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Kedves Olvasónk!
talan versében tett tanúbizonyságot, az Archeológiától 
az Új évezred felé című művéig. 

Álljon itt – rá emlékeztetve – talán a legszebb mind 
közül:

Jékely Zoltán: A barlangkutató
Vértes Lászlónak

 S mily furcsa érzés járja át,
 s hogy reszket szótkeresve szája,
 ha az ősember lábnyomát 
 valami zugban megtalálja!
(1953)

GÓZON ÁKOS

Április 24-én emlékezünk Jé-
kely Zoltán születésének szá-
zadik évfordulójára. 

Verseit olvasva úgy érezzük, 
a magyar líra „örök diákja-
ként” alkotta műveit. Nem-
csak azért, mert szinte kama-
szos tisztasággal és őszinteség-
gel tudta ábrázolni az Élet 
nagy változásait, az évszakok 
és a történelem átalakulásait;  s 
nem is elsősorban azért, mert 
számos versében örökítette 

meg közvetlenül az iskola, például a nagyenyedi kollégi-
um, a tanulóévek élményeit; hanem legfőképpen, ami-
lyen nyitottsággal viszonyult a tudományokhoz, a tudás 
megszerzéséhez. 

Költőként a természettudomány népszerűsítésének 
egyik legjelentősebb XX. századi alakja volt ő a magyar 
kultúrában. Természettudományos olvasottságáról szám-

Ballag a barlangkutató:
csodálatos világban él ő,
cseppkő várja s száztitkú tó
s mindég a barlangról mesél ő.

Lámpása van s gumi-ruhája;
ha helyét itt fenn nem leli,
olykor napokra elnyeli
útvesztős barlangok homálya.

Útat tör medvék ösvenyén,
bevilágít minden sarokba,
szakállas árnyékát a fény
titkos-jelű falakra dobja.

Denevérek szállják körül,
hátára mész-erek csorognak,
de kedve felcsap és örül,
ha nagy fogak rávicsorognak.



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: D
Négy E-bet_vel és átrendezve a 
JEGESMEDVE szót kapjuk meg.

ERPSÍTÉS

Válasz: Á
Az ábrán lévQ körök az óramutató 
járásával ellenkezQ irányban lépnek 
egyet, váltakozva hiány (lyuk) 
vagy zöld kúp alakúak.
Az ábrán lévQ háromszögek az 
óramutató járásával megegyezQ 
irányban lépnek kettQt, váltakozva 
hiány (luk), vagy zöld gúla 
alakúak.
A háttér felváltva sárga-kék, illetve 
kék-sárga csíkos.

HAJRÁ

Válasz: 

úgy aránylik mint ahogy

aránylik ... melyikhez?
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A 15. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:

Firenze Nápoly Pisa VelenceRóma
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Melyik illik az üres helyre?

?

T Á J É K

Túris Tamás útra kelt, de megígérte, hogy képeslapokat küld Mar Adélnak.
BudapestrQl Salzburgba utazott és Adél kapott is egy szép lapot Mozart 
szülQházáról, melyen az állt, hogy Tamás Olaszországba indul.Tíz napra 

rá, a Milánóból érkezett képeslapon, Tamás sajnálkozását fejezte ki, 
hogy az elQzQ állomásáról nem adott fel postát. Milánó után Nairobi volt a 
következQ város, melyet meglátogatott az utazó. Ott honvágy fogta el és 
hazarepült Budapestre. Hol csavargott Tamás Olaszországban, ahonnan 

nem adott jelt magáról? Hogyan folytatódik a sorozat? 
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 A Világegyetem picivel 
öregebb és „testesebb”

Közzétették az Európai Űrügy-
nökség (ESA) Planck űrmissziója 
első 15,5 hónapos égbolt-felmé-
résének eredményeit: a korai 
Világegyetem maradványsugár-
zásának eddigi legpontosabb és 

legrészletesebb térképe újabb adalékok-
kal szolgál az Univerzum életkoráról, 
összetételéről és fejlődéstörténetéről. 
Elemzéséből kiderül: a Világegyetem 
picivel idősebb és „testesebb”, mint ed-
dig gondolták, ám a kozmológia stan-
dard modellje összességében összhang-
ban áll a megfigyelhető valósággal, bár 
új kérdések is felvetődnek. 

A 2009-ben pályára állított Planck 
űrtávcső detektorai az infravörös és a 
mikrohullámú tartomány kilenc frek-
venciasávjában végeznek minden koráb-
binál érzékenyebb és nagyobb felbontású 
megfigyeléseket a teljes égboltról. Elsőd-
leges feladata a mikrohullámú háttérsu-
gárzásban már korábbi űrtávcsövek által 
is jelzett piciny ingadozások (fluktuációk 
vagy anomáliák) nagyon pontos feltér-
képezése. Ehhez azonban elengedhetet-
len a közbeeső, úgynevezett előtér-ob-

jektumok (galaxishalmazok, galaxisok, 
saját Tejútrendszerünkbe eső csillagok, 
anyagfelhők stb.) ugyanezen frekven-
ciasávokba eső sugárzásának előzetes 
felmérése (majd levonása a háttérsugár-
zásból) – így a Planck ilyen vizsgálatokat 
is végez.  

A kozmikus mikrohullámú háttér-
sugárzás a Nagy Bumm után 370 ezer 
évvel elindult fény: a Világegyetem 
a semleges atomok kialakulásának 
köszönhetően ekkorra vált átlátszó-
vá a fotonok számára, amelyeknek a 
hullámhossza az Univerzum tágulá-
sának következtében megnyúlt, így 
energiaeloszlásuk maximuma mostan-
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ra már a mikrohullámú tartományba 
esik, a sugárzás hőmérséklete pedig 
2,7 kelvinre csökkent. E maradvány-
sugárzás olyan pillanatfelvételnek 
tekinthető, amely a Világegyetem 
Nagy Bumm után 370 ezer évvel ki-
alakult állapotát őrzi.

A Planck első 15,5 hónapnyi fel-
mérését feldolgozó, a mikrohullámú 
háttérsugárzás hőmérsékletét ábrá-
zoló égtérkép összességében homo-
gén eloszlású, a benne látható piciny 
hőmérséklet-ingadozások a Nagy 
Bumm után 370 ezer évvel léte-

zett sűrűségfluktuációknak felelnek 
meg, amelyek a kozmológia standard 
modellje szerint a később kialakuló 
galaxishalmazok és galaxisok csírái 
lehettek.

Ezeket a parányi anomáliákat már 
az első légköri ballonkísérletek mű-
szerei, majd az egyre javuló felbontá-
sú, műholdakkal a világűrbe juttatott 
űrtávcsövek is egyre pontosabban 
jelezték, így az 1989-ben felbocsá-
tott Cosmic Background Explorer 

(COBE), majd a 2001-ben üzem-
be helyezett Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe (WMAP). A Planck 
ezek utódaként több frekvenciasávban 
és 2,5-szer nagyobb felbontóképesség-
gel vizsgálja az eloszlást. 

Az elemzés eredményeinek össze-
hasonlítása a standard modell jósla-
taival egyúttal a modell tesztelése: 
a számszerű eltérések segítségével 
pontosíthatók a modell egyes para-
méterei, illetve az esetleg magyaráz-
hatatlannak tűnő jelenségek a modell 
hiányosságaira vagy ellentmondá-

saira hívhatják fel a figyelmet. Ilyen 
például, hogy bár a modell szerint 
a háttérsugárzás eloszlása (a piciny 
fluktuációktól eltekintve) független 
attól, hogy milyen irányba nézünk, 
tehát a teljes égbolton egyenletes, a 
Planck térképének két féltekéjén vi-
szont láthatóan aszimmetrikus, és 
megfigyelhető benne egy olyan nagy 
kiterjedésű hideg folt, amelynek mé-
rete szintén nem magyarázható. 

„Tehát miközben a modell összességében 

COBE WMAP Planck

A mikrohullámú háttérsugárzás hQmérséklet-eloszlása a Planck- 
_rtávcsQ hamis színezés_ égbolttérképén. Az átlaghQmérséklettQl eltérQ 
hQmérsékletingadozásokat a színek jelzik: a vörös a pozitív (melegebb), 
majd a sárgán át a kék felé negatív (egyre h_vösebb) eltéréseket jelöl. 

A Planck eredményei jól illeszkednek a kozmológia standard modelljéhez, 
de néhány megmagyarázatlan vonást is mutatnak.  

A Planck mikrohullámú égtérképén a hQmérséklet-fluktuációk eloszlása 
nem egyenletes, hanem nagyobb léptékben a fehér vonal mentén 
(szembQl nézve) bal féltekén az átlagosnál h_vösebb, a jobbon az 

átlagosnál melegebb régiók fedezhetQk fel. Ezen a képen e szerkezeteket 
árnyalással erQsítették meg: az átlagostól eltérQ régiókat jellegüktQl 

függQen kék (h_vösebb), illetve vörös (melegebb) árnyalással emelték ki. 

KÉPEK: ESA/PLANCK 

COLLABORATION/NASA

A mikrohullámú háttérsugárzás egyre pontosodó _rtávcsQs felmérései az égbolt egy 10x10 (szög)
foknyi területén szemléltetve: COBE (balra), WMAP (középen), Planck (jobbra) 
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szűk elitjébe, akik meghívást kaptak 
Finn országba, a Millenniumi Ifjúsági 
Technológiai Táborba. A debreceni diá-
kot, Ölveti Klára biológiatanár tanítvá-
nyát, pályamunkájáról kérdezte lapunk.
– A jelentkezés témához kötött – is-
mertette Tóth Imola –, tíz előre fel-
sorolt természettudományos kategóri-
ából lehetett választani. Néhány ilyen 
cím: Alkalmazott matematika, Bio-
technológia, Klíma és klímaváltozás, 
Energia, Víz, Újrahasznosítható ener-
gia. A választott szakterület határozza 
meg a diák csoportját a táborban és a 
témához köthető szakemberekkel dol-
gozik majd együtt. Én az Élelmiszer-
tudomány és Élelmiszer-technológia 
csoportba jelentkeztem. 13 éves ko-
romban lisztérzékenységet állapítottak 
meg nálam, ami kisebb sokként ért. 
Motivációként azt írtam, hogy sze-
retném az ételallergiások életének mi-
nőségét javítani, különösen a glutén-
érzékenyekét. A célom, hogy rugal-
mas, változatos megoldásokat találjunk 
számukra, kimutassuk és lecseréljük a 
problémás tételeket az étrendjükben, 
valamint hogy bemutassuk a minden-
napi nehézségeiket a társadalom azon 
részének is, akik közvetlenül nem érin-
tettek ezekben a betegségekben. Ötlet-
ként egy fiataloknak, tinédzsereknek 
szánt, illusztrált táplálkozási útmutató 
összeállítását vetettem fel. Megfogal-
maztam még egy „gluténtforrás nél-
küli” növénytermesztési koncepciót a 
gluténérzékenyek táplálkozási igényei-
nek alapján, ami az alternatív, alapve-
tően gluténmentes növények (pl. köles, 
hajdina, kukorica, cirok) termesztését 
jelenti elsősorban a mérsékelt éghajlati 
övben. A lehetőségeket a tápérték fi-
gyelembevételével, a fenntartható fej-
lődés és mezőgazdaság szempontjából 
értékeltem. 

A pályázók közül a 200 legjobbat 
választották ki, akik továbbjutottak a 
második körbe, ahol már komolyabb 
feladatot kellett teljesíteni. Egy önál-
ló, szigorúan két oldal terjedelmű, két 
részből álló esszé írása volt a feladat, a 
végén pontos irodalomjegyzékkel el-
látva.
– Miről szólt ez a második pályázata?
– Egyebek mellett egy konkrét földraj-
zi régiót kellett kiválasztani, és ennek a 
régiónak a fenntartható fejlődésére kel-
lett ötleteket bemutatni. A helyi élelmi-
szergazdaság még viszonylag törékeny 
és fejletlen Magyarországon, de meg-
felelő szervezéssel az áru forgalmazása 
biztonságossá tehető. Vannak olyan 

rendkívül jól illeszkedik a megfigyeléshez, 
néhány különös jelenség nem értelmezhető 
vele, ami a modell újragondolására irányít-
hatja a figyelmet” – mondta Jan Tauber, 
az ESA Planck projektjének egyik ve-
zetője.

A Planck új eredményei alapján a Vi-
lágegyetem lassabban tágul, mint ko-
rábban mérték, életkora picivel, mint-
egy 100 millió évvel nagyobb (13,7 he-
lyett 13,8 milliárd év). Emellett a benne 
kimutatható anyag – úgy a normál 
mint a sötét – mennyisége is nagyobb 
valamennyivel, viszont a sötét energia 
némileg kevesebb. 

A Planck mérései emellett találtak a 
Világegyetem drámaian gyors felfú-
vódására, az úgynevezett inflációra 
utaló jeleket is. Ez az időszak közvet-
lenül a Nagy Bumm után következett 
be: a Világegyetem a másodperc pa-
rányi töredéke alatt eredeti méretéhez 
képest sok nagyságrenddel nagyobbra 
tágult. Az új térkép azt sugallja, hogy 
a felfúvódás során végbemenő válto-
zásokat olyan, kvantumléptékben vé-
letlenszerű folyamatok uralták, mint 
az egyszerűbb inflációs modellekben – 
így a bonyolultabb inflációs modellek 
többsége kizárható. 

A Planck új eredményei szerint a 
Világegyetem tágulásának üteme, a 
Hubble-állandó: (67,15 +/- 1,2) km/s/
Mpc (1 Mpc = 1 megaparszek, nagy-
jából 300 millió fényév). Ez valami-
vel kisebb, mint a korábbi mérésekből 
kapott érték. A Világegyetemben az 
anyag részaránya 4,9 százalék (koráb-
ban 4,6), a sötét anyagé 26,8 százalék 
(előtte 24), tehát mindkettő nőtt, mi-
közben a sötét energia 68,3 százalékra 
csökkent (71,4-ről). 

A Planck-űrtávcső jelenleg is folytat-
ja az égbolt felmérését, vizsgálatainak 
teljes eredményét, amely az eddigi 
adatmennyiség mintegy kétszeresét 
dolgozza fel, 2014-ben tervezik köz-
zétenni. 
Forrás: www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release
=2013-109 

 Magyar diák a világ 
legjobbjai között

Tóth Imola, a Debreceni Egye-
tem Kossuth Lajos Gyakorló Gim-
náziuma 10. évfolyamos hall gatója 

bekerült a világ azon hatvan diákból álló 
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stratégiák, melyek a hagyományos 
marketing megerősítésére töreksze-
nek, például az agroturizmus és a tra-
dicionális élelmiszerfesztiválok, melyek 
Magyarországon különösen népszerű-
ek. A mangalica, a szegedi paprika, a 
makói hagyma, a tokaji aszú, a libamáj 
mind olyan hungarikumok, melyek 
figyelemre méltó értékei országunk 
egyediségének, kreativitásának, ha-
gyományőrzésének, vagyis a nemzet 
csúcsteljesítményeként tarthatók szá-
mon. Magyarországon belül szűkebb 
hazámat, az Alföldet – mint több régi-
óra kiterjedő, nem is teljesen homogén 
egységet – választottam, ahol átlagon 
felüli mezőgazdasági potenciál páro-
sul százados termelési tapasztalattal. Itt 
az élelmiszerkapacitás az országosnak 
csaknem 32%-át adja. Egy fenntart-
ható helyi élelmiszergazdálkodásnak 
a haszonállatok és a termesztett növé-
nyek biológiai változatosságán kell ala-
pulnia. Ez a hagyományos, ősi fajok és 
fajták visszahozásával és az új, ígéretes 
változatok bemutatásával érhető el. Itt 
példaképpen a Szövetség az élő Tiszáért 
biodiverzitás programot mutattam be, 
melynek célja a kelet-magyarországi 
közösségek életszínvonalának javítása, 

hogy megvédje és fejlessze a helyi élel-
miszergazdálkodást és ezzel egy időben 
megőrizze a környezet változatosságát 
(gyümölcsfafajok és -fajták, nemzeti 
parkok védelme).
– Hogyan készül a táborra, Helsinki-
be?
– Április másodikán kezdtünk el dol-
gozni a projekten. Van egy internetes 
platformunk, ahol minimum egyszer 
egy héten hozzá kell járulni a munká-
hoz, itt beszélgetni, ötletelni is tudunk. 
A feladatot egészen júniusig fejlesztjük 
és tökéletesítjük, hogy nyárra, a táborra 
már a munka alapja meglegyen. Az én 
csoportom a fehérjékkel és azok táplál-
kozásbeli-élelmiszeripari jelentőségével 
fog kiemelten foglalkozni. Nem jártam 
még Finnországban, repülővel sem utaz-
tam még soha, ezért nagyon izgatottan 
készülök a nyárra, mert új tájakat látha-
tok, és új embereket ismerhetek meg. 

GÓZON ÁKOS
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1.
rész

Lengyelország elszegényedé-
se több okra vezethető vissza. 
A lengyel királyságban volt a 

legnépesebb a nemesség, a robotmun-
kára épülő és túlsúlyban levő nagybir-
tokok agrártermékei, elsősorban a ga-
bona versenyképtelenné vált a hazai és 
a külföldi piacokon az orosz gabonával 
szemben. Ráadásul Oroszországnak a 
Balti-tengeren való megjelenése lezár-
ta a lengyel kereskedelem Nyugat-Eu-
rópa felé és a keleti irányú útvonalait is. 
Mindez súlyosan kihatott a lengyel tár-
sadalomra: a közép- és kisnemesség tö-
megesen elvesztette birtokait, felgyor-
sult a földtulajdon koncentrációja, a 
parasztság végleg elszegényedett. Ezzel 
párhuzamosan a királyi hatalom meg-
gyengült, az állam legfontosabb tiszt-
ségeit a hihetetlenül meggazdagodott 
mágnások birtokolták. 

Cári báb?
A király hadserege eltörpült a magán-
hadseregek mellett. Az uralkodó az or-
szággyűlésre sem számíthatott, mert a 
„liberum veto” (szabad tiltakozás) jo-
gának alkalmazásával minden jobbító 
szándékot megakadályoztak. Az or-
szággyűlésen megjelentek egyetlen el-
lenszavazata elég volt ahhoz, hogy tör-
vényjavaslatokat vessenek el. Ugyan 
lehetett „konföderációt”, egy-egy or-
szágrész vagy a képviselők kisebb cso-
portjának „részországgyűlését” össze-
hívni, ahol többségi szavazattal hozott 
határozatok nem váltak kötelezővé, de 
ezek általában katonai konfliktusok-
hoz vezettek. A reformereket, illetve a 
reformjavaslatokat egyes főnemesi cso-
portok időnként támogatták, de ezek 
ritka kivételek lettek. Ebben a helyzet-
ben az uralkodó csak sodródott, mivel 
a lengyel trón nem volt örökletes, a ki-
rály halála után bármelyik főnemesi 

L E N G Y E L O R S Z Á G  Ú J B Ó L  E U R Ó PA  T É R K É P É N

ÚT A FELOSZTÁSHOZ
A történeti feldolgozások a központi hatalom meggyengülésének, az idWk szavát meg nem halló állam-

vezetésnek elrettentW példájaként emlegetik a XVIII. századi lengyel állapotokat. A valaha Európa 
vezetW hatalmai közé tartozó lengyel állam a XVIII. században annyira meggyengült, hogy a környezW 
hatalmak, elsWsorban a feltörekvW Oroszország állandó beavatkozásainak színtere lett. Végül a törté-

neti lengyel királyságot többször felosztották, míg el nem tent Európa politikai térképérWl. 

csoport egyenlő eséllyel állíthatott je-
löltet a királyválasztáson. Ez történt 
1763-ban. 

II. Ágost (1734-1763) halála után II. 
Katalin orosz cárnő kegyeltjét, 
Poniatowski Szaniszlót, a Czartoryski-
család távoli rokonát emeltette a len-
gyel trónra. A szomszédos államok – 
Poroszország, a Habsburg Monarchia 
és Oroszország – már Lengyelország 
megcsonkításán gondolkodtak, és így 
is kezelték a „cári bábot”. Az új lengyel 
uralkodó hamarosan szembe került a 
cárnővel, mert erőteljes reformokba 
kezdett, felülről hozott törvényekkel 
kívánt az ország helyzetén javítani. El-
sősorban a köz- és kisnemességre kí-
vánt támaszkodni, enyhíteni a paraszt-
ság terhein, fellendíteni a városi ipart, 
reformálni a közigazgatást, a köz- és 
felsőoktatást, fejleszteni a hadsereget. 

Javaslatai hatalmas vihart keltettek az 
országgyűlésben, amely konföderáci-

ók alkotásához vezetett, sőt a Bar vá-
rosában szervezett konföderáció a ki-
rályt megfosztotta trónjától, amit Sza-
niszló nem fogadott el. Ebben a hely-
zetben Poroszország kezdeményezte 
Lengyelország felosztását, így Ausztria 
1772-ben 83 ezer, Oroszország 92 
ezer, Poroszország 36 ezer négyzetki-
lométernyi területet szállt meg. Ez az 
úgynevezett első felosztás még nem 
volt az „igazi”, csupán a lengyel állam 
kíméletlen megcsonkítása volt. 

Ez viszont nem félemlítette meg a 
lengyel uralkodót, kezdeményezésére 
teljesen átalakította az államhatalom és 
a törvényalkotás rendszerét. Ennek so-
rán – élvezve a polgárság, a nemesség 
és a reformer értelmiség támogatását 
– csupán a reformok jellegében, mér-
tékében és megvalósításának formái-
ban mutatkoztak eltérések. Az átalakí-
tási folyamatban fontos szerepet ját-
szott a francia forradalom híre, amely-

Poniatowski Szaniszló  

(Johann Baptist Lampi festménye)

Tadeusz Kosciuszko
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szövetségesei elé. Az 1793. január 23-
án aláirt szerződésben Poroszország – 
Gdansk és Turun városával együtt – 
mintegy 58 ezer, Oroszország 250 ezer 
négyzetkilométernyi területet kebele-
zett be. A lengyel állam jelentéktelen 
területűvé zsugorodott, amelynek élén 
továbbra is Poniatowski Szaniszló állt, 
bár népszerűségét elvesztette.

A lengyel reformerek külföldre me-
nekültek, s fegyveres felkelés kirob-
bantásáról szőttek terveket. A lengyel 
földön maradt nemesség és polgárság 
körében feszült volt a hangulat, orosz- 
és poroszellenes illegális lapok jelentek 
meg, amelyekben nyíltan felkelésre 
szólították fel a lakosságot. A lengyel 
függetlenségi harcok sorát a Tadeusz 
Kosciuszko-féle felkelés nyitotta meg. 

Az elszegényedett litvániai lengyel 
nemesi családból származó Kosciuszko 
fiatal tisztként került Szaniszló király 
udvarába. A király rokonszenvezett a 
művelt ifjúval és Párizsba küldte festő-
akadémiára, de Kosciuszko feladva 
művészi ambícióit a tüzérakadémián 
folytatott katonai tanulmányokat. 
Visszatérve Lengyelországba, nem ka-
pott jelentősebb beosztást, ezért az 
amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 
hírére Amerikába utazott. Végighar-
colta a függetlenségi háborút, a déli 
hadsereg tábornoki rangú vezetője lett. 
A háború befejezése után visszatért 
lengyel földre, ahol a király örömmel 

fogadta, az alkotmányt is meghozó 
lengyel országgyűlés tábornoki címet 
adományozott neki, fontos katonai be-
osztásba helyezte, az alárendeltségében 
működő lengyel csapat a legjobban ki-
képzett katonai erő lett. 

Lengyelország második felosztása 
után Franciaországba emigrált, ahol a 
Konvent tiszteletbeli állampolgárság-
gal tisztelte meg. Nem akart tartósan 
Franciaországban maradni, 1794-ben 
felvette a kapcsolatot a szászországi 
lengyel emigrációval, amely megnyer-
te őt a négy helyen, Varsóban, Krakkó-
ban, Lublinban és Vilnóban – kirobba-
nó felkelés katonai vezetőjének. Kosci-
uszko Krakkóba utazott, ahol a helyi 
lengyel katonai erő azonnal mellé állt, 
1794. március 24-én elmondott beszé-
de a felkelés kezdetét jelentette. 

Felkelés Varsóban
Kosciuszko a melléje állt csapatok élén 
elindult Varsó felé, a tömegesen hozzá 
csatlakozó fegyveres alakulatok 1794. 
április 4-én Raclawicénél szétverték a 
feltartoztatásukra felvonult Tormaszov 
tábornok jóval nagyobb létszámú csa-
patait. A győzelem hírére Varsóban 
felkelés tört ki, Jan Kilinski varga veze-
tésével két nap alatt kiverték az orosz 
csapatokat, megalakult az Ideiglenes 
Tanács, amely a legfelsőbb állami tes-
tület szerepét töltötte be. Vilnóban is 
felkelés tisztította meg a várost az orosz 

nek hatására 1791. május 3-án – nem 
kis politikai taktikázás után – elfogad-
ták a lengyel alkotmányt, Európa má-
sodik polgári alaptörvényét. 

Alkotmány
A lengyel alkotmány elismerte a pol-
gárság személyi sértetlenségét, birtok-
vásárlási jogát, lehetővé tették számuk-
ra, hogy állami hivatalt és tisztséget 
töltsenek be, részt vegyenek az ország-
gyűlésen, noha szavazati joguk csak a 
városokkal és kereskedelemmel össze-
függő kérdésekben volt. A lengyel 
trónt örökletesnek nyilvánította, a leg-
főbb törvényhozási hatalomnak az or-
szággyűlést tette meg, amely szótöbb-
séggel dönt, legfőbb végrehajtó hata-
lomnak pedig a Törvénytanácsot 
(kormányt) jelölte ki. Ennek elnöke az 
uralkodó, tagjai a prímás és öt minisz-
ter. Kimondta, hogy a kormány tagjai 
felelősek a parlamentnek. Az állami 
hivatalokat a miniszterek felügyelték, 
a jobbágyoknak jogvédelmet biztosí-
tott.

Az alkotmányt ellenzők konföderá-
cióba tömörültek, orosz csapatokkal 
Varsó ellen vonultak, miközben a len-
gyel király az orosz cárnővel kezdett 
tárgyalásokat. Ez adott alkalmat a po-
rosz királynak 1792-ben arra, hogy 
újabb felosztási javaslatot terjesszen 

Az alkotmány ünneplése 

(Jan Matejko festménye)
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cegségben egyesítette a poroszok és az 
osztrákok által megszállt területeket, 
sőt Oroszország ellen indított táma-
dással felkeltette a lengyelekben a tör-
téneti lengyel területek újbóli egyesíté-
sének ábrándját is. A lengyel reménye-
ket azonban Napóleon bukása és a bé-
csi kongresszus (1815) porba sújtotta. 
Nagy–Lengyelország a poroszoké lett, 
Galícia az osztrákoké, a keleti terüle-
tek – Varsó központtal – Oroszorszá-
gé, míg Krakkó és környéke – a há-
rom hatalom felügyelete alatt – Krak-
kói Köztársaság lett. Különös helyzet 
alakult ki az Oroszországgal perszo-
nálunióban levő Lengyel Királyság-
ban, ahol bizonyos látszatfüggetlensé-
get teremtettek meg. A bécsi kong-
resszus döntése értelmében a lengyel 
területeket nem kebelezhette be 
Oroszország, így az orosz cár – akit 
egyben lengyel királynak is nyilvání-
tottak – kénytelen volt autonómiát és 
alkotmányt adni a fennhatósága alá 
került lengyel területeknek. A poro-
szok és az osztrákok is biztosítottak bi-
zonyos autonómiát az uralmuk alá ke-
rült országrészekben, bár ezeket igye-
keztek elmulasztani. 

A cár által biztosított alkotmányos 
állami berendezkedés nagy vonalak-
ban hasonlított a Poniatowski Sza-
niszló király szervezte lengyel állam-
hoz. Orosz-Lengyelországban az álla-
mi szerveket a polgári hatalommeg-
osztás elvének megfelelően állították 
fel: az országgyűlés két házból (szená-
tusból és alsóházból) állt, a képviselők 
többségét a nemesi tartománygyűlé-

csapatoktól. 1794. április 24-én össze-
hívták a Polgárok Gyűlését, amely az 
országgyűlés szerepét betöltve az Ide-
iglenes Tanács helyett felállította a 
Nemzeti Főtanácsot. Közben népítéle-
teket tartottak azok felett, akiket a len-
gyel függetlenség elvesztésével vádol-
tak. Kosciuszko elítélte az önkényeske-
dést, tisztában volt azzal, hogy ez ked-
vez az oroszoknak.

Az orosz hadvezetőség jelentős kato-
nai erőket vezényelt a felkelők leveré-
sére, szövetkezett a porosz királyi had-
sereggel is. 1794. június 6-án a 
szczekosini, június 8-án a chelmi csatá-
ban vereséget mért Kosciuszko seregé-
re, de június 15-én Krakkó megadta 
magát az orosz hadseregnek. Varsó 
maradt a felkelők kezében, amelynek 
védelmét Kosciuszko szervezte meg. A 
felkelés legnagyobb csatája itt zajlott le, 
bár az ostromló poroszok kénytelenek 
voltak elvonulni, mert a hátukban 
1794. augusztus végén hatalmas felke-
lés tört ki. A felkelőket Jan Henryk 
Dobrowski vezette, aki bevette 
Bydgoszczot, szétzilálta a nagy-len-
gyelországi, a sziléziai és tengermelléki 
porosz közigazgatást. 

A poroszok és az oroszok döntő ro-
hamra indultak: a poroszok néhány 
nap alatt kiverték a felkelőket Porosz-
Lengyelországból, míg az orosz hadse-
reg Szavurov vezényletével 1794. októ-
ber 10-én Maciejowice alatt szétverték 
Kosciuszko seregét, magát a lengyel 
fővezért sebesülten elfogták és Szent-
pétervárra hurcolták. II. Katalin és a 
szövetségesek még azt is feleslegesnek 
tartották, hogy valamiféle jogi formát 
kényszerítsenek a lengyelekre: Auszt-
ria, Porosz- és Oroszország 1795 végé-
re végleg felosztották egymás között a 
maradék lengyel királyság területét: 
Varsót a poroszok, Krakkót az osztrá-
kok kapták. Ezzel a lengyel állam jogi-
lag megszűnt. 

Szétszakítva
Az emigrációba menekült lengyel po-
litikusok soha nem adták fel a lengyel 
függetlenség gondolatát, minden 
olyan politikai mozgalmat támogat-
tak, amely a fennálló európai politikai 
rend megdöntését célozta meg. Len-
gyelek tömegei vettek részt különböző 
harcokban, főleg a francia forradalmi 
hadseregekben Európa különböző 
harcterein. Némi reményt csillantott 
fel Napóleon, amikor a Varsói Her-

sek delegálták, kisebb részét a városok 
küldték. Az országgyűlés kétévente 
harminc napig ülésezett, törvénykez-
deményezési joga nem volt, csak az 
elé terjesztett ügyekben foglalhatott 
álláspontot, míg a cár teljes vétójoggal 
rendelkezett. A végrehajtó hatalmat a 
Közigazgatási Tanács gyakorolta, 
melynek elnöke a cár vagy az általa 
kijelölt helytartó volt. A miniszterek 
általában lengyelek voltak, de hivata-
lukba a cár nevezte ki őket. Létezett 
lengyel vezénylési nyelvű hadsereg, 
önálló pénzrendszer, amelyet orosz 
hatóságok felügyeltek. Az iskolákban 
lengyel volt a tanítási nyelv, bírósága-
ik és összes hivatalaik nyelve is a nem-
zeti nyelv volt. Mindezek biztosíthat-
ták volna a lengyel gazdaság kapitalis-
ta fejlődésének elindítását, viszont fel-
oldhatatlan ellentét mutatkozott az 
önkényuralmi Oroszország és az al-
kotmányos Lengyel Királyság között, 
amely gyakorlatilag egy államot alko-
tott. A cár nem akart hasonló jogokat 
adni saját népének, sőt az első pillanat-
tól kezdve a lengyel látszatönállóság és 
liberális vonal felszámolására töreke-
dett. Az orosz-lengyel területek mégis 
gazdasági fellendülésnek indultak, ép-
pen ezért nyílt oroszellenes mozgal-
makkal egy ideig nem találkozunk, 
az elégedetlenség az 1820-as évek de-
rekától éppen a hadseregen belül in-
dult meg. 

KAPRONCZAY KÁROLY

(Következik: Út a Függetlenséghez)

 A raclawicei csatában lefoglalt orosz ágyúk 

Krakkóban, 1794
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Bármilyen furcsán is hangzik, korunk egyik nagy 
kérdése, hogy miként lehet egyensúlyt teremteni 
természetes környezetünk és az azt folyamatosan 

romboló emberi tevékenység között. Magyarul, élhetőbb 
világot szeretnénk a magunk számára, de egyúttal élhe-
tőbb világot kívánunk meghagyni azon élőlények, növé-
nyek és állatok részére, amelyek nem tehetnek az ember 
– sokszor érthetetlen, értelmetlen – területhódító törek-
véseiről. Amikor tehát a közlekedés összetettségéről be-
szélünk, soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
az élővilágot, amelybe járműveinket, műtárgyainkat „be-
lehelyezzük”. Többszörösen is okunk van arra, hogy így 
tegyünk. Egyrészt, mert a közutakra, autópályákra té-
vedt állatok esélytelenek az ott száguldó járművekkel 

szemben, másrészt, mert ezek az állatok – legyenek akár 
kisebbek, akár nagyobbak – súlyos veszélyt jelentenek a 
közlekedés biztonságára, amelyre vonatkozóan – a ma-
gyar kormány átfogó akciótervet készíttetett a közleke-
déstudomány szakembereivel. Ennek eredményeként 
könyvelhető el a 2012-ben elnyert PIN-díj, amelyet az 
Európai Közlekedésbiztonsági Szervezet minden eszten-
dőben annak az országnak ítél oda, ahol a legnagyobb 
számban csökkent a halálos közúti balesetek száma.

Kutatással a baleset-megelWzésért 
Visszatérve azonban a természet és a közlekedés mindenna-
pi találkozásaira, nyilvánvaló, hogy a harmonikus viszony 
megteremtéséhez a tudományos megfigyelés módszeréhez 

E L  K E L L  F O G A D N U N K :  N E M  VA G Y U N K  E G Y E D Ü L !

EMBEREK ÉS ÁLLATOK 
KONFLIKTUSA A KÖZUTAKON

Amikor az ember a tudomány szemszögébWl vizsgálja az egyik legfontosabb ágazat, a közlekedés 
meködését, hajlamos megfeledkezni arról az alapvetW tényrWl, hogy a közutak építésével, a vasúthá-
lózat bWvítésével, az egyre korszerebb és gyorsabb jármevek forgalomba helyezésével bizony alapo-
san megzavarja a természet rendjét. S miután a motorizáció egyre nagyobb és nagyobb teret hasít ki 
környezetünkbWl, egyre aggasztóbb méreteket ölt az a konfliktushelyzet, amely az élWvilág és az 

ember által létrehozott technikák, létesítmények között jelentkezik. 

KÉP FORRÁSA: MOTORTREND.COM
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kellett nyúlni. Ahogy azonban – a bűnelkövetés megelőzé-
se érdekében – nem lehet (és nem is lehet cél) mindenki mel-
lé rendőrt állítani, úgy az erdők, mezők lakói mellé sem ve-
zényelhetünk vadőrt, aki segít nekik eligazodni a termé-
szetes élőhelyüket át- meg átszelő közutak és autópályák 
hálójában. Az ember óriási felelőssége ez esetben éppen ab-
ban rejlik, hogy mindent megtegyen a társadalom és az ál-
latvilág konfliktusmentes együttélése érdekében. Ha visz-
szaemlékeznek, a rendszerváltás előtt ennek alig voltak 
nyomai, csupán a jóérzésű embe-
rek szívét melengették a szomszé-
dos Ausztriában látott – autópá-
lyákon átívelő – vadhidak, ezer 
kilométereken masszívan kanyar-
gó védőhálók. Mifelénk akkori-
ban még a technokrata szemlélet 
dívott, ám aztán szerencsére a vi-
lág ebben a vonatkozásban is 
megváltozott. Ma már e téren 
sincs szégyenkeznivalónk, hiszen 
a legtöbb új építésű autópályánk – 
alagutakon vagy felüljárókon – 
biztonságosan átjárhatók az álla-
tok számára, elkerülve ezzel a tra-
gikus találkozások legnagyobb ré-
szét is. S bár mindez tény, nem 
mondanánk igazat, ha azt állíta-
nánk, hogy minden rendben is 
van. Mert az e téren is igaz, hogy 
tökéletes védelmet szinte lehetet-
len kialakítani, csupán a konflik-
tushelyzetek csökkentésére he-
lyezhetünk nagyobb hangsúlyt. 
Az ennek érdekében tett lépések-
nél elengedhetetlen a már koráb-
ban említett tudományos megkö-
zelítés, amelynek keretében Ma-
gyarországon az Állami Autópá-
lya Kezelő Zrt. – egy vadelütés 
vizsgálat projektben – végzett ku-
tatást. A legsúlyosabb konfliktust 
ugyanis a tapasztalatok szerint az 
állatgázolások jelentik. Ez foko-
zottan érvényes az autópályákra, 
ahol a járművek nagy sebességgel 

haladnak, így még a relatíve kis testű állatok 
is komoly károkat, súlyos sérüléseket, eseten-
ként halálos kimenetelű baleseteket is okoz-
hatnak. Ezért a kutatás során alapkérdés volt 

a legveszélyeztetettebb útszakaszok felmérése, a legtöbb el-
ütéshez köthető, úgynevezett forró pontok feltérképezése, 
illetve az állatok kíméletes távoltartása az útpályáktól.

Párbeszéd a vadgazdálkodás szakembereivel    
A kutatás ugyan azt bizonyította, hogy a védőkerítések a 
legtöbb helyen, a legtöbb állatfaj esetében megfelelő biz-
tonságot nyújtanak, ám léteznek olyan négylábúak – pél-
dául a róka, a nyest, a nyuszt –, amelyek gyakoriak, és 

bárhol átmászhatnak a keríté-
sen vagy átbújhatnak rajta. 
Ráadásul, a gázolások túlnyo-
mó többsége a csomópontok 
100 méteres körzetében törté-
nik, ahol a fel- és levezető pá-
lyaszakaszokon nem lehet vé-
dőkerítéssel megakadályozni 
az állatok mozgását, csupán 
aktív vadriasztó módszerrel le-
het megpróbálni az állatok tá-
voltartását. Hozzá kell tenni 
azonban, hogy bármilyen esz-
köz alkalmazásának sikeressé-
ge alapvetően az olyan helyi 
sajátosságokon múlik, mint 
például a növényzet, a dom-
borzati viszonyok vagy éppen 
az érintett állatfajok gyakori-
sága. Mivel tökéletes műszaki, 
esetleg más elven működő 
megoldás nem létezik, ezért 
rendkívül fontos, hogy a leg-
inkább veszélyes útszakaszo-
kon a gépkocsivezetők figyel-
mét felhívjuk a rájuk – és per-
sze az állatokra – leselkedő ve-
szélyre, továbbá különböző 
nevelési, oktatási módszerek-
kel bírjuk rá őket a közleke-
désbiztonsági szempontból tu-
datosabb járművezetésre. Leg-
alább ennyire fontos felada-
tunk, hogy az említett 
kutatási eredményeket meg-
osszuk a témában leginkább 

A KÉPEK FORRÁSA: HTTP://VADELUTES.ELTE.HU
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érintett vadászokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel. 
Ennek nyomán az első negyven úgynevezett forró pontra 
vonatkozóan a tanulmányban a szakértők javaslatot tet-
tek az állatok útpályára jutási kockázatának – kerítésjaví-
tással, kerítéshosszabbítással, vadriasztó készülékek kihe-
lyezésével történő – csökkentésére, amelyeket 2012-ben 
az autópálya mérnökségek jórészt elvégeztek.

Figyelmesebb vezetéssel!
A közlekedésért felelős tárca szakemberei szerencsére nin-
csenek egyedül a közutakon jelentkező ember-állat konf-
liktushelyzetek kezelésében, hiszen a vadásztársaságokkal, 
a mérnökségekkel közös bejárásokat végeznek, megismer-
ve egymás munkáját, amelyet az együttműködésben ka-
matoztathatnak, sőt, a társaságok több helyen ajánlották fel 
közreműködésüket a különböző vadriasztó eszközök kipró-
bálásában, tesztelésében. Másik oldalról pedig egy figye-
lemre méltó tényre is fény derült, miszerint a hagyomá-
nyos, KRESZ-ben előírt vadveszélyre figyelmeztető jelzé-
seket az autópályán közlekedők csupán 20 százaléka veszi 
figyelembe. Ez pedig annyit jelent, hogy más, hatéko-
nyabb, az autóvezetőket a vadveszélyre figyelmeztető esz-
közökre lenne szükség.  S miközben a szakemberek kemé-
nyen munkálkodnak a lehető legjobb megoldások felkuta-
tásán és rendszerbe állításán, addig komoly felvilágosító 
munkára is szükség lenne. A magam részéről nem riadnék 
vissza a hatékony PR eszközök igénybevételétől sem, hi-
szen valamennyi közlekedőnek meg kellene értenie, el kel-
lene fogadnia, hogy a világ mindannyiunké: embereké, ál-
latoké és növényeké egyaránt. Csak akkor tudunk fenn-
tartható fejlődésről beszélni, ha megértjük, hogy bár a tech-
nika, a technológia fejlődése az embert szolgálja, az egész 
mit sem ér, ha közben folyamatosan pusztítjuk a környeze-
tünket. Azt gondolom, hogy e téren is lehet olyan kompro-
misszumos megoldásokat találni, amelyek minden közle-
kedő fél – ember és állat – érdekét szolgálja. 

SCHVÁB ZOLTÁN

Az államalkotók negatív plakátjai
Az államot irányító pártok bonyolult kommunikációs stra-
tégiákkal élnek. Ennek egyik eleme az, amikor az utcán le-
járató plakátok jelennek meg, azzal az üzenettel, hogy az el-
lenfelet tanácsos elkerülni. A méheknél ugyan nincsenek 
pártok, de vannak „államalkotó” fajok, amelyek az embe-
rekhez hasonlóan roppant kifinomult kommunikációs 
rendszerrel rendelkeznek. Veszély esetén például vegyi anya-
gokat, feromonokat termelnek. Ha egy háziméh megszúr 
valamit – vagy valakit –,  a többiek azonnal odasereglenek 
és támadásba lendülnek. Ilyenkor ugyanis a fullánk melletti 
mirigyből több mint 40 vegyületből, köztük izopentil-
acetátból álló szaganyag szabadul fel, ami vonzza és védeke-
zésre serkenti a méheket. Egy másfajta vészferomon nem 
vonzó, hanem ellenkezőleg, taszító hatású. Ezt akkor bo-
csátja ki a méh, ha nektárgyűjtés közben megtámadja egy 
ragadozó. A veszélyzónában elhelyezett taszító feromonokat 
tekinthetjük a méhek negatív plakátjainak. 

A kutatók mindeddig bizonytalanok voltak abban, hogy a 
megtámadott méhek szándékosan helyezik-e ki ezeket a 
hirdetéseket, vagy a riasztó hatású feromonok véletlenül sza-
badulnak fel, a sérülések melléktermékeként. A kérdés meg-
válaszolásához francia és spanyol kutatók 3 magányos és 4 
társas méhfaj viselkedését hasonlították össze. Utóbbiak az 
államalkotók közül kerültek ki, amelyeknél az egyedek 
nagy többsége nem szaporodik, hanem családtagjai szapo-
rodását segíti. A kutatók apró csipeszeket helyeztek el virá-
gokon, amelyek az odaszálló méheket csapdába ejtették, 
mintha ellenségük, a karolópók karjai közé kerültek volna. 
Ezután elengedték a méheket, és figyelték, hogyan reagál-
nak a fajtársak a csapdát rejtő, „veszélyes” és a „kontroll” vi-
rágokra. Kiderült, hogy csak a társas méhek kerülték el a 
veszélyes virágokat. A magányosak nem különböztették 
meg a leszállópályákat, mivel csapdába esett fajtársaik nem 
hagytak maguk után szagnyomokat. Világossá vált tehát, 
hogy kizárólag az államalkotó méhek igyekeznek figyel-
meztetni társaikat a veszélyre, az utcai negatív plakátokra 
emlékeztető hirdetéseikkel.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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tott mutációkkal megváltoztatják, a 
fehérje már nem képes ugyanolyan ha-
tékonysággal felismerni a partnerét, 
vagy nem a megfelelő partnert ismeri 
fel. Ez azt jelzi, hogy a bolyhosság, 
mint szerkezeti tulajdonság, közvetle-
nül összefüggésbe hozható a biológiai 
aktivitással. 
– A bolyhosság tehát nem véletlenül 
alakul ki?
– Ez egy sztochasztikus modellje a fe-
hérje viselkedésének. Azt jelenti, hogy 
a fehérjét jelképező szerkezeti sokaság 
a környezetből jövő ingerek hatására 
valamilyen paraméter függvényében 
változik. Attól függően mutatja a fe-
hérje más és más „arcát” , hogy milyen 
aktivitásra van szükség az adott körül-
mények között. Ez a fehérje alkalmaz-
kodóképességét növeli.
– Honnan ered maga a kifejezés, a 
bolyhos?
– A bolyhos kifejezés, bár megfeleltet-
hető az angol fuzzy szónak, mégsem 
egészen pontos. Itt egy általánosabb je-
lenségről van szó. A fuzzy koncepció 
(fuzzy concept ) azt fejezi ki, hogy va-
lami (függvény, kifejezés stb.) a kör-
nyezettől függően más és más értéket 
vehet fel. Ez a fogalom létezik még a 
matematikában, a nyelvészetben, de 
még a teológiában is. A matematiká-
ban a fuzzy logika kifejezés például azt 

jelenti, hogy valami nemcsak igaz vagy 
hamis lehet, hanem 0 és 1 között több 
igaz értékkel is rendelkezhet. A boly-
hos komplexek esetében is pontosan ez 
történik, környezettől függően más és 
más szerkezeti sokasággal rendelkezik 
a fehérje.

Őszintén szólva, amikor 2008-ban 
bevezettük a bolyhos komplexek fo-
galmát, ezekkel a mélyebb összefüggé-
sekkel nem voltunk tisztában. Ezekre 
csak később jöttem rá, és ezeket a mé-
lyebb, a biológiai szabályozásban kriti-
kus vetületeket próbálom most kibon-
tani. Érdekes azonban, hogy a bolyhos 
komplexek fogalma rögtön az első 
cikk megjelenése után futótűzszerűen 
kezdett terjedni.
– A Lendület programban is ezeknek a 
bolyhos fehérjéknek a kutatása a témá-
ja. Mi a kitűzött cél?
– Egyrészt ezeknek a fehérjéknek a mé-
lyebb, molekuláris szintű megismerése, 
másrészt fontos életfolyamatokban ját-
szott szerepük feltárása. Mivel jelenleg a 
Debreceni Egyetem orvosi karán kap-
tam lehetőséget a kutatásra, ezeknek az 
orvosi alkalmazása is elsődleges szem-
pont.

A rendezetlen fehérjék, így a bolyhos 
komplexek is kitüntetett szerepet játsza-
nak számos betegségben. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy általában szabályozás-

– Milyen fehérjékről is van szó való-
jában?
– A fuzzy fehérjék, vagy más néven 
bolyhos fehérjék egy szemléletváltást 
képviselnek a biokémiában. A fehér-
jékről kialakult klasszikus kép, amit az 
iskolában is tanulunk: egy fehérje azért 
működik, mert van egy adott, egyér-
telmű szerkezete. Ez a háromdimenzi-
ós struktúra lehet flexibilis, dinami-
kus, mégis alapvetően egyféle. Ennek 

ellentmond, hogy létez-
nek olyan fehérjék is, 
melyek sokféle struktú-
rával rendelkeznek és 
ezek akár egyszerre is 

jelen lehetnek. Ezek az úgynevezett 
rendezetlen fehérjék, melyek létezését 
Keith Dunker és Peter Wright fedezte 
fel 1998-1999-ben.

Sokáig úgy gondolták, hogy ha a 
rendezetlen fehérjék kötődnek valami-
hez (komplexet képeznek), akkor stabil 
szerkezetet vesznek fel. Ez az elképze-
lés visszavezet a klasszikus elvekhez. A 
fuzzy vagy magyarul bolyhos komple-
xek elmélete ezt cáfolja meg. A boly-
hos fehérjék nemcsak rendezetlenek – 
sok-szerkezettel bírnak – kötött álla-
potban, hanem ez a szerkezeti változé-
konyság a fehérjék funkciójához is 
szükséges. Ha ugyanis a dinamikus, 
képlékeny részt kivágják vagy irányí-
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BOLYHOS FEHÉRJÉK

A Parkinson-kór vagy egyes tumoros elváltozások kezelésé-

ben lehet nagy szerepük az úgynevezett rendezetlen fehérjék-

nek, melyeket Fuxreiter Mónika a Lendület program keretében 

vizsgál. A Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris 

Biológiai Intézetében kezdte meg a munkát, miután visszatért 

a Cambridge-i EgyetemrWl. Eddigi eredményei arra utalnak, 
hogy a fehérjék e szerkezeti tulajdonsága számos biológiai 

aktivitáshoz nélkülözhetetlen.
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– Az USA-ban, Cambridge-ben és az 
izraeli Weizmann Intézetben is dol-
gozott. Mi az, amit a kinti munkából 
profitált?
– Egyfajta irányadó szemléletet, nyi-
tottságot adott. Ami igazán megfo-
gott, az a szemináriumrendszer. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy a diákok 
személyesen találkozzanak neves ku-
tatókkal, akikkel kétoldalú beszélge-
téseket folytathatnak. Így mindig a 
legfrissebb eredményekkel ismerked-
hetnek meg és építhetik bele saját ku-
tatásaikba. A másik, ami megérintett, 
a tudomány tisztelete. Cambridge-
ben az egész város erről szól, ami szá-
momra megható. 

Amit még megemlítenék, az az ok-
tatás, a diákok hozzáállása és érdeklő-
dése a tudomány iránt. A diákok ön-
állóak, gondolataikban merészek, és 
szívesen vállalkoznak kihívást jelentő 
feladatokra. 
– A nemzetközi együttműködések hí-
ve. Miért?
– Az ember könnyen lesz saját ötletei-
nek a rabja. Tudni kell, mi megy a vi-
lágban, merre halad az adott szakterü-
let és hova illeszkednek bele a saját ku-
tatás eredményei. Úgy látom, hogy az 
amerikai tudománynak az egyik haj-
tóereje a kommunikáció intenzitása. 
Rengeteg aktuálisan folyó kutatási 
eredményt, publikálatlan adatot oszta-
nak meg egymással. Ezzel szemben 
itthon az ember elsősorban cikkekből 
tájékozódik. Ezért vállalok többek kö-
zött sok cikkbírálatot, hogy vala-
mennyivel a nyomtatott tudományos 
irodalom előtt tudjak járni. 

A nemzetközi együttműködések tá-
mogatásának másik oka nagyon egy-
szerű. Számos kísérletet nem tudunk 
Debrecenben elvégezni és ilyenkor 
egy külföldi partner segítségére szoru-
lunk. Gyakran azonban neves külföldi 
egyetemekről (Yale, Harvard) keres-
nek meg bennünket, hogy az általunk 
ismert eljárásokkal az ő problémáik-
ban segédkezzünk. Ezeket a felkérése-
ket természetesen igyekszünk elfo-
gadni. 

Elég sok nemzetközi konferenciára 
hívnak, azzal a céllal, hogy az embe-
rek megismerjék a bolyhos komplexek 
elméletét. Örömmel látom, hogy egy-
re többen próbálnak ezen keresztül vá-
laszt keresni saját biológiai kérdéseikre. 

B. N.

míg ugyanazon fehérjéknek egész-
séges szövetekben más a formájuk. 
A különbségek elemezése alapján 
olyan helyeket keresek ezekben a fe-
hérjékben, ahová gyógyszermole-
kula köthető és a nem kívánt forma 
hatása kiküszöbölhető. Vizsgálom 
még a bolyhos komplexek szerepét 
fehérjék életidejének szabályozásá-
ban is. Foglalkozom továbbá 
onkogén vírusfehérjékkel, valamint 
az antibiotikum-rezisztencia kiala-
kulásának kérdésével is. Megpróbá-
lunk olyan elveket kidolgozni, ame-
lyek használhatók más biológiai 
problémáknál is, amennyiben azok 
a fehérjeszerkezet képlékenységével, 
változékonyságával hozhatók össze-
függésbe. Bár még csak szeptem-
berben indult a kutatócsoport kiala-
kítása, a program egyes részei már 
konkrét eredményeket hoztak. Az 
egyik egy rákkal kapcsolatos 
fehérjeadatbázis, melyekben konk-
rét gyógyszer-célpont helyeket 
gyűjtöttünk össze. Ez a jövőben, re-
mélem, sokak számára hasznos lesz.
– Van még arra ideje, hogy a Lendület 
program mellett más irányú kutatásokat 
is végezzen?
– A kutatás mindig olyan, hogy egy-
szerre több projekten dolgozunk. Ne-
kem jelenleg van még egy OTKA pá-
lyázatom (NN 106562) is, ahol vírusfe-
hérjéket vizsgálunk.

A széles érdeklődés azért is fontos, 
hogy a nemzetközi mezőnnyel lépést 
tudjunk tartani. Új módszerek jelen-
nek meg, új fehérjéket írnak le, új 
összefüggések látnak napvilágot és a 
mi eredményeinket ezekhez viszo-
nyítva kell értelmezni.

ban, jelátviteli utakban vesznek részt, így 
meghibásodásaik kóros folyamatokat in-
díthatnak el. Híres példa a rákos megbe-
tegedések közel 50%-ában előforduló 
p53 tumorszupresszor fehérje, melynek 
jelentős része szintén rendezetlen.

Kiindulópontunk, hogy ha megismer-
jük molekuláris szinten az elváltozások 
okait, akkor reményeink szerint a be-
avatkozás is lehetségessé válik. A rende-
zetlen fehérjék a gyógyszeripar számára 
egyelőre még szűz területet képviselnek. 
Ma a piacon 5-6 olyan gyógyszer léte-
zik, mely bolyhos komplexek kötőmotí-
vumaival hozható összefüggésbe, de 
ezekre alapuló szisztematikus kutatás 
még nincs. 

A Lendület programban megfo-
galmazott kutatási célom ezen fe-
hérjecsalád hatásmechanizmusának, 
felderítése és ezen elvek alkalmazá-
sa a betegségek kezelésére. Az álta-
lánosan megfogalmazott célokon 
túl kiválasztottam négy konkrét bi-
ológiai problémát, melyekkel beha-

tóbban foglalkozom. Egyik a 
szövetspecificitás kérdése, hogy fe-
hérjék bizonyos formái miért csak 
rákos szövetekben fordulnak elő, 

Ada Yonath Nobel-díjas kémikus 

társaságában
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A kórképet először Langdon 
Down (1828-1896) angol or-
vos írta le. Legfőbb jellemző-

jeként a mentális retardációt, azaz a 
szellemi képességek elmaradását jelöl-
te meg, de ezen kívül néhány jelleg-
zetes testi tünet is sújtja az érintette-
ket. Ezek közül a leggyakoribbak a 
következők: széles arc, behúzott belső 
szemzug, lapos profil, széles, lapos 
orrgyök, magasan ívelt szájpadlás, 
nagy, duzzadt nyelv, amely gyakran 
kilóg a szájból, szabálytalan fogazat, 
széles, rövid nyak redőzött bőrrel, la-
pos emlőbimbók, zömök testalkat, 
rövid, tömpe ujjak. A tenyéren jelleg-
zetes harántredő figyelhető meg, 
igen gyakoriak a különféle szívfejlő-
dési rendellenességek, gyomor-bél-
rendszeri problémák, hallászavar, 
kancsalság és egyéb szemészeti elvál-
tozások. A fiúk nemi szervei fejletle-
nek, a férfiak terméketlenek. A lá-
nyok, ha elérik az ivarérett kort, te-
herbe eshetnek, gyermekeik lehetnek 
egészségesek, de lehetnek szintén 
Down-kórosok is. A felsorolt testi tü-
netek közül legalább négy már újszü-
lött korban könnyedén felismerhető. 

Mivel a Down-kóros egyének im-
munrendszere gyengébb, így a kü-
lönböző fertőzésekre annyira fogéko-
nyak, hogy a mások számára banális 
betegségek számukra akár végzete-
sek is lehetnek.

1959-ben Lejeune (1926-1994) felfe-
dezte a Down-kór genetikai okát. Míg 
az egészséges ember egyes sejtjeiben 46 
darab kromoszóma található (kivételt 
képeznek az érett ivarsejtek), addig a 
Down-kórosok döntő többségének 
(kb. 95%) 47 darab kromoszómával 
rendelkeznek a sejtjei. A hasonló alakú 
és méretű kromoszómák meghatáro-
zott tudományos elvek alapján párokba 
rendezhetők, és a párokat arab szá-
mokkal, illetve az ábécé egyes betűivel 
(A, B,C, D, E, F,G) is jelölik. Így 23 pár 
kromoszóma alkotja testi sejtjeink kro-
moszóma-garnitúráját. A kromoszó-
mapárok egyik tagja eredendően a 
spermiumból, a másik tagja a petesejt 
kromoszómáiból származik. A Down-
kóros személyeknél a 21-es számú (G) 
kromoszómából 3 darab van jelen. Ezt 
triszómiás állapotnak nevezik. A 
Down-kór sejttanilag tehát legtöbb-
ször a 21-es kromoszóma triszómiáját 

jelenti. A kromoszóma-többlet az ivar-
sejtek (leginkább a petesejt) érési osztó-
dásakor keletkező zavarból ered, ami-
kor a számfelező (meiotikus) osztódás 
első szakaszában nem különülnek el 
egymástól a homológ párok egyes tag-
jai, vagy az osztódás későbbi (mitotikus) 
szakában a kromoszómák centromérái 
nem válnak szét, így a kromatidák 
együtt maradnak. Ezek az úgyneve-
zett nondiszjunkciós folyamatok az 
egyik utódsejtben kromoszóma-több-
letet, míg a másikban hiányt okoznak. 
(A nem ivari kromoszómákat érintő 
hiányok halálos mutációk, ezek az 
embriók általában már a méhen belül 
elhalnak.)

Osztódási zavar bekövetkezhet a már 
megtermékenyült petesejtből fejlődő 
embrióban is, és az ép kromoszóma-
garnitúrával bíró sejtek mellett bizo-
nyos százalékban jelen lehetnek a 21-es 
kromoszóma triszómiájával rendelke-
ző sejtek. Ez a jelenség az egyed 
úgyevezett mozaikosságát eredménye-
zi. A kóros sejtek mennyiségének el-
oszlása jelentős mértékben befolyásol-
hatja a Down-kórra jellemző tünetek 
mértékét.

Földünk mintegy hétmilliárd lakosa közül több mint hatmillió ember Down-kóros. Akadnak közöt-

tük gyerekek, felnWttek egyaránt, vannak, akik életük végéig ápolást, gondozást igényelnek, de 
olyanok is élnek közöttünk, akik lehetWségeikhez mérten teljes értékenek tekinthetW életet élnek. 

Magyarországon átlagosan minden 625-ik terhességbWl születhet Down-kóros újszülött. 

A 
DOWN-KÓR 
GENETIKAI 

ALAPJAI



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/16   495

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

Az elváltozás genetikai hátterében 
nemcsak számbeli, hanem szerkezeti 
kromoszóma-rendellenesség is állhat. 
Ilyen esetben a három darab 21-es 
kromoszóma közül az egyik áthelye-
ződik (transzlokálódik) egy másik − 
általában a D-vel jelölt 13-as, 14-es 
vagy a 15-ös − kromoszómára ( jelö-
lése: t D/G). A transzlokációs kromo-
szóma megváltozott alak-ja a kromo-
szóma-analízis során azonnal felis-
merhető. Ritkán előfor-
duló szerkezeti változás 
két 21-es kromoszóma 
összeolvadása (centrikus 
fúzió) okozta triszómiás 
állapot. 

Ö rö k lő dé sb io ló g i a i 
szempontból nagy jelen-
tőségük van a transzloká-
ciós kromoszómával ren-
delkező, tünetmentes sze-
mélyeknek. Esetükben a 
sejtek kromoszómaszáma 
45, a 46-ik  kromoszóma 
a fent leírtak szerint áthe-
lyezve megtalálható egy 
másikon, tehát nincs ge-
netikai anyagveszteség. 
Őket kiegyensúlyozott 
transzlokáció hordozók-
nak nevezik. Gyermekeik 
azonban 50%-os eséllyel 
örökölhetik ezt a mutáci-
ót, és Down-kórosak le-
hetnek. A két 21-es kro-
moszóma transzlokációjával (t G/G) 
rendelkező tünetmentes szülőtől 
csak Down-szindrómás gyermek 
születhet.

Gyakran felvetődő kérdés, hogy 
Down-kóros nőknek születhet-e 
egészséges gyermekük. Az ivarsejtek 
képződésének sejtosztódási mecha-
nizmusa révén elvileg 50% eséllyel 
születhetnek egészséges, illetve az 
anyához hasonló kromoszóma-elvál-
tozással bíró Down-kóros gyerme-
kek. 

Egészséges anyák esetén a Down- 
szindróma kialakulásában döntő 
szerepet játszik az anyai életkor. 
Nemzetközi adatok tekintetében, 
míg a 25 év alatti korosztályban a 
kockázat 1/1500, addig 30 éves kor-
ban ez már 1/910-re emelkedik, 
majd tovább növekszik. 35 éves 
anyai életkorban már 1/380, 40 éves 

nőknél pedig 1/110 a kockázati 
arány. Innentől kezdve drámaian 
emelkedik a Down-kór rizikója (41 
éves nőknél 1/85, 43 éveseknél 1/50, 
45 éveseknél 1/30). Ez a kérdés azért 
is jelentős, mert az elmúlt évtize-
dekben a megváltozott társadalmi, 
gazdasági helyzet, a nők megválto-
zott társadalmi és családi szerepvál-
lalása érezhetően kitolta a gyermek-
vállalás időpontját. Bár a kockázati 

arány a negyven év feletti korosz-
tályban igen magas, mégis a legtöbb 
Down-szindrómás a fiatalabb (35 év 
alatti) anyák terhességéből szárma-
zik. A jelenség oka az, hogy a fo-
gamzás gyakorisága ebben a korban 
lényegesen nagyobb, illetve a szűrő-
vizsgálatok jelentősége nem elha-
nyagolható.

Ugyanakkor nem hagyható fi-
gyelmen kívül, hogy az emelkedett 
apai életkor is kockázatnövelő té-
nyező lehet.

Megelőzhető-e a Down-kór kiala-
kulása? Mivel a betegség döntően sejt-
osztódási zavar következménye, biztos 
megelőzésére nincs mód, de sokat te-
hetünk a korai felderítés érdekében. 
Feltétlenül érdemes felkeresni a Gene-
tikai Tanácsadót abban az esetben, ha 
a leendő szülők közvetlen rokonai kö-
zött (testvér, unokatestvér stb.) előfor-

dult már a betegség, vagy ha a leendő 
szülőknek már volt Down-kóros 
gyermekük, esetleg többszörös veté-
lésen is átesett már a nő. A leendő 
szülők kromoszómavizsgálatával fel-
deríthetők a tünetmentes hordozók. 
A már bekövetkezett terhesség során 
a kockázati értékek (magas anyai 
életkor, előzetes terhességek kimene-
tele, fennálló betegségek stb.) figye-
lembevételével minél több informá-

ció gyűjthető a fejlődő magzat 
esélyeiről. Ezeket a vizsgálatokat 
prenatális, azaz a születés előtti 
genetikai szűrővizsgálatoknak 
nevezik.

A vizsgálatok egyik csoportja 
az anyai vérben keringő hormo-
nok és magzati fehérjék meny-
nyiségének elemzésén alapul. 
Ezek az úgynevezett biokémiai 
markerek 70-80%-os megbíz-
hatósággal kiszűrhetik a beteg 
magzatot (alacsony AFP, konju-
gált ösztriol, valamint Pregnancy 
Associated Plasma Protein érté-
kek, illetve a magas béta hCG és 
Inhibin-A mennyiség). A terhes-
ség 11-13. hetében a biokémiai 
markerek mennyiségének méré-
sén túl végzett ultrahangvizsgá-
lat (tarkóredő-mérés, orrcsont 
láthatósága, magzati szívfrek-
vencia) segíthet a Down-kór fel-
ismerésében. Amennyiben a 
Down-kór kockázata igen ma-

gas, és a gyanú jeleit az anyai vizsgá-
latok is megerősítik, magzati sejtek 
mintavételére kerülhet sor (külső 
magzatburokból nyert szövetminta, 
vagy magzatvíz-mintavétel), mely-
nek során megfelelő technikai eljárás-
sal néhány napon belül a magzati sej-
tekből nyert kromoszómák vizsgál-
hatók. Ez a kariogram-analízis, 
amely egyértelműen kizárja, vagy 
megerősíti a Down-kór diagnózi-
sát. Amennyiben a kromoszómák 
nem vizsgálhatók, a nem osztódó 
sejtek magvaiban megfelelő eljárás-
sal (FISH-technika) kimutatható a 
számfeletti 21-es kromoszóma.

A kedvezőtlen eredmény közlése 
igen nagy körültekintést, és szakmai 
felelősséget követelő munka, de a 
magzat további sorsáról való döntés 
kizárólag a szülők joga.

POLGÁR VERONIKA



496   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/16

„Menjünk a Hagenbeck-hez egyszer!...” 
– így kezdődött német földön hajda-
nán Jean Gilberts nagy közönségsi-
kert aratott slágere. A dal még ma, 
hosszú évtizedek múltán is a Ha gen-
beck-család hamburg–stellingeni vi-
lághírű állatparkjára emlékezteti az 
embereket.

Az állatpark történeti szálai egé-
szen 1848-ig nyúlnak vissza. Gott-
fried Claas Carl Hagenbeck halkeres-
kedő halászai egy napon az Elba tor-
kolatában hat fókát fogtak. Tudták, 
mindent, ami csak a hálójukba akad, 
be kell szolgáltatniuk. Most azonban 
különösen tisztában voltak azzal, 
hogy kenyéradó gazdájuknak igazán 
nagy örömet jelent majd e váratlan 
zsákmány, mivel közismerten nagy 
állatbarát hírében állt. 

Hamburg hiába volt kikötőváros, 
az emberek többsége akkoriban még 

H A G E N B E C K  É S  A Z  Á L L A

Az állatpark-alapító Carl Hagenbecket fiai me

kos szoborban örökítették meg a fWbejárat közelében. Egy hímoroszlán bújik 
hozzá, miközben az állat nyakán nyugtatja kezét. Az idilli mealkotás arra utal, 
amikor a chicagói világkiállításon az állatszelídítW megbetegedése miatt a 
vegyes állatszámot Hagenbeck maga vezette fel. A pillanatot kihasználva 
néhány állat „kitámadott” rá, de a Trieszt névre hallgató kedvenc hím oroszlán

ja megakadályozta, hogy a többi állat széttépje Wt…

csak nagy ritkán láthatott fókát. A 
halászok hatalmas dézsákat töltöttek 
meg vízzel, és ezekbe rakták a külö-
nös zsákmányt. A halkereskedő 
Hagenbeck az állatokat Hamburg 
akkori elővárosában, St. Pauliban ál-
lította ki a közeli téren, és egy schil-
linget kért a megtekintésükért. Jó 
üzletnek bizonyult ez a váratlanul 
ölükbe pottyant vállalkozás: messzi 
vidékekről tódultak az emberek, 
még Berlinből is érkeztek érdeklő-
dők fókanézőbe.

A fókák után kedvet kapott más 
állatok beszerzéséhez, gyűjtéséhez 
is. Amikor 1858-ban az akkor éppen 
csak 14 éves (!) Carl Hagenbeck (1844. 
június 10. – 1913. április 14.) átvette a 
boltot, nemcsak apja állatszeretetét 
örökölte, hanem egy akkor már szé-
pen virágzó állatkereskedést is ma-
gáénak tudhatott.

HAT FÓKÁV
KEZDVDÖTT

Szabadalmaztatott ötlet
Az évek múlásával az utazó cirkuszok si-
kerei is a fiatalember nevéhez fűződtek. 
A tengerentúlra ugyancsak eljutottak, 
Amerikától Japánig csodálatra ragadtat-
ták a világ cirkuszkedvelő közönségét. 
Társaságában nemcsak artisták szerepel-
tek, hanem állatszámok is tarkították a 
műsort. Hagenbeck ebben is újítónak 
számított, ő volt a szelíd idomítás beveze-
tője. Korábban csakis erőszakkal, hata-
lommal és veréssel, nemegyszer pedig 
tüzes vassal törték meg az állatok „vad-
ságát”, éheztették és szomjúsággal gyö-
törték többségüket.

Hagenbeck felismerte az állatcsopor-
tokban az alfa állat létezését és fölényét, 
illetve azt, hogy ezt az állatot hogyan 
lehet emberséges módon felhasználni 
céljaink eléréséhez. Egyenesen „esze-
lősnek és vakmerőnek” minősítették, 
amikor egy rövid kis ostorral és pálcá-

Korabeli metszet az elsQ állatokról

Az állatkert bejárata, 1907
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nok. Netán egyetlen kifutóban lenné-
nek? …az nem lehetséges! A távlati 
mélységet ugyanis négy szintre lehet 
osztani anélkül, hogy a határvonalat va-
lami drasztikus „kerítés” határozná 
meg. Itt érhető csak igazán tetten Carl 
Hagenbeck korát megelőző zsenialitása. 

A korábbiakban felsorolt állatcsopor-
tok mindegyike külön, a többitől elvá-
lasztott kifutóban éli az életét. Az elvá-
lasztó határ itt azonban a megszokot-
taktól eltérően nem vas- vagy egyéb 
kerítés, hanem a már említett száraz 
árok. Mindig éppen annyira széles, 
amekkorát a szóban forgó állat nem 
ugrik át. Ráadásul ezeket az árkokat 
úgy építették meg, hogy a fő sétaútról 
nem láthatók. Ezért képes az egész lé-
tesítmény azt az illúziót kelteni a láto-
gatóban, hogy az állatok együtt van-
nak, akárcsak a szabad természetben…

A Panoráma-kifutót és egyáltalán a 
Hagenbeck-stílust hamar szárnyára kapta 
a világsajtó. Sorra épültek Európa és 
még Amerika állatkertjeiben is a ha-
sonló létesítmények. Párizs harmadik 
állatkertjében (Párizs-Vincennes), a 
mesterséges betonhéj-szerkezetű szikla-
tömb tövében is árkos kifutót építettek. 

Amikor Budapesten az állatkertet 
üzemeltető Állat- és Növényhonosító 
Társulat anyagi nehézségei miatt a Fő-
város 51627 korona értékben 1907-ben 
átvette az állatkertet, egy új, a kor szel-
lemének megfelelő zoo létrehozása volt 
a cél. Miután az ügy érdekében két 
megbízott építész – Koós Károly és Zru-
meczky Dezső – Hamburgot is megjár-
ta, elkészült az új pesti állatkert terve. 
Időszakosan ugyan 1909-ben bezárták 
a városligeti létesítményt, de három év 
múlva, 1912. május 20-án látványában 

G E N B E C K  É S  A Z  Á L L ATO K

fiai megbízásából 1926-ban egészala-

kos szoborban örökítették meg a fWbejárat közelében. Egy hímoroszlán bújik 
hozzá, miközben az állat nyakán nyugtatja kezét. Az idilli mealkotás arra utal, 
amikor a chicagói világkiállításon az állatszelídítW megbetegedése miatt a 
vegyes állatszámot Hagenbeck maga vezette fel. A pillanatot kihasználva 
néhány állat „kitámadott” rá, de a Trieszt névre hallgató kedvenc hím oroszlán-

ja megakadályozta, hogy a többi állat széttépje Wt…

T FÓKÁVAL 
KEZDVDÖTT

hatatlanul elrejtett (vagy alig észrevehe-
tő) száraz árkok választják el csoportjai-
kat egymástól és persze a látogatóktól. 
Hagenbeck 1896-ban szabadalmaztatta 
terveit, majd 11 évvel később megvalósít-
va álmát, egy hatalmas építkezést maga 
mögött hagyva, 1907-ben megnyitotta 
Hamburg-Stel lingben a mai értelemben is 
első modern állatparkot. Benne a ma-
gasba törő mes terséges sziklaoromzat 
előtt a – fogalommá vált – Panoráma-ki-
futót.

Egyedi stílus
A sétautat szegélyező gondozott nö-
vény- és virágágyás egy terjedelmes 
nagyságú tó ívét követi, ahol különféle 
vízimadarak élnek. A vízfelület túlol-
dalán vagy száz kecses flamingó moz-
galmas csapata vonzza a tekintetet. Mö-
göttük láthatók a zebrák és struccok 
ugyancsak népes társasága és az oroszlá-

val lépett az állatok közé, és nem a ko-
rábban már ismert draszti-

kus fenyítő eszközökkel. 
Csakhogy Carl Ha-

genbeck az idomítás kor-
szerűsítésén kívül még vala-

mi fontosat hasznosított, amely 
közelebb vitte nagy álmának megvalósí-
tásához. Ő volt ugyanis az első, aki a 
vadállatszámok során az állatok ugrásai-
nak távolságát és magasságát tudatosan 
kutatta és kiértékelte. Megfigyelte, ha 
egy állat mellső lábai alacsonyabban állnak 
a talajon, mint a hátsók – legyen az pél-
dául oroszlán –, az állat nem szánja rá 
magát az ugrásra. Számára ezek a meg-
figyelések azért voltak szükségek, hogy 
a legfontosabb és legkedvesebb tervét 
megvalósíthassa: állatkertet tervezett – 
rácsok nélkül!   

Elképzelése szerint az állatok nem sza-
badon mozognak a parkban, hanem lát-

Carl Hagenbeck  
és Trieszt szobra

A felújított állatkert Hagenbeck  
indiai  

mutatványosai
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ugyan az árok felé lejt, de a túloldal 
partfala ennél tetemesen magasab-
ban található.

A törpe víziló példája
Az éppen 100 éve elhuny Carl 
Hagenbeck életpályájának egyik mar-
káns eredménye, hogy létrehozta az in-
tézményes állatbefogást és -kereskedelmet. 
Ezzel hathatósan hozzájárult az állat-
kertek gazdag és változatos állatállo-
mányának megteremtéséhez. Bevezet-
te az idomításban – említettük – a hu-
mánus szelíd dresszurát. Megalkotta az 
állatkerti állatok számára a rácsmentes, 
nagy kiterjedésű szabad kifutókat, 
amelyeket először saját állatparkjában 
mutatott be példaként.

Állatkertje gazdagítása érdekében 
megbízott gyakorlott állatbefogókat és 
messzemenően támogatott expedíció-
kat. Ilyen volt például a híres Afrika-
kutató és természetfilmes Hans Schom-
burgk délnyugat-afrikai, libériai útja, 
amely során az addig csak koponyájáról 
és bőréről „ismert” törpe vízilovat si-
került első európaiként személyesen 
látnia, sőt, élve Európába is szállította. 
Nem csak számtalan állatfaj első im-
portálója volt, hiszen közreműködése 
segített felfedezni a tudománynak egy 
új állatfajt (törpe víziló).

A korszerű mai állatkertek egyik leg-
fontosabb feladatának is „elébe ment”. 

Európa (talán) akkor legszebb állat-
kertje nyitotta meg kapuit. Az építé-
szek szerencsésen ötvözték a hamburgi 
példát (ma is látható a Nagy- és Kis-
szikla, tövükben árkos megoldással az 
oroszlán-, medve-, jegesmedve- és fó-
kakifutókkal) a magyar (főként erdélyi) 
építészeti stílussal, sok természetes anya-
got (fát) felhasználva. Ebből az időből 
származik a Madárház, amely a ma-
gyar valkói (erdélyi) templom „mása”.

Az ugrás technikája
Tudjuk, az állatok ugróképessége fa-
jonként (és olykor egyedenként is) vál-
tozó, ami egyben az ugrás távolságára 
is vonatkozik. Csakhogy nem mind-
egy, milyen környezeti körülmények 
között kell az állatoknak ugraniuk. 
Ha a mélység közötti két pont, az el-
ugrási és megérkezési pont azonos ma-
gasságban helyezkedik el, akkor ez 
egy átlagosnak és optimálisnak ne-
vezhető állapot. Ha a megérkezési, 
vagyis az átellenes pont alacsonyab-
ban van, akkor az ugrás távolsága va-
lamicskét még növekedhet is, mert az 
ugrás „leszálló ágához”, ívéhez igazo-
dik. Ellenben, ha az állatnak nem 
csak az adott távolságot kell átugra-
nia, hanem a megérkezés pontja az 
elrugaszkodáshoz képest magasabban 
is található, akkor a távolugrás mére-
te igencsak csökkenni fog... vagy az 
állat kísérletet sem tesz az ugrás vég-
rehajtására.

Ezt az egyszerű gyakorlati és fizikai 
felismerést használta fel Hagenbeck az 
elválasztó árkok megépítésében. (Amíg 
ez az oroszlán esetében működik, a le-
opárdnál már nagy eséllyel nem, mert 
ez a karcsú testű nagymacska ismeri a 
„mandineres” ugrást. A legyőzendő 
távolságot úgy küzdi le, hogy körülbe-
lül a felénél – ferdén – valamilyen szi-
lárd pontra ugrik, és onnan azonnal 
lendületet véve ugyanazzal az energiá-
val szökken át a végcélra.)

Ám ritka az az eset, amikor egy ál-
lat (de még az ember is) helyből akar 
egy „szakadékot” átugrani. Nekifu-
tással bezzeg mennyivel könnyebb! 
Csakhogy itt sem elhanyagolható, 
hogy teljesen sík területen történik a 
nekifutás, vagy például enyhe lej-
tőn… Mert az utóbbi esetben nem-
csak a távolságot kell átugrania, ha-
nem lefelé szaladtában lendületet vé-
ve még magasat is. Ezért készült úgy 
az oroszlánok kifutója, hogy a talaj 

Hihetetlenül nagy erőfeszítéssel és ál-
dozatok árán sikerült Mongóliából 28 
egyeddel az ázsiai vadlovat (Przse val-
szkij-ló) is megmenteni még időben a 
kipusztulástól – őshazájában ez utóbbi 
már sikerült. A világ állatkertjeiben ma 
is látható szinte valamennyi példány 
ezektől a „Hagenbeck-lovaktól” szár-
ma  zik. 

Családi vállalkozásban
Carl Hagbenbeck munkássága előtt 
igazán akkor tiszteleg legméltóbban az 
állatkerti szakember és a lelkes zoo-
látogató egyaránt, ha tevékenységének 
egyik indítékát a saját szavaiban keres-
sük: „Az állatokat a legnagyobb szabadság-
ban és a szabad vadcsapához hozzáidomí-
tott területen kell az állatkertekben – rács 
nélkül – bemutatni, és ezzel egyidejűleg 
biztosítani kell azt is, hogy az akklimatizá-
lásra rávegyük őket. Gyakorlati és tartós pél-
dát akartam az állatbarátoknak mutatni 
arra, hogy egyáltalán nem szükséges fény-
űző és költséges épületeket nagy fűtőberen-
dezésekkel felszerelni, hanem a szabad le-
vegőn való tartózkodás és a klímához szok-
tatás sokkal jobb biztosítékot nyújt az álla-
tok egészséges életben tartásához.”

Hagenbeck életművét, az Állatparkot 
a II. világháborúban, 1943-ban egy 
másfél órás légitámadás 80 százalékban 
megsemmisítette. Nyolc ember meg-
halt, 405 állat elpusztult és romba dőlt 
az állatok téli szálláshelye. Fia, Carl 
Heinrich Hagenbeck vezetésével azon-
ban megindult az újjáépítés, és ma a 
Hagenbeck-Állatparkot a család hatodik 
(!) generációja üzemelteti – az alapítás 
óta állami és városi segélyek nélkül.

 KAPOCSY GYÖRGY

Az Élet és Tudomány ezzel az írással búcsúzik 
a februárban elhunyt szerzQtQl, aki 50 éven át 
írt rendszeresen cikkeket lapunk számára. 

Az Elefántház – a szecesszió jegyében

A törpe  

víziló 
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A természetben a színek keletkez-
hetnek festékanyagoknak kö-
szönhetően: ilyenkor bizonyos 

hullámhossz-tartományok elnyelődnek 
az anyagban, és az érzékelt színt a többi, 
visszavert fény összessége adja. Környeze-
tünkben leginkább ezzel az esettel talál-
kozunk. Ha lezajló kémiai reakció jár 
fénykibocsátással, azt kemilumineszcen-
ciának nevezzük, ilyen például a szentjá-
nosbogár fénye (élő rendszerekben bio-
lumineszcenciának nevezik). Szín kelet-
kezhet akkor is, ha bizonyos anyagokat 
(számos ásvány ilyen) megfelelő hullám-
hosszú fénnyel világítunk meg, mire a 
megvilágított anyag hosszabb hullám-
hosszúságú fényt bocsájt ki – ez a fluo-
reszcencia. Ez gyakran úgy jelentkezik, 
hogy UV-fény nyelődik el, és a megvilá-
gított anyag látható fényt bocsát ki. Ezek 
a jelenségek az anyag atomi, molekuláris 
szerkezetével vannak kapcsolatban, a 
fény az atomok és molekulák elektronjai-
val lép kölcsönhatásba.

A továbbiakban nagyobb méretekkel 
meghatározott jelenséget mutatunk 
be. A fény hullámhosszának tartomá-
nyába eső méretekkel rendelkező egy, 
két vagy három dimenzióban rende-

zett szerkezetek, ha megfelelő törés-
mutatójú anyagokból épülnek fel, ké-
pesek lehetnek bizonyos hullámhossza-
kat visszaverni. Ezeket a szerkezeteket 
fotonikus kristályoknak nevezzük, az 
így keletkezett színeket pedig szerke-
zeti színeknek. A szerkezet jellemző 
méreteit vagy az azt alkotó anyagok 
törésmutatóit megváltoztatva, a vissza-
vert hullámhossztartomány is változik, 
így más-más színt látunk. Az esetek 
többségében jellemző a fotonikus kris-
tályokra a színjátszás (irideszcencia) je-
lensége, vagyis eltérő szögekből vilá-
gítva vagy eltérő szögekből tekintve a 
felületre, különböző színek jelentkez-
nek. Ez látszik például egy CD felüle-
tén vagy a szappanbuborékon. A ter-
mészetben fotonikus kristály előfordul 
az ásványok között (legismertebb a ne-
mesopál), madarak tollán vagy csőrén, 
ritkán vízi állatokon, de a rovarok ese-
tében a leggyakoribb. Csillogó hátú 
bogarak, pókok és lepkék kitinből fel-
épülő részei módosultak úgy, hogy a 
beeső fény bizonyos színeit visszaver-
jék. A lepkék szárnyán apró pikkelyek 
vannak (a köznyelvben ezt nevezik 
hímpornak), ezek adják a színt.

Pikkelyek a szárnyon
A pikkelyek a lepkék testének egészét 
beborítják, változatos méretűek és ala-
kúak lehetnek. A szárnyak felszínén, 
annak mindkét oldalán, akár több ré-
tegben is tetőcseréphez hasonló elren-
dezésben lapulnak. A szárny egyes ese-
tekben nagyon bonyolult mintázata a 
különböző színű pikkelyek mozaiksze-
rű csoportosulásából alakul ki. Egyet-
len pikkely lapított zsákszerű, főként 
kitinből felépülő képződmény, vastag-
sága mindössze 1, szélessége 50-75 
mikrométer. A hosszúság a szélesség-
nek 3-4-szerese. A pikkelyek egy kes-
keny nyéllel kapcsolódnak a szárny át-
látszó membránjához.

A szárnyak színét a pikkelyek festék-
anyagai (fluoreszcens pigmentek is elő-
fordulnak) és a szerkezet együttesen ha-
tározzák meg. Így a széles hullámhossz-
tartományban nagy hatékonysággal el-
nyelő fekete felszíntől a sárgás-barnás 
árnyalatokon át az élénk fénylő kékig 
nagy változatossággal találkozhatunk. 
A szárnyak fonákján általában a figyel-
met kevésbé felhívó, matt árnyalatok-
kal láthatunk, ezek inkább a rejtőzkö-
désben játszanak szerepet.

S Z Í N E S  L E P K E S Z Á R N YA K

NANOSZERKEZETTVL 
AZ ALKALMAZÁSIG

A lepkék színpompás szárnyain 

rendkívül változatos színekkel 

találkozhatunk. Ezek kémiai és 

fizikai eredeteek, festékanya-
gok, illetve egy különleges 

nanokompozit, a 
fotonikus kris-
tálynak nevezett 

szerkezet összjátékából szár-
maznak. Sok esetben ez utóbbi-
ak jellemzWje az erWteljesen 
iránytól függW fényvisszaverés.

Élénk kék szerkezeti szín Polyommatus icarus (Ikarusz boglárka) lepkén (balra). 

A fonák oldalon festékanyagok színezik a szárnyat (jobbra).

PD 83483
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kat, valamint a spektrum olyan részein 
is érzékelnek (UV-tartomány), ahol az 
emberi szem már nem.

A szerkezeti színeket előidéző 
nanoszerkezetek morfológiája a pász-
tázó elektronmikroszkóp felfedezésé-
vel vált igazán vizsgálhatóvá. A múlt 
század negyvenes éveitől már vannak 
erre irányuló mérési adatok. A 
fotonikus kristály fogalmának megal-
kotására a nyolcvanas évek végén kerül 
sor, majd ezt összekötik a természetben 
megtalálható élettelen és élő szerkezeti 
színekkel. Következzen néhány napja-
inkban használt elemzési eljárás a fizi-
ka szemszögéből.

Vizsgálatok és kísérletek
Egyre növekvő nagyítással tanulmá-
nyozva a lepkeszárnyat, fokozatosan fe-
dezhetjük fel bonyolult szerkezetét. Éle-
sebb szeműek egy közönséges nagyító 
használatával is megbizonyosodhatnak a 
szárnymembránt borító pikkelyek léte-
zéséről, de igazán jól egy optikai mikro-
szkóp segítségével lehet tanulmányozni a 
pikkelyek jellegzetes alakját, színét és el-
helyezkedését. Azonban a lepkeszárny 

Az élénk, csillogó, nagy távolságból is 
jól látható színek leggyakrabban a sze-
xuális kommunikációban játszanak 
szerepet. Ez irányulhat a terület meg-
védésére konkurens hímek esetén, 
vagy hím és nőstény közötti szexuális 
jelzés is lehet, a megfelelő társ kiválasz-
tására. A matt, barnás árnyalatok inkább 
a szárnyak fonákján fordulnak elő, 
gyakran foltokat, vonalakat alkotnak. 
Segítik az egyed környezetbe olvadását, 
„láthatatlanná” válását. Ugyanígy a 
szárny fonákján az összecsukott szár-
nyakkal pihenő lepke matt zöld színe a 
levelek közötti rejtőzködésben segít. A 
foltok, ha élénk színekből épülnek fel, 
hasonlatosak lehetnek más állatok sze-
méhez, ebben az esetben a riasztó látvány 
a cél. A sötét színek kevesebb fényt 
vernek vissza, így a beeső és elnyelt su-
gárzás a szárny melegítésére fordítódik, 
így járul hozzá a lepke hőháztartásához.

Ha a fényt mint kommunikációs csa-
tornát tekintjük, fontos megemlíteni, 
hogy a lepkék szeme általában az em-
beri szemnél többféle színérzékelő re-
ceptorral rendelkezik. Ezzel jobban 
meg tudnak különböztetni árnyalato-

fizikai színét létrehozó mikro- és 
nanoszerkezetek megfigyeléséhez nem 
elégséges az optikai mikroszkópok fel-
bontóképessége, mivel ezek jellegzetes 
mérettartománya a látható fény hullám-
hosszának tartományába esik (ez pár 
száz nanométert jelent).

Szükséges egy olyan vizsgálati mód-
szer, melynek felbontása elég nagy ah-
hoz, hogy láthatóvá tegye a pikkelyek 
nanoszerkezetét. Erre a célra kétféle 
elektronmikroszkópos technikát alkal-
mazunk: pásztázó és transzmissziós 
elektronmikroszkópiát. Míg a pásztázó 
elektronmikroszkóppal a minta felületi 
domborzata vizsgálható (hasonlóan a 
visszavert fényben készülő hagyomá-
nyos fénymikroszkópos felvételekhez), 
addig a transzmissziós elektronmikro-
szkóppal a pikkelyek vékony szeletének 
keresztmetszetét ismerhetjük meg. Csak 
a két módszer együttes használatával 
kaphatunk képet a pikkelyeket kitöltő 
fotonikus nanoszerkezet alakjáról, el-
helyezkedéséről és pontos méreteiről. 
A megfejtés sokszor nem egyértelmű, 
több metszeti kép is szükséges a mély-
ségben levő részek feltárásához.

A lepkeszárny színét, azaz a fotonikus 
nanoszerkezet által visszavert fényt 
egy optikai spektrofotométerrel vizs-
gáljuk. Ez az eszköz képes meghatá-
rozni a szárnyról visszavert fény inten-
zitásának hullámhossz szerinti eloszlá-
sát, melyet reflexiós spektrumnak ne-
vezünk. A mérések során egy olyan 
fényforrást használunk, amely a látha-
tó hullámhosszú fényen kívül közeli 
ultraibolya és infravörös fényt is sugá-
roz. Ezáltal lehetőségünk nyílik a lep-
keszárnyaknak a szemünk által látha-
tatlan hullámhosszakon történő vizs-
gálatára is. Ismerve a visszaverési spekt-
rumot, illetve a szerkezet felépítéséről 
is adatokat gyűjtve, lehetőségünk lesz 

Szerkezeti színt adó pikkelyek Polyommatus icarus lepke szárnyán
Transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel egy pikkely 

keresztmetszetérQl

Pásztázó elektronmikroszkópos kép egyedi pikkelyrQl (balra), a hosszanti gerincek között
látható fotonikus nanoszerkezetrQl (jobbra)
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egyre pontosabb modelleket készíteni, 
és a fényvisszaverés mechanizmusát 
ezek segítségével magyarázni.

Legutóbbi munkánk során az OT-
KA és a Bolyai János Kutatási Ösztön-
díj támogatásával Magyarország terü-
letén élő kék boglárkalepke-fajok szer-
kezetével és színével foglalkoztunk. 
Megmutattuk, hogy a kilenc rokon 
lepke szárnyán látható fizikai szín 
kommunikációs célokat valósít meg. 
Segítségével az egyes lepkefajok a szí-
nük alapján képesek egymás megkü-
lönböztetésére. Ehhez a Budai-hegység 
helyi boglárkalepke-csoportosulását 
használtuk fel: kilenc faj 110 hím egye-
dén megmértük a szárnyak reflexiós 
spektrumát. Elektronmikroszkópos 
képeken a pikkelyszerkezetre vonatko-
zó méreteket határoztuk meg. Az így 
kapott nagy mennyiségű adatot össze-
vetettük egymással, és sikerült kimu-

tatnunk, hogy ez a kilenc lepkefaj azo-
nosítható a szárnyak színe alapján, va-
lamint az eltérő színeknek eltérő szer-
kezet feleltethető meg.

A szerkezeti szín tisztán a fotonikus 
nanoszerkezet jellemzőitől függ. Ki-
mutatható, hogy ha megváltoztatjuk 
egy fotonikus nanoszerkezet méreteit, 
akkor az a fény más hullámhossz-tar-
tományait fogja visszaverni, illetve ha 
kicseréljük a szerkezetben lévő levegőt 
valamilyen más gőzre vagy gázra (te-
hát megváltoztatjuk a törésmutatót), 
ugyancsak színváltozást tapasztalunk. 
A szín megváltozásának mértéke függ 
a szerkezetbe juttatott gőz koncentrá-
ciójától és anyagi minőségétől, illetve 
fontos tény, hogy a változás teljesen re-
verzibilis, azaz a kezdeti állapotok 
visszaállításával az eredeti színt kapjuk 
vissza. Így a különböző gázokra/gő-
zökre adott eltérő spektrális válasz 
alapján következtetni lehet ennek faj-
tájára és koncentrációjára. Jelenlegi 
kutatásunk ezt a jelenséget igyekszik 
részleteiben megismerni.

Felhasználás most és  
a jövWben

Azon felül, hogy a természetet járva sze-
met gyönyörködtető jelenségekkel talál-
kozhatunk, a tudomány számos terüle-
tén láttak hozzá a biológiai rendszerek-
hez hasonló felépítésű és tulajdonságú 
nanoszerkezetek alkalmazásának fej-
lesztéséhez. A lótuszfélék levelét másol-
va, jelenleg is van már kereskedelmi for-
galomban ablaküveg felületére felvihető 
nanobevonat, amely szu per hid ro fób vi-
selkedésének köszönhetően, egyszerűen 
lemoshatóvá teszi az üveget.

Mint azt láttuk, egy pikkely vastagsága 
a mikrométer tartományába esik, mégis 
képes élénk színeket létrehozni, ebből 
adódik a lapos kijelzők, festék nélküli 
„festékek” készítésének ötlete. Az előző-
leg említett vízlepergető hatással együtt 
ez különösen érdekes alkalmazás lehet.

A fotonikus kristályokban bizonyos 

hullámhosszak terjedése nem megenge-
dett, ezzel a színek hatékonyan szétvá-
laszthatók. Sok szempontból előnyös le-
het egy olyan „áramkör”, amelyben 
fémvezetékek helyett fénnyel vezetjük 
az adatokat: egyszerre egy úton többet is, 
mivel a különböző színű fénysugarak 
nem befolyásolják egymást még a ke-
reszteződésben sem.

Az alkalmazások sorából az optikai ér-
zékelők tulajdonságainak megismerésé-
vel foglalkozunk. A jelenség megisme-
réséhez a már említett boglárkafajok 
szolgáltak kiinduló alapul. A pikkelyek-
be jutó gőzök hatását mérjük különböző 
kísérleti paraméterekkel. Ha eltérő 
fotonikus szerkezetek különböző válasz-
jeleket adnak a különböző gőzökre és 
azok változó koncentrációjára, megfele-
lő adatfeldolgozással közelebb jutunk in-
telligens érzékelőkhöz. Ez az egyre na-
gyobb számban megjelenő kis méretű, 
kényelmet és biztonságot szolgáló eszkö-
zökben napjainkban különösen fontos.

KERTÉSZ KRISZTIÁN

PISZTER GÁBOR

Vízcseppek Morpho aega lepke szárnyán. A pikkelyek szerkezete vízlepergetQvé teszi a felületet.

Az articsóka
Az articsókát már az ókorban is ismer-
ték, a rómaiak az étkezésen kívül gyógy-
növényként is használták. A bogáncsra 
emlékeztető évelő növény őshazája felte-
hetően Észak-Afrika. Jelenleg zöldség-
növényként főként Franciaországban és 
Spanyolországban termesztik nagy 
mennyiségben, de nagy ültevények ta-
lálhatók még Olaszországban és Görög-
országban is. Évelő növény, amely évente 
kétszer terem, először márciustól máju-
sig, majd októbertől decemberig lehet 
szüretelni. A korai fajták megvastago-
dott sziromvirágai ibolyakék színűek, a 
késeieké pedig zöldek. 

Az articsóka rendkívül gazdag ballaszt-
anyagokban, továbbá kiváló a kálium, a 
magnézium-,  a vas-, illetve a B1-, C- és 
K-vitamin-tartalma, de van benne fehér-
je, szénhidrát, zsír és nátrium is. 100 
gramm articsókában csupán 55 kcal 
energia van, így az alacsony zsírtartal-
mú, magas rosttartalmú diéta fontos ele-
me. Fő hatóanyaga a falvonoidokban 
gazdag cinnarin, amely antioxidáns tulaj-
donsága révén védi a szervezetet a kör-
nyezeti méreganyagok káros hatásaival 
szemben, továbbá stimulálja az epeter-
melést és epekiválasztást. Ezen felül máj-
védő és májsejt-regeneráló hatása is van. 
Számos vizsgálat és tanulmány bizonyít-
ja, hogy az articsóka kivonata előnyösen 
hat a tápcsatorna működésére és a vér 
koleszterinszintjére, azaz része van az ér-
elmeszesedés megelőzésében. Az elem-
zések kimutatták, hogy a koleszterin-
csökkentő  hatás az egyik legismertebb 
flavonnak, a luteolinnak az érdeme. 

A levél hatóanyagai között szerepel 
még az inulin. Ez a vízben oldódó nagy-
méretű rost a bélben sértetlen marad, így 
magához vonzza a jó baktériumokat a 
táplálkozásra. Miközben az ember szá-
mára emészthetetlen marad, kalóriata-
karékosság szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű. Az inulin legnagyobb hasz-
na probiotikus tulajdonságában rejlik - 
szelektív módon tápanyagul szolgál a 
hasznos bélbaktériumoknak. 

Az articsókából készült tea fogyasztása 
fenntartja az általános fizikai jólétet. Az 
articsókatea ivása az epekövesek, vese-
problémákkal küzdők és szoptatós kis-
mamák számára nem ajánlott.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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2Tömött dossziéja van 
gyűjteményünkben a 

különlegességekről készí-
tett fotóknak. Nagyon 
esedékes volt már egy 
ilyen témájú kiállítás. 
Ám az összeállítás során 
a raktár fogyás helyett 
gyarapodott; sorra ér-
keztek a rendhagyó tava-
szunkról szóló képek, 
amiken a kuriozitás ak-
tualitással párosult. Az 
aktualitás ugyan a meg-
jelenés napjaira elolvad, 
de az extrémitás – na-
gyon reméljük – sok évig 
jelzőjük marad az itt be-
mutatottaknak, és min-
denki bátran érkezhet, 
előjöhet, kivirágozhat 
szokott idejében.

H. J.

1
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2. Szendrei Margit (Dabas, szem06@gmail.

com) – Lehet, hogy korán jöttünk elQ? – A fal 
tövében, a kavicságyban több béka is próbált 

megbújni. AzelQtt sosem láttam Qket, most 
itt keresnek némi menedéket. Remélem, nem 

sokáig kell már várniuk az igazi tavaszi idQre. 

3. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.

com ) – Lehet, hogy korán akartunk nyílni? 

4

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Urbán Péter (Szolnok, 

petisrac@gmail.com) – Lehet, hogy 

korán jöttünk? – Március 27-én a 
menetrend szerint érkezQ gólyák is 
szokatlan körülményeket találtak. 

Szolnokon a Tallinn-városrészben, ebben 
a fészekben több mint 40 éve költenek 

gólyák. Reméljük, hogy azért változatlanul 

sikeres évük lesz.

3

– A március közepi hidegfront betörése után 
3 napig voltam áram nélkül. A riasztó és az 
internet modemje tönkrement, szerencsére 

a kamera akkumlátora fel volt töltve. Vajon a 
–14 C° ellen a jégburok védett-e? 

4. JégbQl volt a kerítés – Ha megadunk pár 
méretet, számtanpélda lehetne, hogy egy 

ilyen jégrács hány mázsa 
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A művészet sajátos 
gazdaságtana

A művészet már a középkortól kezdve 
gazdasági értéktermelő „ágazat” is, ez 
az utóbbi fél évszázadban igen nagy 
méretket öltött. Műtárgyak csillagá-
szati összegekért cserélnek gazdát, ha-
talmas árverések zajlanak, nagy aukci-
ós házak versengenek egymással, és a 
gyűjtés mellett fontos vásárlási motí-
vum a befektetés is. A 
műkereskedelem különös 
világáról sokat szól a mé-
dia, és az egész jelenség-
kör közbeszéd tárgya a 
gazdagok, a művészek és 
műkedvelők vagy gyak-
ran a társadalomfilozófu-
sok között. Most erről a 
kérdésről kitűnő kötet je-
lent meg Martos Gábor 
művészeti író, a Mú ze-
um Café főszerkesztője tollából, aki 
PhD-értekezése alapján írta meg 
könyvét. Elsősorban a hazai viszonyo-
kat mutatja be, de a nemzetközi műke-
reskedelem hátteréből. Főleg a fest-
ménypiac a téma, hiszen itt vannak a 
nagy érdeklődést kiváltó tárgyak és 
árak, ez, úgy látszik, még a világválság 
kihívásaival szemben is életképes ma-
radt.

A könyv szellemes „felütéssel” kezd, a 
meghökkentő alcím is innen ered, szá-
mos művész nemcsak eltér ábrázolás-
módjában és tematikájával a hagyomá-
nyoktól, hanem egyenesen a piacnak 
dolgozik, generálva a közfigyelmet és az 
árakat. Damien Hirst kiállított óriási cá-
pája preparált valódi állattetem, és a mű-
vész különböző hasonló, installáció-sze-
rű alkotása az első fejezet tárgya. Mind-
ezek szinte tervezett módon jelenítenek 
meg dollár- és fontmilliókat, mutatva, 
hogy ma a kortárs művészet eléri vagy 
akár meg is haladja a kialakult művésze-
ti kánon értékkategóriát. Majd rávilágít 
a műkereskedelem módszereire, ellent-
mondásaira, nehézségeire. Bonyolult 
elemzést is kapunk a befektetések meg-
térüléséről, ebből kiderül, hogy a művé-
szet nem egyértelmű befektetési terület, 
lehet óriásit aratni egyes képeken, műtár-
gyakon, de a haszon általában kisebb, 
mint a gazdaság divatos szektoraiban. A 
szerző a festményeken kívül kitér más 
művészeti ágak viszonyaira is.

A szerző megismerteti az olvasóval a 
műkereskedelem történetét, ez önma-
gában is igen érdekes. Elemzi, hogy mi 
adja a művek értékét, a művészeti kon-
szenzus mellett hogyan alakítja ezt ma-
ga a műkereskedelem, a közvélemény-
ben és a vásárlásokban érdekelt gyűjtők 
között áramló és a kereskedelembe 
visszacsatolódó sokféle felfogások és di-
vatok nyomán. Nagyon izgalmas kér-
dések ezek, amelyek nemcsak a művé-

szettörténethez kapcsolód-
nak, hanem a modern tár-
sadalomról is sokat 
elmondanak.

Talán a legérdekesebb ré-
sze a könyvnek a terjedel-
mes függelék, a szorgalmas 
szerző ezekben teljes listát 
közöl az árakról, amelyeket 
különböző aukciókon kü-
lönböző műtárgyak elértek, 
vagy amelyek a magánke-

reskedésben valósultak meg. A legtöbb 
olvasót bizonyára nemcsak a 30 millió 
dollár felett leütött képek és más kincsek 
érdeklik, hanem a magyar aukciók 
eredményei, a magyar műalkotások 
külföldi értéke vagy akár az egyes ma-
gyar művészek (köztük sok kortárs mű-
vész) elért legmagasabb árai. Az olvasót 
nem lepi meg a fotográfia felértékelődé-
se a műkereskedelemben és ezen belül a 
híres magyar fotósok sikere.

A szerző nemcsak beszél a művészi al-
kotásokról, ezek fekete-fehér képei szin-
te minden oldalon megjelennek, a leg-
többet a művészetet kedvelők már 
amúgy is ismerhetik. Kitűnő a könyv 
stílusa, a mondanivaló érdekfeszítő, 
amelyet csak egy módon lehetett volna 
még érdekesebbé tenni, ha a képilluszt-
rációk színesben jelentek volna meg. 
Akkor viszont valószínű, hogy csak a 
műgyűjtők elitje lett volna képes a köny-
vet megvásárolni… (Műkereskedelem. 
Egy cápa ára. Typotex, Képfilozófiák-soro-
zat, 232 oldal, 3400 forint)

BUDA BÉLA 

A kovácsoltvas Kós Károlya

Márton László Erdély technikatörténe-
tének s általában kul túr his tó riá já nak 
kiváló ismerője, az ipari és az iparban 
alkalmazott művészi alkotások gyűjtő-
je, rendszerezője. Legújabb könyve az 
építészként, íróként, grafikusként és 

művészetfilozófusként ismert Kós Ká-
roly portréját újabb színnel gazdagítja: a 
fém-formatervező alkotó bemutatásá-
val.

Első pillantásra meglepő ez a sziszte-
matikus gyűjtőmunka a szerző részéről. 
Kós Károlyról ugyanis általában nem a 
fém, sokkal inkább a fa jut eszünkbe 
mint megmunkálandó anyag. Épületein 
dominálnak a homlokzati és szerkezeti 
fagerendák, égbe szöknek a fiatornyok-
ra emlékeztető, fából ácsolt tetőszerkeze-
tek. Annak, aki Kós Károly középülete-
ken és köztereken fellelhető fémalkotá-
sait kívánja szám ba venni, nem elég első 
látásra tájékozódni: apró kilincseket, ki-
egészítőként szolgáló rácsokat kell szem-
ügyre vennie. Ráadásul törékeny, köny-
nyen enyésző világot kell feltárni, meg-
őrizni, rekonstruálni, hiszen még a neves 
művészek által tervezett lámpák, pán-
tok, homlokzatdíszek is – sajnos – ha-
mar áldozatául eshetnek egy-egy felújí-
tásnak, átépítésnek.

A karcsú kötet e 
nehézségek dacára is 
teljességre törekszik. 
Legizgalmasabb fe-
jezete az, amelyben 
Kós Károly alkotói 
útját mutatja be a na-
gyobb egységeket, 
templomokat, lakó-
épületeket meghatá-
rozó egyéni stílustól 
a kisebb alkotások-
ban testet öltő formavilágig. Vizuális 
élvezet felfedezni a zebegényi templom 
toronyméretű idom-megoldását a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti Múze-
umban őrzött kovácsoltvas lámpa ter-
vében. Kandeláberek, lépcsőkorlátok, 
belső térelválasztók: igazi erdélyi tün-
dérvilág elevenedik meg a részletekben 
gazdag fotókon.

A kötet külön erénye, hogy a szerző 
munkája végén bőséges angol és ro-
mán nyelvű rezümét és tartalomjegy-
zéket közöl, így jelezve, hogy a könyv-
ben megörökített kovácsoltvas alkotá-
sok nemcsak nekünk, magyaroknak 
fontosak, hanem egységes transzilván, 
illetve egyetemes európai értéket is 
képviselnek. (Kós Károly, a művészi ko-
vácsoltvas formatervezője. Tudomány- és 
technikatörténeti Füzetek, Erdélyi Múze-
um Egyesület, Kolozsvár, 2012, 100 oldal)

GÓZON ÁKOS



Nem mindegy, kire hasonlítunk

Már több lélektani kutatás is kimutatta, hogy egy isme-
retlen személy megítélését befolyásolja az, hogy kire ha-
sonlít. Ha olyan valakire emlékeztet, akit szeretünk, ak-
kor pozitívabb lesz a megítélése, ha egy olyanra, aki el-
lenszenves, akkor negatívabban viszonyulunk hozzá. Ez 
az előítélet jellegű véleményalkotás azért is 
érdekes, mert a legtöbbször nem vagyunk 
tudatában annak, hogy a hasonlóság hatás-
sal van ránk.

Ezt az érdekes jelenséget tette kutatás tár-
gyává Bertram Gawronski és Kimberly A. 
Quinn abban a kísérletben, amelyről a Jour-
nal of Experimental Social Psychology című 
folyóiratban jelent meg beszámoló. A kuta-
tók három darabból álló arcképsorozatokat 
készítettek. A fotók közül kettő egy-egy, 
egymásra egyáltalán nem hasonlító fehér 
férfi arcképe volt, a harmadik pedig egy 
különleges „ötvözet”: a kutatók számítógé-
pes grafikai eljárással a két férfiarcból készí-
tettek egy olyan portrét, amely 50%-ban 
hasonlított mindkét arcra.

A kísérlet elején Gawronski és Quinn a kí-
sérlet 98 résztvevőjének bemutatott egy arc-
képet, és mindenféle rossz tulajdonságot 
társított hozzá, például leírták, hogy ez az 
ember lenézi a munkatársait, agresszív, kigúnyol máso-
kat és így tovább. Majd egy másik képsorozatból is kivá-
lasztottak egy arcot, ám az azon látható személyt feldi-
csérték: ez az illető segítőkész, türelmes, barátságos.

Ezután következett a személyek, illetve az arcképek ér-
tékelése. Ennek különlegessége az volt, hogy a kísérlet 
résztvevőit meg sem kérdezték, mi a véleményük egy-
egy személyről, mert a kutatókat nem a tudatosan meg-
fogalmazott jellemzés, hanem az automatikus véle-
ményformálás érdekelte. Az automatikus értékelés során 
egy számítógép képernyőjén felvillantottak egy arcot, 
majd utána egy szót. A szó vagy pozitív volt (béke, har-
mónia, szeretet stb.) vagy negatív (például csótány, ka-
tasztrófa, szenny). A kísérlet résztvevőinek feladata az 
volt, hogy gombnyomással minél előbb eldöntsék, a szó 
negatív-e vagy pozitív. A képen látható személyről ki-
alakult véleményt abból lehetett kikövetkeztetni, hogy a 
válaszadó milyen gyorsan tudta megállapítani egy szó-
ról, hogy az pozitív-e vagy negatív. Ha ugyanis egy 
nem kedvelt arcot lát az ember, akkor utána egy negatív 

szóról sokkal gyorsabban meg tudja mondani, hogy az 
negatív, mint egy pozitív szóról, hogy az pozitív. Ennek 
oka az, hogy az ellenszenves arc láttán negatív fogalmak 
idéződnek fel bennünk, s ha ekkor egy negatív szót ve-
títenek elénk, könnyen értelmezzük, hiszen épp ilyesfé-
lék jártak a fejünkben. Ha viszont egy pozitív szót lá-
tunk, akkor az más gondolatkörbe tartozik, így időbe 

telik, amíg „átkapcsolunk a pozitív fogalmak tartomá-
nyára” és feldolgozzuk, vagyis rekacióidőnk hosszabb 
lesz. Ugyanez természetesen fordítva is érvényes. A re-
akcióidő hosszában megnyilvánuló „értékelést” nem tu-
datosan alakítjuk ki, ezért hitelesebb vélemény, mint 
amit szóban fogalmaznánk meg.

A reakcióidők elemzése azt mutatta, hogy a kísérlet 
elején negatív tulajdonságokkal felruházott személyt a 
kísérleti alanyok az automatikus értékelés során nem 
szerették, a pozitív tulajdonságokkal leírt személyt vi-
szont igen – s ez nem is meglepő. Az érdekes az, hogy az 
ellenszenves, illetve rokonszenves személyre 50%-ban 
hasonlító, de idegen arcként érzékelt arcokra is kiterjedt 
ez a megítélés. Aki 50%-ban hasonlított egy ellenszen-
ves személyre, annak az automatikus értékelése éppúgy 
negatív lett, aki rokonszenves személyre emlékeztetett, 
arról viszont pozitív vélemény alakult ki.

Lehet, hogy jobban megértenénk társas kapcsolataink 
alakulását, ha tudnánk, kit kire emlékeztetünk…

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Király  (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

100 milliárd Föld-szere 
bolygó?

Az Aucklandi Egyetem kutatói új 
módszert javasolnak Föld-szerű 

bolygók keresésére, amellyel opti-
mista becslésük szerint akár 100 mil-
liárd ilyen bolygót is találhatunk a 
Tejútrendszerben. Elképzelésüket a 
Monthly Notices of the Royal Astrono-
mical Society szakfolyóiratban mutat-
ták be.

A kutatócsoport vezetője, Phil Yock 
elmondása szerint az új eljárás lényege a 
mikrolencsehatáson alapuló megfigye-
lési adatok és a Kepler-űrtávcső adat-
bázisának kombinációja. Exobolygók 
felfedezésére már jelenleg is alkal-
mazzák a gravitációs mikrolencse-
hatást például a új-zélandi – japán 
MOA (Microlensing Observations in 
Astrophysics) együttműködésben. 

„A Kepler főként olyan Föld-szerű boly-
gók felfedezésére alkalmas, amelyek anya-
csillagukhoz közeli pályán keringenek, s 
ezek számát a Tejútrendszerben ma 17 
milliárdra becsülik. E bolygók többnyire 
forróbbak a Földnél, ámbár ha anyacsilla-
guk egy hűvösebb vörös törpe, akkor esetleg 
a lakható zónába is eshetnek.

Kezdeményezésünk arra irányul, hogy 

próbáljuk megbecsülni azoknak a 
Föld-szerű bolygóknak a számát, 
amelyek csillaguktól kétszeres 
Nap–Föld távolságban keringe-
nek. Ezek tehát többnyire hűvö-
sebbek a Földnél. Kimutatásukra 
a mikrolencse-hatáson alapuló 
megfigyeléseket javasoljuk. Végül 
a két adatbázis eredményei közti 
interpolációval megbecsülhetjük 
a lakható zónába eső Föld-szerű 
bolygók számát galaxisunkban. A 
mi előzetes számításaink szerint ez 
a szám elérheti a 100 milliárdot.” 

A Kepler-űrtávcső az exo-
bolygókat a csillaguk előtti át-
vonulásuk során megfigyelhe-
tő fényességcsökkenés alapján 
keresi. A mikrolencse-hatás a 
csillag fényének a köztünk át-
vonuló bolygó miatti gravitá-
ciós elhajlását méri. Ennek az 
eljárásnak a segítségével már 
eddig is sikerült több Jupiter, 
sőt Neptunusz méretű exobolygót 
kimutatni. Yock és munkatársa szá-
mítógépes szimulációval vizsgálták 
annak feltételeit, milyen 1-2 méteres 
földi robottávcsövekből álló világháló-
zattal lehetne ezt a határt Föld-méretű 
bolygókig levinni. 

Úgy tűnik, a jelenleg már készü-
lő LCOGT-hálózat (Las Cumbres 
Observatory Global Telescope Net-
work), amelyhez Chilében 3,  Dél-Af-
rikában 3, Ausztráliában 3, Hawaiin és 
Texasban 1-1 távcső tartozik majd, alkal-
mas lesz a feladatra. (ScienceDaily)

légtisztításra is. Ezen túl hő- és hangszigete-
lésre, továbbá bizonyos kémiai reakciók kata-
lizálására is alkalmas” – mondta Gao, aki 
munkatársaival az Advanced Materials-
ban számolt be az eredményről. 

Az előállítás során kereskedel-
mi forgalomban kapható szén 
nanocsövek folyadékban finoman 
eloszlatott szuszpenziójába helye-

zett grafénlemezek alkotta gélből 
gyorsfagyaztással szublimálták a fo-
lyadékot, a folyamatban önszervező-
déssel állt össze a rendkívül porózus, 
szivacsos szerkezet, amelynek szinte 
hihetetlen könnyűségét szemlélteti, 
hogy még a cseresznyevirág szirmai 
sem hajlanak el alatta. 

Törékeny megjelenése ellenére is 
rendkívül rugalmas, s még erős terhe-
lés után is visszanyeri eredeti formáját. 

Olajmegkötő képessége bámulatra 
méltó: szemben az eddig használatos 
leghatékonyabb abszorbensekkel, ame-
lyek legfeljebb tömegük tízszeresét ké-
pesek magukba szívni, ez a szénalapú 
aerogél tömegének 900-szorosát tudja 
megkötni, ráadásul rendkívül gyor-
san: 1 gramm aerogél másodpercen-
ként 68,8 gramm olajat tud felszívni. 
Hasonlóan hatékony szerves oldósze-
rek megkötésében is. 

Gao szerint a gyorsfagyasztásos 
technológia tömegtermelésre is 
viszonylag egyszerűen alkalmassá 
tehető.                            (China Daily) 

A világ legkönnyebb  
szilárd anyaga

Kínai kutatók létrehozták a vilá-
gon eddig előállított legköny-

nyebb szilárd anyagot, amelytől áttö-
rést remélnek a különféle szennye-
ződések (főként olaj és szerves oldó-
szerek) kezelésében, eltakarításában. 

A köbcentiméterenként mindössze 
0,16 milligram tömegű anyag sűrűsége 
alig egyhatoda a levegőének, szénalapú 
aerogél, amelyet szén nanocsövekből 
és grafénlemezekből Gao Chao pro-
fesszor és munkatársai állítottak elő a 
hangzoui Zhejiang Egyetemen. 

Az anyag számos kedvező tulajdon-
sága közül a professzor a gyártástech-
nológia egyszerűségét, és rendkívüli 
abszorpcióképességét tartja a legfon-
tosabbnak, bár ezen túl is vannak fi-
gyelemreméltó előnyei, mint például a 
bámulatra méltó rugalmasság. 

„Felhasználási lehetőségei közül talán 
legfontosabb az olajszennyeződések össze-
gyűjtése, de alkalmazható víz- vagy akár 

A gravitációs mikrolencsehatáson alpuló  

mérésekre szakosodott MOA távcsöve az új-zélandi 

Mount John tetején  



röviden

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/16   507

 A SZÍV ELLENSÉGE. Amerikai ku-
tatók közvetlen összefüggést találtak egyes 
szívbetegségek megnövekedett kockázata 
és egy karnitin nev_ vegyület között, amely 
egyebek mellett bQségesen megtalálható 
vörös húsokban, energiaitalokban és egyes 
táplálékkiegészítQkben. A kapcsolatot eddig 
azért nem ismerték fel, mert a karnitin nem 
haszontalan molekula: segíti a szervezetet az 
energiafelhasználásban, és nélkülözhetetlen az 
izomzat fejlQdéséhez. MásrészrQl nem is ezzel 
a vegyülettel van a gond, hanem a trimetilamin-
N-oxiddal. A problémát az okozza, hogy ez 
utóbbit épp az elQbbi felhasználásával hozzák 
létre olyan baktériumok, melyek az emberi 
testben is megtalálhatók.  A kutatók 2500 páci-
ensnél vizsgálták a karnitin- és a trimetilamin-N-
oxid-szinteket, s úgy találták, hogy az utóbbiból 
akkor van sok, ha az elQbbibQl is bQven van, s 
ez az erek eltömítQdéséhez vezethet. PÁVIÁNOKTÓL TANULTUNK 
BESZÉLNI? Egy kelet-afrikai páviánfaj 
hangoskodása lehet a kulcs az emberi be-
széd eredetének megfejtéséhez – állítja 
Thore Bergman, a Michigani Egyetem ku-
tatója, aki az Etióp-magasföldön élQ hegyi 
páviánokat tanulmányozta. Ezeknek a fQem-
lQsöknek egyedi hangrepertoárjuk van, még 
cuppognak is, miközben egymással kommu-
nikálnak. Bergman több tucat hegyi pávián 
„beszédét” rögzítette, és a hangokat kiele-
mezve úgy véli, hogy azok hasonlóságot 
mutathatnak az Qsemberek kezdeti beszéd-
próbálkozásaival. A cuppogás és csücsörítés 
Bergman szerint a beszéd elQfutára lehetett, 
összetett hangok képzését tette lehetQvé. SZAGÉRZÉKELÉS MÁSKÉNT. 
Ku tatók úgy vélik, a szagok sokkal fontosabb 
szerepet töltenek be az életünkben, mint ko-
rábban feltételeztük, mivel felfedezték, hogy 
a szív, a vér, a tüdQ, és testünk más területei 
is rendelkeznek ugyanazokkal a szaglószervi 
receptorokkal, mint amivel az orr érzékeli a sza-
gokat. A Müncheni M_szaki Egyetem kutatóit is 
meglepte, hogy más, nem szaglószervi szer-
vekben is találtak szaglószervi receptorokat. 
Az orrban ezek a receptorok az odoránsoknak 
nevezett összetevQket érzékelik, melyeket egy 
illatként fordítanak le, amit az agyban kellemes-
ként vagy kellemetlenként értelmezhetünk. Az 
új eredmények egyik különlegessége, hogy az 
emberi vérmintákból izolált elsQdleges vérsej-
tek vonzódnak adott odoráns molekulákhoz. Az 
illat-összetevQk a testbe kerülnek, de az még 
tisztázatlan, hogy ugyanúgy funkcionálnak-e, 
mint azt az orrban teszik.

Még mindig kevés  
a kutatónW

Bár a női kutatók aránya növek-
szik Európában, a tudomány-

ágakban és a tudományos pályafu-
tásokban továbbra is alulreprezen-
táltak a nők – derül ki az Európai 
Bizottság nemrég  közzétett „Női 
adatok” („She Figures”) című leg-
újabb jelentéséből. Az európai kuta-
tók mindössze 33%-a, az egyetemi 
tanárok 20%-a és a felsőoktatási 
intézmények vezetőinek csupán 
15%-a nő. 

Máire Geoghegan-Quinn, a ku-
tatásért, az innovációért és a tu-
dományért felelős európai biztos 
szavai szerint „Az elmúlt években 
tapasztalt némi előrelépés ellenére 
a női kutatók továbbra is kisebb-
ségben vannak. Az úgynevezett 
üvegplafon különösen a nőket aka-
dályozza meg abban, hogy vezetői 
pozícióba kerüljenek. Ez komoly 
igazságtalanság és a tehetségek 
felháborító elvesztegetése. Kutató-
programjaiban a Bizottság a nemek 
közötti esélyegyenlőség elősegítésé-
ért küzd, és a mélyen gyökerező in-
tézményi kultúra megváltoztatásán 
munkálkodik.” 

A jelentés szerint a felsőoktatásban 
részt vevő női kutatók aránya kö-
rülbelül 40%, míg ugyanez az arány 
a kormányzati szektorban 40%, az 
üzleti vállalkozási szektorban pedig 
19%. Habár a nők száma minden 
szektorban gyorsabban növekszik 
férfi társaik arányánál (2002 és 
2009 között évente 5,1%-kal nőtt 
a nők száma, a férfiaké 3,3%-kal), 
a női kutatók továbbra is nehezen 
kerülnek döntéshozó pozícióba – a 
tudományos és igazgatói tanácsok-
ban EU-szerte átlagosan feleakkora 
a nők aránya, mint a férfiaké.

2010-ben a női hallgatók (55%) 
és diplomával rendelkezők aránya 
(59%) meghaladta a férfi   hallga-
tók arányát, ám a doktoranduszok 
és a doktori fokozattal rendelke-
zők körében a férfiak képviseltet-
ték magukat magasabb arányban (a 
nők aránya 49%, illetve 46% volt). 
Ami az egyetemi karrierlétrát illeti, 
a doktori fokozatot szerzett nők az 
egyetemi pályafutás első fokozatán 
kutatóknak a 44%-át, a legfelső fo-
kozatán dolgozó kutatóknak viszont 
mindössze 20%-át képviselték. A 
nők alacsony száma a természettu-

dományos és mérnöki területeken 
még szembeötlőbb.

A nemek közötti egyenlőség elő-
mozdítása a Bizottság által az Eu-
rópai Kutatási Térség (EKT) meg-
valósítása érdekében megállapított 
egyik legfontosabb prioritás. A 
Bizottság arra kérte a tagállamo-
kat, számolják fel a női kutatók al-
kalmazásának, pályán maradásának 
és szakmai előmenetelének akadá-

lyait. A Bizottság a nemek között 
a döntéshozatali pozíciók betöltése 
terén jelentkező egyenlőtlenséget is 
igyekszik kezelni.

A „Női adatok 2012” a nőknek 
a tudomány és a kutatás világában 
betöltött szerepének megértéséhez 
szükséges kulcsfontosságú muta-
tók negyedik kiadása. A mutatók 
a nők minden szinten és minden 
tudományágban való részvételének 
bemutatására alkalmasak, a felső-
fokú oktatástól a munkaerőpiacig, 
ideértve a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyt is. Mindez nem- 
csak az EU 27 országában, hanem 
Horvátországban, Macedóniában, 
Izlandon, Norvégiában, Svájcban 
és Törökországban is napvilágra 
került.

A beszédes számokat az Európai 
Bizottság (a Kutatási és Innovációs 
Főigazgatóság és az Eurostat) állít-
ja össze a nőkkel és a tudománnyal 
foglalkozó Helsinki Csoport sta-
tisztikai kapcsolattartóival együtt-
működésben. 

ELEK LENKE
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 GYILKOS PM2,5

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) janu-
ár 31-én közzétett beszámolója szerint érelmeszese-
dést, szülési rendellenességeket és gyermekkori légúti 
megbetegedéseket okozhat az, ha az emberek hosz-

szabb távon finom részecskéknek – szaknyelven PM2,5-nek – vannak kitéve. A 
légszennyezettség egészségügyi kihatásainak bizonyítékairól készült beszámoló, a 
REVIHAAP felveti az idegrendszer fejlődésével, a kognitív funkcióval, illetve a 
cukorbetegséggel való összefüggést, és megerősíti a PM2,5, illetve a szív- és érrend-

szeri, valamint légzőszervi megbetegedésre visszave-
zethető halálozás közötti okozati összefüggést. 

A WHO irányításával megvalósult többéves ku-
tatások szolgáltak először mennyiségi becslésekkel a 
finom szemcsék okozta megbetegedésekre vonat-
kozóan, és kapcsolatot állapítottak meg a légszeny-
nyező anyagok és az egészségügyi következmények 
között. Az európai lakosok több mint 80%-a van 
kitéve az olyan aprószemcséjű részecskék (PM) ha-
tásának, amelyek meghaladják a WHO 2005. évi 
levegőminőségre vonatkozó irányelveiben szereplő 

mértéket. Ez átlagosan 8,6 hónappal rövidíti meg a polgárok életét. 
A beszámolóban új bizonyítékról olvashatunk az ózonnak (O3) való tartós kitett-

ség és a légzőszervi megbetegedések miatti elhalálozások, valamint az arra hajla-
mosító krónikus megbetegedésben szenvedő polgárok halála között. Ez kiegészíti 
a jelenlegi szabályozás középpontjában álló rövid távú hatásokat. Utalás szerepel az 
ózonnak való kitettség és a kognitív képességek fejlődése és a reprodukciós egész-
ség, beleértve a koraszülés, közötti kapcsolatra. Friss tanulmányok összefüggést 
mutattak ki a NO2-nak való rövid és hosszú távú kitettség és az elhalálozások, kór-
házi kezelés és légzőszervi tünetek között a koncentráció olyan szintje mellett, amely 
vagy eléri az EU jelenlegi határértékeit vagy elmarad azoktól.        (www.greenfo.hu)

 ÚSZNI IS TUDTAK A DINO-
SZAURUSZOK. Legalábbis erre utal 
egy nemzetközi kutatócsoport felfedezé-
se, amit Kínában tettek az egyik legjelen-
tQsebb dinoszaurusz-lelQhelyen. A kréta 
idQszakban élt számos állat – köztük óriás, 
hosszúnyakú dinoszaurusz – jól azono-
sítható fosszilizálódott lábnyomai mellett 
a kutatók találtak egy sorozat karomnyo-
mot, amely a feltevések szerint koordinált, 
bal-jobb, jobb-bal elQrehaladást jelez. A 
dinoszauruszkarom jelei azt mutatják, hogy 
az állat úszott a folyóban, és csak ujjainak 
hegye érintette a meder alját. A karomnyo-
mok 15 méteren át tartanak, ami a szak-
emberek szerint bizonyíték arra, hogy a 
dinoszaurusz képes volt úszni koordinált 
lábmozgással. A nyomokat egy húsevQ 
Theropoda dinoszaurusz hagyta hátra.  KÖZÉPPONTBAN A VÍZ. Ápri-
lis 18-tól 20-ig rendezik meg az idei Tudo-
mányfesztivált, mely a vízügyi együttm_kö-
dés nemzetközi éve hazai rendezvényeihez 
csatlakozik. Vízzel kapcsolatos magyar 
innovációk, gyermekfoglalkozások, vetélke-
dQk, tudományos talkshow, kiállítások vár-
ják a látogatókat 20-áig 10 és 18 óra között 
a Magyar Nemzeti Múzeumban és a mú-
zeum kertjében megrendezendQ harmadik 
Tudományfesztiválon. A hagyományosan a 
Föld napja alkalmából megrendezett feszti-
vál idén a vízügyi együttm_ködés nemzet-
közi éve magyarországi rendezvényeihez 
kíván csatlakozni. A rendezvény fókuszá-
ban idén a fenntartható vízgazdálkodás, 
a vízkészletek sz_kösségének veszélyei, 
víztakarékosság, a vízi közlekedés lehe-
tQségei és a vízzel kapcsolatos kutatások, 
innovációk állnak.  HOSSZABB ÉS RÁZÓSABB 
UTAK. Egy új tanulmány szerint 2050-
ben a repülQutak Európa és Amerika között 
hosszabb ideig tartanak majd, a repülQk több 
üzemanyagot égetnek el, és több lesz a tur-
bulencia. Mindez a globális felmelegedésnek 
tulajdonítható. Klímakutatók modelljeikben 
a felhQzet nélküli turbulencia kialakulását 
vizsgálták, és azt, hogyan változik a kialaku-
lásuk,  ha több a szén-dioxid a levegQben. 
Kiderült, hogy a kétszer annyi szén-dioxid 41 
százalékkal növeli a felhQ nélküli turbulencia 
kialakulásának esélyeit a transzatlanti jára-
tok útvonalán. A kutatók szerint a repülQknek 
több üzemanyagra lesz szükségük, hogy 
elkerüljék a legkockázatosabb helyeket, és 
emiatt hosszabbak is lehetnek az utak.
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Öreg egér ifjúi vérrel

A kor előrehaladtával a vér is öreg-
szik.Nincs ez másként az egerek-

ben sem. A svéd Lund Egyetem egy 
kutatócsoportja a Blood című szakfo-
lyóiratban arról számolt be, hogyan si-
került „újrafiatalítani” öregedő egerek 
vére. 

„Maga az öregedés folyamata az őssejtek 
működésében az idő előrehaladtával bekö-
vetkező változások következménye -- ma-
gyarázta Martin Wahlestedt őssejt-bioló-
gus, a cikk egyik szerzője. – E változások 
egy része végleges, visszafordíthatatlan, ilye-
nek például az őssejt DNS-ében végbemenő 
károsodások vagy mutációk, míg mások, az 
úgynevezett epigenetikus változások foko-
zatosan mennek végbe az egyedfejlődés so-
rán, különféle környezeti hatások (például 
életkor, gyógyszerek, életmód, táplálkozási 
szokások) eredményeként. A szöveti őssej-
tek újraprogramozásával vagy lecserélésével 
azonban ezek a változások visszafordítha-
tók.”

A emberben (s hozzá hasonlóan az 
egerekben) a vér összetétele az öregedés 
során  változik, ezen belül a fehér vérsej-
tek arányaiban a B- és T-limfociták szá-
ma egyre csökken, miközben a mieloid- 

sejtek száma növekszik. A vérképző 
őssejtek a vöröscsontvelőben találhatók, 
szaporodásuk ütemét és fejlődésük irá-
nyát a mikrokörnyezetükben található 
növekedési faktorok és egyéb szabályozó 
molekulák befolyásolják. Az öregedés 
során bekövetkező epigenetikus válto-
zások éppen ezekben a szabályozókban 
hoznak létre változásokat: egyes fakto-
rok felerősödnek, mások mérséklődnek.

„Amennyiben ez valóban így van, akkor 
csontvelő-átültetéssel ez a folyamat vissza-
fordítható: a hatékonyság kritikus tényezője 
a donor életkora. Fiatal donor csontvelőjében 
ugyanis még nem mentek végbe az öregedést 
kísérő epigenetikus változások” – mondta 
Wahlestedt.

Az egerekkel végzett kísérlet sikere 
a kutató szerint bíztató, mert azt jelzi, 
hogy a vér öregedését nem genetikai 
károsodás, hanem olyan epigenetikus 
változás okozza, amely visszafordítható. 

(ScienceDaily) 
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VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A Typotex Kiadó jelentette meg Szabó Csaba: Kamikaze molekulák 
cím_ könyvét, amelynek egy fejezetét kérjük. A megoldást beküldQk 
között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. április 30-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve szü-
letett, Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név beküldQi 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fejezet címének kezdete. 10. ... rabjai; Gárdonyi Géza 
regénye. 11. George Washington követQje az USA elnöki székében (John). 12. 
... Thorpe; Sydneyben három, Athénben két olimpiai aranyérmet nyert auszt-
rál úszó. 13. Czuczor Gergely írói álneve. 14. Allé szélei! 15. Német három-
jegy_ bet_. 16. Holland légitársaság névbet_i. 17. Magyar Nemzeti Galéria, 
röv. 18. A s zöngés párja. 20. Újévi szerencseállat. 24. Gyümölcsöt szárít. 
25. Fél perc! 26. Kincstári Vagyoni Igazgatóság, röv. 27. Református, röv. 
28. Régi gesztenyés pincesoráról ismert község KQszegtQl nem messze. 29. 
Csacsivélemény! 30. Navigation ...; angol hajózási törvény volt. 31. American 
Society of Cinematographers (filmoperatQröket tömörítQ amerikai társaság), röv. 
32. Íz és zamat együtt. 34. A kilenc múzsa egyike, a történetírás pártfogója.

FÜGGQLEGES: 1. Air India, röv. 2. A Rozgonyiak által a XIV. században épített 
erQdítmény FelsQ-Zemplénben. 3. Az USA egyik tagállama, Salt Lake City a fQvá-
rosa. 4. Kenyeret vajaz. 5. Szezonvég! 6. Tim Burton filmje a „denevéremberrQl” 
(1989). 7. Teller ...; atomfizikus (1908–2003). 8. A tantál vegyjele. 9. Egyenjogú-
sítás. 13. Teória. 15. A fejezetcím második része. 17. ... West; néhai amerikai 

színésznQ. 19. Készül a mérkQzésre. 21. A Hiúz (Lynx) csillagkép rövidített neve. 
22. Nagyon régi. 23. GyQrnél torkollik a Rábába. 26. A fejezet címének harma-
dik, befejezR része. 28. A tölgy rokona. 30. ...-darja; korábban az Aral-tóba ömlQ 
folyó. 31. A fölé ellentéte. 33. Indíték. 34. Üres kas! 35. Állathajlék.

Az Élet és Tudomány 13. számában megjelent rejtvény megfejtése: Magyar-
ország elsQ választott királya, Aba Sámuel. A megoldást beküldQk között az 
In Porta Historiae cím_ tanulmánykötet (IPSO Facto - könyvek) egy-egy 
példányát nyerte: Bauer Frigyes (Budapest), Jármai Gyula (Miskolc), Len-
gyel Lajos (Szombathely), PetR P. Béla (Sámsonháza) és Szilágyi Tibor 
(Mikepércs). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

      2013. május 25.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. április 22.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 3. feladvány 
megfejtése

A feladvány szerzQje William 
Meredith, kétlépéses m_ve a 
Dubuque Chess Journalban 
jelent meg 1873-ban. A meg-
fejtés alfája és omegája a d3 
világos bástya helyzete, illetve 
az a8 és a h1 mezQ. A bástyát 
három sötét báb is ütheti, ha 
viszont elmozdítjuk, 1. Be3+?-ra 
Kd5! jön, 1. Bd4+?-ra a király f3-on t_nik el. A vezérrel kell elmozdulni, úgy, hogy 
fenyegessen is, szükség esetén pedig a nagyátlón tudjon mattolni. Ha ezt végig-
gondoltuk, már meg is találjuk a szép 1. Vh8! kulcslépést (fenyeget 2. Vh7 matt.  
Ez jön 1. – Kxd3-ra is.) De mi van, ha a két sötét tiszt üt d3-ra? Akkor a vezér 
bejárja a másik két sarkot is: 1. – Fxd3-ra 2. Va8, 1. – Hxd3-ra 2. Vh1 matt jön. 
Végül az e2 huszár védQlépéseire a vezér visszatér a másik átlón a 2. Vd4 mattal. 

A 3. feladványunk megfejtQi közül lapunk negyedéves elQfizetését nyerte: Fe-
kete Albert (Dévaványa), dr. Kozma Mihályné (Debrecen), Munkácsy István 
(GyQr) és Zagyi Eszter (Gyöngyöstarján). Az elQfizetések 2013. július 1-étQl ér-
vényesek. Akinek nem jó ez az idQszak (mert már elQfizetQ), kérjük, jelezze.



A BTM-Budapest Galéria Benkő Imre és 
Jindrich Štreit utolsó 30 évnyi munkáiból 
rendez válogatást Tükörben, tisztáb-
ban címmel. A két fotográfusban az a kö-ímmel. A két fotográfusban az a kö-mmel. A két fotográfusban az a kö-
zös, ahogyan a körülöttük élő emberekre 
tekintenek, éljenek azok falun, vagy a 

nagyvárosban. A történelem kevéssé törődik a hétköznapi 
emberekkel, nekik viszont ez a hivatásuk. 

A kelet-európai országok számára a szocializmus megta-
pasztalás olyan élmény volt, amit nehezen lehet átadni olya-
noknak, akik ezt csak hallomásból ismerik. Az élet mindig 
és mindenhol élni akar, legyen az dzsungel, középkori her-
cegi udvar, vagy éppen a szocializmus. Megtanuljuk a sze-
mélyes túlélés módjait, kikristályosodnak az optimális élet-
stratégiák a boldoguláshoz és magunk integritásának a 
megóvásához is.

Az abszurd, a groteszk elfogadása, a belőlük fakadó 
derű olyan tapasztalat, amit csak errefelé tanultak meg 
nemzedékek. Ők mindketten mesterei annak, hogy a 
méltóságot és a groteszket, a drámát és a melegséget biz-
tos kézzel válasszák szét, hogy megláthassuk magunkat 
hétköznapjainkban is megünnepelve. A május 19-ig 
látható kiállítás a Cseh Centrum támogatásával, a 
BTM-Budapest Galéria és a Nessim Galéria közös szer-
vezésében valósul meg.

2001-ben volt az utolsó 
olyan fotókiállítás Magyar-
országon, amely azt tűzte ki 
célul, hogy keresztmetszetet 
adjon a hazai kortárs foto-

gráfiai eredményekről. A Műcsarnokban megrendezett 
Országos Fotóművészeti Kiállítás még a fotó legkülön-
félébb műfajait ötvözte.

De mi történt azóta? Az elmúlt tizenhárom év alatt gyöke-
resen megváltozott a fotográfia mind elméleti, mind tech-
nikai szempontból. A többi képzőművészeti ágakhoz képest 
a határok elmosódtak, megkérdőjeleződtek. Olyan nagy 
múltú fotográfiai műfajok szerepe alakult és értékelődött át, 
mint a fotóriport, amely hatást gyakorol a kortárs fotómű-
vészetre, illetve a művészi fotográfiában is megjelent a szo-
ciális felelősség kérdésköre, vagy a társadalomtudatosság.

A Magyar Nemzeti Galériában májusban megvalósuló Az 
új évezred magyar fotóművészete (2000-2013) című 
kiállítás célja annak bemutatása, hogy miként változott meg 
a magyar fotóművészet az ezredfordulót követő időszak-
ban. Milyen folyamatok zajlódtak le a fotóművészeten belül, 
illetve az egyetemes fotográfiai folyamatok hogyan hatot-
tak a magyar alkotókra? Miként hatott a digitális technoló-
gia a kortárs fotóművészetre? A fotográfiai szcénában mi-
lyen folyamatok zajlódtak le a fotó elismertetéséért, illetve 
kiérdemelt rangjának megőrzéséért? Kit nevezhetünk 2013-
ban fotóművésznek? A tárlat szeptember 15-ig várja a 
fotográfia iránt érdeklődőket.

Mint minden évben, idén is 
várja látogatóit a tavaszi Or-
chidea és Bromélia Kiállítás 
a Magyar Orchidea Társaság 
rendezésében a Magyar Mező-
gazdasági Múzeumban.

Ebben az évben a Társaság Indonézia vadregényes tájain, 
sűrű erdőségeiben, a vulkánok lábainál és a tengerparton élő 
szebbnél szebb orchideákat szeretné megmutatni a nagykö-
zönségnek. Indonézia távol esik hazánktól, szinte a világ 
túlsó felén található ez a több mint 17 000 szigetből álló eg-
zotikus, gyönyörű ország, a maga páratlan állat- és növény-
világával. Tudjuk, hogy itt él a szumátrai tigris, és itt műkö-
dik a világ egyik orangutánparkja, ahol évek óta komoly 
erőfeszítések folynak e kihalófélben lévő faj megmentéséért.

Arról már kevesebb szó esik, hogy a „földi paradicsom” hí-
rében álló Indonézia nemcsak ritka állatfajairól híres, hanem 
káprázatosan gazdag növényvilágáról is. E sok szigetből álló 
ország több mint 5000 orchideafaj hazája. Itt fedezték fel 
többek között a manapság oly népszerű lepkeorchideát, a 
Phalaenopsist is. Érdekessége a dolognak, hogy egy holland 
lepkegyűjtő látta meg Indonézia legkeletibb szigetcsoportján 
a faágról lecsüngő, gyönyörű, hófehér virágú orchideát, 
amit első pillanatban pillangónak nézett. Erre utal a növény 
neve is. Az általa adott botanikai névben összevonta az éjje-
li lepkék görög nevét (phalaina) a megjelenést jelentő „opsis” 
szóval, hiszen a növény virágai valóban pillangókra hasonlí-
tanak. Ma már számtalan hibridje elérhető e csodálatos nö-
vénynek, amely az évek során sok otthonban szobanövény-
nyé vált.

A kiállításra április 26-28. között kerül sor, és mint min-
dig, most is lehetőség nyílik arra, hogy a látogatók a jelen lé-
vő hazai és külföldi kereskedőknél beszerezhessék azt az or-
chideát, amire vágynak.

Igazi sivatagi kiállítással 
várja a látogatóit Pécsett a 
Baranya Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága - Ter-

mészettudományi Múzeum Marokkó - Élet a siva-
tag peremén címmel. Kisbenedek Tibor zoológus Ma-
rokkóban rovarászott és az ott gyűjtött élményeit, a fo-
tókat és egyéb érdekességeket 
- kutató társaival, Wágner 
Lászlóval és Ábrahám Leven-
tével együtt - e kiállítás kere-
tében is megosztja a látoga-
tókkal.

A május 14-ig nyitva tartó 
tárlat a Janus Pannonius Mú zeum, a Magyar Ter mé szet-
tu do mányi Múzeum és a Rippl Rónai Múzeum gyűj-
teményéből, valamint Kisbenedek Tibor, Wágner László 
és Ábrahám Levente fotóiból válogat. A növényeket a 
Pécsi Tudományegyetem Botanikuskertje kölcsönzi. 
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Út a függetlenséghez
Az 1820-as évektől az oroszok 
kormányozta Lengyel Királyság-
ban az egyre határozottabban fel-
lépő lengyel nemzeti mozgalom a 
nemzeti függetlenség kérdését ál-
lította a küzdelem középpontjá-
ba, melynek biztos támasza a len-
gyel hadsereg lett.

TéltemetW rovarunk
A Magyar Rovartani Társaság 
2013-ban az Év rovarának a cit-
romlepkét választotta. Bár az idei 
hideg tavaszon a citromlepkék éb-
redése is megkésett, ez a feltűnő 
rovar a hóvirág nyílásával együtt 
jelzi a tél múlását.

Magyarok a „Marson" 
– nyolcadszor
Idén április 6-án rendezték meg a 
Magyar Alkalmazott Mérnöki Tu-
dományok Versenyét a szegedi Dé-
ri Miksa Általános Iskolában. A 
tornateremben építették fel azt a 
„marsi terepet”, ahol kétkerekű ro-
botoknak kellett különböző felada-
tokat megoldaniuk. 

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Dél-afrikai ezerlábú

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
a Külügyminisztérium, az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.
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 KITAIBEL   
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai 

tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: 
Hat fókával kezdődött; Dél-afrikai ezerlábú

Ezerlábúaknak az ízeltlábúak közé tar-
tozó ikerszelvényesek osztályának 
(Diplopoda) azon képviselőit nevezik, 
amelyek teste hengeres (keresztmet-
szetben szinte szabályos kör alakú), 
egyenletesen vastag, és a fej a törzstől 
nem különül el, azaz (nincs nyakuk). 
Kemény kitinvázukat mészberakódás 
merevíti, és szelvényeik oldalán erős 
szagú váladékot termelő védekező mi-
rigyek kivezető nyílásai láthatók. Fejü-
kön egy pár csáp és háromszögletű me-
zőbe rendezett pontszemek halmaza 
van, valamint a táplálkozást végző, 
összetett rágó szájszerv, más néven az 
állkapcsi készülék.

Az ezerlábúak mind korhadékevők, 
elhalt növényi részekkel, lehullott le-
velekkel táplálkoznak, és az avarle-
bontás révén fontos szerepet töltenek 
be a talaj szervesanyag-forgalmában. 
Az ide sorolt három rendnek a világon 
körülbelül 4500 faja ismert, de becslé-
sek szerint ennek a számnak még a 
többszöröse vár felfedezésre a trópusi 
erdők talajában.

A képen látható szivárványszínű ezer-
lábúra a dél-afrikai Namaqua-vidéken 
tett kirándulás során bukkantunk. Ez a 
száraz, sziklás, váltakozva bokros és 
füves terület Fokvárostól északra, a na-
míbiai határ közelében található, s jel-
lemző rá a hosszú nyári szárazság, 
amely a június–augusztusi hónapok-
ban számos állatot kényszerpihenőre 
késztet. Ez a Spirostreptida rendbe tar-
tozó, még leíratlan, a tudományra néz-
ve új faj is az agyagos talaj mélyebb ré-
tegébe ásott kamrába húzódik, hogy 
átvészelje a forróságot és a szárazságot. 
Csak az eső megérkeztével, a növényi 
élet megindulásával bújik elő rejtekhe-
lyéről, hogy a számára kedvezőbb nyir-
kos környezetben táplálkozni és szapo-
rodni kezdjen. 

Kép és szöveg: 
KORSÓS ZOLTÁN



Dél-afrikai ezerlábú


	481jav
	482jav
	483jav
	484-485jav
	486-488jav
	489-491jav
	492-493jav
	494-495jav
	496-498jav
	499-501jav
	502-503jav
	504jav
	505jav
	506-508jav
	509-511jav
	512jav

