben hódok faragták! A finn horgász bi-
zonyára nem kér honoráriumot, ha unalmában 
rásegít egy éles szekercével a fűzgöbök asszociá-
cióira. Jó étvágyat pókocskám! – Te sohasem 
eszel törpécském? – talán így beszélget a két ba-
rát, akik ezen a nyáron együtt élnek (talán jövőre 
is). A kerti ulti helyett inkább azon töprengek, 
hogy az ihletett gazdasszony végül fölszeletelte-e 
patisszon kisasszonyt, vagy maradt a műve a lát-
ványkonyha éke.
Három, a múlt héten érkezet kép alapozta meg 

a tárlat kérdező jellegét, a többit a raktárból válo-
gattam hozzájuk. Nem volt nehéz, a különössé-
gek mögött többnyire kérdések lapulnak.

H. J. 

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formátumban küldje az 
eltud@eletestudomany.hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galé-
ria. Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés. A hónap-

képe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 

1
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1. Dr. Felszeghy Szabolcs (szabolcs.felszeghy@gmail.com) – Mesepark – Egy finn tó partján

2. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu) – 
Óriásgyerekek kihegyezett ceruzái – Érdekes farakás a Gál-réten  

3. Horváth Anikó (Tatabánya, hanna26@freemail.hu) – Patisszonportré – Huncut mosolya volt. 
Nem állhattam meg, hogy egy kis dekorációval tovább ne fejlesszem.

4. Scharek Ferenc (scharek@freemail.hu) – Potyautas – Vitorlázni is lehet, igaz nem valami 
erős a szél. Ha a hajó nem a kiindulási helyen fog kikötni, hogyan lesz tovább?

5.  Szalai Balázs (Zalaegerszeg, szbalazssz@outlook.hu) – Vacsora a törpénél – 
Hazánk egyik legszebb (van, aki szerint legijesztőbb) nyolclábúja, a darázspók éppen szöcskét 

vacsorázik Kehidakustányban, a kerti törpe társaságában 

6. Fenyves László (Budapest, enyvesl@t-online.hu) – Tökmakk – Az aktualitás a kertünkben 
a dísztöktermések megjelenése. Vajon most mi az adutt? 

7. Sas László (Bécs/Budapest, sas.laaszloo@gmail.com) – Hód-olatok… – …először a hód, 
majd a láncfűrész előtt. A felvételek Bécs közelében, a dunai 1940-es folyamkilométer-tábla 

bal oldalán készültek. (A pontos helymegjelölés a hódok visszatelepülése miatt érdekes, a part 
bizonyára változik.)

5

6

7
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: A=7 (847)   B=3 (29 634)

2. fejtörő –  Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Michelangelo

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás: 3. ÍJ

(A felsorolt szavakban a kezdő- és utolsó betűk is egymást követik 
az ábécében – a kezdőbetűk visszafelé, az utolsó betűk odafelé.)A játéktábla jobb felső sarkában megadott betűk mindegyik sorban 

és oszlopban egyszer szerepelhetnek. Mi kerül a színessel jelölt átlóba?

Melyik számjegy illik a kérdőjel helyére?

2. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Melyik szó illik a felsoroltak közé?



Az önzetlenség haszna

A jó lelki közérzet egyik fontos feltétele, 
hogy az ember értelmesnek érezze az 
életét. Itt nem valamiféle mély filozófiai 
megfontolásról van szó, csupán magáról 
az érzésről, hogy valakinek az-e a min-
dennapi alapélménye, hogy az életének 
van célja, haszna. Kimutatták, hogy 
azok, akik értelmesnek érzik az életü-
ket, hosszabb ideig élnek, egészségi álla-
potuk jobb és kevésbé jellemző rájuk a 
szorongás, a depresszió.

Érdekes módon „önerőből”, szándékosan 
is tudjuk növelni az élet értelmességének 
érzetét, és erre meglepően egyszerű techni-
kák is léteznek. Egy ilyennek járt utána 
Nadav Klein, az University of Chicago 
munkatársa. Először is megvizsgált egy 
korábbi, nagyszabású felmérést, melyet 
az USA felnőtt lakosságának reprezentatív mintáján vé-
geztek el. Az 1648 válaszadót sok egyéb mellett arra is 
megkérték, hogy egy 1-től 4-ig terjedő skálán értékeljék, 
mennyire érzik értelmesnek az életüket. Arra is rákérdez-
tek, hogy a válaszadó havonta hány órát szokott 
önkénteskedni, akár valamely vallási gyülekezet tagjaként, 
akár bármilyen formában a helyi közösség érdekében. 
Klein azt találta, hogy minél több időt szánt valaki önkén-
tes tevékenységre, annál inkább értelmesnek érezte az éle-
tét, és ez az önkénteskedés minden formájára érvényes volt.

A kutató feltételezte, nem arról van szó, hogy akik értel-
mesnek látják az életüket, szívesebben önkénteskednek, 
hanem épp fordítva: az önzetlen cselekedetek fokozzák az 
élet értelmességének érzését. Ezt az elgondolást több kí-
sérlettel is próbára tette. Az egyik alkalommal az ötven 
résztvevő mindegyikének adott 5 dollárt – egy kérés kísé-
retében. A személyek fele azt az instrukciót kapta, hogy a 
pénzen még aznap vegyen valakinek egy ajándékot vagy 
fizesse be az öt dollárt az általa választott jótékony célra. A 
többiek feladata pedig az volt, hogy önmaguknak vásárol-
janak valamit vagy használják fel a pénzt saját számláik be-
fizetéséhez. Klein másnap mindenkinek kiküldött e-mai-
len egy 10 kérdésből álló tesztet, mely azt vizsgálta, a vá-
laszadó mennyire érzi értelmesnek az életét. Furcsa vagy 
sem, azok, akik előző nap másokra költötték az 5 dollárt, lé-
nyegesen értelmesebbnek érezték az életüket.

Természetesen azt senki nem gondolja, hogy öt dol-
lárral meg lehet vásárolni az élet értelmét, az azonban 
egyértelműnek tűnik, hogy azt, mennyire érezzük egy 

adott pillanatban értelmesnek az életünket, befolyásol-
ják az aktuális cselekedeteink. Ebben a folyamatban a 
kulcsmozzanat az, hogy ha teszünk valamit másokért, 
az fokozza önértékelésünket. Társas lények vagyunk, 
önmagunkat igazán csak a másokkal való kapcsolat-
ban tudjuk értelmezni, ezért ha teszünk valamit a kö-
zösségért, az javítja a magunkról kialakított, állandóan 
formálódó véleményünket. A pozitív önértékelés alap-
vető lélektani igény, amely nélkül nem lehet jó a lelki 
közérzetünk, és amelynek hiánya csökkenti az élet ér-
telmességének érzését.

Figyelemre méltó, hogy Klein kísérletének résztvevői 
nem maguk döntöttek úgy, hogy jótékonykodni fognak, 
hanem ezt egy külső „kényszernek” engedelmeskedve, a 
kísérletben való részvétellel járó megállapodásnak megfe-
lelően tették. És még az ilyen, valójában nem belülről fa-
kadó önzetlenség is megtette a magáét!

Ez azt jelenti, hogy ha javítani akarunk lelki közérze-
tünkön és ezáltal értelmesebbnek szeretnénk érezni az 
életünket, akkor az egyik legjobb módszer, ha másokkal 
jót teszünk. Adjunk valamit embertársainknak, a körülöt-
tünk lévőknek vagy egy választott közösségnek; nem fel-
tétlenül pénzt, ugyanolyan jó az önként vállalt segítség is. 
A helyzet szépsége, hogy miközben jót teszünk, annak mi 
magunk is nagy hasznát látjuk. Ez a „mindenki nyer” 
mechanizmus nemcsak pozitív élményt nyújt az embe-
reknek, hanem hozzájárul a közösségek fennmaradásá-
hoz, működőképességének erősítéséhez is.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Áldozat (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Reménysugár gyermekkori 
agydaganat gyógyításában

A Texas államban élő, 11 éves Roxli 
Dossnál júniusban agydaganatot 

diagnosztizáltak, és mindenki meg 
volt győzödve arról, hogy már csak 
hónapjai vannak hátra. Az ameri-
kai kislány szervezetében ugyanis 
egy gyógyíthatatlan, ritka agytör-
zsi tumort (DIPG) találtak. Évente 
nagyjából 300 gyereknél diagnosz-
tizálják ezt a betegséget az Egye-
sült Államokban, de kevesebb mint 
1 százalékuk él öt évnél tovább. 
Roxli Doss mégis meggyógyult, 
habár az orvosok szerint a tumor 
még visszatérhet. 

Kutatók nemzetközi csapata, ame-
lyet a Yale Egyetem és a Transzlációs 
Genomikai Kutató Intézet (TGen), a 
Hope City leányvállalata vezet, fel-
fedezett egy új utat, amely javíthatja 
a gyermekkori agydaganat e típusa 
elleni sikeres gyógyítás esélyét. Már 

A kutatók azt találták, hogy a mu-
táns PPM1D ,,elnémítja” a NAPRT 
nevű gént, amely kulcsfontosságú a 
NAD metabolit termelésében. Ha 

Hurrikánok által vezérelt 
pókevolúció

Egy, a kanadai McMaster Egyetem 
tudósaiból kovácsolódott kis kuta-

tócsapat folyton viharok nyomában 
jár, hogy a természet tombolásának 
túlélőit tanulmányozhassa. Alexander 
G. Little, David N. Fisher, Thomas W. 
Schoener és Jonathan N. Pruitt az ext-
rém időjárási körülmények (például 
nagy erejű trópusi ciklonok) evolúciós 
hatásait tanulmányozták olyan pók-
populációkon, amelyek a viharok által 
veszélyeztetett zónákban élnek. Első 
eredményeik azt sugallják, hogy a pó-
kok ilyen élőhelyeken való túlélésének 
kedvez, ha agresszívebbek. Megfigye-
léseiket a Nature Ecology & Evolution 
nevű tudományos folyóirat közölte.

Az erős széllökések fákat dönt-
hetnek ki, jelentősen károsíthatják 
a lombkorona szerkezetét és hatal-
mas mennyiségű növényi törmeléket 
szórhatnak szét egy erdő avarszintje 
mentén, ezzel jócskán átrendezve 
számos élőhelyet, újraformálva azo-
kat a szelektív nyomásokat, melyek 
az élőlények túlélését befolyásolják. 
„Kiemelkedően fontos, hogy értsük 
ezeknek az időjárási eseményeknek az 

lamok és a Mexikói-öböl keleti part-
vidéke mentén élnek. E populációk 
otthona közvetlenül azon ciklonok 
útvonala mentén található, melyek 
az Atlanti-óceán medencéjében 
tombolnak májustól novemberig.

Ahhoz, hogy a kutatók hozzájussa-
nak a számukra fontos információk-
hoz, számos technikai és logisztikai 
problémával kellett szembenézniük: 
ilyen volt például a ciklonok útvona-
lának a lehető legpontosabb előrejel-
zése. Amint meghatározták egy adott 
vihar útvonalát, mintákat vettek az 
útvonal mentén élő populációkból, 
majd 48 óra múlva, a vihar elvonultával 
ismét visszatértek az adott mintavételi 
helyszínre újabb példányokért.

Végül a kutatók a viharok sújtotta 
partvidék mentén összesen 240 ko-
lóniából vettek mintákat. A kontroll 
gyűjtési pontokat aztán összehason-
lították, hogy megtudják: az extrém 
időjárási tényező (ez esetben a 2018-
as Alberto vihar, valamint a Floren-
ce és Michael hurrikánok) milyen 
különbségekhez vezetett a pókok 
biológiájában. A vizsgálatba bevont 
példányokat a  kutatók két, jól elkü-
löníthető csoportra osztották: szelíd 
és agresszív egyedekre. A mintafaj 

korábban is felfigyeltek a PPM1D 
nevű genetikai mutációra, amelynek 
szerepe van a ráksejtek növekedésé-
ben és a sejt stresszválaszában. 

élőlények evolúciójára és természetes 
szelekciójára gyakorolt hatását – ma-
gyarázta Jonathan Pruitt evolúcióbi-
ológus, a munka társszerzője. – A 
tengerszint emelkedésével az ilyen jelle-
gű viharok előfordulása fokozatosan nö-
vekszik. Épp ez az oka annak, hogy az 
ilyen eseményeknek az élőlényekre gya-
korolt ökológiai és evolúciós hatásait a 
lehető legpontosabban szeretnénk érteni. 
Ennek fontossága valójában nagyobb, 
mint valaha volt.”

Pruitt és csapata az Anelosimus 
studiosus nevű pókfaj nőstény kolóni-
áit vizsgálta, melyek az Egyesült Ál-

A vizsgálat alanya, az Anelosimus studiosus 
(FORRÁS: BUGGUIDE.NET)
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a NAPRT nem érhető el, a sejt át-
vált egy másik, NADT nevű NAD 
létrehozásához szükséges fehérjére, 
amelynek a kódneve NAMPT. 

A NAMPT termelődését gátló ha-
tóanyag használatával a kutatók rá-
jöttek, hogy lényegében halálra éhez-
hetik a PPM1D-mutációval rendel-
kező rákos sejteket. ,,Tanulmányunk 
olyan  klinikai vizsgálatokhoz vezet, 
amely reménysugár azoknak a családok-
nak, ahol a gyermekük ilyen betegséggel 
szembesül” – mondta Charles Brenner, 
az Iowai Egyetem biokémiai intéze-
tének elnöke, egyben a nikotinamid- 
adenin-dinukleotid (NAD) metabo-
lizmusának szakértője.

Ranjit Bindra, a Yale onkológiai 
központ terápiás radiológusa szerint 
ez a tanulmány azt sugallja, hogy 
más PPM1D-mutációval járó daga-
nattípusok, mint például az emlő- és 
a nőgyógyászati   rák is hasonló ta-
nulmányok célpontja lehet.

Szegő MiklóS

okokat, akkor a baba megnyugtatásán 
kívül más teendő nincs. Első vonalbeli 
kezelésként a kólikás csecsemők etetését 
és a szülők nyugtatási technikáját érde-
mes átgondolni.

A gyermekkor későbbi szakaszaiban 
is jelentkezhet hasfájás, manapság ez 
az egyik leggyakoribb gyermekgyógy-
ászati és gyermek-gasztroenterológiai 
probléma, amivel a szülők orvoshoz 
fordulnak gyermekükkel. A felmérések 
szerint minden ötödik–tizedik gyer-
meket érinthet. Krónikus gyermek-
kori hasfájásról akkor beszélhetünk, ha 
legalább 2–3 hónapja fennállnak a hasi 
panaszok. Bár az esetek nagy részében 
ekkor sem szervi, hanem funkcionális 
ok áll a háttérben, mégis fontos kizárni 
az aggasztó jeleket, amelyek szervi elté-
résre, betegségre utalhatnak. 

A családban előforduló gyomorbél-
rendszeri betegség, a fizikai vizsgálattal 
észlelhető kifejezett eltérések vagy a vé-
res széklet utalhat szervi okra, amikor 
további gyermek-gasztroenterológiai 
kivizsgálás lehet szükséges. Csecsemő-
korban a tehéntejallergia lehet okozója, 
ami akár az anyatejjel is átkerülő te-
héntejfehérje-molekulákra adott vá-
lasz, azaz bélgyulladás következménye. 
Leggyakoribb tünete a hasmenés, de 
akár székrekedés, véres széklet is lehet, 
valamint főleg csecsemőkorban ekcé-
ma, táplálási és súlyfejlődési problémák. 
Kimutatására a tehéntejfehérje megvo-
násával, majd visszaterhelésével, a tüne-
tek megfigyelésével van lehetőség. A 
tejallergiát, akárcsak a gyermekek 1-2 
százalékánál előforduló többi ételaller-
giát (tojás, szója, olajosmag, gabona és 
halféleségek) az esetek nagy részében 
kisiskoláskorra kinövik. A tejcukor fel-
szívódási zavar nem tévesztendő össze a 
tejallergiával, előbbi a tejcukor lebontási 
problémájából adódik, s főleg későbbi 
életkorban jelentkezik, a tejtermék el-
fogyasztását követően hasmenéssel és 
hasfájással jár, és nem nőhető ki. 

A lisztérzékenység vagy cöliákia szintén 
nem ételallergia, bár búzafélékre is léte-
zik allergia, hanem egy autoimmun kór-
kép, amelyet vérvétellel lehet igazolni, és 
szigorú, élethosszig tartó diétát igényel. 

A gyulladásos bélbetegség (IBD) bár 
még ritka kórképnek számít ha-
zánkban, de hasonlóan a többi fejlett 
országhoz, gyakorisága nő, amely-
hez a genetikai tényezők mellett fel-
tehetően hozzájárulnak a környezeti 
hatások, így az ételekben található, 
bélgyulladást kiváltó anyagok. 

(Forrás: Semmelweis Egyetem)

esetén az agresszivitást számos té-
nyező befolyásolja: a zsákmányállat 
jelenlétére való reagálás gyorsasága, 
a hímek és a peték kannibalizálása, 
valamint annak a veszélye, hogy 
más pókfajok a területre beszivárog-
nak.

Az agresszívnek minősíthető koló-
niák sokkal hatékonyabban szerez-
nek meg bizonyos erőforrásokat. Az 
is tény, hogy ugyanezek a kolóniák 
hajlamosabbak az erőszakos visel-
kedésre, ha például kevés az élelem 
vagy túlzsúfolttá válik az élőhely.

„A trópusi ciklonok nyilvánvalóan be-
folyásolják a két legfontosabb stresszort: 
a területre berepülő lehetséges zsákmány-
állatok számát és az élőhelyek fényviszo-
nyait, utóbbit a lombkoronaszintek szer-
kezetében okozott drasztikus változások-
kal – magyarázta Pruitt – Ezekben 
a kolóniákban az agresszivitás anyáról 
lányára öröklődik, tekintve, hogy adott 
esetben ez lehet a túlélés kulcsa.”

A kutatók eredményei összességé-
ben azt mutatták, hogy az agresszív 
kolóniák több tojást raknak, és több 
pók éli meg a tél elejét. Ez a tenden-
cia minden vizsgált vihar-esemény 
esetén megfigyelhető volt. A viha-
rok időtartama és intenzitása változó 
volt, ami azt sugallja, hogy a viharok 
esetén a pókok viselkedésében beálló 
változások evolúciós eredmények.

Szabó Márton

Csecsemőkori hasfájás

Akár minden harmadik csecsemőt 
is érintheti a csecsemőkori krónikus 

hasfájás. A kólikaként is emlegetett 
kórkép legtöbbször ártalmatlan, nincs 
kimutatható elváltozás a hátterében, 
de a súlygyarapodás megtorpanása 
vagy egyéb aggasztó tünet esetén ér-
demes kizárni a szervi okokat. A cse-
csemőkori kólika egyaránt jelentkezik 
fiú és leány, anyatejjel és tápszerrel táp-
lált, érett és koraszülött csecsemőkben.

Csecsemőkorban a gyermekek többet 
sírnak, mint más életkorokban, egyes 
felmérések szerint az első hat hétben 
teljesen normálisnak tekinthető a napi 
két óra, de még három hónapos korban 
is mintegy napi egy órát sírnak. Noha 
a babák sok mindentől sírhatnak, hi-
szen érzéseiket, szükségleteiket így 
fejezik ki, a kólikás csecsemő azonban 
nem az éhség vagy a telt pelenka miatt 
jelez. „A kólika viszonylag egyszerűen, a 
hármas szabállyal írható le. Eszerint: ha a 
csecsemő legalább 3 hete, a hét három vagy 
több napján, napi több mint 3 órát sírás-
sal tölt, és ennek más oka nem található, 
kólikával van dolgunk” – segít a felis-
merésében Cseh Áron, az Semmelweis 
Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati 
Klinika egyetemi adjunktusa. 

A legújabb feltételezések a gyomor-
bélrendszer éretlenségét, a bélrendszer 
túlzott perisztaltikáját, valamint a bél-
flóra eltolódását feltételezik a kólika 
hátterében. A terhesség vagy a szoptatás 
alatti anyai dohányzás szintén fokozott 
kockázatot jelenthet, a legfontosabb 
tényezők azonban a szakember szerint 
kétséget kizáróan a pszichoszociális vo-
nal, vagyis a csecsemő–anya–apa–család 
kapcsolatában jelentkező feszültségek. 
Számos vizsgálat bizonyította, hogy a 
fokozott szülői stressz vagy az anya–gyer-
mek kapcsolatban fennálló konfliktus 
hozzájárulhat a kólika kialakulásához. 
Az első gyermekes szülők például gyak-
rabban számolnak be kólikáról, ami vél-
hetően az idegeskedés, a kezdeti stressz 
számlájára írható. Cseh Áron szerint a 
szakemberek feladata, hogy megértes-
sék a szülőkkel: a csecsemőkori hasfájás 
gyakori jelenség, és ha kizártuk a szervi 



Szétszóródott szupernóva-
szemcsék

Földünk a Naprendszer részeként fo-
lyamatosan szeli keresztül a csillag-

közi port, ennek következtében pedig 
évről évre, több tízezer tonna, főként 
aszteroidákból és üstökösökből szár-
mazó anyag telepszik meg felszínén.

Egy kutatócsoport legutóbb az 
Antarktisz hótakarójából összegyűj-
tött port vizsgálta, és radioaktív vas 
szokatlan túlsúlyára lett figyelmes.  
Miután kizárták a nukleáris fegyve-
rek teszteléséből, illetve egyéb for-
rásokból származó szennyeződések 
lehetőségét, a kutatók arra jutottak, 
hogy a vas valószínűleg szupernóva-
robbanások következtében keletkez-
hetett. Ez a felfedezés azt sugallja, 
hogy a Földet és a Naprendszert a 
nem túl távoli múltban is jelentős 
csillagrobbanások rázhatták meg. 
Eredményeiket a Physical Review 
Letters tudományos folyóiratban je-
lentették meg.

A meteoritvadászok számára az 
Antarktisz az egyik legvonzóbb 
helyszín, mivel az űrből érkező sötét 
kőzetdarabok könnyebben megtalál-
hatók a fehér hótakaróban. Dominik 
Koll, az Ausztrál Nemzeti Egyetem 
atomfizikusának más okból csábító 
a terület. A távoli elhelyezkedés és a 
sajátos éghajlat ugyanis biztosítják, 
hogy bármilyen földönkívüli por 
hulljon is alá az égből, az viszonylag 
tiszta és háborítatlan marad. 

2015-ben Koll munkatársai nagy-
jából 500 kilogrammnyi mintát 
gyűjtöttek az antarktiszi Kohnen ku-
tatóállomás közeléből. Az elmúlt 20 
évben hullott havat hajóval Német-
országba szállították, majd kiolvasz-
tották és leszűrték. Ezután egy rend-
kívül érzékeny tömegspektrométer 
segítségével azonosították az így 
nyert törmelék egyes összetevőit. A 
kutatók olyan ritka, instabil vas vál-
tozatot kerestek, amely 26 protont és 
34 neutront tartalmaz. Ez a radioak-
tív izotóp, a 60Fe szupernóva-robba-
nások során keletkezik. 

„Úgy kell gondolnunk ezekre az izo-
tópokra, mint a kérészekre vagy a zöld 
banánra – mondta Brian Fields, az 
Illinois Egyetem asztrofizikusa. – 
Mindannyian rövid életű dolgok.” Ez 
arra enged következtetni, hogy 
ezeknek nemrégiben és nem is oly 
távol kellett keletkezniük.

A 60Fe ugyanúgy megtalálható a 
több millió éves óceáni kéregben, 
mint a Hold felszínén, jelezve, hogy 
az izotóp régóta cirkulál a Naprend-
szerben, fiatal geológiai rétegsorok-
ban azonban eddig mégsem találkoz-
tak vele. Felfedezése a viszonylag friss 
hótakaróban azt jelzi, hogy továbbra 
is hullik ilyen anyag a földfelszínre. 

A kutatók öt, a 60-as tömegszámú 
vasizotóppal összefüggő eseményt ész-
leltek a leszűrt szilárd anyagban, mely-
hez több mint 9 kvadrillió (9∙1024), 
zömmel az 56Fe izotóphoz kapcsolódó 
eseten kellett átrágniuk magukat.

A 60Fe azonban szupernóváktól el-
térő módon is keletkezhet: porszem-
csék és nagy energiájú sugarak ütkö-
zése, nukleáris fegyverek tesztelése, 
nukleáris üzemanyag újrafeldolgo-
zása vagy akár nukleáris balesetek 
nyomán is. Így Koll és munkatár-
sai kozmikus nyomozásba kezd-
tek. Egy másik izotópot, az 53-as 
tömegszámú mangánt kezdték 
elemezni, mely porrészecskéknek 
ütköző sugarak nyomán keletkezik. 
A meteoritokban a 60Fe és az 53Mn 
aránya állandónak tekinthető, 
melynek értéke az antarktiszi hó-
ban találtak esetében az átlagosnál 
160-szor alacsonyabbnak adódott. 
A fő bűnös tehát nem a kozmikus 
sugárzásban keresendő.

Koll csapata kizárta az emberi ha-
tásokat is, mivel a XX. század kö-
zepén kezdődött atomkorszak nyo-
mai elhanyagolhatók, köszönhetően 
annak, hogy a nukleáris létesítmé-
nyek zömmel az északi féltekén he-
lyezkednek el, az ehhez hozzáadódó 
kísérletek nyomai pedig továbbra is 
alig kimutathatók a déli földrészen.

A kutatás következő lépése a 60Fe 
jégben történő keresése, utóbbi idő-
sebb a hónál, de fiatalabb az óceáni 
kéregnél. Ez segíthet meghatározni, 
hogy a szupernóva-robbanás hatásá-
ra keletkező anyag hullása a közel-
múltig folyamatos volt-e. Ha igen, 
akkor a 60-as tömegszámú vasizo-
tóp közvetlenül egy csillagrobbanás-
ból került ide, ha nem, akkor a Nap-
rendszer egy jelenleg ilyen típusú 
izotópban gazdag térrészen való át-
haladása szolgálhat magyarázatként.

Sz. á.
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A Kohnen kutatóállomás, Antarktisz 

Röntgenfelvétel a G292+1.8 szupernóva-
maradványról (FORRÁS: NASA)
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

A periódusos rendszernek több olyan eleme is van, melynek 
létezését csak sejtették, így a felfedezés elsőbbségéért komoly 
tudományos csaták folytak, gyakran utólag is. Így volt ez a titán-
csoport egyik tagjával is, amelynek létezését végül 1922-ben Dirk 
Coster és Hevesy György bizonyította Grönlandról és Norvégiából 
származó cirkóniumtartalmú ásványokból. Ma is érvényes nevét kuta-
tólaboratóriumuk helyszíne, Koppenhága latin neve alapján adták. 
Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − 
egy 115 éve született magyar gyermekgyógyász nevét adják 
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Verbum fajtája. 7. Vízi jármű. 11. Az aljához csúszta-
tó. 13. Veszprém vize. 14. Ajtó közepe! 15. Ahol a csigabiga háza ég! 
17. Ösztökélő szócska. 18. Vastartalmú részecske a vérben. 20. 
A harmadik helyről. 22. Parázstól kilyukad. 24. Sikló és pajzsika is van 
ilyen! 25. Az elem neve. 28. Győzelemre áll. 29. Balkezes, tájszóval. 
31. Kopírozás. 33. Lóeleség. 34. Csodás prózarészlet! 35. Alapkövet 
elhelyez. 37. Építőanyag. 38. Düledék. 40. A Szahara is ez. 42. Épület 
legalsó, szilárd része. 43. A halofiták közé tartozó (növény).

FÜGGŐLEGES: 1. A lomhaságot jelképező állat. 2. Vivátoz. 3. Hosz-
szú morzejel. 4. Itala, becézve. 5. A Levelek Judithoz írója (Gábor). 6. 
Hatalmas (pl. erő). 8. Az arzén vegyjele. 9. Hőálló az ilyen üvegedény. 

10. Kopott, régi (pl. kastély). 12. Julius Caesar idejéből való. 16. Nagy 
ázsiai folyó, az Arab-tengerbe ömlik. 19. Kaptáraknak elkülönített hely. 
21. Filc. 23. Gyomtalanít. 26. Két szomszédos méret közötti. 27. Felsü-
lő. 28. Körvonalaz. 30. Fed, borít. 31. A Kincskereső kisködmön írója 
(Ferenc). 32. Vérszérum. 36. Katonai, röv. 39. E napon. 41. Varróeszköz.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: neodímium

Megjelent a 
Természet Világa 

szeptemberi száma
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

1989-ben több százezerre nőtt 
azoknak az NDK-s állampol-
gároknak a száma Magyaror-
szágon, akik az osztrák–ma-
gyar fizikai határzár megszű-

nését követően a zöldhatáron át próbáltak nyugatra jutni.
A hazatérni nem akaró keletnémetek magas száma 

miatt menekültügyi katasztrófahelyzet alakult ki Bu-
dapesten. A menekültek elhelyezésében és ellátásában 
az 1989. február 4-én alapított Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat központi szerepet játszott.

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb, a Befogadás 
napja 89’ – 30 éves a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat című kiállításán, a múzeum rotundájában felállí-
tott 1989-ben is használt sátor körül eredeti tárgyak, fo-
tók, dokumentumok, filmek segítéségével ismerhetik 
meg a látogatók a sorsfordító események történetét. Fel-
villannak azok a balatoni nyarak, amikor az NDK-s és 
NSZK-s állampolgárok Magyarországon találkoztak 
egymással, a keletnémet állambiztonság, valamint titkos-
szolgálat (Stasi) működése, a határok őrzése, a határsér-
tők büntetése, a zugligeti menekülttábor mindennapjai, 
az önkéntesek munkája, a közben zajló szigorúan titkos 
diplomáciai tárgyalások, a páneurópai piknik és végül 
azok a döntések, amelyek lehetővé tették az osztrák határ 
megnyitását és az NDK-s állampolgárok nyugatra jutá-
sát. A kiállítás szeptember 29-ig várja az érdeklődőket.

Mind tudni akarjuk, kik vagyunk, 
honnan jöttünk. Családtörténetet 
kutatunk, DNS-tesztet készíttetünk, 

azt reméljük, hogy az anyakönyvek, levéltárak, a génje-
ink adataiban ott van a válasz, ott van a történetünk. A 
legfontosabb kérdésünk, amelyre soha nem remélhetünk 
választ, hogy kik vagyunk. A történetünk nem a születé-
sünkkel kezdődik és nem a halálunkkal ér véget. 

A magyar zsidó családok történetében a történelem különös 
erővel kísért, gyakran hiányként, fájdalomként jelenik meg. 
Ezt a hiányt változtatja művészetté Tranker Kata a 
Magyar Zsidó Múzeum Síp 12 Galériájában és Levéltár 
Hochstädterék című családtörténeti kiállításán. Talált fény-
képekből, vizuális dokumentumok „körbedolgozásából” szü-
lető installációján minden ismerősen ismeretlen arc azzal a kér-
déssel szembesít bennünket: kik is vagyunk tulajdonképpen.

A Hochstädter-családnak a múzeum fotótárában lévő 
családi fényképalbuma látható a kiállításon, egy felvidé-
ki eredetű zsidó kereskedő, illetve hivatalnokcsaládé, 
amely hazafias beszédekkel kezdődik, Trianonnal, ha-
zaváltással, halálmenetekkel, túléléssel folytatódik, né-
masággal, magánnyal zárul le. 

A december 15-ig látható tárlat a családi/privát fotó 
jelentésének különböző rétegeit szeretné felfejteni, rávi-
lágítva annak a – személyes és kollektív – történelmi 
emlékezetben betöltött szerepére. 

A második világháború után a 
bankrendszer racionalizálása, 
majd államosítása után a Mi-

nisztertanács rendelete 1949.mácius 1-ei hatállyal létre-
hozta az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalatot.

Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyűjteménye 70 éves 
az OTP Bank című kiállításán a kezdetektől napjain-
kig mutatja be az OTP, majd a részvénytársasággá ala-
kult OTP Bank tevékenységét az üzletági reklám kiad-
ványok, kisebb nagyobb plakátok, ismertetők és reklám-
tárgyak, valamint a ’80-as évek végén újjáéledt értékpa-
pír-kibocsátás tükrében.

Láthatók az évtizedek alatt folyamatosan fejlődött 
irodafelszerelési és -használati tárgyak, a mechanikus 
számoló- és írógépektől az elektronika világáig. Megte-
kinthetők az idők folyamán megszűnt üzletágak, pénz-
intézeti konstrukciók emlékei is, kezdve a különféle 
megtakarítási formáktól a készpénzkímélő fizetésmó-
dok – csekkek, majd bankkártyák – megjelenéséig, illet-
ve a bank expanziós törekvéseinek eredményéig.

Tekintettel arra, hogy a bank történelmi elődjének te-
kinti Fáy Andrást és munkásságát, önálló vitrinben kap-
tak helyet a személyével összefüggő egykori és legújabb 
emlékek. A tárlat december 15-ig látható.

Szeptember 6-án kiállítás nyí-
lik a budapesti Deák17 Gyer-
mek és Ifjúsági Művészeti Ga-
lériában Az utca nem ját-
szótér – A gördeszkázás 

története Budapesten, 1978–2019 címmel.
„Az utca nem játszótér” – hallhatták gyakran a gör-

deszkások az idősebb generációtól a nyolcvanas években. 
A kiállítás a hobbiból szubkultúrává vált alternatív sport, 
a gördeszkázás történetét követi végig a hetvenes évek 
második felétől napjainkig. Célja, hogy bemutassa a vál-
tozó Budapesten egy akkor felnövekvő generáció útke-
resését, a „nyugati” életérzés helyi értelmezését, és olyan 
fontos jellegzetességekre 
világítson rá, mint a krea-
tivitás, a kockázatvállalás 
és a közösségteremtés.

A tárlat a gördeszkázás 
fejlődését, a design törté-
netét, a mozdulatok, trük-
kök kialakulását vizsgálja 
eredeti tárgyak, archív fotók és filmfelvételek, valamint 
az alkalomra készített rövid interjúfilmek segítségével. 

A december 14-ig látható kiállítás a gördeszkás kul-
túra budapesti történetén keresztül szeretné megmutat-
ni, hogy a hobbi iránti elkötelezettség milyen áldozat-
vállalásokhoz – mint például a testi épség kockáztatása 
–, leleményességhez és a rendelkezésre álló lehetőségek 
kihasználásához vezethet.

Befogadás napja

Útkeresés

Kik vagyunk mi?

70 év
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A hátlapon
Pickering-háromszög
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Maják és méhek 
Mielőtt az európai gyarmatosítók 
Amerikába telepítették a bőséges méz-
hozamot termelő házi méheket, a közép- 
és dél-amerikai kultúrákban már évez-
redek óta ismerték a bennszülött „ful-
lánk nélküli” euszociális méheket, az 
üreglakó meliponinákat. A Yucatán-fél-
sziget maja civilizációiban kimondottan 
fejlett méhészeti tevékenységet űztek.

Túl meleg lehet a lézer
Az optogenetika izgalmas módszer-
tani áttörés az idegtudományban: 
lehetővé teszi, hogy az idegkutatók 
páratlan térbeli és időbeli pontossággal, 
lézerek segítségével mesterségesen befo-
lyásolják különböző idegsejtcsoportok 
működését. Ám a lézerek nemcsak a 
szándékolt módon képesek befolyásol-
ni az idegsejtek működését, hanem az 
agyszövet hevítése révén is.

Az első bástya
Budán, a Táncsics utca 9. területén 
fontos történelmi események zajlottak. 
Az itteni kaszárnyában raboskodott az 
utca névadója, akit 1848-ban szabadí-
tott ki a forradalmi tömeg. Száz évvel 
később az USA ezt az épületegyüttest 
kapta meg háborús jóvátételként, így 
régészeti ásatások évtizedekig szóba 
sem jöhettek: a tavaly feltárt Erdélyi 
bástya fölött épp a tengerészgyalogság 
veteményeskertje volt.

Időszámításunk előtt mintegy 4000 
évvel fényes csillag ragyogott fel az 
égen, bizonyára nagy riadalmat 
keltve az akkori emberekben. A je-
lenség  hetekig látszódott, vélhetően 
még nappal is. Ez lehetett az emberi-
ség  történelmének egyik legfénye-
sebb szupernóvája. Mára csak a ha-
talmas, eloszló gázfelhők figyelhe-
tők meg a robbanás helyén, amelyek 
gyönyörű formákba rendeződtek az 
évezredek alatt. Az objektum Fá-
tyol-köd néven ismert és a Hattyú 
csil lagképben található. A teljes  
komplexum 6 teleholdnyi terület 
foglal el az égbolton, alacsony fe-
lületi fényessége miatt mégsem 
egyszerű megpillantani. 

A ködösség egy részletét örökítet-
tem meg asztrofotómon, ez a 
Pickering-háromszög. Földünktől meg-
közelítőleg 2600 fényév távolságra 
található. Bár a felfedező valójában 
Williamina Stevens Fleming, a Har-
vard Obszervatórium igazgatójának 
asszisztense volt, az objektum végül 
az intézet vezetőjéről kapta a nevét.  

Csodás színeit az  ionizált, illetve 
gerjesztett állapotban lévő hidrogén, 
oxigén és kén jelenléte okozza. 

A fotót Öcsödön készítettem speci-
ális technikával, keskeny sávú szű-
rők segítségével. Ennek köszönhető-
en nagyon részletgazdag és kont-
rasztos fénykép készíthető a távoli 
gázfelhőkről.

A végleges kép 114 darab 10 per-
ces felvétel összegzéséveljött létre, 
vagyis összesen 19 órányi expozíció 
eredménye.

Kép és szöveg: 
Bagi LászLó
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