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Az idei esztendőben harmadik alkalommal hirdetik meg az 
Ifjú Kócsagőr Programot, melynek célja a természetvédelmi 
tevékenységek bemutatása, népszerűsítése. A 10 hazai nem-
zeti park igazgatósága, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, az Y-Triász, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti 
Igazgatósága konstruktív együttműkö-
désének köszönhetően 2015-ben is szí-
nes programokkal, külföldi tanulmány-
úttal jutalmazzák a program nyerteseit.  
Az Ifjú Kócsagőr Program eddigi sike-
rét bizonyítja, hogy az elmúlt években 
több száz diák jelentkezett a programra, 
és ismerkedhetett meg a „magyar va-
donnal”, illetve a terepi természetvédel-
mi feladatokkal. 

A Prizma Junior különdíjjal jutalmazott Ifjú Kócsagőr 
Program nagy népszerűségnek örvend az Y-generáció köré-
ben.  A kezdeményező Y-Triász, melynek tagjai a Hortobá-
gyi Nemzeti Park Igazgatóság, a 30Y zenekar és a Fürge 

Diák Iskolaszövetkezet, 2013-ban elhatározta, hogy létre-
hozza az Ifjú Kócsagőr Programot, tekintettel a fiatalok ki-
emelkedő szerepére a természetvédelemben. 

A programra jelentkező 18 és 23 év közötti fiatalok egy elő-
válogatón esnek át, majd a továbbjutók részt vehetnek egy 
kéthetes szakmai gyakorlaton egy-egy természetvédelmi őr 
mellett az ország valamelyik, általuk megjelölt nemzeti park-
jában vagy Budapest védett területein. A szakmai gyakorlat 

végén megrendezésre kerülő területi 
döntő nyertesei végül országos döntőn 
mérik össze tudásukat, ahol beszámol-
nak a gyakorlaton szerzett tapasztalatok-
ról, ismereteikről, valamint könnyített 
természetvédelmi őri vizsgát tesznek. 
Ezt követően egy négytagú zsűri választ-
ja ki az ország Ifjú Kócsagőrét. 

Az első helyezett természetvédelmi őr 
és diákja (Matula és Tutajos) nyeremé-
nye egy ingyenes, külföldi tanulmányút 

a Europarc 2015 Konferenciára Ravensburgba, majd ezt kö-
vetően 2 nap a cseh Sumava Nemzeti Parkba. A jelentkezés 
feltételei és részletei a következő internetes elérhetőségen ol-
vashatók: http://ifjukocsagor.furgediak.hu/felhivas-2015/ . 

A SZERKESZTőSég

Kedves Olvasó!
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	 Csángók	papja	legyen	
serény	és	darék

Jászberényben tartott előadást 
a közelmúltban Kinda István, a 
Székely Nemzeti Múzeum fő-
muzeológusa A vallás szerepe a 

moldvai csángó magyarok életében egy-
kor és ma címmel.

A moldvai csángó magyarok pa-
pokról alkotott világképével kap-
csolatban egyebek között elmondta, 
hogy a papság mint a hét szentség 
egyike a páternek olyan különleges 
hatalmat, kiemelt minőséget biztosít 
a római katolikus hívők közösségé-
ben, amely a szentek égi hierarchiá-
jában magasabb értékű az angyalok 
pozíciójánál. Státusát a katolikus 

csángó ember így írja le: „Neki a 
Krisztus, mikor az áldozatot felemeli, 
akkor az ég kettéhasad s a kezibe le-
száll. Ő nagyobb, mint egy angyal. A 
Krisztus az angyalnak a kezibe nem 
száll le, de a papnak a kezibe leszáll.” 
Klézsén úgy tartják, hogy „…  a 
pap ha megfogja zinged szélit, inkább 
levégjad, engedd oda, nem lehet a pap-
pal veszekedjél, mer rosszul jársz, dor fel 
van szentelve.”

Ennek teljes tudatában az egyházi, 
spirituális szolgáltatások mellett a 
pap nyilvánosan állást foglal a csa-
ládok életvezetésével kapcsolatban, 
javaslatokat tesz vagy a büntetőbíró 
szerepét ölti magára. Volt olyan pap, 
akit a klézseiek úgy megszerettek, 
hogy amikor megjött az elhelyezését 
elrendelő levél, hívei őrizni kezdték, 
nehogy el tudjon menni. 

Egybehangzó vélemények alap-
ján a csángó falvakban a jó katoli-
kus pap jellemzői nem a hivatalbeli 
ügyekhez kötődnek, hanem emberi 
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sajátságokban állnak: sokat dolgo-
zik, serény, nem kevély, nem válogat 
az ételben, derék (darék), személye-
sen ismeri az emberek problémáit és 
szóba áll velük. Emellett elfogadóan 
értékelik, ha ő is megiszik egy po-
hár pálinkát, ha van kivel, hiszen ő 
is ember.

Kinda István előadása történelmi 
áttekintést nyújtott Moldva vallás-
térképéről is.

Jelenleg a moldvai magyarság tö-
mege Moldva területén él, mintegy 
120 nagyobb faluban és kisebb fal-
vakban is, kevesebben vegyes la-
kosságként az ortodox vallásúakkal 
együtt.

A moldvai magyarság a múltban 
mindig ragaszkodott az ott lévő 

püspökségekhez. A római katolikus 
egyház azonban kevéssé vette figye-
lembe a moldvai magyarság nyelvét 
és hagyományait, korábban latin, 
aztán román nyelvi kultúrában ok-
tatta a csángókat.

A püspökség gyökere az 1222–
1227. közötti évekre nyúlik vissza, 
amikor megszervezik a mai Moldva 
területén a Milkói Püspökséget. IX. 
Gergely pápa II. Endre király fiához, 
IV. Bélához írt levelében megköszö-
ni az ehhez nyújtott támogatást. A 
tatárjárás nyomán azonban a püs-
pökség megszűnt, s csak jóval ké-
sőbb, Szereten, Laczkó moldvai vaj-
da kérésére létesített V. Orbán 1371-
ben püspökséget. 1413-ban a lengyel 
király és királyné Moldvabánya 
püspöki székhellyé tételét kérte 
Rómától, és 1423 táján XIII. János 
pápa ki is nevezett ide püspöknek 
egy Ryza János nevű lengyel domi-
nikánus szerzetest. A szeretvásári és 
moldvabányai püspökség XV. száza-

di megléte jelentős katolikus lakos-
ság jelenlétéről tanúskodik Észak- 
Moldvában. 

Miután Erdélyben elterjedt a re-
formáció, onnan már kevésbé tud-
ták római katolikus papokkal ellátni 
Moldvát, ezért a XVII. századtól 
római katolikus misszionáriusok, 
hittérítők érkeztek több különböző 
rendből. A legismertebb XVII. szá-
zadi moldvai misszionárius Beke Pál 
volt, aki 1644-ben ment Moldvába, 
és onnan Marcus Bandinus, bosnyák 
származású püspökkel még a tatár-
földi magyar faluba, Csöbörcsökre is 
eljutott. Jászvásáron a moldvai vajda 
támogatásával a jezsuita rend iskolát 
szervezett, igen nagyra törő ambíci-
ókkal indította meg a moldvai misz-

szióját. A jezsuiták és a ferencesek 
mellett a domonkos rend is fontos 
szerepet töltött be Moldva missziói-
ban, közülük azonban csak kevesen 
hirdették az igét magyar nyelven a 
csángóknak.

Moldvában ma hozzávetőlegesen 
260 000 magyar eredetű ember él, 
közülük valamilyen szinten magya-
rul még 60–100 ezren beszélnek, s 
6–7000 vallotta magát magyarnak a 
népszámláláskor.

KELEMEN CSILLA
	
	 Elfogadható-e		

a	fejátültetés	terve?

2017-ben, vagyis két év múlva 
elvégezhetővé válhat az első 
emberi fejátültetés – állítja az O
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Moldvai csángó gyerekek vendégségben a rákosszentmihályi 

templomban

Moldvai csángó magyarok csoportja egy régi búcsúban
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William Mathews, az Amerikai Ideg- 
és Ortopédsebészek Akadémiájának 
elnöke úgy véli: ez ma már nem egy 
elháríthatatlan akadály, hiszen létez-
nek olyan gyógyszerek, amelyekkel 
akár egy teljes láb vagy egy egyszerre 
beültetett szív és tüdő kilökődését is si-
keresen meg lehet akadályozni. 

Canavero egyébként nem az egyet-
len, aki hasonló operáción töri a fe-
jét. A kínai Xiao-Ping Ren (Harbin 
Orvosi Egyetem) nemrég egereken 
végzett el egyszerűbb, de sikeres fej-
átültetést. Ren most azon dolgozik, 
hogy Canavero embereken alkal-
mazni kívánt protokollját – amely-
nek összefoglalóját idén februárban a 
Surgical Neurology International című 
sebészeti szaklap hozta nyilvános-
ságra – egereken, majd majmokon 
tesztelje. Az eljárás során a recipiens 
fejét és a donortestet egyaránt lehű-
tik, hogy meghosszabbítsák a sejtek 
oxigén nélküli túlélési idejét. 

Canavero szerint a műtétet követő-
en arra lesz szükség, hogy a pácienst 
három-négy héten keresztül mester-
séges kómában tartsák a test bármi-
féle mozgásának megakadályozása 
érdekében. Ez is a javasolt műtéti 
eljárás egyik olyan része, amelynek 
megvalósíthatóságával nem min-
denki ért egyet. A kétkedők között 
van például Harry Goldsmith, a Ka-
lifornia Egyetem (Davis) professzo-
ra, aki rendkívül valószínűtlennek 
tartja, hogy az egész operáció valaha 
is megvalósuljon. Ennek egyik oka 
szerinte éppen az, hogy nem lehet-
séges valakit négy héten keresztül 
kómában tartani úgy, hogy utána 
egészséges maradjon. 

olasz idegsebész, Sergio Canavero. A 
torinói Advanced Neuromodulation 
Group orvosa 2013-ban beszélt elő-
ször a nagyszabású és igen rendha-
gyó műtét ötletéről: célja akkor az 
volt, hogy az eljárás lehetősége beke-
rüljön a köztudatba, és az emberek 
elkezdjenek beszélni róla. Idén júni-
usban azonban már a műtét elvég-
zésének konkrét lehetőségeit fogják 
megvitatni az Amerikai Ideg- és Or-
topédsebészek Akadémiájának (Ame-
rican Academy of Neurological and 
Orthopaedic Surgeons; AANOS) 
éves találkozóján. 

Canavero elképzelései szerint a 
fejátültetéssel olyan emberek életét 
lehetne meghosszabbítani, akik-
nél gyógyíthatatlan ideg-, illetve 
izomsorvadás vagy például szintén 
nem gyógyítható és már előrehala-
dott stádiumú daganatos betegség 
alakult ki. A műtét sikere többfé-
le probléma hatékony megoldását 
igényli, ám Canavero szerint a főbb 
nehézségek kiküszöbölése ma már 
egyáltalán nem lehetetlen.

Az eljárás során – amelyet fejátül-
tetés helyett „testátültetésnek” is ne-
vezhetnénk, hiszen a recipiens egy 
új testet kap – először is össze kell 
kötni az agyat az új test gerincvelő-
jével. Állatkísérletekben már sikerült 
igazolni, hogy a polietilén-glikol 
nevű vegyület elősegíti a gerincve-
lői idegek növekedését. Canavero 
agyhalott szervdonorokon vizsgál-
ná, hogy mindez az emberek eseté-
ben is működik-e, ám ezzel kapcso-
latban akadnak szkeptikus vélemé-
nyek is: Richard Borgens, a Purdue 
Egyetem bénuláskutató intézetének 
vezetője például úgy gondolja, hogy 
még ha sikerül is ezzel a módszer-
rel összekapcsolni a recipiens agyát 
a donor testének gerincvelőjével, 
mindez nem lesz elég ahhoz, hogy 
a fejátültetést követően megfele-
lően működő érzékelő és mozgató 
funkciók alakuljanak ki a páciens-
ben. A polietilén-glikol helyett más 
módszerek is lehetségesek (például 
őssejtek vagy a szaglóhámból nyert 
önmegújító sejtek gerincvelőbe jut-
tatása), Canavero azonban a kémiai 
megközelítést tartja a legegysze-
rűbbnek, annak ellenére, hogy az 
eljárás hatékonyságát emberben még 
nem bizonyították.

A másik megoldandó problémát az 
immunrendszer idegen szövetek ellen 
indított kilökődési folyamatai jelentik. 

A műtét során elvégzett módsze-
rek valódi alkalmazhatósága mel-
lett ott vannak még az etikai és jogi 
problémák is. Canavero az Egyesült 
Államokban szeretné elvégezni a 
műtétet – amelyre egyébként már 
többen is önként jelentkeztek –, de 
ha ez nem járható út, akkor Euró-
pában próbálna engedélyt szerez-
ni az operáció végrehajtásához. A 
legkomolyabb problémát egyébként 
szerinte is a fejátültetés etikai vo-
natkozásai jelentik. „Szükség van-e 
egyáltalán egy ilyen műtétre? Egész 
biztosan sokan lesznek majd, akik erő-
sen ellenezni fog ják. Ha a társadalom 
részéről mindenhol egyértelmű elutasí-
tásba ütköznénk, akkor le fogok mon-
dani róla” – nyilatkozta a sebész. A 
júniusi amerikai konferencián any-
nyi bizonyosan kiderül majd, hogy 
mit gondolnak a műtétről a sebé-
szeti szakma nemzetközi szaktekin-
télyei.

ILLYÉS ANDRÁS

	 A	jel	mint	esély

Hazánkban 2017-től törvény 
írja elő a jelnyelv mint tantárgy 
és mint tanítási nyelv használa-
tát. Az Anyanyelv Nemzetkö-
zi Napja alkalmából, az MTA 
Nyelvtudományi Intézete  az 
UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottságával, valamint a Sike-
tek és Nagyothallók Országos 
Szövetségével közösen szer-

vezett nemzetközi konferenciát. A 
standardizációra azért van szükség, 
mert jelenleg a magyar jelnyelv – a 
legóvatosabb számítás szerint is – hét 

N
Y
E
LV

T
U
D
O
M
Á
N
Y

Sergio Canavero
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változatban él, erre nézve azonban 
még nem volt tudományos kutatás. 

A „jelkonszenzus” megteremté-
sében segíthet az a most készülő, 
akadémiai on-line szótár, melynek 
fejlesztéséről Bokor Julianna, Pász-
tor Diána és Tarr Zoltán, az MTA 
Nyelvtudományi Intézet munkatár-
sai számoltak be. A feladat megol-
dásához először szavakat gyűjtöttek 
egyebek között a nemzeti alaptan-
terv és két papíralapú szótár segítsé-
gével. A nyelvi változatok feltérké-
pezése érdekében kérdőíves interjú-
kat készítettek. A legalább három- 
órás beszélgetéseket öt kamerával 
rögzítették, utóbb kielemezve, hogy 
milyen stratégiákat alkalmaztak az 
alanyok, ha nem értették a kérdést 
vagy nem ismertek egy jelet. Az új 
szolgáltatás különlegessége, hogy 
kézformákra is lehet majd keresni, 
ez a lehetőség nemzetközi viszony-
latban is egyedülálló. A felhasználók 
ennek során piktogram-csoportok 
közül választva, a megjelenített ké-
pek és felirataik alapján tudhatják 
meg a kifejezés magyar megfelelő-
jét. Magyar nyelvről szöveg-, szófaj- 
és témaköralapú keresés indítható. 

A munka további részében olyan 
protokollt is szeretnének kidolgoz-
ni, amely lehetővé teszi, hogy a fel-
használók például a wikipédiához 
hasonlóan javaslataikkal bővítsék a 
szótárat. A konferencia résztvevő-
it többek között Tapolczai Gergely 
avatta be a szociolingvisztikai inter-
júk elkészítése során szerzett tapasz-
talatokba. Kiderült, a siket közösség 
nagy része nem tudja, mi a jelnyelvi 
törvény, és annak jelentőségével sin-
csenek tisztában, hogy ez a közlési 
forma kapcsolja őket a kultúrához. 
Nehezen tudják identitásukat és jö-
vőképüket megfogalmazni, azzal 
azonban szinte mindnyájan tisztá-
ban vannak, hogy mindez annak a 
hihetetlen információs szakadéknak 
köszönhető, amelyben eddig a jel-
nyelv korlátozása miatt kénytelenek 
voltak élni. 

Amikor egy siket csecsemő kerül 
a halló családtagok közé, kezde-
tektől szembesül a kirekesztettség 
és az információs deficit frusztráló 
érzésével – emelte ki Asa Helmersson 
az Európai Unióban elsőként meg-
nyitott Svéd Siketiskola vezetője. 
Mint mondta: egy 300 gyermek 
bevonásával elkészült dán kutatás 
adatai szerint a jelnyelvet is isme-

rő siket gyerekek 40 százaléka ír és 
olvas kortársaihoz hasonló szinten. 
A vizsgálatban a gyerekek negye-
de valamilyen egyéb problémával is 
együtt élt, vaksággal, autizmussal, 
tanulási nehézségekkel. Ugyanak-
kor az Egyesült Államokban, ahol 
nincs kétnyelvű oktatás, mint a 
skandináv államokban, ez az arány 
a 10 százalékot is alig éri el. Az erő-
feszítéseknek köszönhetően a svéd 
egyetemeken jelenleg 170 tantárgyat 
oktatnak jelnyelven is. 

Az iskola mellett az elektronikus 
média és a családi környezet támo-
gatását, valamint a tolmácsképzés 
jelentőségét hangsúlyozta Ritva 
Takkinen, a finn Jyvaskylai Egyetem 
nyelvészprofesszora, aki a cochleáris 
implantátumot használó gyerekek 
bilingvális fejlődését tanulmányozó 

kutatásról számolt be. Ennek egyik 
fontos eredménye, hogy azok, akik 
ismerték a jelnyelvet a műtét előtt, 
utána könnyebben tanulták meg a 
hangzó nyelvet. Ezért Finnország-
ban egy ifjúsági program keretében 
nagyszülőket és testvéreket is taníta-
nak a jelnyelvre. 

Ugyanakkor Trude Schermer, a 
Holland Jelnyelvi Központ vezetője 
azokat a nehézségeket sem titkolta 
el, amelyek a kétnyelvű oktatás be-
vezetése során felmerülhetnek. Mint 
mondta, az általános orvosi gyakor-
lat szerint az implantátummal ren-
delkező siketeknek nem javasolják a 
jelnyelv használatát, holott – mivel 
a gyerekek korai fejlődésük során 

elsősorban a gesztusok megértésé-
re támaszkodnak – számukra ez a 
természetes anyanyelv, amelynek 
korlátozásával sérül a társadalmi in-
tegrációjuk. A gazdaság számára ér-
telmes, munkaképes állampolgárok 
sokasága veszik el, egyszerűen csak 
azért, mert a szülők tévesen nem az 
emberi jogi, hanem az orvosi meg-
közelítést gondolják hasznosabbnak, 
de leginkább kényelmesnek, hiszen 
így nem kell megtanulni a kézjele-
ket, és a szomszéd előtt sem kell ma-
gyarázkodni a mutogatás miatt. 

Franz Dotter a Klagenfurti Alpok-
Adria Egyetem Általános Nyelvé-
szeti Tanszékének docense szerint 
azt is érdemes a következő két év-
ben megvizsgálni, hogy az olyan 
speciális módszerek, mint például a 
montessori, milyen feltételek mel-

lett alkalmazhatók a siketek okta-
tásában. Jelnyelvi központjuk saját 
kutatásában az integrált oktatást 
is eredményesnek találták. Megfi-
gyelték ugyanis, hogy halló diákok 
között a tanárok zöme csak azzal a 
gyermekkel tart szemkontaktust, 
akivel éppen beszél, így a többiek 
figyelme elkalandozik, mással fog-
lalkoznak. Siket diákok jelenlétében 
azonban – mivel ők nem hallják az 
akusztikus jeleket – gesztusokkal, 
pillantással kell folyamatos kapcso-
latot tartani. Mindezek a technikák 
pedig végeredményben a halló gye-
rekek tanulmányi átlagára is jó ha-
tással vannak.

Kővágó AngélA
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Az 1,3 millió ember tervszerű, 
jól szervezett, viszonylag gyor-
san végrehajtott megsemmisí-

téséről tudtak ugyan a hadban álló né-
pek politikai és katonai vezetői, a há-
borútól sújtott tömegekhez viszont 
nem jutott el a XX. század első, töme-
ges népirtásának a híre. A nemzetközi 
kutatás máig adós a tragédia részletei-
nek föltárásával.

Hosszú út vezetett a több okra vissza-
vezethető mészárlásokig. Az örmé-
nyek őstörténete ószövetségi időkre 
megy vissza. Apostoluk, Világosító 
Szent Gergely munkálkodása révén 
301-ben az általuk lakott kisázsiai te-
rületeken jött létre a legelső keresztény 
ország. Történelmüket végigkísérte a 
nagy népekkel szomszédország vala-
mennyi negatívuma; a környező kis-
számú nomád népek időnkénti jelent-
kezése szintén csak pusztítást hozott a 
magas keresztény kultúrával rendelke-
ző örmények számára. Csak emlékez-
tetőül, 393–406 között Szent Mesz rop-
nak köszönhető az örmény írás 37 betű-
je, néhány utólag keletkezett. Vala-
mennyi betű számértékkel is 
rendelkezik. Újkori történelmüket a 
több ország területére való széttagoltság 
jellemezte és a népesség nagyobb része 
oszmán fennhatóság alatt élt. A hanyat-

E G Y  N É P C S O P O R T  L E M É S Z Á R L Á S A

AZ ÖRMÉNY GENOCÍDIUM
Az	 I.	 világháború	 kitörésétWl	 kezdve,	 néhány	 hét	
vagy	hónap	alatt	mind	a	frontokon	harcoló	katonák	
tömegei,	mind	a	hátországokban	egyre	több	ínségtWl	
szenvedW	 népek	 olyan	 pusztítással-pusztulással	
szembesültek,	 amely	 a	 szemben	 álló	 és	 egymást	
gyilkoló	 hadviselW	 felek	 hazafias	 lelkesültségét	
gyorsan	 eloszlatta,	 a	 háború	 gyors	 befejezésének	
reményét	pedig	megsemmisítette.	Ebben	a	háborús	
légkörben	 az	 1908	 óta	 hatalmon	 lévW	 ifjútörökök	
elérkezettnek	látták	a	hanyatló	hatalmú	Törökország	
hadba	lépése	után	a	régóta	dédelgetett,	tudományos	mezben	tetszelgW	álmuk,	az	etnikailag	homoge-
nizált	nemzetállam	megteremtését,	aminek	föltétele	–	szerintük	–	a	területükön	élW	örmény	nép	meg-
semmisítése	 volt.	 Idén	 száz	 éve,	 hogy	 megkezdWdött	 az	 örmények	 ellen	 elkövetett	 genocídium.	

ló Oszmán Birodalomból nagy szám-
ban távoztak, a diaszpora lét számos 
közösségnek nyújtott biztonságot. 
Mialatt a Magyar Királyság egyhar-
mada az Oszmán világhatalom pe-
remvidéke volt, Európa pedig a har-
mincéves háborúra készülődött, 
Abbas sah nagyjából 1,5 millió ör-
ményt űzött el ősi szülőföldjéről Per-
zsiába. Szétszóródásuk ellenére ke-
reszténységüket, örmény nyelvüket, 
kultúrájukat, nemzeti tudatukat tu-
datosan megőrizték. Szép példa erre 
a velencei lagunában az örmények 
szigete, a San  Lazzaro, ahol a 
mechitarista szerzetesek az örmény 
nyelvű kéziratok és könyvek gyűjte-
ményével szolgálják népük emléke-
zetét. 

Baljós	elWjelek
Az örményeket sújtó genocídiumnak 
közvetlen előzményei voltak, amelyek 
sejteni engedték a sötét jövőt. Ám az 
emberi gonoszságnak olyan mennyisé-
ge jelentkezett, hogy az magukat az el-
követőket is meglephette. Harminc 
évnek kellett eltelnie, amíg a Fehér-
oroszországban született, zsidó szárma-
zású Raphael Lemkin (1900-1959) 
megalkotta a görög genosz (faj, nép) és 
a latin caedere (ölni) szóból a genocidium 

terminus technicust. 1944-ben megje-
lent könyvében az ifjútörökök és a 
nemzeti szocialisták által elkövetett 
népirtásokat így nevezte. Jogilag a 
nürnbergi perben, majd az ENSZ 
1948. december 8-án elfogadott meg-
egyezésében szerepelt, s lett közkeletű-
vé a XX. század további szakaszában a 
helyi, de totális háborúk során. 

Az Oszmán Birodalom végső ha-
nyatlásakor II. Abdul Hamid szultán 
(1876–1909) sorozatban szenvedte el a 
katonai vereségeket (pl. az oroszok-
tól 1877–1878-ban) és veszített el te-
rületeket a Kaukázusban,  majd a 
Balkán-félszigeten úgy, hogy Euró-
pa felé némi túlzással csak hídfőál-
lás maradt meg 1913-ra. A szultán a 
pániszlám eszmékben vélte megta-
lálni az ellenszert, amely Joseph 
Arthur Gobineau (1816-1882) gon-
dolataiból táplálkozott. Gobineau 
„Az emberi fajok egyenlőtlenségéről” 
írott értekezése a német faji mítosz 
előzménye, az utóbbiak pedig Dar-
win biológiai törvényeit a társada-
lomra alkalmazva hirdették a népek 
között a „természetes kiválasztó-
dást” és a „túlélésért folytatott har-
cot”. Ezek alapján megfogalmazó-
dott a fajilag egységes nemzet gon-
dolata az örmény és a görög kisebb-

Örmény asszonyok gyermekeikkel, 1915

(FORRÁS: LIBRARY OF CONGRESS)
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nyeket. Konstantinápolyban 1900 táján 
nagyjából 300 örmény egyesület léte-
zett: karitatív, iskolai, sport, művészeti, 
irodalmi stb. Az örmények nem ide-
genkedtek a koedukált elemi iskolák-
tól, ami a férficentrikus török társada-
lom szemében veszélyes és bűnös újítás-
nak számított. 

A törökök és örmények mindennek 
ellenére sok helyen békésen éltek egy-
más mellett. A török értelmiség elis-
merte az örmények eredményeit, ám 
ebbe némi irigység keveredett. Ugyan-
akkor figyelmeztető jel lehetett volna 
az Adana város örmény lakosai ellen el-
követett mészárlás 1909-ben, amely 20 
ezer ember halálát jelnetette, ebből 19 
ezer áldozat örmény volt. A törökök rá-
gyújtották a templomokat az oda me-
nekült nőkre, gyermekekre, öregekre.

Az I. világháború kitörése, majd 
Törökország hadba lépése 1914. 
november 1-jén a Központi hatal-
mak (Németország, Osztrák-Ma-
gyar Monarchia) oldalán az ifjútö-
rökök radikálisait hamar ráébresz-
tette arra, hogy az „örmény kérdés”  
megoldása, vagyis a fajilag egységes 
nemzet megteremtésének pillanata el-
érkezett. Ezt az eszmei megfontoláso-
kon túlmenően gazdasági érdekek is 

sugallták. Az örmények vagyonának 
elrablása, kisajátítása az új Törökország 
sikerességét biztosította.

A hadseregbe a 20 és 40 év közötti 
örmény férfiakat túlnyomó többség-
ben besorozták, és belőlük lett az áldo-
zatok első, népes csoportja 1915. janu-
ár-február havában. Mintegy 120 ezer 
mozgósított örmény katona lelte halálát 
a hadseregben. Az esetlegesen fegyverrel 
is ellenállóktól az ifjútörök hatalom így 
megszabadult. Márciusban döntés szüle-
tett az örmény lakosság teljes mértékű 
áttelepítéséről Perzsia irányába, a sivata-
gos területekre. Ekkor indultak el az első 
tehervonat-konvojok, amelyekre vago-
nonként 60–70 személyt zsúfoltak. 
Mindeközben a török sajtó naponta cik-
kezett a parazita-élősködő örményekről, 
akik idegen test, sőt hazaárulók és titok-
ban Oroszország érdekeit képviselik. A 
politikusok az ellenségkép megteremté-
sével mesteri módon manipulálták a tö-
megeket és keltettek hazafias-örményel-
lenes hangulatot. A török társadalom 
legalsóbb, nincstelen rétegéig (balkán 
menekültek) sokan várták, sőt sürgették 
az örmények deportálását, hogy megka-
parintsák földjeiket, házaikat, műhelyei-
ket, kis- és nagykereskedéseiket, taka-
rékpénztáraikat, bankjaikat. 

ség megsemmisítésével vagy legalábbis 
áttelepítésével, aminek történelmi pél-
dájáról már szó esett.

Az Oszmán Birodalom területén az 
örmények három régióban éltek. Ezek: 
Kelet-Anatólia fennsíkjai, a „Hat tarto-
mány” és Kilikia. Konstantinápolyban 
volt a legnagyobb közösségük, 160 000 
főt számlált, néhány negyed csaknem 
teljesen örmény volt. A korabeli statiszti-
kai adatok szerint 1914 előtt 2,1 millió ör-
mény élt 2925 településen, 3400 temp-
lommal, 2000 iskolával rendelkeztek.

Az oroszoktól elszenvedett vereségek 
következtében a Kaukázusból kiszo-
rult nomád cserkeszeket, csecseneket, 
aztán a kurdokat az örmények lakta 
falvakba telepítette a szultán, de a Bal-
kánról is nagy számban telepedtek át 
törökök Kis-Ázsiába. A földművelő 
örményekre állandó fenyegetés nehe-
zedett az újonnan érkezettek részéről, 
amit csak fokozott az 1891-ben szultá-
ni parancsra megszervezett kurd csa-
patok erőszakoskodása. Az elkeseredés 
némi örmény radikális politikától se-
gítve 1894-ben a kelet-anatóliai láza-
dáshoz vezetett, amelyet véres megtor-
lás követett 1895-ben és 1896-ban. A 
törökök 300 falut elpusztítottak, a le-
gyilkoltak számát 100 ezer és 300 ezer 
közé teszi az utókor, az iszlám hitre 
kényszerítettek száma szintén jelentős 
volt. Az örmények hátrányára szolgált, 
hogy a cári Oroszország sem kedvelte 
őket és a törökországi görög kisebbség-
gel ellentétben ők nem támaszkodhat-
tak anyaországra.

ElsWség	és	irigység
Az örmények a földművelés mellett ke-
reskedelemmel, nagykereskedéssel, 
iparűzéssel foglalkoztak, a modern-
nek számító kisiparban élenjártak, pél-
dául a fényképészek szinte kivétel nél-
kül örmények voltak, ide értve a szultán 
udvari fotósait. A társadalmi beilleszke-
désüket iskolázottságuknak, nyelvi is-
mereteiknek köszönhették. Az örmény 
tanulók anyanyelvük mellett sokszor 
jobban ismerték a török állam hivatalos 
nyelvét török kortársaiknál. Nyugati 
nyelvek közül legtöbben a franciát be-
szélték. Ez a mondhatni „társadalmi el-
sőség” kivívta az elmaradott, művelet-
len, szegény néprétegek irigységét, ami 
lehetővé tette a tömegek manipulálását. 
A társadalmi darwinisták idegen test-
nek tekintették a maguk közösségeit 
nyugati mintára megszervező örmé-

Örmény túlélQ 
szemléli  

a genocídium 

pusztítását, 1916 

(FORRÁS: ÖRMÉNY 

GENOCÍDIUM 

MÚZEUMA)
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vel sikerült 1915. április 20-tól május 
16-ig, az orosz cári seregek megér-
kezéséig ellenállni, majd a lakosság a 
hegyekbe menekült. A Fekete-ten-
ger déli partvidékén három város az 
örmények tömeges vízbefullasztásá-
ról lett hírhedtté. A nyári hónapok-
ban már a teljes örmény népesség 
úton volt a kényszermunkatáborok, a 
sivatagi táborok vagy a kivégzőhe-
lyek felé, Konstantinápoly és Szmirna 
örmény lakossága egy részének kivé-
telével, mert a hatóságok szerint a ke-
gyetlenkedések esetleg részvétre han-
golták volna a polgári életformát és 
kultúrát elért városi lakosságot. 

A holttestek – az áldozatok hatal-
mas száma miatt – temetetlenül ma-
radtak. A hegyvidékek barlangjai 
azért váltak a tömegmészárlások 
színhelyeivé, mert a bejárat ellenőr-
zése miatt menekülésre nem nyílt al-
kalom és kevés számú fegyveres a 
fegyvertelenek sokaságával tudott 
végezni. Kedvelt kivégzési mód volt 
a vízbefojtás, amikor tizesével össze-
kötözték az áldozatokat és a közeli 
folyókba dobták a menekülésre kép-
teleneket. Az Eufrátesz és a Tigris 
folyók ily módon sokezer örmény-
nek a holttestét vitték-görgették a 
tenger felé. 

KésWbb	a	törökök	is	elítélték
Több mint 1 millió örmény, főként 
öregek, nők, gyermekek indultak el 
áprilistól szeptemberig a táborok felé, 
de legtöbbjük a biztos halál felé mene-

Ítélet	nélkül
A jól megtervezett és vaskézzel végre-
hajtott intézkedéseknek semmi nem 
állhatott útjába. Ezért egyazon napon, 
1915. április 24-25-én éjjel Konstanti-
nápolyban és a nagyobb városokban 
százával tartóztatták le és hurcolták el 
az örmény értelmiséget: politikusokat, 
a papságot, a szellemi munkát végzők 
seregét a nyomdászokig bezárólag. A 
fizikai megsemmisítés magában fog-
lalta a kulturális megsemmisítést is. Az 
értelmiséget bebörtönözték, majd bár-
mi ítélkezés nélkül kivégezték, nehogy 
a külföld tudomást szerezzen a népir-
tásról. Diplomáciai körökbe természe-
tesen eljutottak a hírek, de az illetéke-
sek jobbnak vélték hallgatni.

Az Igazságügyi Minisztérium bele-
egyezésével a török börtönökben ra-
boskodó közbűntényesekből és cser-
kesz meg kurd harcosokból különít-
ményeket szerveztek, akik a konvojo-
kat fosztogatták, a kitelepítetteket 
halomra gyilkolták. Összesen 300 
konvoj szállította a deportáltakat a szí-
riai sivatagban felállított sátortáborok-
ba. Az anatóliai és egyéb falvakban 
megmaradt férfiakat a helyszínen 
gyilkolták le a különítmények, a nő-
ket, gyermekeket gyalog, sokszor a 
sínek mentén terelték a számukra 
kijelölt táborok felé. A „természetes 
kiválasztódás” olyan arányú volt, 
hogy e gyalogos menetoszlopok 15–
20 százaléka érkezett csak célba, a 
többiek útközben haltak meg éhség-
től, szomjúságtól, betegségtől, fá-
radtságtól. Az úton végig kiszolgál-
tatottak voltak a kegyetlenkedő kü-
lönítmények, szabadcsapatok vé-
rengzéseinek. A túlélőket a 
rögtönzött táborokban olyan körül-
mények fogadták, hogy a ragályos 
betegségek következtében naponta 
több százan haltak meg. A nők és a 
gyermekek közül azok élték túl a 
szörnyűségeket, akiket a nomád tör-
zsek harcosai vagy a törökök elrabol-
tak rabszolgának. Előfordult azonban 
olyan is, hogy a török ismerősök, 
szomszédok elbujtatták a menekülés-
re képteleneket, saját biztonságuk 
kockáztatásával. A menekülésre csak 
a keleti határok mentén élők gondol-
hattak, főként a Kaukázus hegyvidé-
ke nyújtott erre lehetőséget.

Az ellenállás ritka kivételnek szá-
mított. Van városában a környék 
falvaiból odamenekültek segítségé-

telt. A belügyminiszter, Talat pasa, aki 
a deportációt irányította, s annak min-
den részletét ismerte, 1916. február 22-
én rendelte el az Anatóliában még élet-
ben maradt vagy a táborokban tengő-
dő örmények likvidálását. Ez volt a 
népirtás második szakasza. 1916. júliusa 
és decembere között a Deiz ez-Zor ne-
vű, sivatagi gyűjtőtáborban közel 200 
ezer örményt gyilkoltak meg a Külön-
leges alakulat főként csecsenekből álló 
csapatai, a lőszerrel való takarékoskodás 
miatt szúró-vágó fegyverekkel. Hakki 
tábornok jelenlétében 1916. október 24-
én kétezer árva gyermeket kötöztek 
össze kettesével és lökték be őket az 
Eufrátesz folyóba. Néhány hét múlva 
az Eufrátesz mentén létrehozott tábo-
rok teljesen kiürültek. Ezzel az örmény 
nép kálváriája nem szűnt meg, de a 
nagy üldözés ideje lezárult. Közel 1,3 
millióan haltak meg, összesen hétszáz-
ezren maradtak életben. Konstantiná-
polyban nyolcvanezren, Szmirnában 
tízezren, az Aleppo–Homs–Damasz-
kusz-vonalon százezren.

A török hatóságok a népirtást a hábo-
rú után jobbnak látták elítélni, inkább 
kül-, mint belpolitikai okok miatt. Az 
első per 1919. február 5-én kezdődött 
Konstantinápolyban, a fővádlott Ke-
mal bej többezer örmény életét oltatta 
ki. A halálos ítéletet április 10-én haj-
tották végre nyilvánosan, tízezres tö-
meg jelenlétében, amely ártatlan már-
tírként ünnepelte a véreskezű 
alprefektust. A következő perben (1919. 
április 28-július 5.) Talat pasa, Enver 
pasa ifjútörökök és társaik felett mond-
ták ki a halálos ítéletet távollétükben. 
A perek valójában az igazságszolgálta-
tás megcsúfolásának bizonyultak. Az 
elítéltek azonban nem kerülhették el 
sorsukat. A Nemesis nevet viselő ör-
mény kommandó bosszúból előre el-
tervezett gyilkosságokat hajtott végre: 
1921. március 15-én végzett Talat pasá-
val Berlinben, Enver pasát pedig a Vö-
rös hadsereg örmény osztaga likvidálta 
1922. augusztus 4-én Tadzsikisztánban. 
Kevesen álltak ki az örmények mellett, 
közéjük tartozott a nagy világégésben 
folyamatosan semlegességre törekvő 
XV. Benedek pápa (1914–1922). 

XV. Benedek először 1915. december 
8-án szólt az örményeket sújtó üldözé-
sekről, népirtásról. A megmenekültek 
hálából 1921-ben Konstantinápoly 
egyik terén a pápának szobrot emeltek. 

TÖRÖK JÓZSEF

XV. Benedek pápa szobra Isztambulban 

(FORRÁS: WIKIPEDIA)
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Biológiai értelemben a hibrid két 
különböző csoporthoz tartozó 
élőlény kereszteződéséből vagy 

keresztezésével létrejött, mindkét szülő 
genetikai tulajdonságát hordozó utód 
és annak utódai. A legelterjedtebb fel-
fogásban a kereszteződött csoportok 
általában különböző fajok, de a más 
szintű taxonok kereszte-
ződése során létrejövő 
egyedeket is hibrideknek 
nevezzük. A hibridek tu-
lajdonságai általában át-
meneti jellegűek. Az álla-
tok körében természetes 
körülmények között leg-
gyakrabban a különböző 
fajok, alfajok elterjedési 
területeinek határán jön-
nek létre hibridek. 

Hátrányok
A legtöbb esetben a hibri-
dizáció zsákutcának bizo-
nyul a természetben. Ez 
több okra vezethető visz-
sza. A hibridizáció egyik 
fő akadálya az, hogy az 
érintett fajok genetikailag 
túl távol állnak egymás-
tól, kromoszómaszámuk 
eltér és megnőhet a halálos 
kimenetelű mutációk gyakorisága is. 
Ilyen körülmények között az utódok 
általában terméketlenek lesznek, mint 
például az öszvér. 

A másik probléma, hogy a hibridek 
egyedszáma jelentősen kisebb a szülő 
fajokéval szemben, így populációge-
netikai szempontból is jócskán hát-
rányban vannak azokkal szemben. 
Előfordulnak azonban olyan esetek 
is, amikor a hibridben megjelenő új 
génkombinációk javítják az egyed 

versenyképességét más fajokkal 
szemben, és az állat akár olyan felté-
telekhez is tud alkalmazkodni, ame-
lyekhez egyik szülőfaj egyedei sem 
voltak képesek.

A biológiai sokféleség védelmének 
egyik legnagyobb problémáját a bete-
lepített fajok terjedése és megtelepedé-

se jelenti. Az erőforrásokért való ver-
seny és a betegségek átvitele mellett a 
fajok közti hibridizáció és az azt követő 
idegen gének introgressziója (utóbbiról 
lásd múlt heti írásunkat – A szerk.) kri-
tikusan veszélyeztethetik az őshonos 
fajok populációinak genetikai alkal-
masságát és hosszú távú életképességét. 
A mitokondriális DNS (a továbbiak-
ban: mtDNS) anyai ágon öröklődik, 
nélkülözve a hím hozzájárulását. Így a 
nukleáris és mtDNS-géntranszfer azo-

nosítása hatékony eszközöknek bizo-
nyultak a fajok közötti hibridizáció 
előfordulásának meghatározásában. 

Ír vérvonal
Az európai mezei nyulat (Lepus 
europaeus) még a rómaiak jelenléte előtt 
telepítették be Nagy-Britanniába va-

dászat céljából. Írországban 
azonban egészen a XIX. század 
második feléig nem volt jelen, 
amikor is szintén nyúlvadászat 
céljából történt meg a betelepí-
tés. Nem zárható ki, hogy to-
vábbi, fel nem jegyzett betelepí-
tések is zajlottak.

A havasi nyúl (Lepus timidus) 
egykor széles körben élt Észak-
Európa nagy részén. Az utolsó 
eljegesedés óta a faj elterjedése 
elszórt, töredékes elosztást mu-
tat, mely magába foglalja Íror-
szágot, Skóciát, az Alpokot, Ke-
let-Lengyelországot, Norvégiát, 
Finnországot, a balti államokat 
és Oroszországot. Az éghajlat-
változások mellett az európai 
mezei nyúllal kapcsolatos 
interspecifikus kölcsönhatások-
nak is fontos szerepük lehetett a 
havasi nyúl populációjának és el-
terjedésének csökkenésében. Jól 

példázza ezt Svédország esete. Az or-
szág déli részére európai mezei nyula-
kat telepítettek be a 1800-as évek kö-
zepén. Ezek leszármazottai mára kiter-
jesztették elterjedési területüket észak-
ra, kiszorítva az őshonos havasi 
nyulakat. A két faj hibridizációja jól is-
mert, a hím európai mezei nyúl képes 
párosodni a nőstény havasi nyúllal, ter-
mékeny utódokat létrehozva. Svédor-
szágban mindenesetre az alom na-
gyobb arányú elvesztése, a hímek közti 

M E Z E I  N Y U L A K  É S  A  H I B R I D I Z Á C I Ó

BONYOLULT 
ROKONSÁG

A biológusok becslései szerint az állatfajok 10 százaléka, a növényfajoknak pedig legfeljebb 25 szá-

zaléka	két,	egymástól	eltérW	faj	keveredésébWl	jött	létre.	EbbWl	adódóan	a	hibridizáció	a	genetikai	
rekombinálódáson	keresztül	fontos	eszköze	az	evolúciónak	is.	Ám	éppen	emiatt	veszélyeztetheti	is	a	
biológiai	sokféleséget,	hiszen	fajok,	változatok	átalakulásához	vagy	eltenéséhez	ugyancsak	vezethet.

Nyulak a paderborni katedrális ablakán
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tellita DNS-adatok elemzése több 
mint 1100 nyúl esetében sem szolgálta-
tott semmiféle bizonyítékot az európai  
mezei nyúl jelenlétére Írország-szerte. 
Következésképpen az európai mezei 
nyúl korlátozott földrajzi eloszlására 
irányuló megfigyelések és a korláto-
zott hibridizáció terjedése azt mutat-
ják, hogy a faj nem terjedt messze a be-
telepítés pontjától. Ez jelezheti azt is, 
hogy a Mid-Ulster-i mezei nyúl eredete 
viszonylag friss, vagy azt, hogy az ősho-
nos ír havasi nyúl jobb ökológiai verseny-
társ, mint a többi havasi nyúl máshol – 
például a svédországiak –, és ezzel korlá-
tozzák a betelepített fajok terjedését.

Egy további tanulmány viszont a be-
telepített európai mezei nyúl és az ős-
honos ír havasi nyúl vadonban való 
spontán hibridizációját bizonyította Ír-
országban. Az eredmények alapján a 
hibridizáció kétoldalú és a vizsgált 

verseny és a keveredés tartósan gyéríti 
a havasi nyúl népsűrűségét, ami lehető-
vé teszi, hogy az európai mezei nyúl 
váljon uralkodóvá. 

Az ír havasi nyúl (Lepus timidus 
hibernicus) Írországban az egyetlen ős-
honos rágcsáló, amely morfológiailag, 
ökológiailag, magatartási szempont-
ból és genetikailag is elkülönül a többi 
havasi nyúltól. Ez az elmúlt 30 000 – 
65 000 évben fennállt elszigeteltségé-
nek köszönhető, aminek következtében 
egyedülálló evolúciós vonalat képvisel, 
természetvédelmi értéke kiemelkedő.

Egy 2005-ben, az ismert betelepítési 
helyszíneken elvégzett tanulmány arra 
enged következtetni, hogy az európai 
mezei nyúlnak csak két populációja 
maradt fenn Észak-Írországban. Esze-
rint egy jelentős populáció található 
Lough Neagh-tól nyugatra és egy ki-
sebb populáció él Newtownstewart-
hoz közel. A kutatók – Neil Reid és Ian 
Montgomery  – megállapították, hogy 
az ír és az európai nyúl valószínűleg 
erős ökológiai versenytársai egymás-
nak az élőhelyért Közép-Ulsterben. 
Ráadásul a L. europaeus x L. t. hibernicus 
legalább egy feltételezett hibridjét leír-
ták a múltban.

Elütött minták
Az etológiai és fenotípusos megfigye-
lések is megalapozzák a gyanút, hogy 
a két faj keveredett a természetben az 
Ír-szigeten. Ezzel ellentétes eredmény-
re jutott Prodöhl és kutatótársai, ami-
kor 2006-ban elvégezték 100 nyúl 
mtDNS-szekvenciáinak vizsgálatát, 
de nem találtak semmiféle bizonyíté-
kot a fajok hibridizációjára vagy részle-
ges hibridizációjára, azaz intro gresszió-
jára Írországban. Továbbá a mik ro sza-

minták 18 százalékában megmutatko-
zik. Mivel a minták beszerzése közúti 
közlekedési balesetek során történt, 
nem lehetséges hozzárendelni pontos 
morfológiai azonosítást az egyes hibri-
dekhez. Továbbá, az opportunista 
mintavételi stratégiából adódóan nem 
lehetett megállapítani, hogy a hibridek 
első generációsak vagy visszakereszte-
ződés következtében csak részleges 
hibridekről van szó. Minden jel arra 
utal azonban, hogy a hibridek legna-
gyobb valószínűséggel az első generá-
cióhoz tartoznak. Ha az európai mezei 
nyulat Észak-Írországba az utóbbi idő-
ben telepítették be, akkor ez azt jelenti, 
hogy a hibridizáció komoly veszélyt je-
lent az ír havasi nyulakra. Ellenben ha 
a meglévő mezeinyúl-állomány az 
1800-as évek során betelepített egye-
dek leszármazottja, a korlátozott föld-
rajzi elterjedésük azt mutatja, hogy a 

Nyúlvadászat (Wenceslas Hollar metszete,   XVII. század)

Európai mezei nyúl (MIKE RAE FELVÉTELE) A havasi nyúl (JOHN FIELDING FELVÉTELE)
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hibrideknek csökkent a szaporodási al-
kalmasságuk. Így a hibridizáció ellenére 
mindkét faj képes lehet fenntartani saját 
genetikai integritását. Jelenleg nincsenek 
olyan adatok, amelyek megfelelően alá-
támasztják az egyes hipotéziseket, kö-
vetkezésképpen több munkára van 
szükség, hogy teljes mértékben megálla-
pítsák a fenyegetést, amit a fajok közötti 
hibridizáció jelent az őshonos ír nyúlra.

Mivel az ökológiai verseny és a fajok 
közötti hibridizáció által az Észak-Íror-
szágban jelenlévő mezeinyúl-populáci-
ók lényeges kockázatot jelenthetnek az 
őshonos ír havasi nyúl ökológiai biz-
tonságára és genetikai integritására, to-
vábbi kutatásokra van szükség a jelen-
ség megismeréséhez és egy hatékony 
program kidolgozására az őshonos faj 
genetikai megóvása érdekében.

Korzikai körkép
A korzikai mezei nyúl (Lepus corsicanus) 
rendszertani elhelyezkedését mindig is 
viták kísérték. A fajt először 1898-ban 
említi meg Korzikán William Edward 
de Winton, aki úgy gondolta, hogy a faj 
megtalálható még Közép- és Dél-
Olaszországban is. Később úgy vélték, 
hogy ez egy alfaja a L. europaeousnak, 
azaz az európai mezei nyúlnak. A leg-
újabb morfológiai és genetikai kutatá-
sok bebizonyították, hogy a korzikai 
mezei nyúl önálló rendszertani egysé-
get képvisel, annak ellenére, hogy szá-
mos hasonlóságot mutatott a spanyol 
mezei nyúllal, a Lepus castroviejoival. 

A XXI. század elején Francesco Maria 
Angelici és Luca Luiselli megvizsgálta a 
korzikai mezei nyúl elterjedését az Ap-
pennini-félszigeten és Szicíliában is. 
Eredményeik szerint a korzikai minták 
szekvenciái szoros hasonlóságot mutat-
nak a Közép-Olaszországból származó 
szekvenciákkal, ami valószínűsíti, 
hogy az olasz nyúlpopuláció Korziká-
ból származik. Megállapították, hogy 
a faj még nemrég van jelen ezekben a 
régiókban, de a faj sűrűsége erőteljesen 
csökkent az elmúlt időszakokban.

Néhány későbbi vizsgálat azonosítot-
ta a korzikai mezei nyulat mint egye-
düli fajt a névadó szigeten. Bár ezek a 
vizsgálatok azt mutatták, hogy az 
egyetlen nyúlfaj Korzikán, tudvalevő, 
hogy a vadásztársaságok különböző ré-
giókból több ezer nyulat telepítettek 
oda. Így találhatók állományai az euró-
pai mezei nyúlnak az egész szigeten és 
ibériai mezei nyulak (Lepus granatensis) 

a déli parton. Míg Észak-Korzikán 
1995-ben megállt az európai mezei 
nyúl betelepítése, a déli régióban to-
vább folytatódott. Pietri szerint a 
Lepus europaeus a szigetre az utóbbi 30 
évben érkezhetett például Közép- és 
Kelet-Euróbából, illetve Franciaor-
szágból. Ez újabb vizsgálat lefolytatását 
tette szükségessé. A cél az volt, hogy 
felmérjék, milyen nyúlfajok jelentek 
meg Korzikán, és ezek közül melyik 
érvényesül legjobban.  A bevezetőben 
említett genetikai vizsgálati módszere-
ket alkalmazva végül azonosították a 
vadászok által hasznosított fajokat egész 
Korzikán. A kutatási eredmények azt 
mutatják, hogy a korzikai mezei nyúl le-
het a meghatározó a szigeten (északon 
mintegy 96 százalékban), de az európai 
és az ibériai mezei nyúl egyedei is jelen 
vannak bizonyos számban. Eszerint a 
Lepus europaeus jelenléte Korzikán a szi-
get középső és déli részeire korlátozó-
dott: Figarin és Valle-di-Mezzanában 
azonosították egyedeit, vagyis a két te-
rületen természetes szaporulat van jelen.

Továbbá az eredmények azt is kimu-
tatták, hogy ezek a fajok hibridizálód-
tak. Három esetben észleltek eltérést a 
mtDNS és a nukleáris marker között. 
Utóbbi elemzése azt sugallja, hogy 
ezek az egyedek részben az európai 
mezei nyúltól, részben pedig a korzikai 
mezei nyúltól származnak. A kutatók 
nem zárják ki annak a lehetőségét, 
hogy az első egyed Észak-Spanyolor-
szágból települt be, ahol az ibériai me-
zei nyúl és az európai mezei nyúl kö-
zött hibridizáció fordult elő. A második 
kimutatott egyed pedig Calcatoggióban 
fordult elő. A fentiekből látható, hogy a 
hibridizáció adott esetben komoly fe-
nyegetést jelenthet a genetikai diverzi-
tásra, mert összemoshatja az egyes po-
pulációkra jellemző egyedi jellegeket. 
Ezt a veszélyt felismerve létrehoztak 
egy hatékony kezelési tervet, mely segít 
megőrizni a Lepus corsicanus génállo-
mányát.

KUSZA SZILVIA 
 BAGI ZOLTÁN

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támoga-
tást biztosító rendszer kidolgozása és m_ködte-
tése konvergencia program cím_ kiemelt projekt 
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társ i-
nan szírozásával valósul meg.

ÉT-ETOLÓGIA

A	bölcsWben	eldWl	a	sorsuk

Az örökítőanyag (DNS) kémiai mó-
dosításával sikerült szabályozni kuta-
tóknak a floridai ácshangyák méretét. 
A gének információtartalmát a módo-
sítás nem érintette, csak az aktivitásuk 
változott.

A floridai ácshangyának kétféle dol-
gozója van. A hat milliméternél kiseb-
bek gondozzák a lárvákat és táplálékot 

keresnek, a körülbelül kétszer akkora, 
erős rágójú példányok viszont a ragado-
zókat tartják távol. Genetikailag nem 
különböznek egymástól, de akkor mi 
okozza a testméretük eltérését? Kanadai 
kutatók azt feltételezték, hogy epi ge ne-
ti kai folyamatok állnak a háttérben. A 
sejtek általában a DNS metilációjával 
érik el, hogy bizonyos gének ki- vagy 
bekapcsolt állapotban legyenek, vagyis 
készüljön-e róluk géntermék. Így alakul 
ki a sejtek felépítése és funkciója is, ezért 
lehetséges, hogy ugyan minden sejtünk 
ugyanazt a DNS-t tartalmazza, a zsír-
sejt mégis másképp működik, mint a 
szívizomsejt. A metiláltság növelése ki-
sebb hangyákat eredményezett, a csök-
kentése viszont nagyobbakat. Ez nem 
jelenti azt, hogy minden egyes gén 
metiláltsága egyformán változott. A ki-
csi hangyákban például az EGFR nevű, 
a növekedésben szerepet játszó gén 
metiláltsága jelentősen csökkent. Ennek 
a génnek a blokkolásával nagyobbra nő-
nek a hangyák.

Természetes körülmények között az, 
hogy egy hangya milyen típusú dolgo-
zó lesz, főként attól függ, hogy mennyi 
táplálékot és gondoskodást kap lárva-
korában. Az utánpótlás gondozása va-
lószínűleg a kísérlet által feltárt mecha-
nizmussal fejti ki hatását.

Kubinyi EniKő

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/14   427



428   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/14

döntöttem a pszichológia szak befeje-
zése, illetve a kutatói pálya mellett.

Akkoriban indult a Pszichológiai Inté-
zetben egy öregedéssel foglalkozó pá-
lyázat megvalósítása, amely több kuta-
tócsoport összefogásával futott. Erede-
tileg erre a programra vettek fel, de 
időközben annyira megszerettem a té-
mát, hogy a pályázat lezárása után kér-
tem a főnökömet, hadd foglalkozzam 
továbbra is ezzel a területtel. Ő egyre 
nagyobb teret adott nekem, hogy meg-
valósítsam a saját elképzeléseimet. 

Jelenleg önállóan dolgozom, így a 
kutatómunka minden fázisát kiélvez-
hetem. Én találom ki, milyen témával 
szeretnék foglalkozni, mi az, ami szá-
momra és persze szélesebb körben is 
elég érdekes ahhoz, hogy éveket 
szánjak rá, és nem utolsósorban tá-
mogatást lehessen rá szerezni. Az ön-
állóság tehát arra is kiterjed, hogy pá-
lyázatot is írok, s ha sikerül megnyer-
ni, elindulhat a kutatás. A jelenlegi 
kutatásaim arról szólnak, milyen vál-
tozásokat okoznak a kognitív trénin-
gek az agy működésében. 

Egészséges személyeknél főként idős-
korban van ennek jelentősége, amikor 
az agyban bizonyos területek már ke-
vésbé jól működnek az emberek több-
ségében. Például kevésbé rugalmasan 
oldanak meg feladatokat, kevésbé 

tudnak az emlékezetükben megtarta-
ni dolgokat. Ilyenkor felmerül a kér-
dés, hogyan lehetne javítani ezeket a 
folyamatokat, illetve egyre többen 
gondolkodnak a megelőzésben, azaz 
hogyan kerülhetnék el a leépülést.
– Hogyan tudja ezeket a változásokat 
vizsgálni?
– A tréninges kísérletekre több alka-
lommal jönnek vissza ugyanazok a 
résztvevők, így már szinte személyes 
kapcsolat alakul ki köztünk. Én ve-
szem fel velük a pszichológiai teszte-
ket, az asszisztensünk pedig segít az 
EEG regisztrálásában. 

Elektródákat rakunk fel a kísérleti 
alanyaink fejére, s azt vizsgáljuk, 
mely agyi területek hogyan aktivá-
lódnak, miközben viszonylag egysze-
rű feladatokat hajtanak végre. Ami-
kor egy inger jelenik meg a képer-
nyőn (például betű és szám párosa), 
amivel feladatuk van, akkor az EEG-
ben meghatározott időtartományok-
ban negatív és pozitív irányban kité-
rés figyelhető meg. Ezek a kompo-
nensek bizonyos pszichológiai folya-
matokhoz kapcsolhatók (például 
figyelem, munkaemlékezet), s abból, 
hogy az agy melyik részén milyen 
amplitúdóval, milyen la ten ciá val – 
azaz hány milliszekundummal az in-
ger után – jelennek meg, a feldolgo-

– Fiatal kora ellenére az időskori 
kognitív változások pszi cho fi zi o ló-
giá jával foglalkozik. Hogyan talált 
rá erre a témára? 
– Harmadéves voltam az ELTE bioló-
gia-kémia szakán, amikor úgy érez-
tem, hogy a „hivatalos” órák nem elé-
gítik ki az érdeklődésemet, s elkezd-
tem keresgélni egyéb lehetőségeket. 
Ekkor találtam rá a pszicho fi zi o ló gi-
ára, illetve bekapcsolódtam Bányai 
Éva tanszékének munkájába. Tőle na-
gyon sokat tanultam a pszichológiáról 
és a kísérletezésről, és értelemszerűen 
adódott, hogy nála írjam a szakdolgo-
zatomat. Közben azonban megbete-
gedett, s beajánlott Molnár Márkhoz, 

hogy az ő segítsé-
gével fejezzem be 
a munkámat. Így 
kezdtem el az 
MTA Pszichológiai 
Kutató intézetébe 
járni, ahol egyre 

több időt töltöttem a laborban, s nem-
sokára már kutatóként dolgoztam ott.

Mivel sok órát hallgattam a pszicho-
lógián, úgy gondoltam, el is végezhe-
tem ezt a szakot. Időközben ugyan 
elkezdtem tanítani is a biológiát és a 
kémiát, de egy év után beláttam, 
hogy választanom kell. Túl sok min-
dent csináltam egyszerre, s ekkor 
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zal is járna, hogy más feladatokban is 
javulna a teljesítményünk. A legutóbbi 
kísérletsorozatunkban alkalmazott 
feladatban ugyan sikerült elérni 
transzferhatást a gyakorolthoz hasonló 
feladatokban, de azokban a helyzetek-
ben, ahol a feladat szerkezete jelentő-
sen eltért, már nem volt kimutatható 
javulás. A célunk tehát olyan feladatok 
tervezése, amelyek hozzásegítenek ah-
hoz, hogy a mindennapi élet kihívása-
ihoz sikeresen alkalmazkodjunk. 
Ezeknek a feladatoknak fontos eleme, 
hogy változatosak legyenek, nehézségi 
szintjük alkalmazkodjon az aktuális 
teljesítőképességhez, a gyakorolt és a 
transzfer feladatok átfedő idegrend-
szeri területeket használjanak. A kuta-
tásoknak a jövőben arra kell irányulni-
uk, hogy minél inkább a mindennapi 
élethelyzeteket segítsék.

Jelenlegi tudásunk szerint a kog-
nitív tréningeknek védő hatásuk 
van a kognitív hanyatlással és a de-

men ciá val szemben. Nem szabad 
azonban elfeledkezni arról sem, 
hogy a fizikai aktivitás (például 
sport, séta, tánc, jóga) is számos 
olyan folyamatot aktivál az ideg-
rendszerben, melyek javítják a 
kognitív működést. Így a kétféle 
tréning együttes alkalmazása a 
leghatásosabb módja a szellemi le-
épülés megelőzésének.

TRUPKA ZOLTÁN

a változások még egy év múlva is ki-
mutathatók voltak, pedig akkor már 
rég nem gyakoroltak. A tréningben 
nem részesülőknél viszont nem volt 
megfigyelhető változás.
– A kutatásoknak milyen tanulságai 
vannak és maguk az érintettek ho-
gyan tudják kezelni a változásokat?
– Az eredmények egyértelműen iga-
zolják, hogy az agy időskorban is 
megtartja plaszticitását, tehát nem 
szabad beletörődni, feladni. Ha eset-
leg nehezebben is, de alkalmazkodik 
a környezet kihívásaihoz. Így a 
megfelelő feladatok gyakorlásával a 
fiatalokéhoz hasonló teljesítmény is 
elérhető. Nagyobb kihívást jelent, 
hogy megtudjuk, milyennek kell 
lenniük a gyakorolt feladatoknak 
ahhoz, hogy a nyereség más helyze-
tekben is észlelhető legyen. Jelenleg 
a kognitív tréningekre egyre na-
gyobb iparág épül. Online is regiszt-
rálhatunk olyan oldalakra, amelyek 

az „agyunk élesítését” ígérik, de 
egyre több letölthető alkalmazás is 
van erre, illetve egyre jobban fejlőd-
nek azok a digitális technológiák, 
melyek ígérik, hogy megállapítják 
az agy működésének aktuális állapo-
tát, folyamatosan követik azt és se-
gítik annak fokozását.

Mindeközben kevés bizonyítékunk 
van arra, hogy ha egy-egy ilyen fel-
adatban nagyon profivá válunk, az az-

zási folyamat részleteivel kapcsolatos 
következtetéseket vonhatunk le. Pél-
dául a legutóbbi kísérletsorozatban 
két feladat között kellett váltania a 
résztvevőknek. A fiataloknak nem 
okozott gondot a végrehajtás, az idősek 
számára viszont nagyon nehéznek bi-
zonyult. A fiataloknál az EEG-ben 
megfigyelhető volt a P300 komponens 
(ez az inger után 300–600 ms-mal 
megjelenő pozitív kitérésű hullám), az 
időseknél viszont egyáltalán nem volt 
jelen. Ezt a komponenst a munkaemlé-
kezettel szokták összefüggésbe hozni, 
hiányából arra következtethetünk, 
hogy az időseknek nem sikerült a fel-
adatról megfelelő reprezentációt kiala-
kítaniuk. 
– Ez azt jelenti, hogy nem értették 
a feladatot, vagy „csak” nem tudták 
megoldani?
– Értették a feladatot, de nem tudtak 
kialakítani egy olyan stabil emlékeze-
ti modellt, amihez viszonyítva meg 

tudták volna oldani azt. Ez egy elég 
gyors feladat, 2 másodperc alatt el 
kell dönteni, melyik gombot nyom-
ják le, nem lehet hosszan gondolkod-
ni azon, mi is volt a szabály. Ami iz-
galmas eredménye volt ennek a kí-
sérletsorozatnak, hogy akik tréning-
ben vettek részt, azoknál később 
megfigyelhető volt a P300, illetve 
egyéb paraméterekben is a fiataloké-
hoz hasonló volt a teljesítmény. Ezek 

Az interjúban említett mérés ábrája. Körrel a P300 komponenst emeltük ki, ami fiataloknál minden esetben, idQseknél viszont csak a tréning után 
figyelhetQ meg. Sötétkék vonal: kiváltott potenciál a kontrollcsoportban az elsQ alkalommal; világoskék vonal: 1 hónappal késQbb. Piros vonal: 

kiváltott potenciál a tréningcsoportban az elsQ alkalommal; narancssárga vonal: 1 hónappal késQbb.
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déséhez. Amennyiben valakinél elté-
rést tapasztalnak a röntgenképen, 
azt további vizsgálatok céljából visz-
szahívják, hogy tisztázzák annak 
eredetét és szükség esetén megkezd-
jék a megfelelő gyógykezelést. 

Ahhoz, hogy hosszú távon is egész-
ségesek, munkaképesek maradjunk, 
számos dolgot tehetünk. A megfele-
lő életmód (kiegyensúlyozott, ve-
gyes, szélsőségektől mentes étrend és 
rendszeres testmozgás) mellett sokat 
segíthetnek az egészségügyi szűrő-
vizsgálatok is. Természetesen csak 
akkor, ha el is megyünk a szűrésre. 
A krónikus betegségek (például a 
cukorbetegség, a szív- és érrendszeri 
betegségek) esetében a hajlamosító 
tényezők kiszűrésével, illetve a be-
tegség tünetmentes fázisban történő 
felismerésével lehetőségünk van ar-
ra, hogy megelőzzük a betegséget 
még a megjelenése előtt (ez az elsőd-
leges megelőzés), vagy ha már kiala-
kult, csökkentsük a komolyabb 
problémák valószínűségét és elkerül-
jük a további állapotromlást (ez a 
másodlagos megelőzés).

Olyan betegséget érdemes szűrni, 
amelynek nagy a népegészségügyi je-
lentősége (vagyis egy gyakori, súlyos 
betegségről van szó). Emellett van 
olyan megelőző állapota vagy tünet-
mentes időszaka, amikor a betegség a 
szűrővizsgálattal kimutatható, és a 
korai felismerés után létezik olyan ke-
zelési lehetőség, amellyel a betegség 
kialakulása vagy előrehaladása meg-
akadályozható vagy késleltethető és 
ebben a szakaszban történő (életmódi, 
gyógyszeres vagy egyéb) beavatko-

zással a betegség lefolyása megváltoz-
tatható, kedvezőbbé tehető. Jó példá-
ul erre a 2-es típusú cukorbetegség, 
amelynek gyakorisága az életkor 
előrehaladtával nő (bár gyermekkor-
ban is előfordul már). Szűrése 45 éves 
kor felett mindenképpen javasolt, de 
a nagy kockázatú népcsoportokban 
(például a terhességi cukorbetegség-
ben szenvedő nőknél a szülés után) fi-
atalabb életkorban is el kell már kez-
deni. A szűréseknek köszönhetően 
már a betegség kialakulása előtt 
észlelhető az anyagcsere kóros meg-
változása és az időben megkezdett 
életmódváltással (étrend, sport, 
szükséges esetén gyógyszeres kezelés) 
a betegség kialakulásának esélye 
megfelezhető.

Hazánkban az egészségmegőrzés 
fogalma vagy a szűrések fontosságá-
nak felismerése többnyire gyerekci-
pőben jár. Ennek igen sokrétű a hát-
tere, amelyeket nem kívánok részle-
teiben tárgyalni, de ezek például az 
oktatással, politikai, gazdasági okok-
kal is magyarázhatók. Ugyanakkor 
az információhiány vagy a téves in-
formációk megléte is oka lehet an-
nak, ha valaki nem foglalkozik eleget 
a megelőzéssel, így nem jár el rend-
szeresen szűrővizsgálatokra sem. A 
másik ok ennél sokkal prózaibb ter-
mészetű: a szűrések időigényesek, 
adott esetben költségesek is lehetnek 
(olyan vizsgálatok esetében, amelye-
ket nem támogat a társadalombizto-
sítás, de már az ingyenes szűrésre való 
eljutás sem költségmentes). Gondot 
jelenthet az utazás (ha az illető példá-
ul távol lakik a szűrőállomástól, 

AZ INTERNET SZEREPE 
AZ EGÉSZSÉGMEGPRZÉSBEN
Nem megyünk orvoshoz, ha nem fáj. Ez a magyar mentalitás. Mindeközben szinte mindenki családjában 

elWfordul	valamilyen	krónikus	betegség,	ami	megfelelW	életmóddal	és/vagy	egy	idWben	elvégzett	szerW-
vizsgálattal	megelWzhetW	lenne/lett	volna.	Nagyon	elWretekintWnek	és	tudatosnak	kell	lennünk,	ha	minden	
ajánlott	szerésen	részt	szeretnénk	venni.	Mindez	idW-,	esetleg	pénzigényes	elfoglaltság.	De	megéri	és	
ma	már	az	internet	segítségével	akár	otthonról	is	megtudhatjuk,	hányadán	állunk	az	egészségünkkel.

A jelenleg érvényes – WHO 
2000 – meghatározás sze-
rint a szűrővizsgálat egy 

olyan népegészségügyi szolgáltatás, 
amelynek során egy meghatározott 
népességcsoport tagjainak, akik 
esetleg nincsenek tudatában egy 
adott betegségre vonatkozó kocká-
zattal, esetleg az adott betegség vagy 
szövődményeinek meglétével, fel-
ajánlanak egy olyan vizsgálatot, 
amellyel azonosíthatók azok a sze-
mélyek, akiknél a betegség vagy 
kockázatának felismerése és kezelése 
több előnnyel jár, mint kockázattal.

Ez kissé tudományosan hangzik és 
ezzel nem is tudunk nagy tömegeket 
rábírni arra, hogy járjanak rendsze-
resen szűrővizsgálatokra. Egysze-
rűbben: a szűrővizsgálat során a la-
kosság egy, az adott betegség szem-
pontjából ( jelenleg) tünetmentes 
csoportjában (például újszülötteknél, 
egészségügyi dolgozóknál vagy csak 
férfiaknál, csak nőknél) a betegség 
jelenlétét (például bizonyos laborel-
téréseket, bőrelváltozásokat, daga-
natos betegségre utaló csomókat), il-
letve kockázati tényezőit vizsgáljuk 
azért, hogy a korai felismeréssel idő-
ben megkezdődhessen a betegség 
kezelése és/vagy az életmód átalakí-
tása. Ez történik például az évente 
kötelező tüdőszűrésen, amelyre töb-
bek között az egészségügyi, egész-
ségügyben dolgozókat vagy az ott 
gyakorlatot teljesítő hallgatókat (te-
hát nem a teljes lakosságot) szűrik 
tbc-re (tüdőgümókórra). Az itt ka-
pott negatív lelet a belépő a munka-
végzéshez vagy a gyakorlat megkez-
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egészségügyi intézménytől és a közle-
kedés kevésbé megoldott vagy éppen 
sokba kerül). Azok számára, akik kö-
tött munkaidőben dolgoznak, nehéz-
kes lehet a szűrések időpontja és a 
munkavégzés összehangolása. Ha 
mindezen okok nem is jelentenének 
akadályt, még ott vannak az egész-
ségügyi rendszerrel szemben érzett 
aggályok (korábbi rossz emlékek, be-
idegződések), a tudáshiány, a tévhitek 
(„engem nem érinthet”) stb.

Milyen egyszerű lenne, ha elég lenne 
évente egyszer ellátogatni egy adott 
helyre, ahol várakozás nélkül, a saját 
időbeosztásunkhoz igazodva, egy-
szerre több szűrővizsgálat elvégzésére 

is lehetőségünk nyílna. Ha nem kelle-
ne visszamennünk a leletekért, mert 
azonnal megtudnánk az eredménye-
ket és azok értelmezése is könnyen 
menne (magyarul lenne leírva minden 
és valaki meg is magyarázná, hogy mi 
mit jelent). Amennyiben valamilyen 
vizsgálat kockázatot jelezne, azonnal 
segítséget kapnánk a megoldáshoz, és 
nem kellene rá napokat várni.

Az iménti lista nem is annyira 
vágyálom ma már. Az internet korá-
ban már számos lehetőségünk nyílik 

arra, hogy bizonyos szűréseket akár 
online is elvégezhessünk. Az orvos-
nál vagy egyéb egészségügyi szakem-
bernél elvégzett vizsgálatok egy része 
(természetesen az antropometriai – 
például a testtömeg és a testmagasság 
mérésével járó – és fizikai, eszközös 
vizsgálatok kivételével) ugyanis előre 
meghatározott, a szakma által elfo-
gadott, hiteles kérdőívek segítségé-
vel is elvégezhető. 

A megoldás abban rejlik, hogy lé-
teznek olyan szűrő jellegű kérdő-
ívek, amelyeket a páciens a szak-
ember távollétében is ki tud tölte-
ni, és ezek értékelése a mai mo-
dern informatikai rendszerek 

segítségével automatikussá tehető. 
Egy ilyen rendszer felépítésénél 
fontos szempont az is, hogy a vála-
szok minél egyénre szabottabbak 
legyenek, így egy válaszhoz gyak-
ran több kérdés együttes figyelem-
bevétele szükséges. 

A www.preventissimo.hu oldalon 
található, az előzőkben leírt kritéri-
umok alapján felépített online kér-
dőívek is (elő)szűrést, kockázatérté-
kelést végeznek, így kitöltésükkel 
kiderülhet, milyen betegségre va-

gyunk hajlamosak, de az is, hogy 
például milyen szokásunk véd min-
ket adott esetben bizonyos betegség 
kialakulásával szemben. A kérdőív 
kitöltése után, ha szükséges, a rend-
szer javaslatot tesz további (immár 
személyes megjelenést igénylő) szű-
rővizsgálatok végzésére, illetve ta-
nácsokat ad, hogyan csökkenthető 
az adott betegségek kialakulásának 
kockázata. A rövid tanácsokat, ma-
gyarázatokat szakemberek által írt 
és lektorált cikkek, praktikák, 
edzéstervek egészítik ki.

A gyakorlatban az orvoslás ezen 
ágát nevezzük e-health nek. Az 
e-health a 2000-es években kelet-
kezett és elterjedt kifejezés, eredeti-
leg az elektronikusan elérhető 
egészségügyi szolgáltatást jelenti. 
Az e-health egyik szerepe az, hogy 
összekösse az orvost (szorítkozzunk 
most csak erre a szakmára) és a pá-
cienst, miközben szakmailag hiteles 
információk révén olyan egészség-
ügyi problémákat old meg, ame-
lyekhez nem szükséges a fizikai 
kontaktus. Ezáltal növelhető a páci-
ens hajlandósága a szűrésre, vagyis 
előszűrésre is, hiszen saját szabad-
idejében, az általa megválasztott 
helyszínen és időtartamban tud a 
kérdőívekkel foglalkozni.

Amennyiben a kérdőív nem 
szimplán csak egy rövid kiértékelést 
ad arról, hogy például van-e az ille-
tőnek valamely betegség kialakulá-
sát illetően valamilyen kockázata, 
hanem azokhoz kapcsolódóan valós 
időben, külső orvosi beavatkozás 
(pl. elektronikus, személyes válasz-
adás) nélkül is tanácsokat kap az 
egészségmegőrzéshez, a páciens 
együttműködése még hatékonyab-
bá, a rendszer használata még von-
zóbbá tehető. Ez hozzásegítheti a 
pácienst ahhoz, hogy akkor és 
azokra a szűrésekre járjon el, ame-
lyek ténylegesen szükségesek, így 
időt, energiát is spórol, valamint le-
hetségessé válik a komolyabb be-
tegségek, kórállapotok megelőzése. 
Ezzel az egész társadalom szintjén is 
kedvező hatások érhetők el, mind 
az egészségügyi statisztikák javulá-
sa, mind költséghatékonyság szem-
pontjából.

SCHMIDT JUDIT 



A KIRÁLY 
ORGONÁJA

MEGÚJULT 	 A 	 FVVÁROS 	 L EGNAGYOBB 	HANGSZERE

Idén,  közel 6 év hall-

gatás után ünnepé-

lyesen bemutatták a 

Mátyás-templom felújí-

tott	orgonáját.	Buda	pest	
legjobb templomi akusz-

tikai	terében	a	fW	város	
legnagyobb orgonája 

szólalt meg ismét.
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Magyarország második legnagyobb hangszerét 2009 
és 2015 között a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra 
Kft. újította  fel Végh Antal orgonaépítő mester 

vezetésével. A terveket Hock Bertalan, a templom orgona-
művésze készítette, az 1893-ban készült orgonaszekrényt 
Erdei Barna restaurálta.

A magyar állam 2006 és 2013 között elvégeztette a budavári 
Mátyás-templom teljes felújítását. 
Ám míg az épület műemléki re-
konstrukciója 2013 októberére be-
fejeződött, a felújított orgona ösz-
szeállítása – mivel csendet és tisz-
taságot igényel – csak ekkor, az 
építőipari és restaurátori munkák 
végeztével kezdődhetett. A fi-
nombeállítások 2015 januárjában 
fejeződtek be. 

A hangszer szekrénye 1893-ban 
készült Schulek Frigyes tervei 
alapján. Rövidesen kiderült azon-
ban, hogy a benne elhelyezett or-
gona nem felel meg a templom 
egyházzenei igényeinek.  Ferenc 
József király 1907-ben, magyar 
királlyá koronázásának 40. évfor-
dulója alkalmából 50 000 koronát 
adományozott magánpénztárából 
egy új, méltó hangszer építésére. A „király orgonája” 1909-re 
készült el Rieger Ottó budapesti gyárában. Elkészültekor egy 
részét a padláson helyezték el, ez mennyei hangként, a meny-
nyezet nyílásán keresztül hallatszott a templomban. 

Az orgonát fennállása alatt többször átépítették. 
Hangszertöréneti jelentőségű, hogy már 1931-ben – Euró-
pában először – olyan „memóriát” építettek bele, amellyel 
számos tetszőlegesen összeállított hangszín-kombinációt le-
hetett eltárolni.

A hangszer a II. világháborúban súlyosan megsérült. A 
következő nehéz évtizedekben csupán használhatóvá tételé-
re lehetett gondolni, teljes felújítása csak 1983–84-ben tör-
tént meg a csehországi Rieger–Kloss Orgonagyárban.

2009-ben az akkor 100 éves orgonát ismét lebontották és 
a POM pécsi műhelyébe szállították. A felújítás után újra 
felépített hangszer belső elrendezését megváltoztatták, ez-
zel lényegesen javult a sípsorok kihangzása, és felerészben 
láthatóvá vált a templom nyugati rózsaablaka is. 

A hangszer két részből áll.  A nagyorgona a kóruskarzaton 
az eredeti helyére került vissza, a 2010-ben felépült új karor-
gona pedig a sekrestye feletti karzaton áll. (Ide Schulek Fri-
gyes eredetileg is tervezett orgonát, de az nem valósult meg.) 
A karorgona önálló hangszerként és a nagyorgona távműve-
ként is használható. Megszólaltatására négy játszóasztal szol-
gál összesen 13 manuál- és 3 pedálbillentyűzettel. 

A hangszer két része a legmodernebb vezérlésnek köszön-
hetően megszólaltatható egyszerre, mintegy sztereó hatást 
keltve, vagy külön-külön, echoszerűen, egymásnak vála-
szolgatva, duóban, trióban. Egyidejűleg akár négy orgonis-
ta is játszhat rajta.

Összeállította: G. Á.
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A nagy mennyiségű állatcsont 
a lelőhelyen elsőre talán fur-
csának tűnhet. Mit keres ott 

ez a rengeteg állatmaradvány és mi 
köze lehet a 7000 évvel ezelőtti tele-
pülés lakóihoz? A kulcsszó a húsfo-
gyasztás. 

Régészeti állattanász
A Kárpát-medencében jelenleg nem is-
merünk olyan régészeti népességet, 
amely ne fogyasztott volna húst kisebb-
nagyobb mennyiségben. Tették ezt a la-
kóhelyeiken, aminek közvetlen bizo-
nyítéka a hulladékként hátramaradt, le-
rágott csont. Ezek vizsgálata a régészeti állattanász, vagy 
más néven az archaeozoológus feladata.

Magyarországon az első régészeti állatcsontlelettel foglal-
kozó tanulmány Kubinyi Ferenc nevéhez fűződik, aki A te-

ve és a ló, állat- és őslénytani s a Magyarok 
keletről kijövetelére vonatkozólag történelmi 
tekintetben című munkáját 1859-ben tette 
közzé az Akadémiai Értesítőben. A rend-
szeres régészeti állattani vizsgálatokra 
azonban még csaknem 100 évet kellett 
várni hazánkban. Az '50-es években 
meginduló kutatás az állatorvos végzett-

ségű Bökönyi Sándor és az agrármérnök Matolcsi János ne-
véhez köthető. (Munkájukat Bartosiewicz László és Vörös 
István folytatták. Rajtuk kívül lényeges még megemlíte-
nünk Kretzoi Miklós és Jánossy Dénes paleontológusokat, 
akik számos régészeti leletanyagot elemeztek.) A természet-
tudósok mellett azonban a 2000-es évek eleje óta egyre több 
– az ELTE Régészettudományi Intézetében Bartosiewicz 
László által képzett – régész alapvégzettségű kutató kapcso-
lódott be ebbe a munkába. 

A 	 7 0 0 0 	 ÉVVEL 	 EZELVTT I 	 A L FÖLD

NYÁJAK,	ÁLLATOK,	
LAKOMÁK

A	helyszín	Északkelet-Magyarország,	Polgár–CsWszhalom-delW	mintegy	7000	évvel	ezelWtt.	A	1980-as	
évek	vége	óta	folyó	ásatások	során	jelentWs,	a	neolitikum	kései	szakaszára	keltezhetW	település	került	
napvilágra.	Azaz	nem	is	egy	település,	hanem	mindjárt	kettW.	Az	1989	és	1997	közötti	ásatásokon	egy 

újra	és	újra	elpusztult,	majd	megújított	települési	rétegekbWl	álló	lakódombot,	úgynevezett	tellt,	1995-
tWl	pedig	az	M3-as	autópálya	építését	megelWzW	leletmentések	során	a	mellette	elhelyezkedW,	ahhoz	
szorosan	kapcsolódó	horizontális	települést	tártak	fel	a	kutatók.	Az	ott	élt	emberek	életmódját,	min-
dennapjait	vizsgálja	egy	–	az	OTKA	által	támogatott	–	kutatócsoport	az	ELTE-BTK	Régészettudományi	
Intézetében	Raczky	Pál	professzor	vezetésével.	A	kutatás	egyik	fontos	tárgya	az	ásatásokon	talált,	
kiemelkedWen	 nagy	 mennyisége	 állatcsontlelet	 elemzése	 és	 gazdasági-társadalmi	 interpretációja.	

Mit tudunk Polgár–Csőszhalomról az eddigi kutatások fé-
nyében? A lelőhely állatcsontleletein és azok értékelésén már 
több szakember (Bökönyi Sándor, Bartosiewicz László és 
Charles Schwartz) is dolgozott. Részeredmények így szület-
tek korábban is, azonban a két település részletes összehason-
lító értékelése még várat magára. (A kutatási projektben ez a 
jelen sorok írójának feladata.) 

Az őskori élet mindennapjaihoz szorosan hozzátartozott a 
húsfogyasztás, fontosságát a leletanyag nagy mennyisége 
egyértelműen mutatja. Az eddigi összesítésekből láthatjuk, 
hogy nem csupán háziállatok, hanem vadak is nagy szám-
ban kerültek terítékre a 7000 évvel ezelőtti háztartásokban, 
jóllehet a házi emlősök túlsúlya egyértelműen megmutatko-
zik a leletanyagban.

Mit jelent ez? Noha a háziállatok húsa feltehetően nagyobb 
mennyiségben állt a korabeli közösség rendelkezésére, étke-
zési szokásaik mégsem korlátozódtak a könnyedén megsze-
rezhető „négylábú konzervekre”. A vadászat, a vadhús fo-
gyasztása minden bizonnyal szocio-kulturális jelentőségű 
volt. Elég, ha csak a vadászat megszervezésére gondolunk. 
Egy tonnányi súlyú, a leletanyagban is gyakorta előforduló 

101024
PUB-I 114496

Polgár–CsQszhalom-d_lQ helyzete, a tell és a horizontális település feltárt részei

0 250 m
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De vajon miért ennyire fontosak ezek az igencsak külön-
böző háziállatok az újkőkortól napjainkig? A válasz könnye-
dén érthető, ha megvizsgáljuk haszonvételi módjaikat, ter-
melési tulajdonságaikat. 

A régészeti korszakok állattartói számára is fontos volt 
az állatok termelékenysége, a lehető legtöbb termék előál-
lítása a lehető legkevesebb fáradsággal. A legsokoldalúb-
ban hasznosítható állat a szarvasmarha, azonban dúsabb 
legelőket, odaadóbb gondoskodást igényel. Ezzel szemben 
a sertések igényei lényegesen kisebbek, igaz, mindössze 
hússal szolgálnak, bár szaporaságuk figyelemre méltó. E 
két faj között helyezkednek el a kiskérődzők (a juh és a 
kecske), amelyek, noha nem hajtanak annyira változatos 
hasznot mint a szarvasmarha, felhasználhatóságuk a ser-
tésén jelentősen túlmutat.

A polgári neolitikus településen a szarvasmarhacsontok 

aránya csaknem kétszerese a másik három haszonállatfajé-
nak: marhahús gyakorta kerülhetett asztalra az újkőkorban, 
fogyasztását a vadhús, majd a kiskérődzők és a sertés húsa 
követhette.

Vizsgáljuk meg azonban a húsfogyasztást kicsit részle-
tesebben. Valójában mit is képviselnek az állatfajok kö-

őstulok elejtése több ember együttműködését kívánó feladat 
lehetett. Az összehangolt munka, a csapatszellem, a közösen 
megélt kaland pedig kísértetiesen emlékeztet a mai csapat-
építő tréningekre. 

Természetesen nem szabad elmennünk a háziállatok napi 
fontossága mellett sem, szót kell ejtenünk a legfontosabb 
gazdasági haszonállatfajokról.

Szarvasmarha,	juh,	sertés
A Kárpát-medence régészeti korszakaiban a legjelentősebb 
háziállatfajok a szarvasmarha, a juh és a sertés. (A juh és a 
kecske csontjainak pontos elkülönítése csupán néhány jel-
legzetes darabon lehetséges. Emiatt a legtöbb csont esetében 
az átfogó kiskérődző megnevezést alkalmazzuk. A megha-
tározható darabok többsége azonban általában juh.)

 A horizontális településrQl elQkerült több mint 35 000 állatmaradvány  
fajok szerinti eloszlásai

Az Qstulok és az ember hozzávetQleges testarányai

A fQbb gazdasági haszonállatfajok hasznosítási lehetQségei  
a t_rQképesség függvényében

Az elemzésben vizsgált házak és a hozzájuk tartozó hulladékgödrök
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zötti arányok? Mennyi húsról lehetett szó és mennyire 
lehettek egységesek az arányok a település egészén?

A válaszhoz a darabszámokon túl a leletanyag tömegét is is-
mernünk kell. A kérdést két egymástól egyértelműen elkülö-
níthető háztartásban vizsgáltuk a le-
lőhelyen. A település átellenes szélein 
elhelyezkedő 30-as és 929-es számú 
ház leletanyaga – beleértve a konyha-
hulladékot – egyértelműen köthető a 
korabeli cölöpszerkezetes házakhoz. 

A két háztartás húsfogyasztásának 
vizsgálatakor a szembeszökő meny-
nyiségi különbségek ellenére az 
egyes fajok arányában nagyfokú ha-
sonlóságot találunk. 

Amennyiben a csontsúlyokat is gór-
cső alá vesszük, az előbbitől lényegesen 
különböző arányokat láthatunk. Ho-
gyan lehetséges, hogy a kevesebb 
csonttal szereplő őstulkok csaknem 
akkora súllyal esnek a latba, mint az 
ötször nagyobb számban meghatáro-
zott szarvasmarhacsontok? 

A válasz a csontok eltérő falvastag-
ságában rejlik. A nagyobb őstulok 
robosztusabb testfelépítésű, csontjai 
vaskosabbak, ami természetesen a 
csontsúlyból becsülhető húsmennyi-
séget is befolyásolja. 

Nem meglepő, hogy a nagy töme-
gű csont nagyobb mennyiségű hús-
mennyiséget jelentett. Az elemzés je-
len szakaszában csupán mennyiségi 
különbség mutatható ki a két háztar-
tás között – jóllehet ez a különbség 
több mint háromszoros. 

Problémát okoz ellenben, hogy a hulladékgödrök 
feltöltődésének pontos időtartamát nem ismerjük, hi-
szen mindkét esetben pusztán a folyamat végeredmé-
nyével van dolgunk. Ezzel együtt feltételezhetjük, 
hogy nagyjából hasonló hús kerülhetett a két ház, il-
letve háztartás lakói elé. 

Kérdés azonban, hogy a mennyiségen túl a húsok minősé-
gi összetétele mit mutat? Választ a csontok testrészek szerin-
ti vizsgálata adhat.

A három fő gazdasági haszonállat húsának fogyasztása 
ugyanis jelentős minőségi eltéréseket 
mutat. Az egyes testrészek kiemelt 
gyakorisága sajátos fogyasztási min-
tákat tükröz. Jól látható, hogy noha 
voltak mindkét háztartásban kedvelt 
régiók (narancssárga), kirajzolódnak 
az egyes háztartások által „kizáróla-
gosan” fogyasztott testtájak. Ez nem 
azt jelenti, hogy más testrégiókból 
származó csontok nem kerültek elő, 
de teljes állatvázakhoz viszonyított 
mennyiségük alacsony. Például a ser-
tésfejhúst szívesebben fogyasztották a 
30-as házban, ezzel szemben a 929-
es ház étrendjében inkább a comb, a 
mellső és a hátsó csülök volt kedvelt. 

Mindennapi	állatok	 
–	állati	mindennapok

Az archaeozoológiai és régészeti ku-
tatások alapján úgy tűnik, hogy a 
háziállatok egyszerre jelentettek hús-
forrást, munkaerőt és társat a min-
dennapokban. Közvetítő szerepük a 
vad- és a domesztikált világ között 
meghatározta a történeti korok em-
ber-állat viszonyát. Jelenlétük és ki-
használásuk természetes része volt az 
ember életének.

Polgár–Csőszhalom-dűlő lelőhely 
komplex régészeti kutatásának célja 
rávilágítani a neolitikus település la-

kosságának hétköznapjaira, kapcsolatrendszereire, a hasonló-
ságokra és a különbözőségekre egyaránt. A régészeti állattani 
vizsgálatok a táplálkozás szemszögéből szolgáltatnak új isme-
reteket mindezekről, arról, hogy milyen húsokat és hogyan 
ettek az újkőkorban. Az állatcsontleletek alapján a választék 
bőséges és széles volt. CSIPPÁN PÉTER

A háztartásokból elQkerült csontleletek és a csonttömegek  
százalékos eloszlása

A számított húsmennyiség, a biomassza és a csontsúly összefüggései 
Schmidt–Nielsen (1984) és White (1953) alapján
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Jut eszembe...
NA VÉGRE, HOGY TAVASZ VAN!

Énekelték torkaszakadtából ős-Szeged ős-környéké-
nek őslakói úgy 10 000 évvel ezelőtt. Naná, hogy 
örültek, ugyanis észrevették, és el is hitték, hogy 

vége van a csaknem 100 000 éve tartó télnek. Északra 
húzódtak a fenyők és nyírfák, lombos erdők – bükk, 
tölgy – lepték el az ős-Tisza és ős-Maros mocsarai közé 
szorult magaslatokat, az erdők tele voltak vaddal, a vi-
zek hallal, mi kell még a boldogsághoz? Most meg 
rinyálunk a felmelegedés miatt.

Hazánk első gazdálkodó életmódot folytató lakóinak 
hagyatéka a Kr. e. 7. évezred-
ből (6500 után) maradt ránk. 
Furcsa módon ez az egyik leg-
intenzívebben kutatott kor-
szak, szinte mindent tudunk az 
egykor itt élőkről, csak nyelvü-
ket nem ismerjük. Régészek, 
zoológusok, antropológusok, 
botanikusok, geográfusok, fi-
zikusok sora kutatta a kort, 
amikor egy hatalmas területen, 
azonos régészeti kultúrát fi-
gyelhetünk meg. A terület a 
Rodope-hegységtől a Balaton 
Felső-Tisza vonaláig, a Prut-fo-
lyótól a Dunántúl nyugati szélé-
ig terjed. Ezt a kultúrát mi a 
Körös folyónkról neveztük el, 
Romániában Crişnek, Bulgári-
ában Karanovo I-nek, Szerbiá-
ban Starcevónak hívják. Az 
embertanászok mérései szerint 
hordozói antropológiailag a 
gracilis mediterrán vagy 
atlanto-mediterrán típushoz 
tartoztak, sötét szeműek, sötét hajúak, középmagasak 
voltak. Bizonyos alkalmakkor bőrüket pecsétlővel ké-
szült vörös, fekete vagy fehér mintákkal díszítették. 
Körmüket is ápolták, állapította meg Cseplák György 
dermatológus. Már tudtak szőni, fonni, gyékényt, kosa-
rat készíteni.

Házaik felmenő, fonott falú, nyeregtetős, egy helyi-
ségből álló építmények voltak. Belső berendezésükből a 
tűzhelyet és az őrlőhelyet sikerült megfigyelni. Az esz-
közeikhez szükséges kőnyersanyagot a már évezredek 
óta ismert forrásokból szerezték be. Háziállataik a juh, 
kecske, szarvasmarha, sertés, eb. Termesztett növénye-
ik a búza, árpa, rozs, köles. A vetőmagot kisebb, mint-
egy 50 literes vermekben vagy hatalmas cseréphombá-
rokban tárolták.

Táplálkozásuk erősen kötődött az évszakokhoz, 
minden ehetőt elfogyasztottak, beleértve a csigákat, 
kagylókat is.

Edényeik felületét gyakran körömbenyomatokkal 
vagy fröcskölt híg agyaggal, ritkán fehér, vörös vagy fe-
kete vonalmintákkal díszítették.

Halottaikat a településen belül kuporodott helyzetben 
temették el. Védekeztek az ártó szellemek ellen az orom-
gerendára faragott elhárító ábrázolással.

Úgy tűnik, vallásuk középpontjában egy anyaistennő 
állt, akinek kis agyagszobrát mindig egy jobb és egy 
bal oldali részből csapolták össze. Nem tudjuk, hogy 
ezzel a kettősséggel mit akartak kifejezni. Analógiája 

bőven akad: jin-jang, test és lélek, jó és rossz. Szabad a 
gazda.

Eredetükről megoszlanak a vélemények. Mivel Euró-
pában nem éltek a kecskék és juhok ősei, amelyeket do-
mesztikálhattak volna, valamint nem volt vadárpa sem, 
a termékeny félholdról már háziasított egyedeket kellett 
behozni. Magam úgy véltem, hogy élt itt olyan őslakos-
ság, amely képes volt a máshol korábban lejátszódott 
gazdasági forradalom vívmányait átvenni.

 Mára elbizonytalanodtam. A háziasítás évezredekkel 
korábban kezdődött az újabb törökországi ásatások sze-
rint, a kerámia nélküli neolit leleteinek legészakibb hatá-
ra pedig a mai Thesszália.

Lehet, hogy a Kárpát-medence évezredeken keresztül 
„terra incognita” volt a holocén elején? Lehet. Ámbár az 
is lehet, hogy az én fejemben lakozik űr, és a fáktól nem 
látom az erdőt.

TROGMAYER OTTÓ
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2.
rész

Mint ahogyan az Élet és 
Tudomány 2015/12. számá-
ban megjelent cikkben több 

esetben is láthattuk, a mikroorga-
nizmusok nem válnak szét jó és rossz 
baktériumokra, aktuális szerepük 
sok tényezőtől függ. Az egészséges 
állapot egy egyensúlyi 
helyzet, amely különbö-
ző módon kialakulhat és 
fenntartható, nincs hoz-
zá egy kulcs, mint aho-
gyan nincsenek minden-
re ható csodaszerek sem. 
Ennek ellenére fontos 
terápiás célpontok lehet-
nek a bennünk élő mik-
robák, de ezek precíz 
alkalmazásához sokat 
kell még tanulnunk. 

A szájunk Kánaán
A tápcsatorna kezdete nem 
a legkönnyebb terep a bak-
tériumok számára, hiszen a 
nyál többféle antibakteriális 
anyagot termel, a szájüreg-
ben egyebek között a sejtfalszintézist gátló 
lizozim és a laktoperoxidáz nevű enzim is 
gátolja a baktériumok szaporodását. En-
nek ellenére a több embert párhuzamosan 
vizsgáló kutatások során összesen több 
mint 600 fajt azonosítottak a szájüregben 
(Actinomyces-, Bacteroidetes-, Cap no cy to-
pha ga-, Lach no spi ra ceae-, Lac to ba cil lus-, 
Leptotrichia-, Neiss eria-, Pre vo tel la-, 
Selenomonas-, Streptococcus- és Tre po-
ne ma-fajokat). Természetesen ezek 
nem mindegyike található meg minden-
kinél, és a csoportok egymáshoz viszo-
nyított arányai is változhatnak. 

TESTÜNK 	M INT 	 É LVHELY

BAKTÉRIUMOK – ÉLP 
EMBERREL

A	humán	mikrobiom	hatása	ma	már	megkérdWjelezhetetlen,	és	az	intenzív	kutatások	eredményekép-
pen	egyre	több	információnk	van	ezen	a	területen.	A	tápcsatornában	megtelepedW	baktériumok	és	
különösen	 a	 bélflóra	 megismerésére,	 összetett	 hatásainak	 feltérképezésére	 óriási	 erWforrásokat	
összpontosítanak	az	utóbbi	években.	Mivel	az	egészségipar	és	az	élelmiszeripar	területén	is	jelentWs	
perspektívát	 látnak	a	mikroorganizmusok	szerepének	kiaknázásában,	az	ez	 irányú	kutatások	még	

nagyobb	lendületet	kaptak.

A mikroba-Kánaán a fogak és az íny 
felszínén van, ahol különleges biofilm 
képződhet oxigénlimitált (anaerob kö-
zeli) környezetet kialakítva. Itt na-
gyobb lehet a tápanyagok koncentráci-
ója és dentális plakknak nevezett lera-
kódás alakulhat ki, amely még frissen 

mosott fogaknál is felfedezhető. Ehhez 
a nyálból származó glikoproteinek ké-
pezik az alapot, amelybe különböző 
Streptococcusok fészkelik be magukat, 
majd őket más csoportok (például 
Fusobacterium, Borrelia és Actinomyces) 
képviselői követik, melyekkel közösen 
alakítják ki a fogromlást előidéző kö-
rülményeket. A két fő bűnös a 
Streptococcus sobrinus és a Streptococcus 
mutans, mindkettő savat termelő bak-
térium. A S. sobrinus nagy affinitással 
tapad ki a glikoprotein mátrixhoz, az 
S. mutans pedig szacharózból (a közön-

séges asztali cukorból) dextránt csinál, 
amellyel a fogak felszínéhez köt. Ösz-
szetett közösség alkotja tehát a dentális 
plakkot, amely a jó oxigénellátottságú 
szájüregen belül kialakított anaerob 
mikrokörnyezet – a baktériumok itt 
saját maguknak ágyaznak meg, persze 

a mi hathatós közreműködé-
sünkkel. A tápanyagot a bak-
tériumok ugyanis az általunk 
elfogyasztott táplálékból szer-
zik. A plakkon belül a tejsav-
baktériumokhoz tartozó szá-
mos Streptococcus-faj savas 
anyagcsereterméke oldja a fo-
gak kalcium-foszfát-tartalmát, 
így azok szerkezete sérül, a 
baktériumok egyre mélyebben 
hatolnak a fogba, miközben 
enzimjeik a környező szövete-
ket is roncsolják. 

Nem mindegy tehát, hogy 
mivel etetjük ezeket a 
fognyűvő manókat. A kutatá-
sok szerint azokban az orszá-
gokban, ahol szinte nem fo-
gyasztanak cukrot, ott nincs 

jelen a plakkban az S. mutans, és fog-
szuvasodás sem alakul ki. Európában és 
az USA-ban ellenben szinte mindenki 
találkozik a problémával és tudtán kí-
vül az S. mutanssal is, hiszen ezeken a 
területeken a vizsgált személyek 80–90 
százalékában kimutatható ez a baktéri-
um. Nehéz persze változtatni régi szo-
kásainkon, de érdemes ilyen szem-
pontból is figyelnünk arra, hogy mit 
eszünk. Van persze más teendőnk is, 
hogy elkerüljük a fogszuvasodást: a 
plakk alapját képező glikoproteinek le-
moshatók a fogról, és az ételmaradé-

Fogny_vQk: Streptococcus mutans és Streptococcus sobrinus

10 µm
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nyésztéses és DNS-technikákat is al-
kalmazó tanulmányok alapján a gyo-
mornak jellegzetes baktériumközös-
sége van, amely elkülönül a szájüreg 
és a nyelőcső mikroflórájától. Ebben 
a saját ökoszisztémában di verz társa-
ság él, de nem túl nagy tömegben, a 
legjelentősebb nagy baktériumcso-
portok a Proteobacteria (ide tartozik a 
Helicobacter pylori is), Fir mi-
cu tes, Actinobacteria és a Bac-
te ro i de tes. Ha nemzetségek 
szintjén nézzük az összetételt, 
akkor a Helicobacteren kívül itt 
is megjelennek a Lac to ba cil lu-
sok (Firmicutes), Streptococcusok 
(Fir  mi cu tes), Staphylococcusok (Fir-
mi cu tes), Prop ioni bac te riu mok 
(Ac ti no bac teria), Bac te ro i de-
sek (Bacteroidetes). Az, hogy 
a Helicobacterium pylori je-
lenléte mennyire hat a közös-
ségi összetételre, arról meg-
oszlanak a vélemények, de 
inkább az az álláspont gyako-
ribb, hogy kevésbé. Ellenben 
csakúgy, mint más szervek 
vagy testrészek esetében, a 
gyomorban is nagy az egyé-
nek közötti változatosság.

Az	utolsó	kanyar
Az egész humán mikrobiom döntő há-
nyada a bélrendszerben található, ez az 
összes baktériumsejt 90 százalékát je-
lenti, tehát körülbelül 1013–1014 egyed-
számú baktériumot. Nem véletlen, 
hogy a legtöbb információnk az itt ki-
alakult mikroflóráról 
van, hiszen mennyisé-
gét, összetettségét és 
valószínűleg hatásait 
tekintve is a humán 
bélflóra kiemelkedik 
a többi, emberi testen 
kialakuló mikrobakö-
zösség közül. Vizsgála-
tára külön projekt szer-
veződött, több európai 
kutatóintézet bevoná-
sával. A MetaHIT- 
(Metagenomics of the Human 
Intestinal Tract) program – a teljes 
bélflórát vizsgálva – a bélbaktériumok 
és az egészséges, valamint a kóros álla-
potok közötti kapcsolatok feltárására 
jött létre, különös tekintettel a króni-
kus bél gyul ladásra és az elhízásra, 
amelyek nemcsak Európában jelente-
nek egyre nagyobb problémát. A bél-

rendszer mikrobaösszetétele természe-
tesen nem mutat egységes képet, hi-
szen teljesen más körülmények vannak 
például a vékonybél elején, mint a vas-
tagbélben. Jellemzően a gyomortól tá-
volodva a baktériumszám emelkedése 
mellett nő a pH, és csökken az oxigén-
szint. A vékonybél elején, a duo de-
num ban még savas a pH, és itt a mik-

ro fló ra hasonlít a gyomoréhoz, a 
vékonybél vége felé a bélbaktériu-
mok száma eléri a 105–107sejt/gramm 
bél tar ta lom -ér té ket. Ezen a szakaszon 
már jellemzőek az anaerob baktériu-
mok, amelyek kerülik az oxigénnel 
való találkozást, és ahogy átlépünk a 
vastagbélbe, már egy valódi fermentá-
ló edénybe érkezünk, ahol a maradék 

oxigént fakultatív ae-
rob bak tériumok 
fogyaszt ják el. Ebben 
a szigorúan oxigén-
mentes környezetben 
az egyéb Gram-po zi-
tív csoportok mellett 
megjelennek a Clost ri-
di um- és Bacteroides-
fajok is. A bélflóra fo-
lyamatosan változik és 
megújul, naponta át-
lagosan 1013 darab 

baktériumsejt ürül a széklettel, amely 
tömegének akár harmadát is adhat-
ja a bakteriális biomassza. 

Az utóbbi években szinte mindennel 
összefüggésbe hozták a bélbaktériu-
mokat, sok esetben azonban még nem 
tisztázott, hogy egyes élettani jelensé-
gekre milyen mechanizmus alapján 
fejti ki hatását a bélflóra, és esetenként 

kok eltávolításával szintén érdemes 
megnehezítenünk a baktériumok dol-
gát.  

Otthon,	édes	otthon
A gyomor fő funkciója a táplálék 
emésztése, de emellett fontos az is, 
hogy sok lenyelt baktériumot tesz ár-
talmatlanná. Az itt jellemző savas kö-
zeg, az emésztőenzimek és bizonyos 
antimikrobás anyagok nagyon barát-
ságtalan hellyé teszik a gyomrot a leg-
több élőlény számára, ezért sokáig úgy 
gondolták, hogy itt egyáltalán nem 
alakul ki semmiféle baktériumközös-
ség. Kevés hely van azonban a világon, 
ahol valamilyen baktérium ne tudna 
megtelepedni. Egyes fajok nemcsak 
hogy életben tudnak maradni extrém-
nek tartott körülmények között, de 
amelyek ilyen élőhelyeken élnek, azok 
általában igénylik is a számunkra elvi-
selhetetlennek tűnő feltételeket. 

1983-ban fedezték fel a Helicobacter 
pylori nevű fajt, amely azóta meglehe-
tősen nagy ívű karriert futott be, hi-
szen nemcsak váratlan helyen bukkant 
fel, de számos betegséggel is összefüg-
gésbe hozták. Rengeteg tanulmány 
készült, amelyben ennek a baktérium-
nak a szerepét próbálják tisztázni pél-
dául a gyomorhurut, gyomorfekély 
vagy akár a gyomorrák kialakulásá-
ban. Ha figyelembe vesszük ugyanak-
kor, hogy a teljes népesség felében 
megtalálható, sőt domináns ez a 
mikroorganizmus, ismét felmerülhet 
a kérdés, hogy ez akkor beletarto-
zik-e a „normális” kategóriába. Ne-
héz erre válaszolni, főleg hogy más 
kutatások szerint olyan betegségek, 
mint a nyelőcsői reflux, gyulladásos 
bélbetegség, gyermekkori asztma rit-
kábban alakulnak ki olyan szemé-
lyeknél, ahol a H. pylori megtalálható.

Mindenesetre attól a pillanattól, hogy 
a gyomrot már élhető ha bi tat nak tar-
tották, megindultak a kutatások más, 
itt élő baktériumok után is. Fontos le-
het ebben az esetben az élő kitétel, mi-
vel a kimutatási módszerekből adódó-
an van egy kis nehézsége a gyo mor- 
m ik  roflóra-vizs gá la tok nak. A DNS-
alapú módszerek ugyanis nem garan-
tálják, hogy a gyomorban élő baktériu-
mokat mutatjuk ki, és nem csak azok-
nak a baktériumoknak a lenyelt, majd 
megemésztett, de még ép és elemezhe-
tő DNS-molekuláit, amelyek soha 
nem is voltak életképesek itt. A te-

A Helicobacter pylori-t flagellumai  
segítik a mozgásban

Az emberi mikroflóra döntQ hányada 
a belekben van
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vannak az egészségünkre. Az azonban 
máig kérdéses, hogy ezeknek a termé-
keknek a fogyasztása képes-e helyreál-
lítani az egészséges bélflórát. A kéte-
lyek ellenére több betegség kezelésében 
is kimutatták a probiotikumok fo-
gyasztásának jótékony hatásait, bár en-
nek pontos mechanizmusát többnyire 
még keresik. 

Mivel a velünk élő baktériumoknak 
ilyen szerteágazó és nagyon jelentős 
hatásuk van az egészségünkre, fontos, 
hogy ne romboljuk le ezt a jó együtt-
működést. Az antibiotikumok például 
többnyire nemcsak a kórokozókat, ha-
nem a jótékony baktériumokat is meg-
ölik vagy gátolják, de fontos szerepe 
van az étkezésnek és más szokásaink-
nak is a normál flóra fenntartásában. 
Tudjuk, hogy vannak számunkra ár-
talmas mikroszervezetek és olyanok, 
amelyek szerepe még kérdéses, és létez-
nek olyanok, amelyek bizonyítottan 
szükségesek egyes betegségek elkerü-
léséhez, egészségünk megőrzéséhez. A 
természet azonban nem szigorúan kör-
behatárolt kategóriákban létezik, így a 
normál flóra meghatározása is nehéz, 
hiszen a velünk élő baktériumközössé-
gek folyamatosan változnak, és dina-
mikus kölcsönhatásban vannak tes-
tünkkel, valamint környezetünk más 
elemeivel. Ezeknek a baktériumoknak 
a teljesebb megismerése és szerepük 
pontos feltárása segíthet megőrizni 
vagy akár helyreállítani is az egészséges 
állapotot. Éljünk hát velük!

TÓTH ÁKOS

Cikkünk elQzQ részében helytelenül jelent meg  
két vegyület képlete. Az észrevételt köszönjük 
Baricza Károlynak! A helyes képletek:

ellentmondásos kutatási ered-
mények is születtek. Az elhí-
zás az egyik olyan összetett 
probléma, amelynek kapcsán 
a bélbaktériumok szerepe 
egyre inkább felvetődött az 
utóbbi időben, és nem azért, 
mert ezeknek a baktériu-
moknak a tömege összesen 
akár a 3 kilót is elérheti. Több 
kísérletben kimutatták, hogy 
az elhízott emberek mikrobiótája más, 
ami logikus, hiszen a belünkben élő 
baktériumok azt és annyit esznek, amit 
és amennyit mi. A baktériumok segít-
ségével az elfogyasztott táplálékból ha-
tékonyabb lehet az energiaszerzés (bár 
az elhízás szempontjából ez már nem 
feltétlenül előny), például az emészthe-
tetlen rostok fermentálásával egyes bél-
baktériumok elérhető tápanyagforrást 
termelnek nem csak a többi baktéri-
umnak, de a bélfal sejtjeinek és a kör-
nyező szöveteknek is, amely egyik té-
nyezője lehet az elhízásnak. Egerek 
esetében sok bizonyíték van arra is, 
hogy a baktériumoktól teljesen mente-
sített egyedeknél nem lehet pusztán az 
étrenddel elhízást kialakítani, és ese-
tükben több kalória ürül a bélsárral, 
valamint hogy az elhízás a bélflórával 
tulajdonképpen átültethető. Ember 
esetében ezekre az összefüggésekre 
egyelőre nincsenek közvetlen bizonyí-
tékok, az azonban bizonyos, hogy az 
étrendünk befolyásolja a bélflórát, amely 
hat az anyagcserére.

Nemcsak az elhízás kapcsán merült fel 
ezeknek a mikroorganizmusoknak a 
szerepe, hanem számos más anyagcsere-
betegség esetében is. Ilyen például a 2-es 
típusú cukorbetegség, de szív és érrend-
szeri problémák kialakulásában is közre-
játszhatnak. Jelenlétükkel és anyagcsere-
termékeikkel befolyásolják az immun-
rendszert, sőt mi több, a bél mik ro bió ta 
tagjai idegrendszerünkre hatva a han-
gulatunkra is befolyással vannak. 

A bélflórán belül kiemelt figyelem 
irányul az úgynevezett pro bio ti ku-
mok ra, ezek olyan bélbaktériumok, 
amelyek pozitív hatással vannak az 
egészségünkre. Lactobacillus-fajok és a 
Bifidobacterium nemzetség tagjai kap-
ták ezt a kitüntető címet, és az ezek bi-
zonyos törzseit tartalmazó gyógyászati 
készítmények vagy élelmiszerek na-
gyon népszerűek mostanában, éppen 
azért, mert a kutatások bizonyították, 
hogy ezek a baktériumok jó hatással 

A kendermagolaj

A mogyoróízű, zöldes színű, rendkívül 
magas tápértékű, egyedülálló olajat a ken-
der magjából módfelett kíméletesen pré-
selik. A hidegen történő préselésnek kö-
szönhetően a feldolgozás során épségben 
maradnak az olaj legfontosabb összetevői. 
A kender magolaj a növényi olajok közül a 
legnagyobb mennyiségben és a legideáli-
sabb arányban tartalmaz olyan esszenciális 
zsírsavakat, amelyeket a szervezetünk 
nem képes önmaga előállítani, ám jelenlé-
tük elengedhetetlen az élettani folyama-
tok normális működéséhez. Linolsavat 
(omega-6) 50–60 százalékban, alfa-
linolénsavat (omega-3) pedig 15–20 szá-
zalékban tartalmaz. A fennmaradó 20–
30 százalékot fele-fele arányban a telített, 
illetve egyszeresen telítetlen zsírsavak te-
szik ki.  Bizonyított tény, hogy ezek az 
esszenciális zsírsavak megtisztítják ér-
rendszerünket a koleszterintől és a lera-
kódásoktól, hatékonyan csökkentik a 
magas vérnyomást és a gyulladásokat, 
hozzájárulnak az immunrendszer erősí-
téséhez, emellett erőteljes daganatellenes 
hatásuk van. A spanyolországi Sevillai 
Egyetem kutatói részletesen vizsgálták 
a kendermagolaj összetételét, s ez alap-
ján megerősítették a kendermagolaj 
potenciális szerepét a szív- és érrendszer 
egészségének védelmében. 

Gazdag forrása a különféle ásványi 
anyagoknak: megtalálható benne a fosz-
for, a kálium, a magnézium, a kén és a kal-
cium, emellett számottevő mennyiség-
ben tartalmaz vasat és cinket. Forrása a 
magas tápértékű fehérjéknek is, és vita-
minokban is bővelkedik: A-, B1-, B2-, 
B3-, B6-, C-, D- és E-vitamin található 
benne, és mindezek a jó tulajdonságok 
az egyik legértékesebb növényi olajjá 
emelik a kendermagolajat. A legújabb 
kutatások szerint rendszeres fogyasztá-
sa javítja a memóriát, enyhíti a tüneteit 
a depressziós, szorongásos betegségek-
nek és természetes gyulladásgátló hatá-
sa van. A kendermag gazdag rosttar-
talma segíti a megfelelő bélműködést, 
csökkenti az emésztőrendszeri dagana-
tok kialakulásának kockázatát, késlel-
teti szervezetünk öregedését, kedvező-
en hat a vércukorszintre és erősíti látá-
sunkat.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

A probiotikus készítmények hatását még sok kérdés 
övezi, de lehetnek finomak is

CH3 CH  CH2  COOH

CH3

CH3 CH2  CH2  COOH

izovaleriánsav

vajsav



Ki az ellenfél?

Azt, hogy milyennek ítéljük saját tu-
lajdonságainkat és képességeinket, 
nagyban befolyásolja, hogy hogyan 
látjuk magunkat másokhoz viszo-
nyítva. Énképünket, önértékelésün-
ket mindig egy közösség tagjaként 
alakítjuk ki, így nagy szerep jut a tár-
sas összehasonlításnak. Akarva-
akaratlanul összevetjük teljesítmé-
nyünket, eredményeinket másokéi-
val, így önértékelésünk folyamatosan 
alakul. Az osztálytársakkal, munka-
társakkal, csapattársakkal, barátok-
kal, családtagokkal való szüntelen 
összehasonlítgatás jobban átszövi éle-
tünket, mint gondolnánk. No per-
sze, mindenki szeretné megőrizni az 
önmagáról kialakított kedvező ké-
pet, ezért mindig öröm, ha valakihez 
viszonyítva jobbnak, eredménye-
sebbnek bizonyulunk. De vajon mindegy, hogy kihez 
mérjük magunkat, kit sikerült „legyőznünk”?

Három amerikai kutató – Ethan Zell, Mark D. Alicke és 
Jason E. Strickhouser – szerint az volna a logikus, ha fi-
gyelembe vennénk, hogy kinél bizonyultunk jobbnak, 
illetve kivel szemben maradtunk alul valamilyen össze-
hasonlításban. Ha egy világbajnok futó előz meg ben-
nünket, kevésbé bánt, mint ha egy közepes versenyző 
húz el mellettünk. Ugyanígy egy erős ellenfél legyőzé-
sének nagyobb elégedettséggel kellene eltöltenie ben-
nünket, mint amikor egy nagyon gyenge ellenfélnél bi-
zonyulunk jobbnak. Csakhogy a lelki folyamatok nem 
mindig hajlandók engedelmeskedni a logikának…

Zell és munkatársai egy kísérlettel vizsgálták a társas 
összehasonlítás kimenetelét az erős, illetve gyenge „el-
lenféllel” való összehasonlítás alkalmával. A kutatók a 
kísérletükben részt vevő 194 egyetemistának azt mond-
ták, hogy azt fogják vizsgálni, ki mennyire hatékonyan 
képes felismerni, ha valaki hazudik. Minden résztvevő-
nek 25 rövid videófelvételt mutattak be, melyeken egy-
egy beszélő valamilyen kijelentést tett. A diákok feladata 
az volt, hogy próbálják megállapítani, a beszélő igazat 
mondott-e vagy hazudott. A feladat végeztével a kuta-
tók mindenkinek elmondták, hogy az előző kísérleti 
alany 17 helyes választ adott – csakhogy a diákok egy ré-
szével azt közölték, hogy a 17 válasz átlag alattinak szá-
mít, mások viszont úgy tudták, hogy ez átlag feletti 

eredmény. Ezután mindenkivel ismertették saját „ered-
ményét” is, mely valójában kitalált érték volt, ugyanis a 
válaszokat a kutatók nem is értékelték. A résztvevők egy 
része úgy tudta, hogy 20 jó választ adott, vagyis felül-
múlta az előző résztvevőt, a többiek viszont arról érte-
sültek, hogy csak 14-szer tippeltek helyesen, azaz gyen-
gébben szerepeltek, mint közvetlen elődjük.

Ezután a kutatók mindenkit arra kértek, értékelje saját 
hazugságfelismerő képességét. Az, hogy az ellenfél át-
lag feletti vagy átlag alatti volt-e, csakugyan számított 
– de kizárólag azok esetében, akik úgy tudták, hogy 
alulmaradtak vele szemben. Ha egy erős ellenfélnél tel-
jesítettek gyengébben, az nem érintette annyira kedve-
zőtlenül a diákoknak saját képességeikről alkotott el-
képzelését, mint ha azt hitték, egy gyenge ellenféllel 
szemben maradtak alul. Akik viszont felülmúlták az 
előző versenyző teljesítményét, „elfelejtették” figye-
lembe venni, hogy az illető gyenge volt-e, vagy erős. A 
diadal éppen olyan önértékelés-növelő hatású volt ak-
kor, ha átlag alatti ellenfelet győztek le, mint amikor 
erőset. A kutatók szerint ezt a kis trükköt pozitív énké-
pünk fenntartása érdekében alkalmazzuk: a kudarc sú-
lyát igyekszünk csökkenteni és jelentőségét relativizálni, 
ellenben minden ürügyet megragadunk, hogy ünnepel-
jük győzelmünket, és a diadalt saját kiválóságunk bizo-
nyítékának tekintjük.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Hidegvér_ támadás (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Füves cigi és rockfesztivál-
paradigma 

A rekreációs célú kan na bisz fo-
gyasz tás – szemben az orvosi cé-

lúval – drámai módon csökkenti az 
agy finomszabályozását biztosító mo-
lekulák mennyiségét. A kutatókat 
sokkolta, ahogyan a THC valósággal 
lesöpörte a kulcsfontosságú fehérjé-

ket az idegvégződésekről. A Magyar 
Tudományos Akadémia Kísérleti Orvos-
tudományi Kutatóintézetének meglepő 
eredményét a világ legrangosabb 
idegtudományi szaklapja, a Nature 
Neuroscience közölte.

Az utóbbi években kiderült, hogy 
az endokannabinoid nevű jelmoleku-
lák – amelyek hatásukban a marihuá-
na aktív hatóanyagához, a THC-hoz 
hasonlítanak – kulcsfontosságúak az 
idegsejtek közötti kétirányú kommu-

alkalmazásokat. Maketteket és hajó-
zástörténeti érdekességeket mutatott 
be a TIT Hajózástörténeti, Modellező 
és Hagyományőrző Egyesület, és a Ti-
tanic katasztrófájának magyar vonat-
kozásairól is hallhattak a résztvevők 
egy érdekes előadást a 
mentésben részt vevő 
Carpathia nevű gőzös 
magyar hajóorvosának 
unokájától.

A víz világnapjának 
köztudottan környezet-
védelmi vonatkozásai 
vannak: az ENSZ éppen 
azért nyilvánította márci-
us 22-ét a Víz Világnap-
jának 1993-ban, hogy 
felhívja a figyelmet víz-
készletünk tisztaságának, 
épségének megőrzésének 
fontosságára. Éppen ezért 
különös jelentősége van 

Vizes nap a Duna szigetén

A víz világnapjához kapcsolódva, 
március 22-e környékén hagyomá-

nyosan érdekes programokat szervez 
minden, vízzel kapcsolatba hozható 
intézmény és szervezet. A Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. minden évben 
megszervezi a Visegrád–Nagymaros 
közötti, Duna alatti közműalagút láto-
gatását, a Duna Múzeum Esztergom-
ban szervezett érdekes programokat, a 
Duna-kutató Intézet pedig a Szent-
endrei szigeten mutatta be legnagyobb 
folyónk élővilágát. Itt, a Szigetmonos-
tori önkormányzat és az Outdoor 
Mission Kft. szervezésében nem csak 
az MTA Ökológiai Kutatóközpontjá-
nak intézete vett részt az ismeretter-
jesztésben: bemutatókat tartott az Or-
szágos Meteorológia Szolgálat is, il-
lusztrálva a víz körforgását, ismertetve 
a legújabb meteorológiai eszközöket, 

annak is, hogy épp a főváros ivóvíz-
bázisának területére, Szigetmonostorra 
szervezték a rendezvényt – hiszen Bu-
dapest jórészt a Szentendrei-szigeten 
található kutakból nyeri ivóvizét. A 
szervezők a helyszínválasztáson kívül 

nikációban. Katona István és kollégái 
(MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet, Lendület Molekuláris 
Neurobiológiai Kutatócsoport) leg-
újabb eredménye szerint a rekreáci-
ós célú kannabiszfogyasztás – értsd: 
füves cigi – igen durván avatkozhat 
bele az idegsejtek „beszélgetésének” 
finomsza bá lyozásába.

Katonáék minden korábbinál rész-
letesebb mikroszkópos felvételein lát-
ható, hogy 6 napig tartó THC-ke ze-
lés hatására drámai módon, körülbelül 
85%-kal csökkent az en do kan na bi no-
id -mo le ku lá kat fogadó „antennák” 
(CB1-receptorok) száma az idegsejtek 
kapcsolódását biztosító szinapszisok-
ban. A receptorok száma csak meg-
lepően lassan áll vissza. A 6 napos, 
élvezeti szinttel (100 ng/ml) történő 
kezelés után 11 napnak kellett eltelnie 
az 50%-os javulásig, de a teljes hely-
reállás 6 hetet vett igénybe. Katonáék 
ezt – tekintve a legnépszerűbb európai 
fesztiválok hosszát – „rockfesztivál-pa-
radigmá”-nak nevezik.

Az amerikai Egészségtudományi 
Ku ta tó in té zet (National Institute of 
Health) munkájának köszönhetően 
néhány éve ismert, hogy a tartósan 
nagy THC-koncentrációjú füvet szívó 
emberekben tapasztalható káros mel-
lékhatások, például a tanulási képessé-

gek romlása mögött a CB1-receptorok 
szintjének általános csökkenése áll – je-
gyezte meg Katona István. Az új mik-
roszkópos módszerek nélkül azonban 
eddig nem volt rá lehetőség, hogy ki-
derítsék, pontosan honnan tűnnek el a 
receptorok, azaz melyik idegsejtekről és 
az idegsejtek melyik részéről, illetve azt 
sem tudták, mennyi receptor tűnik el. 
Ez azért fontos, mert ezek az informá-
ciók segítenek megérteni, hogy mely 
élettani folyamatok károsodhatnak a 
krónikus marihuánafogyasztókban, és 
milyen jelenségekre kell az orvosok-
nak felkészülniük, hogy a sajnos egyre 
nagyobb mennyiségű THC-t tartal-
mazó kannabiszszármazékok terjedé-
sével párhuzamosan egyre gyakrabban 
kórházba kerülő pácienseket – például 
pszichózis miatt – kezelni tudják. 

A kutató szerint őket és külföldi kol-
légáikat is sokkolta, hogy ilyen erőteljes 
hatást találtak molekuláris szinten. Ko-
rábban senki nem számított rá, hogy 
ez a szakirodalomban standard modell 
– amely igazából még a 90-es években 
jellemző, „mindössze” 3-4%-os THC-
tartalmú kannabisztermékekre lett op-
timalizálva – is szinte teljesen lesöpri e 
kulcsfontosságú szabályozó fehérjéket 
az idegvégződésekről. Szerinte az egy-
re terjedő legalizáció során – amely a 
szabályozás lehetőségével talán kordá-
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előadásokkal, a tiszai PET Kupa egyik, 
ártéren gyűjtött PET-palackokból épí-
tett hajójának kiállításával és egyebek 
között például háztáji, háztartási víz-
takarékossági trükkök és eszközök be-
mutatásával is felhívták a figyelmet a 
környezetvédelem kérdéseire.

A rendezvény első, pénteki napja a 
diákokat célozta: hét település isko-
láiból 500 gyerek érkezett a progra-
mokra. A gyerekek felváltva vettek 
részt az interaktivitást igénylő, érdekes 
előadásokon, bemutatókon, miközben 
a környezetvédelem – ezen belül is 
legfőképpen a vízvédelem – fontos-
ságáról tanultak játékos, szórakoztató 
formában. A második napon pedig, 
kötetlenebb keretek között a környék-
beliek és a távolabbról érkező érdek-
lődők számára mutatták be az előző 
napi programokat, kiegészítve játékos, 
családoknak szóló programokkal, ver-
senyekkel. P. B.

Több évszázados 
csillagászati rejtély titka

Az 1670-es évben új, szabad szemmel 
is jól látható csillag ragyogott fel az 

égbolton, amely ezt követően jó két éven 
át, változó fényességgel észlelhető volt. 
Bár a látványos égi tüneményt a kor több 
híres csillagásza is nagy pontossággal 
nyomon követte és leírta, mégis több 
mint 340 évnek kellett eltelnie ahhoz, 
míg a mai kor legmodernebb eszközei-
vel sikerült a nyomára bukkanni és meg-
fejteni a titkát. Kiderült, hogy a jelenség 
nem szokványos nóva volt, mint sokáig 
gyanították, hanem egy annál sokkal 
ritkább és csak néhány éve azonosított 
folyamat: két csillag ütközése és összeol-
vadása váltotta ki. Az eredményről a 
kutatók a Nature-ben számoltak be.

A Hattyú (Cygnus) csillagképben 
felragyogó új csillagot a XVII. század 
két legnagyobb csillagásza – Johannes 
Hevelius, a holdtérképezés „atyja” és 
Giovanni Domenico Cassini, a Szaturnusz 
gyűrűjének és a Jupiter holdjainak neves 
kutatója – is gondosan nyomon követte 
és leírta. Hevelius a csillag égi helyzetét 
„nova sub capite Cygni” (új csillag a Haty-
tyú feje alatt) megjegyzéssel látta el az 
általa közölt vázlaton. Hivatalos csilla-
gászati elnevezése pedig Nova Vulpeculae 
1670 lett.

Mint azt a mostani kutatás vezető-
je, Tomasz Kaminski, az ESO és a Max 
Planck Rádiócsillagászati Intézet csillagá-
sza elmondta: „Évszázadokon át úgy vélték, 
hogy ez lehetett az első tudományosan megfi-
gyelt nóva – ám minél többet sikerült kideríteni 
róla, annál bizonytalanabbá vált ez a sejtés.”

A XX. században a csillagászok kezd-
ték megérteni a nóvák mibenlétét és 
működését, de a Nova Vul 1670 nem 
illett a modellbe és továbbra is rejtély 
maradt. Hiába nőtt a távcsövek felbon-
tóképessége és kapcsolódtak be újabb és 
újabb hullámhossztartományok a meg-
figyelésekbe, úgy tűnt, a hajdani nóva 
semmi nyomot nem hagyott maga 
után. Csupán az 1980-as években sike-
rült egy halvány ködöt felfedezni a ko-
rabeli égbolttérképeken megjelölt hely 
körül, ám sokáig ennek vizsgálata sem 
hozott újabb eredményt.

„Mi most a szubmilliméteres és a rádióhul-
lámok tartományában vizsgálódtunk, és fel-
fedeztük, hogy a feltételezhető maradványt 
hűvös molekuláris gázfelhők veszik körül, 
amelynek molekulái meglehetősen szokatlan 
kémiai összetételűek” – mesélte Kaminski. 

Több rádiótávcsővel is célba véve az 
objektumot, a kutatóknak sikerült 

meghatározni különféle izotópok rész-
arányait a felhőben, és az nagyon eltért a 
nóvakitörések maradványaitól, emellett 
a hűvös anyag tömege is messze meg-
haladta a szokványos nóvarobbanások 
által kidobott anyagmennyiséget. Na 
de ha a Nova Vul 1670 nem szokványos 
nóva (bináris csillag, egyik tagja egy 
fehér törpe, amelynek felszínén a társá-
tól elszívott, s a felgyülemlő anyagban 
termonukleáris robbanás megy végbe), 
akkor mégis micsoda? 

A válasz a nóvák egy újabb, 2007-ben 
definiált osztálya, az úgynevezett fé-
nyes vörös nóva (LRN), amely két csillag 
ütközése és összeolvadása során kelet-
kezik. Főbb jellemzői: luminozitása a 
szokványos nóvák és a szupernóvák ki-
fényesedése közé esik, heteken vagy 
hónapokon át jól megfigyelhető, lát-
ható fényének színe erősen vörösbe 
hajlik és a halványulás során egyre 
vörösebbé válik, miközben infravö-
rös sugárzásának intenzitása növek-
szik. Az eruptív csillagoknak ez az 
új osztálya szinte tökéletesen megfe-
lel a Nova Vul 1670 jellemzőinek. 

(ESO)

ban tud tartani egyes negatív folyama-
tokat – rendkívül komolyan kellene 
venniük a döntéshozóknak, hogy mi-
lyen THC-tartalommal engedélyezik 
a kannabiszszármazékok használatát.

A kannabisz több ezer éves gyógynö-
vényünk, és számos betegség, például 
multiplex szklerózis esetén néhány or-
szágban kis dózisban már engedélyezik 
a terápiás célú THC-fogyasztást. Ka-
tonáék ezért megvizsgálták a tízszeres 
hígítású, azaz terápiás koncentráció-
jú (10 ng/ml) THC hatását is. Ebben 
az esetben a receptorok száma csak 
16%-kal csökkent, ami összhangban 
áll azzal a megfigyeléssel, hogy ekko-
ra dózisban a kannabiszfogyasztásnak 
általában nincsenek pszichotikus mel-
lékhatásai.

Az idegrendszeri folyamatok hátteré-
ben nanoskálán létrejövő molekuláris 
változások állnak. Ezek megismeré-
se, feltérképezése világszerte most 
kezdődött el. Katona István és kol-
légái ebben élen járnak: a Nature 
Neuroscience-ben vgm megjelent 
tanulmányukban olyan új megköze-
lítést mutatnak be, amelyben a szu-
perrezolúciós mikroszkópiát klasz-
szikus konfokális mikroszkópiával 
kombinálják. Eljárásuk segítségével 
lehetségessé vált egyedileg azono-
sított idegsejtekben a célfehérjék 
mennyiségi vizsgálata nanométeres 
pontossággal, az adott idegsejt élettani 
és anatómiai paramétereivel együtt.

(www.mta.hu)

A Nova Vul 1670 égi helyzete (vörös karika) 

a Hattyú csillagkép térképén, rajta Hevelius 

jelöléseivel és megjegyzéseivel

(KÉP: ROYAL SOCIETY)

A Nova Vul 1670 modern eszközökkel azonosított 

maradványa (KÉP: ESO/T. KAMILSKI)
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Ökolátásmód és pénzügyi 
befektetések

Mi lenne akkor, hogyha tudnánk, 
hogy egy hektár mangroveerdő ki-
irtásával 1 000 dollárt kaphatunk, ha 
viszont megőrizzük, akkor értéke 21  
ezer dollárt tesz ki? Nem valószínű, 
hogy a munkások megkezdenék a 
tarvágást. A Világbank az IUCN-
nel és más szervezetekkel együtt épp 
azon dolgozik, hogy a természeti 
értékek jelenjenek meg a pénzügyi 
tervezésekben, mert akkor talán fe-
lelősebb döntéseket hozhatnának a 
gazdaság szereplői. 

Bolygónk élővilágának csaknem 
kétharmadán tesz kárt naponta az 
ember: óriási szárazföldi és vízi terü-

letek mennek veszendőbe a környe-
zetszennyezés és a természet kiak-
názása miatt. Következtében fajok 
válnak veszélyeztetetté vagy tűnnek 
el teljesen a Föld felszínéről. Az in-
tenzív halászat legutóbbi áldozatai a 
kékúszójú tonhalak vagy épp a túl 
sokszor felszolgált kínai gömbhalak, 
amelyek lassan kihalnak a tenge-
rekből. A tonhalak eltűnése komoly 
vesztesége lehet nemcsak a gazda-
ságnak, de a tengerek biológiai sok-
féleségének is, hiszen beláthatatlan 
következményekkel járhat, hogyha a 
táplálékaik túlszaporodnak. Az egy-
re kevesebb száma a tonhalaknak 

nemcsak a tengereken borítja fel az 
egyensúlyt, hanem több millió, ha-
lászatból élő ember megélhetését is 
veszélyezteti, épp ezért kell a termé-
szetvédelemnek minél előbb közbe-
lépni, hogy az aggasztó folyamat ne 
folytatódjon. 

A halászati kvóták megállapítása 
szinte állandóan célkeresztben van 
és az ENSZ szakértői is úgy látják, 
hogy vannak benne súlyos hibák. 
Szerintük a 2011-ben, nemzetközi 
színtereken megállapított halkvóta 
mennyisége is túllő a célon, mivel a 
kifogható fajok 30 százalékánál olyan 
halászható mennyiséget állapítottak 
meg, amely túlhalászásra vezethet, 
hosszú távon így sodorva veszélybe 
a fajt, a tenger ökoszisztémáját és a 

halászok megélhetését. A Világbank 
és a FAO jelentése szerint, hogyha 
a fenntartható fejlődést figyelembe 
véve határoznák meg az országok a 
különböző fajok kihalászható meny-
nyiségét, akkor 2050-re 50 milliárd-
dal nőne a halászat bevétele évente. 

A gond az, hogy számos országban 
a gazdasági tervezést anélkül hajtják 
végre, hogy végiggondolnák annak 
a természetre gyakorolt káros hatá-
sát. Holott hosszútávon sokkal töb-
bet vesztünk, mint nyerünk egy-egy 
meggondolatlan üzleten. A természet 
ugyanis nem más az IUCN szerint, 
mint egy angyali befektető. A vi-

lág gyógyszergyártása évente 640 
milliárd dollárt termel, de csak ke-
vesen tudják, hogy ez a piac nem 
lenne ennyire sikeres, ha a ható-
anyagok létrehozásához nem lenne 
meg az élővilág sokszínűsége. A 
gyógyszerek hatóanyagát ugyan-
is leggyakrabban a legkülönfélébb 
növényekből és állatokból nyerik. 
Felmérhetetlen károkat okozna a 
gazdaságnak, hogyha ez a geneti-
kai sokszínűség eltűnne. 

De vannak más példák is: sok eset-
ben a természetes élőhelyek szol-
gálják ki a városokat vízzel. New 
York vízellátása attól függ, hogy 
Catskills és Delaware vízgyűjtő terü-
letei milyen állapotban vannak. New 
York csaknem 9 millió lakosa, a vá-

roslakók 90 százaléka ugyanis 
az onnan származó vizet issza. 
1992-ben a városvezetők el-
határozták, hogy védelem alá 
veszik a vízgyűjtő területeket, 
amely ma már egyértelműen 
jobb döntés volt, mint 6–8 mil-
liárd dollárért új víztisztító üze-
met építeni, majd további 300 
millióért üzemeltetni azokat. A 
számok egyértelműen beszél-
nek. A vízgyűjtők védelméhez 
10 éven keresztül, összesen 1–1,5 
milliárd dollárra volt szükség, 
amelyet a város lakói által be-
fizetett vízszámlákra terhelt 9 
százalékos vízadóból nyerték 
ki. Ha a mesterséges víztisztító 
mellett döntöttek volna, akkor 
a befizetett vízszámlák egésze 
elment volna a gigantikus be-
ruházásra.

A 2012-es The Nature 
Conservancy and the Corporate 
EcoForum jelentése szerint a 
természetes környezet 72 tril-
lió dollárral járul hozzá a gaz-

daság fejlődéséhez, mint láthatatlan 
befektető, négyszer annyival, mint 
az egész amerikai gazdaság. Ezek 
a számok is egyértelműen jelzik, 
hogy a világnak egy újfajta pénz-
ügyi szemléletmódra van szüksége, 
amelyben komoly helye van a ter-
mészetnek. A Világbank, a Ro-
ckefeller Alapítvány és az IUCN is 
épp ezen a közös nyelven dolgozik, 
amely lehetőséget teremtene arra, 
hogy pénzben is kifejezhetővé vál-
janak a természeti erőforrások, és 
így azok is komoly értéket képvi-
seljenek egy-egy üzleti tervben.

(www.greenfo.hu)
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Fanyar íz_ erdei gyümölcs. 20. Szigorú utasítás. 21. Ijedt. 23. A 
cím második része. 24. Tudatát veszti. 27. Olaj egynem_ bet_i. 30. 
Község Siófoktól nem messze. 31. Jogosan, latinul. 35. Lelkiatya. 
37. Elnökség tagja! 38. A higany vegyjele.

A 11. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: KÉSQ RÓMAI 
KÖZTÁRSASÁG; ALEXANDRIA HARRY PENDEL. Steven Saylor: 
A nílusi rablók (Agave Könyvek) cím_ kötetét nyerte: Farkas János 
(Murony), Magyar Zsuzsanna (Szany), Olajos Árpád (Szeged), 
Pravda Julianna (Nagykör_) és Szép Ilona (Szentes). A nyertesek-
nek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó jelentette meg Daniel Defoe: Robinson Crusoe  cím_ 
könyvének kétnyelv_, rövidített változatát, amely alapján kérjük a m_ 
címének eredeti magyar fordítását. A megfejtést beküldQk között a 
kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2015. április 14-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. 
A 9. számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 150 éve született 
magyar ornitológus nevét adják ki. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A cím elsR része. 11. Például a néhai Melis 
György. 12. A telefon feltalálója (Alexander Graham). 13. Sor-
számnévképzQ. 14. Majdnem sok! 15. Ireland (Írország), röv. 17. 
Népszokásként a tél végén elégetett szalmabábu. 19. Per ... ad 
astra; rögös úton a csillagokig. 22. Rendben, cimbora! 23. Földünk 
egyik sarka. 24. Fizetést növel. 25. Hint. 26. ... right!; minden 
rendben! 28. Személyed. 29. A cím harmadik része. 32. Széken 
pihen. 33. Nyilvántartás(i), röv. 34. Kézinagyító. 36. Ilona, becéz-
ve. 38. Zeusz felesége.

FÜGGQLEGES: 1. Becézett Róbert. 2. A szegedi Reök-palota egyik 
helyisége. 3. Közbekotyog. 4. Ír autók jelzése. 5. Gyerünk már! 6. 
Veszprém patakja. 7. Ond egyik beceneve. 8. Számára. 9. Cövek 
végei! 10. PengetQ nélkül citerázik! 16. Albán pénzegység. 18. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. május 16.

Jelentkezési határidQ: 2015. április 13. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Zatykó Zsuzsa (FertRd, zsuzsa71@freemail.hu) Jégtallér cím  ̀képe a 
12. számunkban jelent meg a 375. oldalon.

A lényegében két színbRl fogalmazott alapkép maga is megragadó. 
Fölül inkább fehér, alul inkább szürke árnyalatok mosódnak össze, s köz-
bül egy éles rajzolatú, fogazott határvonal. Ennél a zipzárnál nyitotta ki a 
téli álom hálózsákját a felserkent természet. Varázserejének próbájaként 
ágra t`zött egy fi noman mintázott, áttetszR jégtányért, de maga a tavasz 
a csorgó patakkal leszaladt a völgybe. Ez itt még a hideg világa, melegség 
benne csupán a néhány rRt levél, a múlt Rsz üzenete, biztatása. (H. J.)

MÁRCIUSA HÓNAP KÉPE
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„Összefirkált térkép” – 
Kutasi Kovács Lajos életút-
ja: Veszprém, Amerika, in-
diánok címmel nyílt kiállítás 
a veszprémi Laczkó Dezső Mú-
zeumban.

Kutasi Kovács Lajos író, újság-
író, utazó a nyugati magyar 

emigráns irodalom egyik jelentős alakja volt. Kiemelke-
dő érdeklődéssel tanulmányozta az amerikai kontinens 
és az őslakosság történetét és néprajzát. 1965-ben részt 
vett egy dél-amerikai régészeti feltáráson, 1974 és 1989 
között nagyobb tanulmányutakat tett Észak- és Dél-
Amerikában. 1972 óta rendszeresen jelentek meg köny-
vei, tanulmányai Magyarországon, sokat publikált az Új 
Horizont című folyóiratban.

Néprajzi gyűjteménye az érdi Magyar Földrajzi Múzeu-
mot gazdagítja, kéziratai és egyéb irodalmi dokumentumai 
pedig a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba kerültek.

A december 20-ig látható kiállítás részletesen végig-
követi és bemutatja Kutasi Kovács Lajos életútját – 
veszprémi, németországi, dél-amerikai, londoni éveit és 
munkásságát. A tárlatban egyebek között megjelenik 
enteriőr formájában londoni dolgozószobája és látható 
lesz indián tárgygyűjteményének jelentős része is.

Milyen volt a reformpe-
dagógia és a magánokta-
tás a második világhábo-
rú előtt? Hogyan tolerál-
ták az alternatív nevelési 
módszereket a különbö-

ző diktatórikus rendszerek? Mikor alakultak gyerek-
köztársaságok? Milyen volt a bánki időszámítás? Mi az a 
klasszság? Kik hordták a medvesapkát? Ki volt Leveleki 
Eszter? 

A Néprajzi Múzeum Ellenpedagógia a tóparton cí-
mű kiállítása a Bánkon negyven éven keresztül, 1938 és 
1978 között folyamatosan működtetett magánnyaralta-
tás feldolgozását és bemutatását tűzi ki célul.

A bánki nyaraltatást Leveleki Eszter indította, aki a há-
ború előtti reformpedagógiai gyakorlatok szellemében 
alakította ki nyári táborait, és különös hangsúlyt fekte-
tett a spontaneitásra, az individuális és közösségi kreati-
vitásra, a közösség „együttes élményformáló” erejére. A 
háború után a résztvevők többségükben középosztály-
beli családok gyerekei voltak, ahol sok családban a szü-
lők, a nagyszülők a holokauszt áldozatai és túlélők. Az 
1950-es évektől a hivatalos pedagógia és az úttörőtábo-
rok mellett, illetve ellenében a bánki nyaraltatás egyfajta 
pedagógiai kísérlet is volt, amely a korszakra jellemzően 
informális, féllegális módon szerveződött, erős szemé-
lyes kötelékeken alapuló kisközösségként működött. A 
tárlat augusztus 11-ig látható.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Madarak és Angyalok cím-
mel látható válogatás a közel-
múltban elhunyt, a Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntetett, Kos-
suth-díjas Gross Arnold grafikus-
művész alkotásaiból a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. 

Gross Arnold a rézkarc műfajának megújítója, egyik 
legismertebb és legnépszerűbb képzőművésze hazánknak. 
Rajzain, színes rézkarcain generációk nőttek fel, megha-
tározó egyénisége a 
magyar XX. század 
képzőművészetének, 
vizuális kultúrájának.

Erdélyben, Tordán 
született, 1929. nov-
ember 25-én. Édesapja 
festő és rajztanár volt, 
ő volt első tanára. 
1946-ban jött Buda-
pestre tanulni, előbb 
iparművészetet tanult, 
de azt abbahagyta, átment tanulni a Képzőművészeti Főisko-
lára, ahol 1953-ban szerzett diplomát. 

Részletgazdag rézkarcaival vált népszerűvé. Jellegze-
tes színezési technikájának köszönhetően minden 
egyes nyomata különbözik a többitől. Képeit csodála-
tos, gyermeki mesevilág jellemzi. Műveiből számtalan 
kiállítást rendeztek már a nagyvilágban, művészeti 
szalonokban, nagy kiállítóterekben, kis galériákban, 
kávézókban Los Angelestől Tokióig. Mostani kiállítása 
április 19-ig várja a látogatókat.

Fél évszázada, hogy Kós 
Lajos vezetésével színre 
lépett egy pécsi báb-
együt tes, amely a televí-
zió Ki-mit-tud? című 
műsorának köszönhető-

en rövid idő alatt országosan ismertté vált. A pécsi Bóbi-
ta Bábszínház az 50 év alatt rengeteg egyedi bábozási 
technikát és szebbnél szebb bá-
bot készített. Ezt a mára már 
történelmi múltat idézi fel a 
Bóbita 50 elnevezésű ünnepi 
kiállítás a Ceglédi Galériában. 

A kiállított több mint 160 
báb között találhatók olyan 
darabok is, amelyek egészen különleges helyen is léptek 
már fel, így például Tajvanon, Indiában vagy Irakban. 
A fél évszázados pécsi Bóbita Bábszínház legikoniku-
sabb és stílust teremtő bábjait bemutató, ingyenesen lá-
togatható tárlatot április 25-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők. 

Utazó életút

Báb-tárlat

Nyári ellentábor

Részletgazdag emlékek
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

A rettegés száz napja
Alig több mint húsz éve egy kis afrikai ország-
ban megtörtént az, amire a hitleri genocídium 
után már senki sem számított. Ruandában a 
hutu többség csaknem 1 millió embert gyilkolt 
le csupán azért, mert más népcsoporthoz tar-
toztak. De vajon hol keressük ennek a mérhe-
tetlen gy_löletnek a gyökereit? 

Jég és föld között
A vikingek vakmerQ tengeri kalandjai és 
vad portyái megannyi híres legendában 
megjelennek. FelfedezQútjaik során még 
„olyan kövér legelQket” is meghódítottak, 
ahol „vajcsöppek hullottak minden egyes 
f_szálról”.

Közösségi építészet
Az utóbbi években elindult folyamatok a közös-
ségi terek humanizálódását hozták el Magyar-
országon. A Budapesti Szíve program kereté-
ben megújított közösségi felületek vagy az Eu-
rópai Kulturális Évadra felújított pécsi közössé-
gi terek jó példákkal szolgálnak. Ezek a fej-
lesztések összefüggQ, nagyobb felületen ad-
ták vissza a település belsQ közös használatú 
tereit az embereknek, háttérbe szorítva az au-
tók túlzott térhasználatát. 
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anyagát adó cikke: Az elefántmadár utolsó tojásai

A hátlapon
Az elefántmadár utolsó tojásai

A legnagyobb tojásrakó állatok a dino-
szauruszok voltak, de a legnagyobb tojá-
sok mégsem tőlük, hanem a madaraktól 
maradtak ránk. A Madagaszkáron élt 
röpképtelen elefántmadárral (Aepyornis 
maximus) az arab hajósok még találkoz-
hattak, de mire az első európaiak kikötöt-
tek a szigeten, már feltehetően kipusztult.

A bennszülöttek alighanem vadásztak 
az óriási madarakra, amelyek tömege 
olykor a 400 kg-ot is elérte. A mintegy 
10 kg-os tojások is csábító zsákmányt je-
lenthettek, a kilenc liter űrtartalmú üres 
héjakat pedig edényként használták. Való-
színűleg az ember pusztította ki az ele-
fántmadarat, bár vannak, akik ezt vitat-
ják. Akad olyan vélemény is, hogy a be-
hurcolt háziállatok terjesztette betegségek 
végeztek a madáróriással. Miután örökre 
eltűnt, és az utolsó tojásait is összeszedték, 
a gyűjteményekben itt-ott megőrzött ép 
tojások értéke megugrott, egy 2013-es 
londoni árverésen több mint 100 000 font 
értékben kelt el egy példánya. 

A Magyar Természettudományi Mú-
zeum Őslénytani Tárában is volt egy 
csodálatos elefántmadár-tojás. A kollé-
gák annyira féltették, hogy a kiállításba 
se merték kitenni – oda csak egy gipsz-
másolat került. 1956-ban azonban belö-
vést kapott a raktár, a tűzvészben elpusz-
tult a féltve őrzött eredeti tojás, és csak a 
kiállításba kitett másolat maradt meg. 

A közelmúltban azonban mégiscsak 
sikerült egy új tojásra szert tennie a mú-
zeumnak. Ez igazi is, meg nem is. A rá-
érős madagaszkáriak ugyanis átszitálták 
a sziget laza talaját és a homokból 
előkerültek a hajdan széttaposott tojás-
héj töredékei. A nagyobb darabokból 
azután új tojásokat ragasztottak össze, 
valahogy úgy, ahogy a régészek össze-
rakják a törött edényeket. Ezek egyike 
került végül hozzánk. 

2009-ben egy angolszász kutatókból 
álló csapatnak először sikerült az ele-
fántmadár tojásokban megőrződött 
(szub)fosszilis DNS izolálása, ez koráb-
ban a fennmaradt csontokból nem 
igazán sikerült. 

Kép és szöveg: F. I.
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