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Címlapképünk: Glyptapanteles liparidis 
gyilkosfürkész bábjai (a fehér pamacsok) 
a hernyón (Csóka György felvétele) 
a Rovar rovarnak farkasa cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, va-
lamint külföldön jelenleg folytató vagy tudományos fokozat-
tal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen termé-
szettudományok területén, illetve határterületein végzett ku-
tatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit 
közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretter-
jesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriá-

ban a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az 
Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályáz-
hatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 
4-6 színes kép vagy ábra, grafikon illusztrációja is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóri-

ában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt 
érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Termé-
szet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel 
pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), 
amihez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a ter-

mészettudományok elsősorban tudományfilozófiai, továbbá  

humán tudományi módszerekkel feltárható, bemutatható ösz-
szefüggéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi felfe-
dezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Valóság stí-
lusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 
ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve másho-
va közlésre be nem küldött ismeretterjesztő cikkel lehet. A pá-
lyaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA TTK, vala-
mint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória 
első három helyezettje a TIT díjaiban részesül. A díjazásról a 
zsűri dönt, az egyes helyezések megoszthatók. 

A pályamunkákat e-mailen, a titlap@telc.hu címre kérjük 
benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép fájlban 
kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kérjük feltün-
tetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazás-
ban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőik-
kel történő egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A 
pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzá-
járulnak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes vál-
tozatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levél-
címét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátumát és a 
munkahelyének nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 Bu-
dapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: „MTA 
TTK – TIT cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
A SZERKESZTŐSÉG
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	 A	kincsek	Szent	Grálja

Hét éve dúlt már a spanyol örökö-
södési háború, Anjou Fülöp egyre 
nehezebben tudta finanszírozni 
harcát a trónért, ami addig nem 
hozott számára sok dicsőséget. 

Kockázatos lépésre szánta el magát: 
elrendelte, hogy a dél-amerikai gyar-
matokról kincsekkel megrakott hajók 
induljanak útnak Spanyolország felé. 
1708 tavaszán Havannában készülődni 
kezdett hát egy nagyobb spanyol kon-
voj, hogy az anyaország felé hajózzon a 
rengeteg arannyal, drága portékákkal. 
Tartaniuk kellett azonban az óceánon 
cirkáló angol hajóktól, melyek célja a 
pénzszállítmányok elfogása volt, ezért 
kisebb csoportokban „járőröztek” a 
karibi térségben. 

Havannába várták a panamai 
Portobelo kikötőjében időző José 
Fernandez de Santillán kapitányt is, 
akinek parancsnoksága alatt állt 

a San José, a San Joaquin és a Santa 
Cruz. A három galleont – mai isme-
reteink szerint – 7–11 millió arany- és 
ezüstpénzzel töltötték meg (ez közel 
345 tonnát jelent), és majdnem 200 
tonna smaragdot csomagoltak mel-
lé, továbbá nem kevés igazgyöngyöt 
is. Velük várakozott még 14 keres-
kedelmi hajó, és a csapatra vigyázó 
három, nehéz fegyverekkel felszerelt 
kísérő hajó, valamint egy könnyebb 
hadihajó. Kihajózásra alkalmas idő-
pontra vártak. Mivel az angolok 
természetesen tudtak a készülődés-
ről, Charles Wager admirális hat ha-
dihajójával a Cartagénától 30 mér-
földre fekvő Rosario-szigetek mellé 
fészkelte be magát, és szintén várt… 
Közeledett az évnek az a szakasza, 
amikor a gyakori hurrikánok már 
komoly veszélyt jelentettek az At-

R
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T lanti-óceánon átkelni készü-

lőkre nézve, ezért de Santillán 
kapitány úgy gondolta, nem 
halogathatja a vitorlabontást, 
és 1708. május 28-án elindult 
hajóival, hogy megkísérelje 
az eljutást Cartagénán át Ha-
vannába. Tíz nappal később 
megállt a szél, és a vitorlások-
nak le kellett dobniuk a hor-
gonyt. 

Három nap elteltével fel-
bukkantak az angolok. A San 
Joaquin többórás csata után 
egy kísérő hajóval együtt el tudott 
menekülni, de a többiek rosszabbul 
jártak. A Santa Cruzt végül meg-
csáklyázták, az egyik kísérő hajó 
zátonyra futott, és a saját legénysége 
felgyújtotta. A spanyol vezérhajó, a 
San José, fedélzetén 62 ágyúval egy 
darabig állta a sarat a 70 ágyús angol 
Expeditionnel szemben, de másfél 
órás tűzpárbajt követően, este 7 óra 

tájban felrobbant – pillana-
tok alatt elsüllyedt a mesés 
kinccsel, és a közel 600 főnyi 
legénységgel együtt, akik kö-
zül tizenegyet sikerült csak 
kimenteni. 

Azon a helyen, ahol a galleon 
elsüllyedt, a tenger mélysége 
eléri a 700 métert, és 307 évig 
nem is tudták pontosan, hol 
kell keresni a legendás hajóra-
kományt. Vagy mégis? 

A nyolcvanas évek elején egy 
amerikai magáncég szerződést 
írt alá Kolumbiával arra az eset-
re, hogy ha megtalálnák a San 
José roncsait, milyen mértékben 

részesedne a cég a lelet értékéből. Két 
évvel később pedig állítólag már ismer-
ték a roncs helyét.

A közelmúltban Juan Manuel San-
tos kolumbiai elnök bejelentette, hogy 
egy nemzetközi szakértőkből, a ko-
lumbiai tengerészetből és a nemzeti 
régészeti intézet munkatársaiból álló 
csapat Barú szigete mellett rátalált a 
több mint három évszázada ott fekvő 
hajó maradványaira. Kezdetét is vette 
azonnal egy óriási vita, kinek meny-
nyi jár – ha jár egyáltalán – a becslések 
szerinti 17 milliárd amerikai dollárból. 
Nem kellett sokáig várni, és Spanyol-
ország is kijelentette: igényt támaszt 
részesedésre, hiszen a San José spanyol 
lobogó alatt hajózott. De akár Peru 
is bejelentkezhet, tekintve, hogy az 
arany egy jó része a limai alkirály va-
gyonát képezte.

Nem lesz könnyű feltárni, mit rejt a 
tenger mélyén fekvő roncs. Az eddigi 
ultrahangos felvételeken csupán ágyú-
csövek és heverő amfórák láthatók, és 
még éveket vehet igénybe, amíg a fel-
tételezett kincshez hozzáférhetnek, hi-
szen a víz alatti feltárás hosszadalmas 
és igen költséges dolog; a drága búvár-
robotokat és számítógépes techniká-
kat jobbára csak magán kincsvadász 
cégek engedhetik meg maguknak, 
az állami vállalatoknál hiányzik erre 
a pénz. 

Az eddigi fényhiány, alacsony hő-
mérséklet és csekély oxigénkoncentrá-
ció kedvezett ugyan a hajó „konzer-
válásának”, de ha a faanyag oxigénnel 
érintkezik, akkor széthullik, ezért úgy 
tervezik, hogy a galleont és rako-
mányát a környezetével (tengervíz) 
együtt egy óriási medencébe emelik 
át. A hosszú és bonyolult folyamatban 
a vizet fokozatosan egy speciális mű-
anyaggal helyettesítik majd. 

Ha a San José rakományát egy szép 
napon sikerül felszínre hozni, akkor 
Cartagénában skandináv mintára kü-
lön múzeumot építenek majd, hogy ki 
tudják állítani a páratlan leletet – ígér-
te a kolumbiai elnök.

HESZ MARIANNA

	 Kétszer	is	felfúvódott		
a	Világegyetem?

A Világegyetem születésének és 
fejlődésének ma széles körben 

elfogadott elméletében, a kozmológia 
standard modelljében a Nagy Bummot 
(Ősrobbanást) egy, a pillanat töre-
dékrésze alatt lezajló exponenciális 
mértékű tágulási szakasz, a felfúvódás, 
más szóval az infláció követi. Ez utób-
bi során a téridő egésze egy rendkívül 
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A José Fernandez de Santillán kapitány 

parancsnoksága alá tartozó hajó ágyút_z alá veszi  
az angol cirkálókat

Ezüstpénz a tenger mélyérQl
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nemcsak közvetlen kimutatására és 
megértésére, de elméleti modellezésére 
is.

Ám hiába vannak olyan ígéretes mo-
dellek, amelyek számos, a részecskefi-
zika standard modelljén túlmutató je-
lenséget elegánsan magyaráznak meg 
(például a gravitációnak a többi három 
alapvető kölcsönhatáshoz viszonyított 
rendkívüli gyengeségét), ha ezek a 
megfigyeltnél jóval nagyobb mennyi-
ségű sötét anyag létezését jósolják az 
Univerzumban. Davoudiasl és mun- Davoudiasl és mun-és mun-
katársai ezt az ellentmondást hidalják 
át egy olyan ráadás fejlődési szakasz 
közbeiktatásával, amelynek egyetlen 
kimutatható következménye a sötét 
anyag kiritkulása.

A standard kozmológiában az infláci-
ós (exponenciális tágulási) szakasz 10-35 
másodperccel a Nagy Bumm után kez-
dődik (ez olyan parányi érték, ahol a 
tizedesvessző után az első 1-esig még 34 
nulla áll), és összességében is mindössze 
a másodperc piciny töredékéig tart. Az 
időszak végére egy forró, a korábbinál 
jóval lassúbb ütemben tovább táguló 
és eközben hűlő Világegyetemre ve-
zet. Nagyjából az első 3 perc végére az 
Univerzum már annyira lehűl, hogy 
kialakulhatnak a legkönnyebb elemek 
(a hidrogén, a hélium és nyomokban a 
lítium) atommagjai. Davoudiasl szerint 
azonban: „a kezdeti inflációs szakasz be-
fejeződése és a nukleoszintézis megindulása 
közti időszakban elvileg további inflációs 
szakaszok is lehettek, amelyek ugyan nem 
voltak annyira nagyok vagy hatékonyak, 
mint a Nagy Bummot közvetlenül követő 
elsődleges folyamat, viszont számot adhat-
nak a sötét anyag kiritkulásáról”.

forró és sűrű, pontszerű állapotból – e 
kezdeti méretéhez képest – hatalmas-
ra tágul és szinte homogénné válik. 
Tágulása – bár jóval kisebb ütemű, 
változó sebességgel – azóta is tart. Ez 
az elmélet a Világegyetemben meg-
figyelhető jelenségek és folyamatok 
túlnyomó részét tapasztalatainkkal 
egyezően írja le, miközben azért né-
hány kérdést megválaszolatlanul nyit-
va hagy. Ilyenek például a sötét anyag 
vagy a sötét energia mibenlétével kap-
csolatos rejtélyek. 

Egy, a Brookhaveni Nemzeti La-Brookhaveni Nemzeti La-i Nemzeti La- Nemzeti La-emzeti La-
boratórium (BNL), a Fermi Nemzeti 
Gyorsító Laboratórium és a Stony 
Brook Egyetem elméleti fizikusai által 
kidolgozott, a Physical Review Letters-
ben most közzétett új modell egy vi- egy vi-egy vi-
szonylag egyszerű módosítást javasol 
bevezetni. Eszerint az elmélet egy má-
sodlagos inflációs szakasszal egészülne 
ki, amely révén számos, a részecskefi-
zika standard modelljénél általánosabb 
részecskefizikai modellnek a megfi-
gyeléseknek ellentmondó jóslatai is 
megfelelő irányba módosulnak.

„Olyan általános, a részecskefizika stan-Olyan általános, a részecskefizika stan-, a részecskefizika stan- részecskefizika stan-
dard modelljét meghaladó modellek (Nagy 
Egyesítés húrelméletei, szuperszimmet-
rikus modellek) egy csoportjáról van szó, 
amelyek a kozmológia számos részletkér-
désére nyújtanak kielégítő magyarázatot, 
ám az Univerzum sötét anyagának össz-
mennyiségére téves becslést adnak – ma-
gyarázta Hooman Davoudiasl, a BNL 
elméleti fizikai kutatócsoportjának 
vezetője, a cikk egyik szerzője. – Ha 
a becslés túl alacsony értéket ad, azon vi-
szonylag könnyű segíteni újabb forrás(ok) 
feltételezésével, de ha túl magasat, az több-
nyire magát az elméletet is elvetésre ítéli.”

A Világegyetemben lévő sötét anyag 
összmennyiségének meghatározása kí-
sérletileg sem egyszerű feladat, hiszen 
lényegi tulajdonsága, hogy a hagyo-
mányos anyagformákkal kizárólag a 
gravitációs kölcsönhatáson keresztül 
lép kapcsolatba. Igaz, ez számtalan je-. Igaz, ez számtalan je- Igaz, ez számtalan je-
lenségben kimutatható, így közvetve 
meghatározható, hogy az Univerzum 
teljes anyag/energiamérlegében a sö-
tét anyag a hagyományos (vagy fény-
lő) anyagnak – amely a galaxisokat, 
a csillagokat, a bolygókat és egyéb 
égitesteket, de az élővilágot, s ben-
ne minket is felépít – körülbelül az 
ötszörösösét adja. Az egyelőre isme- Az egyelőre isme-Az egyelőre isme-
retlen természetű és felépítésű sötét 
anyag tehát a Világegyetem anyagá-
nak domináns részét alkotja, érthető 
hát, hogy számtalan próbálkozás irányul 

Kezdetben, amikor a hőmérséklet 
meghaladta a több milliárd fokot egy 
még viszonylag kis térfogatban, a sö- a sö-a sö-
tét anyag részecskéi viszonylag sűrűn 
ütköztek egymással, s ennek során 
megsemmisültek, felszabaduló ener-
giájukból pedig a standard modell 
hagyományos részecskéi – elektronok 
és kvarkok – jöttek létre. Ám ahogy a 
Világegyetem tovább tágult és hűlt, a 
sötét anyag részecskéi egyre ritkábban 
ütköztek egymással, és megsemmi-
sülésük üteme már nem tudott lépést 
tartani a tágulással. „Ezen a ponton 
tehát a sötét anyag önmegsemmisítése lé-
nyegében leállt, így részecskéinek száma 
ezen a szinten befagyott” – jegyzi meg 
Davoudiasl.

Minél gyengébb a sötét anyag ré-
szecskéinek egymással való kölcsön-
hatása, annál kisebb a megsemmisü-
lés hatásfoka, ennek eredményeként 
egyre nagyobb a folyamat végére 
megmaradó sötét anyag mennyi-
sége. Így bizonyos modellekben a 
sötét anyag részecskéi közti kölcsön-
hatások erősségére, a sötét anyag 
teljes mennyiségére – a kísérletekből 
kapható határértékeket figyelembe 
véve – túl nagy becslések adódnak. 
Ezen segít a másodlagos inflációs 
periódus, amely hirtelen következik 
be és nagyobb térfogat-növekedéssel 
felhígítja a részecskék korábbi sűrű-
ségét. Így önmagában ezzel – egyéb 
fizikai paraméterek vagy kezdeti 
feltételek megváltoztatása nélkül – 
elérhető a sötét anyag megfigyelt 
mennyiségével való egyezés.
Forrás: http://www.bnl.gov/newsroom/news.
php?a=11805 

Egy másodlagos, az elsQnél gyengébb és kevésbé hatékony inflációs periódus több olyan 
részecskefizikai modellt kelthet új életre, amelyeket korábban azért vetettek el, mert túlságosan 

magas becslést adtak a sötét anyag összmennyiségére
(KÉP: BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY)
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	 Régi-új	halunk,	a	bihari	
márna

A nagyobb termetű és horgász-
halként is kedvelt márna (Barbus 
barbus) csupán arasznyi méretet 
elérő és főként kisebb vízfolyások-
ban gyakori rokonait összefogla-

ló néven pataki márnáknak nevezik. 
Utóbbiak Kárpát-medencei képviselőit 
századunk elejéig egyetlen rendszertani 
egységként – Petényi-márna néven – is-
merte a tudomány, a modern genetikai 
vizsgálatok azonban e téren is jelentős 
változást hoztak. 

Elsőként 1813-ban Bártfa környékén 
figyelt fel erre a kis márnafélére 
Kitaibel Pál, aki feljegyzéseket is 
készített róla, de eredményeit saj-
nos nem publikálta. Később a Pop-
rád vizében Petényi Salamon János 
találta meg. A halat elküldte a bécsi 
ichtiológus Heckelnek is, aki azt 
1852-ben új fajként írta le, azzal há-
lálva meg barátja szívességét, hogy 
róla nevezte el (Barbus petenyi). 

Rendszertani besorolás tekintetében 
mozgalmasan alakult a Petényi-már-
na további sorsa, ugyanis előbb az itá-
liai Barbus meridionalis, majd a balkáni 
Barbus peloponnesius alfajává minősítet-
ték. A molekuláris biológiai módszerek 
azonban a halak rendszerét is átírták. A 
cseh Petr Kotlík és munkatársai 2002-
ben publikált DNS-vizsgálatai nemcsak 
azt mutatták ki, hogy a Petényi-márna 
mégiscsak önálló faj, hanem azt is, hogy 
amit korábban egyetlen fajnak véltek, 
az valójában három. Ugyanis a Kárpát-
medence északi részén a kárpáti márna 
(Barbus carpathicus), tőlünk délebbre pe-
dig a balkáni márna (Barbus balcanicus) 
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honos. Vizsgálataikhoz azonban ma-
gyarországi példányokat nem használ-
tak, ezért továbbra is kérdés maradt, 
hogy hazánkban mely fajok élnek.

A Magyar Haltani Társaság 2010. évi 
konferenciáján sürgetően vetődött fel ez 
a probléma, és munkacsoportunk ekkor 
tűzte ki célul a hazai pataki márnák ge-
netikai vizsgálatát. Az engedélyek be-
szerzését követően már 2010-ben felke-
restük az ismert hazai élőhelyeket, ame-
lyekről begyűjtöttük a vizsgálatokhoz 
szükséges egyedeket. Miután pályázat-
ból sikerült a kellő anyagi forrásokat elő-
teremtenünk, hozzákezdhettünk a költ-
séges laboratóriumi vizsgálatokhoz is. 

A kutatást a Debreceni Egyetem TTK 
Hidrobiológiai Tanszékéről koordinál-
tuk, de a munka összesen öt intézmény 
nyolc magyar és egy cseh szakemberé-
nek érdemi közreműködését igényelte. 
Ugyanazt a módszert alkalmaztuk, 
mint korábban Kotlík és munkatársai, 
hogy az eredmények összehasonlíthatók 
legyenek.

A hazai pataki márnák egyik 
mitokondriális génjének DNS-szekven-
ciája (vagyis az örökítő anyagot felépítő 
bázisok sorrendje) alapján bebizonyoso-
dott, hogy a Felső-Tiszában, valamint az 
Ipoly, a Sajó és a Bodrog vízrendszerében 
ugyanaz a kárpáti márna él, amelyik tő-

lünk északra honos. Ám ugyanakkor az 
is kitűnt, hogy a Sebes-Körösből szárma-
zó példányok határozottan különböznek 
minden korábban leírt fajtól. Ez olyan új 
eredménynek számított, amely megerő-
sítést kívánt, ezért további vizsgálatokra 
volt szükség. Ekkor csatlakozott a csa-
patunkhoz Petr Kotlík, aki a kárpáti és a 
balkáni márnát leíró munkacsoportnak 
a vezetője. Ezt követően még további 
két gén DNS-szekvenciáját azonosí-
tottuk. Az újabb vizsgálatok teljes 
mértékben alátámasztották korábbi 
feltételezésünket, miszerint a Sebes-
Körös vízrendszerében élő példányok 
egy korábban nem ismert, új fajt kép-

viselnek.
A kutatási eredményeinket 

összegző tudományos dolgozat 
kéziratát a nagy tekintélyű ame-
rikai Molecular Phylogenetics 
and Evolution folyóirathoz küld-
tük be, amely a korábbi években 
már ismertetett pataki márnák-
kal kapcsolatos publikációkat. A 
szigorú bírálati folyamat során 

két független, a témában jártas bírá-
ló értékelte a munkánkat. Mindkét 
szakembertől pozitív vélemény érke-
zett, ennek köszönhetően publikáci-
ónk digitális változata az interneten 
már elérhető. Nyomtatott formája a 
folyóirat 2016. márciusi számában je-
lenik meg.

Az új faj magyar neve a bihari már-
na lett, a tudomány hivatalos állatne-
vei közé pedig a három leíró személy 
családi nevének és a leírás évének a 
feltüntetésével – Barbus biharicus An-
tal, László & Kotlík, 2016 megneve-
zéssel – kerül be. Utóbbiban a Barbus 
a márna nemzetség latin megfelelője, 
míg a biharicus arra a Magyarország és 
Románia területén lévő tájra utal, ahol 
a faj kialakult és ahol jelenleg is él.

A bihari márna külsőre nagyon ha-
sonlít korábban leírt rokonaihoz, de 
az orra és farok alatti úszója viszony-
lag rövidebb. Bár nagyobb példányai 
15–20 centiméter hosszúak, az át-
lagos testhossza 10 centiméter körül 
van. A bihari márnát eddig csupán a 
Sebes-Körösből mutattuk ki, de nagy 
valószínűséggel a Körös vízrendsze-
rének más részein is ugyanez a faj él. 
Felfedezésével faunánk egy újabb en-
demikus, azaz bennszülött fajjal gya-
rapodott, amely reményeink szerint 
hamarosan megkapja a fokozottan 
védett besorolást is. 

ANTAL LÁSZLÓ
ANTALNÉ LÁSZLÓ BRIGITTA

Pataki márnáink elterjedése a Kárpát-medence térségében

Bihari márna a Sebes-KörösbQl (ANTAL LÁSZLÓ FELVÉTELE)
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A csányoszrói hernyósbrigád. 

Középen, fehér ingben 

Mihályi Ferenc

(MIHÁLYI FERENC FELVÉTELE)

A z új jövevények nem ritkán 
gyorsan terjeszkednek és na-
gyobb bajt is okoznak az új 

hazában, mint eredeti elterjedési terü-
letükön. Ennek egyik oka lehet, hogy 
a véletlen behurcolás során természetes 
ellenségeik csak ritkán utaznak velük 
együtt. Azaz hosszabb-rövidebb időre 
gyakorlatilag megszöknek az őket kor-
dában tartó parazitoidok, ragadozók 

elől. (Az idegenhonos 
rovarfajok megjelenésé-
ről és terjeszkedéséről 
az Élet és Tudomány 
2012/49. számában ol-
vashattak Hatlábú globali-
záció címmel – A szerk.) 

Az adott helyen honos 
természetes ellenségek 
közül különösen a 

KLASSZ IKUS 	 B IOLÓG IA I 	 V ÉDEKEZÉS 	KÁRTEVVK 	 E L LEN

ROVAR	ROVARNAK	
FARKASA…

generalista fajok ugyan 
gyorsan megtalálják az 
„új húst”, de csak ritkán 
képesek érdemi szabály-
zó hatást gyakorolni rá. 
Nyilván azért, mert nem 
volt módjuk evolúciós 
időtávlatban kifinomul-
tan alkalmazkodni az új 
zsákmány/gazda életcik-

lusához, fiziológiájához, azaz nem tud-
ták alaposan „megtanulni” azt. Végső 
soron e tény felismerésének köszönhet-
jük a klasszikus biológiai védekezés fi-
lozófiáját, amely tulajdonképpen nem 
más, mint az új, idegenhonos kártevő-
nek az „őshazában” hatékony termé-
szetes ellenségeinek (beleértve a kór-
okozókat is) a betelepítése. Megjegy-
zendő, hogy maga az alapgondolat 
nemcsak rovarok, hanem puhatestűek, 
emlősök vagy akár növények esetében 
is működhet és működik is.

Az	elsW	sikerek	
Az ötlet eredetileg 1855-ben egy ame-
rikai rovarász, A. Fitch fejében merült 
fel, de az első tényleges próbálkozás 
csak 1873-ban valósult meg, amikor is 
egy ragadozó atkafajt próbáltak meg 
Amerikából Európába betelepíteni, a 
korábban behurcolt, drasztikus hatású 
szőlő-filoxéra ellen. Nem sokkal ez-
után hétpettyes katicabogarakat utaz-

tattak Angliából Új-Zélandra, 
a behurcolt levéltetvek elleni 
harc jegyében.

Az első, igazán látványos si-
kerrel végződő klasszikus bio-
lógiai védekezési program az 
Egyesült Államokban zajlott, 
mégpedig a citrom- és na-
rancstermesztést súlyosan ve-
szélyeztető, ausztrál szárma-
zású Icerya purchasi pajzstetű 

Az	állatok,	növények,	kórokozók	véletlenszere	behurcolása	szinte	kikerülhetetlen	mellékhatása	az	
óriási	és	folyamatosan	növekvW	tömege	globális	kereskedelemnek.	A	mikroszkopikus	mérete	kóroko-
zók	és	apró	rovarok	esetében	ez	a	kockázat	–	a	növény-egészségügyi	szabályok	betartása	mellett	is	
–	igencsak	nagy.	A	betolakodók	terjedésének	megfékezésére	a	klasszikus	biológiai	védekezés	fegy-
vertárát	is	igyekeznek	bevetni	a	kutatók.	Ez	egy	nagyon	hatékony	módszer,	amely	azonban	–	kellW	

körültekintés	híján	–	nem	mindig	sül	el	jól.	

Rodolia cardinalis katicabogár

 Icerya purchasi pajzstetvek
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nálunk is) honos lepkefaj az 1860-as 
évek végén egy véletlennek köszönhe-
tően telepedett meg Boston környé-
kén. Néhány évtized alatt Észak-Ame-
rika egyik legjelentősebb erdei kárte-
vőjévé nőtte ki magát, és terjeszkedése 
még napjainkban is folyik. Hamarosan 
nyilvánvalóvá vált, hogy a tűzzel-vas-
sal (szó szerint) történő irtás nem vezet 
eredményre. C.V. Riley javaslatára (aki 
egyébként az előbbiekben említett 
citrus-pajzstetű elleni program szellemi 
atyja is volt) 1891-ben elkezdték a ter-
mészetes ellenségek betelepítését, elő-
ször Japánból, majd Európából. Az ak-
ció az első világháború után vett új len-
dületet számos ország, többek között 
Franciaország, Olaszország, Lengyel-
ország, Ausztria bevonásával. Az 
1920-as évek második felében azonban 
csak Spanyolországban és Magyaror-
szágon zajlott a gyapjaslepkének olyan 
tömegszaporodása, hogy értelme le-
hessen egy állandó „gyapjaslepke labo-
ratórium” létrehozásának.

Mihályi Ferenc (1906–1997) másod-
éves biológushallgatóként 1926-ban 
kapcsolódott be a munkába és a prog-
ram zárásáig, 1934-ig részt is vett benne. 
Maga a feladat elméletben meglehetősen 
egyszerű volt. A tömegszaporodások 
gócaiban gyűjtött hernyókból a lehető 
legtöbb parazitoidot kellett kinevelni, 
amelyeket aztán (jellemzően bábok for-

májában) az Egyesült Álla-
mokba szállítottak megtele-
pítés céljából. 
A gyakorlat persze azért 

egy kissé bonyolultabb 
volt, már csak azért is, 
mert 200 ezer, meglehető-
sen „önfejű” hernyót kordá-
ban tartani nem könnyű. 
Gyalult fenyődeszkából ké-
szült 80×160 centiméteres ke-

ret aljára vásznat erősítettek, a deszkát 
belülről enyvvel kenték be, és ebben 
etették a hernyókat. Gödöllő mellett, 
Galgamácsán és a Baranya megyei Csá-
nyoszrón is működött ilyen nevelőbázis. 
Az utóbbi helyen 1931-ben 200 ezer 
hernyóból 100 ezer fürkészlégybábot si-
került kinevelni és Amerikába szállíta-
ni. Köztük annak a fürkészlégynek 
(Blepharipa pratensis) a bábjait, amely 
Európában és az USA-ban is a gyapjas-
lepke egyik leghatékonyabb természe-
tes ellensége. A hernyók gyűjtését, ete-
tését a helyi lakosokból toborzott 
„hernyósbrigád” végezte. 

TelelWgazda	hiányában
A Magyarországról az USA-ba expor-
tált parazitoid rovarok közül sok sikere-
sen megtelepedett. Együttes hatásuk, 
ha megállítani nem is tudta, de jelentő-
sen lassította a gyapjaslepke újvilági 
kártékony hódítását. Természetesen 
nem minden faj betelepítése járt siker-
rel. A Glyptapanteles liparidis nevű 
gyilkosfürkész honosítása például nem 
hozott eredményt. A kudarc oka a faj 
életmódjának alaposabb megismerése 
után vált nyilvánvalóvá. Ez a 
gyilkosfürkész ugyanis kétnemzedé-
kes, és bár a gyapjaslepke egyik jelentős 
természetes ellensége, életciklusához 
egy telelőgazda is elengedhetetlen. 

ellen. Kaliforniába 1889-ben 
telepítették be a Rodolia 
cardinalis nevű katicabogarat, 
amely az Icerya specialista ra-
gadozója. A jó kolonizációs 
képességű, csinos bogárka 
meglepően gyorsan, néhány 
év alatt „ráncba szedte” a 
kártevőt, ezzel hatalmas 
veszteségeket előzött meg. 

Mivel az Icerya-t a gyümölcsszállít-
mányokkal az egész világon elterjesz-
tették, más országokban is sor került 
a Rodolia betelepítésére. Japánban 
(Sizouka prefektúra, Honsu sziget 
déli része) a XX. század első évtize-
dében észlelték először a tetvet. 1911-
ben Tajvanból importálták a katicát, 
majd a tőlük megszokott precizitással 
nekiláttak a tömegtenyésztésnek. 
1912 és 1968 között Japán összes 
citrustermesztő körzetében mintegy 
8 500 kibocsátást hajtottak végre, 
amelyek során több mint 4 millió bo-
garat engedtek szabadon. Görögor-
szágban 1910 és 1913 között honosí-
tották meg, először Chios szigetén. 
Jól érzékelteti az akció gazdasági je-
lentőségét, ha megemlítjük, hogy 
Görögországban több mint 130 ezer 
hektárnyi területen mintegy 900 ezer 
tonna citrusfélét (narancs, citrom, 
mandarin, grapefruit) termelnek. A sa-
játos megjelenésű pajzstetvet egyébként 
már nálunk is megtalálták, de mint-
hogy a magyar narancstermesztés csil-
laga már egy ideje leáldozott, számotte-
vő gazdasági jelentősége nincs.

A	hernyósbrigád
Jelentős magyar vonatkozásai is van-
nak viszont az USA gyapjaslepke elleni 
biológiai védekezési programjának. A 
közismert, eredetileg Eurázsiában (így 

FémfürkésznQstény

Blepharipa pratensis fürkészlégy 

Harlekinkatica lárvája
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akár az is elég, ha kinyitjuk a villany-
óraszekrényt… Itt ugyanis jó eséllyel 
találunk néhány (máskor néhány száz) 
telelő harlekinkaticát (Harmonia 
axyridis). Az Ázsiában honos bogarat 
több ízben betelepítették Európába 
mint az üvegházi levéltetvek haté-
kony ellenségét. Tette is dolgát, de 
aztán „kiszökött”, és mára már föld-
részünk jelentős részén meghonoso-
dott. A bogár és lárvája egyaránt jó 
kompetíciós képességű, generalista 
ragadozó. Sokhelyütt kiszorítja a ho-
nos katicafajokat, úgyhogy vitán felül 
megérdemli a nem túl hízelgő „rém-
katica” elnevezést.

A két negatív példa világosan rámu-
tat arra, hogy a generalista, sok gazdát/
zsákmányt hasznosító parazitoidok/ra-
gadozók honosítása meglehetősen koc-
kázatos, a káros mellékhatások nemrit-
kán felülírják a pozitívumokat.

Minimális a nem kívánt következ-
mények kockázata az Európában és 
Magyarországon is napjainkban zaj-
ló, a szelídgesztenye-gubacsdarázs 
(Dryo cos mus kuriphilus) elleni klasz-
szikus biológiai védekezési progra-
moknak. Az ázsiai származású gu-
bacsdarázs az új évezred első éveiben 
tűnt fel Észak-Olaszországban, ahon-
nan ütemesen terjed több irányban. 
Magyarországon 2009-ben észlelték 
először. Európa-szerte számos véde-
kezési módszert kipróbáltak ellene, 
de sem a vegyszeres, sem a mechani-
kai védekezés (a fertőzött ágak eltávo-
lítása) nem volt eredményes. A rezisz-
tens fajták szelektálása is csak rövidtá-
vú sikert hozott. Az Európában honos 
tölgy-gubacsdarazsak parazitoidjai 
ugyan kifejlődnek benne, de az általuk 
okozott mortalitás ( jellemzően csupán 
néhány százalék) meg sem közelíti a 

Olyan, amelynek hernyójában át tud 
telelni, mivel a gyapjaslepke peteként 
telel. Ebben a vonatkozásban meglehe-
tősen válogatós. Még nálunk is (ahol ős-
honos) alig néhány telelésre megfelelő 
gazdája ismert. Az amerikai betelepí-
tések helyszínein valószínűleg nem 
talált ilyen másodlagos gazdát, így 
hiába volt tömeges a főgazda (a gyap-
jaslepke), a gyilkosfürkész nem tu-
dott „gyökeret verni” az új hazában. 
Ez a példa is rávilágít arra, hogy a si-
keres klasszikus biológiai védekezési 
programokhoz a főszereplők élet-
módjának meglehetősen mélyreható 
ismerete szükséges. Az alapos tudás 
egyébként már csak azért is fontos, 
hogy elkerülhetők, illetve minimali-
zálhatók legyenek a klasszikus bioló-
giai védekezési programok nem kí-
vánt mellékhatásai is.

Rémkatica
Hiba volna ugyanis elhallgatni, hogy 
egy-egy parazitoid vagy ragadozó faj 
honosítása meglehetősen rosszul is elsül-
het. A Compsilura concinnata nevű für-
készlegyet 1905-ben szintén a gyapjas-
lepke ellen telepítették be az USA-ba. Ez 
egy többnemzedékes (3–4), erősen 
polifág faj. Tavaszi első nemzedéke a 
gyapjaslepke hernyóiban fejlődik ki. A 
következő 2–3 nemzedék viszont másik 
gazdát keres. Generalista lévén nem vá-
logatós, de kifejezetten kedveli a páva-
szemes lepkék nagyméretű hernyóit. Fő-
ként ennek tulajdonítják, hogy az USA 
legnagyobb őshonos lepkéje, a Cecropia 
lepke (Hyalophora cecropia), több más ho-
nos pávaszemes lepkével együtt jelentő-
sen megritkult azokon a helyeken, ahol a 
Compsilura megtelepedett. 

A rossz példáért egyébként nem is kell 
túlzottan messzire menni. Sokszor 

gazdapopuláció szabályozásához szük-
séges minimális szintet. Az alacsony 
hatékonyság oka ismét csak az, hogy 
közös múlt híján hiányzik a gazda/
parazitoid rendszer finomhangolása, 
szinkronizáltsága. 

Ha	más	nincs
Így tulajdonképpen más lehetőség hí-
ján került sor specialista természetes el-
lensége, a Torymus sinensis nevű 
fémfürkész Kínából való betelepítésé-
re. Először Olaszországban, majd Fran-
ciaországban és Horvátországban tör-
tént meg a honosítás. Az európai bete-
lepítéseket egyébként előkészítették a 
kedvező japán és amerikai tapasztala-
tok. Fontos ismételten hangsúlyozni, 
hogy a Torymus sinensis szigorúan gaz-
daspecialista, lárvája kizárólag a szelíd-
gesztenye-gubacsdarázs lárváiban fej-
lődik ki, így a negatív környezeti hatá-
sok kockázata elenyésző. A legtöbb eu-
rópai országban (így Magyarországon 
is) csak komoly előtanulmányokat kö-
vetően kerülhet sor a betelepítés enge-
délyezésére. 

Nálunk a NÉBIH Növény-egészség-
ügyi és Molekuláris Biológiai Labora-
tóriumának munkatársai 2014-ben és 
2015-ben kezdték meg a megterméke-
nyített fémfürkész nőstények kibo-
csátását Zala és Somogy megye több 
pontján. A rovarokat a gubacsdarázs 
által fertőzött ágakra helyezett izolá-
torokba rakták, hogy a szél a petera-
kás előtt ne sodorhassa el egyedeiket. 
Az elvégzett ellenőrző vizsgálatok 
biztató eredményeket hoztak. A 
Torymus si nen sis lárváit egy év eltelté-
vel már nemcsak a kibocsátások he-
lyén, hanem azoktól távolabb is meg-
találták. Így okkal remélhető, hogy 
az idejekorán végzett betelepítés las-
sítja a szelídgesztenye-gubacsdarázs 
terjedését, illetve mérsékeli kártételeit. 

A mintegy másfél évszázada meg-
kezdett klasszikus biológiai védekezési 
programok ma is kiterjedten folynak 
világszerte. A kezdetektől napjainkig 
több száz inváziós kártevő rovar elleni 
harcban hoztak érdemi eredményeket. 
A behurcolási trendeket alapul véve je-
lentőségük szinte biztosan még tovább 
fog növekedni. Ám a jövőbeni kutatá-
soknak – az eredményesség növelése 
mellett – a kedvezőtlen mellékhatások 
csökkentésére kell irányulnia.

CSÓKA GYÖRGY 
MELIKA GEORGE

Gubacsdarázs által fertQzött ágakra helyezett izolátor (A SZERZPK FELVÉTELEI)
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A z egyik legnagyobb területű 
és legnépesebb közép-afrikai 
gyarmat, Belga Kongó II. Li-

pót belga király magántulajdonában 
állt. Ám a gazdag természeti források-
kal rendelkező terület kegyetlen ki-
fosztása azt követően is folytatódott, 
hogy a belga kormány 1908-ban saját 
irányítása alá vonta azt. Az 1950-es 
években itt is felerősödtek a különbö-
ző függetlenségi törekvések, mely-
nek kivívását azonban mindenki 
másként képzelte el. Az egyik irány-
zat, Joseph Kasavubu vezetésével az 
etnikai, törzsi különállást támogatta, 
míg a másik a területi nacionalizmu-
son alapult, amelyet leginkább Patrice 
Lumumba képviselt. 

Lumumba 1925-ben született, a ki-
csiny batetela törzs tagjaként. Protes-
táns missziós iskolába járt, majd bekap-
csolódott a tanult afrikaiak klubjának 
tevékenységébe. Léopold ville-ben (a 
mai Kinshasa) postai tisztviselőként 

dolgozott és tevékeny szere-
pet vállalt a Belga Liberális 
Párt kongói szervezetében. 
Később sikkasztás vádjával 
egy évre bebörtönözték. Mi-
után kiszabadult, még inkább 
belevetette magát a politikai 
életbe. Magáévá téve a 
pánafrikai célkitűzéseket, 
1958 októberében megalakí-
totta a Kongói Nemzeti 
Mozgalmat (MNC). Nézete-
ire és szóhasználatára hama-
rosan egyre inkább a harcos 
nacionalizmus nyomta rá bé-
lyegét. 

A nemzetközi nyomásnak 
engedve, a belga kormány 
1959-ben hirdette meg a kon-
gói függetlenség megterem-
tésének ötéves programját. A 
nemzeti erők azonban beje-
lentették, hogy bojkottálják a 
választásokat, mire a belga 

hatóságok erőszakkal válaszoltak. 
Lumumbát lázítás vádjával újra letar-
tóztatták. Pártja ekkor úgy döntött, 
hogy mégis indul a választásokon, és a 
szavazatok 90 százalékának megszer-
zésével, elsöprő győzelmet arattak. A 
szabadon engedett Lumumbát 1960. 
július elején felkérték a függetlenné 
vált Kongói Köztársaság első kormá-
nyának megalakítására. Kasavubunak 
pedig a kompromisszum megőrzése 
érdekében a köztársasági elnöki posz-
tot ajánlották fel. 

Oszd meg és uralkodj!
A látszólagos megegyezés ellenére az 
új országban tovább forrtak az indu-
latok, és a kormányalakítás után né-
hány nappal az ásványkincsekben 

PAT R I C E  L U M U M B A  F E L E M E L K E D É S E  É S  B U K Á S A

A BARRAKUDA-TERV
A	II.	világháborút	követWen	már	csak	idW	kérdése	volt,	hogy	mikor	hullnak	darabjaira	az	egykori	gyar-
matbirodalmak.	 India	 függetlenségének	kiharcolása	Afrika	Wslakosai	számára	 is	követendW	példát	

jelentett,	hogyan	rázzák	le	magukról	a	gyarmattartó	európai	hatalmak	igáját.	

Patrice Lumumba, a függetlenné vált Kongói Köztársaság 

miniszterelnöke

Joseph Kasavubu, a Kongói Köztársaság  

elsQ köztársasági elnöke

Belga Kongó, mely II. Lipót belga király magántulajdonában állt
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szolgálat, a CIA vette kezébe a dol-
gok irányítását, élete valóban ve-
szélybe került. 

Augusztus 18-án Dwight D. Eisen-
hower amerikai elnök vezetésével ösz-
szeült az Egyesült Államok Nemzet-
biztonsági Tanácsa, ahol arról döntöt-
tek, hogy a renegát miniszterelnöknek 
„örökre el kell tűnnie” a politika szín-
padáról. A Barrakuda nevű akció meg-
szervezésével a CIA egyik legbefolyá-
sosabb vezetőjét, Richard Bisselt bízták 
meg. Előbb távcsöves puskával akartak 
végezni a veszélyes nézeteket valló po-
litikussal, ám ez túl nyilvánvalóvá tette 
volna a titkosszolgálatok szerepét. 
Ezért Bissel megbízta a magyar szár-
mazású Sidney Gottliebet, a CIA 
gyógyszer- és méregszakértőjét, hogy 
egy halálos trópusi betegség kórokozó-
ját felhasználva készítsen biológiai 
fegyvert Lumumba likvidálására. Ezt 
a variációt azonban az utolsó pillanat-
ban elvetették, s úgy határoztak, hogy 
egy katonai puccsot követő zűrzavar 
során hajtják végre a gyilkosságot. 

gazdag Katanga tartomány, 
Moise Csombe vezetésével be-
jelentette elszakadását. A 
belga állampolgárok bizton-
ságának megvédése ürügyén 
Brüsszel azonnal csapatokat 
küldött az országba. Ezeket 
az erőket azonban az „oszd 
meg és uralkodj” elv alapján 
leginkább Csombe szakadár 
rezsimjének védelmében ve-
tették be. 

Lumumba az ENSZ segítsé-
gét kérte a rend helyreállításá-
hoz és a belga katonák eltávolí-
tásához Kongóból. A behívott 
béketeremtő osztagok pa-
rancsnokai azonban lekezelően 
viselkedtek a nacionalista mi-
niszterelnökkel és híveivel 
szemben. Ráadásul a belga 
csapatok továbbra sem hagy-
ták el az országot, és Katanga 
sem volt hajlandó feladni az 
önállóságát. 

Lumumba ekkor olyan ké-
nyes lépésre szánta el magát, 
amellyel saját kormánya ellen 
hangolta az addig semleges ál-
láspontra helyezkedő NATO-
tagállamok (köztük az Egye-
sült Államok) vezetőit. A 
Szovjetuniótól kért ugyanis 
harci repülőgépeket és fegy-
vereket, hogy megtörhesse a szaka-
dár Katanga ellenállását. Ezzel azon-
ban előrevetítette annak a politikai 
fenyegetésnek az árnyékát, hogy 
Moszkva és szövetségesei – Kelet-
Európa, a Távol-Kelet és Kuba után 
– Afrikában is saját érdekszférát 
hoznak létre. A hidegháború kellős 
közepén a kommunizmus további 
térnyerése a nyugati blokk államai 
számára a legijesztőbb rémálommal 
ért fel. 

Kezükre játszott, hogy Lumumba 
Kongó szétszakadásának megakadá-
lyozása érdekében rendkívül brutáli-
san lépett fel a szeparatista törzsek 
ellen. Állítólag személyesen adott 
parancsot 3000 bahiba nemzetiségű 
férfi lemészárlására. Ezekkel a tette-
ivel saját népét is megosztotta. 

Kígyóméreg	a	fogkrémben
Amikor három európai férfi me-
rényletet kísérelt meg ellene, a test-
őrség még idejében közbe tudott 
lépni, ám amikor az amerikai titkos-

Szeptember 5-én Kasavubu elnök 
leváltotta Lumumbát, aki azonnal 
kétségbe vonta ennek a lépésnek a 
törvényességét. A rádióban akart szó-
zatot intézni a néphez, ám ebben 
megakadályozták. A hónap végén Jo-
seph Mobutu, a kongói hadsereg pa-
rancsnoka a rezidenciáján ütött rajta a 
miniszterelnökön, akit azonban test-
őrei megvédtek a támadóktól, és aki 
ezután az ENSZ-csapatok felügyele-
tére bízta magát. Lumumba házi őri-
zetbe került, ahol a CIA újból meg-
próbálta meggyilkolni. Ezúttal a tej-
porát vagy a fogkrémjét szerették 
volna erős kígyóméreggel összeke-
verni, de a kiszemelt ügynöknek vé-
gül nem sikerült bejuttatnia az épü-
letbe a halálos anyagot. 

Halálra ítélve
Kéthavi tétlenség után, november vé-
gén egy CIA-ügynök, Larry Devlin 
rávette Lumumbát, hogy szökjön meg 
és siessen a hívei által ellenőrzött 
Stanleyville-be. A miniszterelnök ti-
tokban el is hagyta az ENSZ által fel-
ügyelt épületet, arról azonban sejtelme 
sem volt, hogy a CIA-ügynökök min-
den lépését figyelemmel kísérik. Ők 
persze mindenről tájékoztatták legfőbb 
ellenségeit. 

Lumumba éppen egy folyón kelt át 
leghűségesebb embereivel, amikor 
Kasavubu katonái rajtuk ütöttek. 
Azonnal visszaküldték a fővárosba, de 
addigra már döntöttek a sorsáról. 
Kasavubu és Csombe a belga tanács-
adók tudtával megegyeztek abban, 
hogy a bukott miniszterelnököt titok-
ban elteszik láb alól. 

Moise Csombe (balra) és Kasavubu (jobbra) 

1965-ben egy állami ünnepségen

Kongó elsQ demokratikusan megválasztott 
miniszterelnökének Patrice Lumumbának (jobbra) és  

a kongói szenátus egykori elnökének Joseph Okitónak  

(balra) letartóztatása 1960 decemberében
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1961. január 16-án Lumumbát Joseph 
Okitóval, a kongói szenátus egykori 
elnökével és Maurice Mpolóval, a volt 
honvédelmi miniszterrel együtt egy 
DC-4 típusú repülőgéppel szállították 
a szakadár Katangába. Az út alatt 
szörnyen megkínozták, és puskatussal 
összeverték őket az őreik. Miután le-
szálltak, a megkötözött áldozatok 
bántalmazása tovább folytatódott. 

A foglyokat még aznap este tovább-
szállították Katanga fővárosába, 
Elisabethville-be, ahol mindannyiukat 
belökték egy dzsipbe, és egy félreeső 
farmra vitték őket. Másnap egy orvos 
vizsgálta meg a foglyokat, aki válsá-
gosnak ítélte állapotukat. Csombe ek-
kor dühödten felhívta Kasavubut, 
hogy három félholtat küldött a nyaká-
ra, ezért reggel visszatoloncolja őket. 
Végül mégis úgy döntött, hogy maga 
intézi el a dolgot. 

Éjszakai	sortez
Este 9 órakor a felduzzadt arcú, meg-
bilincselt foglyokat felültették két 
dzsip rakterére, majd elhajtottak velük 
a városon kívülre. Az autókban uta-
zott Moise Csombe és három minisz-
tere, Franz Verscheure belgiumi rend-
őrbiztos, valamint nyolc belga zsoldos 
és kilenc rendőr, akiket kiválasztottak 
a „piszkos munka” végrehajtására. 

Negyven perccel később, Mwa din-
gusha falu közelében megálltak egy 
fa mellett, ahol már előre megásták 
Lumumba és társai sírját. A zsoldo-
sok parancsnoka, Julien Gat száza-
dos a miniszterekhez fordult, és vál-
tottak néhány szót. Közben 
Verscheure eltávolította a foglyok 
bilincseit. Lumumba ekkor nyíltan 
megkérdezte tőle, hogy a kivégzé-
sükre küldték-e őket, mire a rendőr-
biztos igennel felelt. 

Ezt követően a kivégzőosztag felké-
szült a parancs teljesítésére. Verscheure 
elsőként Okitót vezette a fához, aki 
bátran szembefordult a katonákkal, és 
megkérte a parancsnokukat, hogy 
gondoskodjanak a feleségéről és a 
gyermekeiről. Rövid sortűz végzett 
vele. Ezután Mpolo következett, vé-
gül maga Lumumba állt a kivégző-
osztag elé. Az egész kivégzési proce-
dúra alig negyed órát vett igénybe. 

Négy nappal később néhány ügy-
nök visszatért a gyilkosság helyszíné-
re, és kiásták a tetemeket. Ezt köve-
tően 200 kilométerrel távolabbra 
szállították, és egy termeszvár alá rej-
tették el azokat. Ám úgy látszik, még 
alaposabb munkát akartak végezni, 
ugyanis később fűrésszel feldarabol-
ták őket, és a maradványokat tömény 
kénsavban oldották fel. Még egy ha-
mis sajtóközlemény is megjelent a 
volt miniszterelnök sorsáról, mely 
szerint az éjszaka folyamán Lumumba 
és társai, egy heves vihar zaját kihasz-
nálva, a falon ütött résen keresztül 
megszöktek a börtönből. A katangai 
hatóságok 3000 fontos jutalmat aján-
lottak fel a nyomravezetőnek, amely-
nek az lett az eredménye, hogy 
Kolwezi közelében egy falu lakói ha-
lálra verték a szökevényeket. 

Mindenesetre Lumumba bukásával 
a baloldali veszély elmúlt, és néhány 
éves polgárháború után Kongóban Jo-
seph Mobutu ragadta magához a ha-
talmat, amelyet harminc éven át ki 
sem engedett a kezéből. 

HEGEDÜS PÉTER

ÉT-ETOLÓGIA

A	hímek	többet	kockáztatnak

Veszélyes előzés az autóúton, tilos 
helyen átszaladó gyalogos. Le-
gyintünk: „Férfiak...”

Igen, tapasztalati tény, a férfiak 
vakmerőbbek.. 

Angliai kutatók laboratóriumi 
patkánykísérletek során adatokkal 
is alátámasztották: a hímek hajla-

mosabbak a kockázatvállalásra, 
mint a nőstények és ezzel össze-
függésben a környezeti változá-
sokra is eltérően reagálnak. Egy 
búvóhellyel ellátott, úgynevezett 
nyílttér-tesztben figyelték az álla-
tok viselkedését 3 helyzetben. 
Először számukra ismeretlen 
tesztarénában, majd potenciális 
vészhelyzetben, macskaszagot be-
juttatva, végül a szag eltávolítása 
után is tesztelték őket. A vártnak 
megfelelően az  új helyen a hímek 
tartózkodtak többet a búvóhelyen 
kívül. 

A macskaszag jelenlétében mind-
két nem jóval több időt töltött el-
bújva, de a hímek többször ku-
kucskáltak ki a búvóhelyről. Meg-
lepő módon, amikor a macskaszag 
eltűnt, a nőstények töltöttek több 
időt a búvóhelyen kívül, míg a hí-
mek ebben a helyzetben is sokat 
lestek kifelé. 

A kutatók szerint a kétféle stra-
tégia az eltérő szülői befektetés-
sel magyarázható: A kisebb be-
fektetést mutató hímek hajlamo-
sabbak a kockázatvállalásra, gyors 
felderítők és tanulók, korábbi asz-
szociációik alapján döntenek, 
míg a nőstények reaktívabbak. 

BILKÓ ÁGNES
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Lumumba röviddel kivégzése elQtt

Joseph Mobutu Lumumba bukása után 

harminc éven át a Független Kongói 

Köztársaság (1971-tQl Zaire) miniszterelnöke
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gyon régi jó kapcsolatunk még az 
Interkozmosz időkből. Az intéze-
tünkben fejlesztett Pille nevű dózis-
mérő különböző változatai is velük 
együttműködésben kerültek föl töb-
bek között az ISS-re, csakúgy, mint 
a TRITEL.
– Mennyire veszélyes hely az űrállo-
más sugárzás szempontjából?
– Van egy alap háttérsugárzás a Föl-
dön, ami folyamatosan mind-
annyiunkat ér. Sokan dolgoznak su-
gárveszélyes helyeken: atomerőmű-
ben, sugárterápiás központokban 
stb. Ők általában potenciálisan és 
„csak” munkaidejükben vannak ki-
téve többletsugárzásoknak. Az elfo-
gadott éves dóziskorlátuk a lakossá-
ginak hússzorosa. Leegyszerűsítve, 
ha ezt az értéket elérik, nem dolgoz-
hatnak ilyen munkakörben. 

Az ISS lakóit viszont folyamatosan 
éri a sugárzás, ami a földi háttérsu-
gárzáshoz képest több mint százszor 
nagyobb. Az űrhajósok számára a 
határértékeket úgy határozták meg, 
hogy mekkora az a teljes sugárzás-
mennyiség, ami a hátralévő életük 
során még elfogadható kockázattal 
jár, ha ezt a földi egyéb munkahelyi 
kockázatokhoz viszonyítjuk. Az űr-
állomás sugárvédelmi szempontból 
viszonylag védettnek mondható, 

ugyanis a Föld mágneses védőburka 
alatt kering, és viszonylag vastag az 
űrállomás fala. Sőt vannak védet-
tebb területek is, például éppen ott, 
ahol dolgoznak, nagyobb az árnyé-
kolás, mert tele van pakolva műszer-
szekrényekkel és mindenféle eszkö-
zökkel. Viszont ahol alszanak, ott ál-
talában csak az űrállomás fala árnyé-
kolja őket.

Mindenestre úgy tudnak védekez-
ni például egy nagyobb napkitörés 
esetén, ha védettebb helyre vonul-
nak. A magas hidrogéntartalmú, jel-
lemzően víztartalmú anyagok jó ár-
nyékolók. Vannak olyan mérések – 
és ebben mi is részt vettünk –, ahol 
azokat a vizes törölközőket és ken-
dőket, amelyeket tisztálkodásra 
használnak az űrhajósok, speciális 
paplanszerű zsákokban tárolva fel-
helyezik az űrállomás falára. Méré-
sekkel is bizonyították, hogy ettől 
valóban csökken az adott helyen a 
dózis mértéke.

Tudnak azzal is védekezni, hogy 
úgy forgatják el az űrállomást, hogy 
a kevésbé érzékeny részeket érje 
közvetlenül az esetleges napkitörés. 
Amennyiben a dózismérők azt mu-
tatnák, hogy megengedhetetlenül 
nagyra nőtt a sugárzás mértéke – 
ilyen szerencsére mindezidáig nem 

– A világűr vagy a sugárzások iránti 
érdeklődése volt előbb? 
– Középiskolásként vettem részt a 
Magyar Asztronautikai Társaság 
űrtáboraiban és ott találkoztam elő-
ször olyan magyar szakemberekkel, 
akik itthon foglalkoznak űrkuta-
tással. Meglepett, hogy mennyi ága 
van az űrtevékenységnek még ha-
zánkban is. Az egyetemen a diplo-
matéma választása során láttam, 
hogy űrdozimetriával is lehet fog-
lalkozni. Az – akkori nevén – 
KFKI Atomenergiai Kutatóintézet-
ben Apáthy István csoportjába ke-
rültem mint diplomamunkás. Az 
Európai Űrügynökség diákmű-
holdja, az ESEO volt az első űr-
program, amiben aktívan részt vet-
tem, aztán itt ragadtam. Alapvető-
en a kíváncsiság hajt, de ebből jön-
nek az eredmények is, ha az ember 
elég kitartó és megmarad az érdek-
lődése. A világűrben a kozmikus 
sugárzási tér jellemzői, tulajdonsá-
gai, az ezzel kapcsolatos kockázatok 
nem teljesen ismertek. Ez izgat, eze-
ket szeretném megismerni. 
– A Nemzetközi Űrállomáson is vé-
geznek dózismérést. Velük hogy ke-
rültek kapcsolatba?
– Az Orosz Tudományos Akadémia 
egyik társ-kutatóintézetével van na-
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SUGÁRVÉDELEM AZ ^RBEN
Az	erhajósokra	leselkedW	veszélyek	közül	a	kozmi-
kus	 sugárzás	 jelenti	 az	 egyik	 legnagyobb	 rizikót.	
Hirn	Attila,	az	MTA	Energiatudományi	Kutatóközpont	
drdozimetriai	 Kutatócsoportjának	 vezetWje	 részt	
vesz	az	üstököskutató	Rosetta-programban	 is,	de	
fWként	a	sugárzások	hatását	vizsgálja.	A	Nemzetközi	
drállomás	 (ISS)	 fedélzetén	 szolgálatot	 teljesítW	
dózismérW,	a	TRITEL	fejlesztWjével	arról	beszélget-
tünk,	milyen	kockázatokkal	jár	a	sugárterhelés	és	

hogyan	lehet	ellene	védekezni?	
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– Amit eddig a korlátokról mond-
tam, az mind a földi gyakorlatból 
ered, ahol teljesen más a sugárzás 
összetétele. A világűrben ez jel-
lemzően töltött részecskéket je-
lent, és ezek hatásait csak részben 
ismerjük. Sejtszinten a sugárzás 
következményeit elég jól ismerik, 
de hogy az emberi szervekre vagy 
az egész szervezetre milyen lehet, 
azt csak részben ismerjük. Eddig 
kb. 550-en jártak a világűrben, 
ebből 24-en hagyták el a Föld köz-
vetlen térségét. Ebből nem lehet 
sok következtetést levonni. 

És ott vannak még a komplex 
hatások. A kozmikus sugárzás 
mellett a súlytalanság, pontosab-
ban a mikrogravitáció és a pszi-
chológiai hatások együttese na-
gyobb, mint külön-külön. Továb-
bá a sugárzásnak a rák kockázatá-
nak megnövekedése mellett egyéb 
hatásai is vannak. Mindezt kutatni 
kell és nemcsak a fizikusi, hanem 
élettani oldalról is. 

TRUPKA ZOLTÁN

közben történik egy na-
gyobb napkitörés, a töltött 
részecskékkel szemben kis 
rendszámú elemekkel lehet 
leghatékonyabban védekez-
ni. Elsősorban az űrhajón 
amúgy is jelen lévő vizet 
használnák föl árnyékolásra. 
Megfelelő tartályokban vagy 
paplanokban tárolnák, és 
ezekkel bélelnék a megfelelő 
helyeket. Ezeket a megoldá-
sokat most is tesztelik a Föl-
dön. Bár egy órába is bele-
telhet egy átrakodási műve-
let, de ez már elegendő le-
het. A töltött részecskék 
jelentős része ugyanis a nap-
kitörés észlelését követő 1-2 
napot követően ér csak el a 
Föld vagy a Mars térségébe. 
A Mars felszínén is ki lehet 
alakítani egy bunkert, de 
inkább a felszín alá lenne 
célszerű behúzódni, mivel a 
bolygónak nincs számottevő 
magnetoszférája, és légköre 
is meglehetősen ritka. 

A sugárzás árnyékolása 
mellett kísérleteznek olyan 
szerekkel, amelyekkel a 
szervezet sugárzásálló ké-
pességét lehet növelni rövid időre oly 

módon, hogy a keletkezett 
szabadgyököket hatástala-
nítják. Olyan űrruhákat is 
ki lehet alakítani, amelyek 
jobban védenek adott 
szerveket, ami űrséta so-
rán lehet fontos.

Van egy nagyon érdekes 
elképzelés, ami jelenleg 
még sci-fi kategóriába tar-
tozik. Abból indultak ki, 
hogy ha olyan jól megvéd 
bennünket a Föld mágne-
ses tere, miért ne tehet-
nénk fel egy nagyobb 
mágneses dipólust az űrha-
jóra vagy akár a 

marsbázisra. Ez eltéríthetné vagy be-
foghatná a töltött részecskéket, tehát 
egy mini Van Allen-övet hoznának 
létre. A technikai megvalósítás ma 
még nagy probléma, de néhány évti-
zed múlva akár realitássá és kézen-
fekvő megoldássá válhat. 
– Milyen hatása van, illetve lehet a 
sugárzásnak az űrhajósokra?

történt meg és nagy valószínűséggel 
nem is fog –, meg tudják szakítani a 
repülést és néhány órán belül vissza 
tudnak térni a Földre. Két Szojuz-
űrhajó mindig fent van, hogy a hat-
fős személyzetet bármikor evakuál-
ni lehessen. 
– Az olyan hosszú távú űrutazá-
soknál, mint a tervezett Mars-
expedíció, hogyan lehet védekezni? 

– Lehet szimulációkat, számításo-
kat végezni itt a Földön is, de min-
dig a helyszíni mérések a meghatá-
rozóak. A világűrben ugyanis egy-
szerre jelentkeznek a különböző ha-
tások, illetve sokkal komplexebb 
maga a sugárzási tér is. Végeztek kí-
sérleteket alacsonyabb rendű élőlé-
nyekkel. Nemcsak az ISS-re vittek fel 
ilyeneket, hanem olyan visszatérő 
műholdakra is, mint például a 
BIOPAN, amelyen voltak magyar 
fejlesztésű detektorok. Ezekkel ma-
gasabb pályára lehet menni, hogy el-
távolodjanak a Föld mágneses védő-
burkától, és közvetlenül lehet mérni a 
kozmikus sugárzás hatásait. Ma már 
tudjuk, hogy az élő sejtek hogyan re-
agálnak, de sokkal bonyolultabb az 
összkép egy adott szerven vagy élő 
szervezeten belül. A sejtek kommu-
nikálnak egymással, javítómechaniz-
musok működnek, és van, hogy a su-

gárzás hatása egy szomszédos sejtben 
fejti ki hatását. Már egy egér vizsgá-
latából is sok mindenre lehet követ-
keztetni, de nagy hibát követnénk el, 
ha az így szerzett tudást egy az egy-
ben az emberre alkalmaznánk. 

A marsutazás esetében a bolygókö-
zi térben a Föld magnetoszférája 
már nem nyújt védelmet. Ha utazás 

A TRITEL-RS kísérlet a Nemzetközi ^rállomás  
Zvezda moduljában

 (FOTÓ: ENYERGIA/IMBP/ROSZKOZMOSZ, 2013. ÁPRILIS 5.)

A TRITEL a Nemzetközi ^rállomás Columbus moduljában 
(FOTÓ: NASA/ESA, 2012. DECEMBER 22.) 
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belegondolni, ha egy ember egy év 
alatt 200 palackot használ, akkor 
Európában (742,5 millió fő) átlago-
san 148,5 milliárd palack fogy éven-
te. Hova tűnik ez az elképesztő 
mennyiség? Egy részét újrahaszno-
sítják. De ezzel csak annyit nyerünk, 
hogy 15-20 évvel elhalasztjuk a 
probléma megoldását, mivel az újra-
hasznosított terméket (műszálas pu-
lóver, szőnyeg stb.) ugyanúgy ki-
dobjuk majd és eszünkbe sem jut új-
rahasznosítani. Azok a termékek 
szintén nem bomlanak majd le, vi-
szont a környezetet, az újra nem 
hasznosított műanyagokkal együtt 
nagymértékben károsítják. Ennek 
egyik mélyen elgondolkodtató, 
borzalmas példája, ami a világ 
egyes helyein, például a Midway-
atoll környékén szinte mindenna-
pos, amikor egy félig lebomlott ma-
dár tetemében a gyomra helyén csak 
PET-palackok darabkáit találjuk. 

A PET ellenállóságának vizsgálatá-
ra kutatásunk során megpróbáltuk 
egy palack apró darabkáit különböző 
szerves oldószerekben, koncentrált 
savakban, lúgokban feloldani, ron-
csolni. E téren azonban csak minimá-
lis sikert értünk el. Csak a krómkén-
sav (kálium-dikromát és kénsav ele-
gye) volt képes feloldani a műanya-
got. Képzelhetjük, ha ezek az erős 
vegyszerek sem tudnak jelentős kárt 
okozni, mennyi esély van arra, hogy 
a természetben ez az anyag lebomlik.

A PET-palackok egy másik káros 
tulajdonsága az, hogy mind anyaga, 
mind a palack nyakának menete ked-

vez a baktériumok megtelepedésének, 
ami egészségügyi kockázattal jár.

A legnagyobb veszélynek azonban 
a palackok elégetésekor tesszük ki 
magunkat. Sajnos hazánkban sokan 
használják a PET-et fűtésre jó fűtő-
értéke és alacsony beszerzési ára mi-
att. Arra viszont nem gondolnak, 
hogy eközben rákkeltő anyagok 
(benzol, sztirén, toluol, xilén stb.) 
keletkeznek és ennek teszik ki ma-
gukat és környezetüket. Ha valaki 
például a cserépkályhájában éget 
ilyet, akkor a karcinogén anyagok a 
kéményen át távozva őt magát nem, 
de a környezetet annál inkább veszé-
lyeztetik.

Budapesten – az időnként lábra ka-
pó híresztelésekkel ellentétben – 
egészséges és fogyasztásra alkalmas 
a csapvíz. Természetesen a világon 
mindenhol, s így Magyarországon is 
vannak olyan települések, ahol nem 
ajánlott csapvizet fogyasztani, illet-
ve ilyen probléma akár időszakosan 
is felmerülhet bárhol, amikor vala-
milyen szennyeződés kerül a vízhá-

HARC A PET-PALACKOK 
ELLEN

A PET-palackok mára már napjaink szerves részét képezik. A legfiatalabb korosztálytól egészen az 

idWsekig,	a	konyhától	a	sportpályáig,	mindenhol	használjuk.	De	vajon	tudjuk,	minek	tesszük	ki	kör-
nyezetünket,	sWt,	saját	testünket	minden	alkalommal,	amikor	ehhez	a	meanyag	palackhoz	nyúlunk?	
Cikkünk	írói,	a	Városmajori	Gimnázium	diákjai	és	tanáruk,	Jánossyné	Solt	Anna	erre	az	egész	világot	

érintW	kérdésre	keresték	a	választ.	

Már kutatásunk megkezdése 
előtt tudtuk, hogy számos 
műanyag, köztük a palac-

kokat alkotó polietilén-tereftalát 
(PET) rendkívül környezetszennye-
ző anyag. Abból indultunk ki, hogy 
a PET-palackok nagymértékű hasz-
nálata, illetve a csapvíz fogyasztásá-
nak háttérbe szorulása ökológiai ka-
tasztrófához vezethet. 

A probléma nagyságának megha-
tározására felmérést végeztünk a 
budapesti lakosok ivóvízfogyasztási 
szokásairól. Kérdőívünkben több 
korosztály tagjait kérdeztük arról, 
mennyi palackozott ásványvizet fo-
gyasztanak. Az eredmény önmagá-
ért beszél: egy évben 300 liter palac-
kozott ásványvizet fogyaszt egy át-
lag budapesti polgár, ami (ha 1,5 lite-
res kiszereléssel számolunk) 200 
palackot tesz ki. Ez akkora mértékű 
fogyasztás, hogy a főváros lakossága 
11 hónap alatt megtöltené a Parla-
mentet a padlótól a plafonig mű-
anyag palackokkal. Fontos megem-
líteni, hogy a cukros üdítőitalokkal 
nem számoltunk.

A polietilén-tereftalát (PET) a 
gyártók egyik kedvenc alapanyaga a 
stabilitása, ellenállósága és alacsony 
ára miatt, mindazonáltal épp ezek-
ből fakadnak a leghátrányosabb tu-
lajdonságai is. A nagyfokú stabilitás-
nak köszönhetően a PET lebomlási 
ideje ismeretlen. A PET szerves poli-
mer, ezért nagy mennyiségben talál-
ható benne szén, ami így kiszámít-
hatatlan ideig nem kerül vissza a ter-
mészetes körforgásba. Érdemes tehát 
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lózatba. Kutatásunk középpontjában 
azonban Budapest állt, így az ottani 
helyzetnek jártunk utána. 

Annak érdekében, hogy megtudjuk 
az igazságot, a Fővárosi Vízművek 
több telephelyén követtük a víz útját 
a Dunától a fogyasztókig. Arra is kí-
váncsiak voltunk, hogy útja során 
milyen változásokon megy át a víz. 

Az ivóvíz a fővárosban a Dunából 
származik. A folyó vize először parti 
szűrésen esik át, ami azt jelenti, hogy 
egy kavicsos homokágyon préselő-
dik át, így az rendkívül tiszta lesz, 
mert a szennyeződést okozó ré-
szecskék megakadnak a homok-
szemcséken. Ezután egy klórozó ál-
lomás következik, ahol preventív 
klórozás zajlik annak érdekében, 
hogy ne szaporodjanak el nagy 
mennyiségben baktériumok a rend-
szerben, ugyanis az 5100 km-es 
csőhálózatban ennek fennállna a 
veszélye. Innen a víz tározókba, 
víztornyokba jut, ahol tárolják, 
majd onnan a csöveken át egyene-
sen csapjainkba folyik.

Sokan félnek a vízben lévő klórtól.  
Mérgező? Jótékony? Kell? Nem kell? 
A szabad aktív klór, amelyet a víz 
kezelésére használnak, valójábana  
vízben oldott klórgáz, amelynek 
nagy része mechanikai hatásra kilép 
a vízből, tehát nagyon kis mennyi-
ségben van jelen. Átlagos koncentrá-
ciója az ivóvízben 2014-ben 0,19 mg/l 
(= 0,00019 g/l) volt. Ez azért fontos, 
mert ha magas a szabad aktív klór és 
a szerves anyag koncentrációja, akkor 
trihalometánok (THM) keletkeznek, 
amelyek fokozottan károsak az em-
beri egészségre. Viszont mivel Buda-
pesten ezek koncentrációja alacsony, 
ez a veszély nem áll fenn.

Az ivóvízbe kerülő hormonokkal 
és gyógyszerszármazékokkal kap-
csolatban a BME és a Fővárosi Víz-
művek végeztek közös kutatást, 
amely során igen alacsony mérésha-
tárú műszereket használtak. Míg a 
Dunából vett mintákban nyomok-
ban kimutatható valamilyen hor-
monkészítmény, illetve például a 
közkedvelt lázcsillapítók hatóanya-
ga: az ibuprofen, addig a vezetékes 
vízben ez már nem volt mérhető. A 
Vízművek weboldalán ezt olvas-
hatjuk: „Tételezzük fel, hogy egy la-

boratórium egy liter ivóvízben kimutat 
100 ng ibuprofent, mely egy forgalom-
ban lévő láz- és fájdalomcsillapító  tab-
letta hatóanyaga. Egy tablettában eb-
ből a hatóanyagból 400 mg van, tehát 
egy tabletta ennyi ibuprofen hatóanyagot 
tartalmaz. 400 mg = 400 000 000 ng. 
Ha a feltételezetten ibuprofennel szeny-
nyezett víz 1 literjében 100 ng ható-
anyagot találnának, akkor az egy tab-
letta hatóanyagának megfelelő meny-
nyiséget 4 millió liter víz tartalmazná, 
ami 20 millió pohár vizet jelent. Tehát eny-
nyit kellene meginnunk a vízből, hogy egy 
tablettányi hatóanyag a szervezetünkbe 
kerüljön.”

Azonban a legmeghökkentőbb kü-
lönbség a vezetékes és az ásványvíz 
között az ár. Míg a fővárosban 1 m3 
vízért kerekítve 220 forintot kér a 
szolgáltató, addig ugyanennyi, más-
fél literes kiszerelésű ásványvíz átlag-
ára 50 ezer forint köbméterenként.

Vannak olyan helyzetek, amikor 
szükség van valamilyen tárolóedény-
re, hogy a vizet magunkkal tudjuk 
vinni. Ezekben az esetekben az üveg 
lehet az az anyag, amellyel saját egész-
ségünket nem károsítjuk. Amellett, 
hogy nem tartalmaz karcinogén anya-
gokat és szén helyett szilíciumalapú, 
lényegesen kevesebb baktérium tenyé-
szik az üvegpalack nyakán. Természe-
tesen az is jó megoldás, ha egy több-
ször használható, hosszú életű pa-
lackot (kulacsot) rendszeresítünk, 
így csökkentve a PET-palack kibo-
csátásunkat.

Egy másik érdekes lehetőség a 
forrásvízfogyasztás. Egy barátunk 
családjával minden hétvégén ki-
megy Szentendrére vagy Vise-
grádra, ahonnan nagy ballonok-
ban egy heti ivóvizet hoznak haza. 
Így tulajdonképpen ásványvizet 
isznak műanyaghulladék nélkül. 
Fontos, hogy csak hatóságilag 
rendszeresen vizsgált forrásból 
igyunk, mert a forrásvíz összeté-
telét a csapadék és a talajvíz képes 
befolyásolni.

Kutatásunk megerősített ben-
nünket abban, hogy tennünk kell 
környezetünk védelméért. A PET-
palackos vizet támogató marke-
ting ellensúlyozására és a csapvi-
zet övező tévhitek eloszlatására 
fontos lenne, hogy már az általá-
nos iskolások is megtanulhassák, 
hogy mi a PET-palack és milyen 
veszélyeket rejt túlzott mértékű 
használata. Fontosnak tartjuk, 
hogy mindenki – annak ellenére, 
hogy nem feltétlenül szakértője a 
témának – tudatosan, tudomá-
nyosan megalapozott ismeretek és 
ne divatirányzatok alapján dönt-
sön ebben a mindannyiunk jövőjét 
befolyásoló kérdésben, és ha nem 
is hagy fel valaki teljesen a PET-
palackokkal, igyekezzen használa-
tukat minimalizálni.

CZIKKELY MÁRTON
IVÁNYI T. GERGELY

MÁRKUS TAMÁS 
JÁNOSSYNÉ SOLT ANNA
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A kísérletes orvostudomány kü-
lönböző területein használt ál-
latkísérleti modellek Selye szá-

mára lehetővé tették több betegség ki-
vizsgálását. Kísérletei eredményeként 
leírt néhány plurikauzális betegséget. A 
modern endokrinológia megalapozását 
és fejlődését kutatásaival, eredményei-
vel segítette. Nem utolsósorban kiemel-
kedő eredményeket ért el a szteroidok 
kutatásában, klasszifikálásuk és hatás-
mechanizmusuk leírásának területén is.

De Selye nem csak kiváló kutató volt. 
Tanárként, szervezőként is bizonyított; 
egy igazi zseni volt, aki 10 nyelven adott 
elő, művelt, sokoldalú egyéniségként 
nemcsak szakmai sikerei voltak, hanem 
meghódította a laikus közönséget is.

Egyéni utakat járó kutató
„Az igazi tudóst a kíváncsiság táplálja; 
nem tud nélküle élni.” Selye János pedig 

S E LY E  J Á N O S  F E L F E D E Z É S E I 

NEM CSAK A STRESSZ…

igazi tudós volt. 
Édesapja – maga is 
sebészorvos –, sze-
rette volna, ha fia át-
veszi és folytatja az ő 
munkáját; „de ben-
nem – fogalmazott 

Selye – 18 éves korom óta, mióta felvettek 
az egyetemre, lobogott a tudásvágy, a tanu-
lás és kezdettől a kutatás szenvedélye”.

1931-ben doktorált Prágában és 
még ebben az évben Baltimore-ba 
utazott, hogy Rockefeller-ösztön-
díjasként a Johns Hopkins Egyete-
men dolgozzon. 1932-ben került 
Kanadába.

Montrealban a McGill Egyetemen, 
a biokémiai tanszéken 1933-tól bio-
kémiát, később a szövettani tanszé-
ken szövettant oktatott. 1942-ben 
nyerte el a DSc (tudományok doktora) 
fokozatot. 1945-től 1976-ig saját inté-
zetében, az Institute of Experimental 
Medicine and Surgeryben dolgozott a 
Montreali Egyetemen (University of 
Montreal), majd nyugdíjazása után az 
általa 1979-ben alapított International 
Institute of Stress nevű intézmény-
ben folytatta a munkát. 

1936-ban jelent meg a Nature hasáb-
jain első leírása a stresszről. A stressz 
kapcsán végzett vizsgálódásai érintet-
ték az endokrinológia, az élettan, a bio-
kémia és a patológia területeit. 

Munkásságát a világ számos országá-
ban elismerték: 18 egyetem díszdoktora 
volt, 43 tudományos társaság tagja, 
megannyi állam, város díszpolgára. 

A siker érdekében
A professzor számára – aki ifjú korától 
kezdve tudatosan készült a kutatói pá-
lyára – laboratóriuma, a szó legszoro-
sabb értelmében véve, második otthona 
volt. Még vasárnap és ünnepnapokon, 
sőt még karácsonykor sem szalasztotta 
el a laboratóriumi munkát. Napjait 
percnyi pontossággal beosztott terv 
szerint élte. Hihetetlen munkabírással 
és munkatempóval büszkélkedhetett. 
Az Álomtól a felfedezésig című munkájá-
ban leírja egy napját, 1963. január 26-át, 
ami egyben az 56. születésnapja is volt. 
Ebből megtudhatjuk, hogy minden 
nap 5 órakor ébredt. A torna, jéghideg 
fürdő és reggeli után 6 óra harminckor 
már az intézetben dolgozott. A nagy 
koncentrációt és energiát kívánó mun-

Selye János (Bécs, 1907 – Montreal, 1982) 

nevét	elsWsorban	a	biológiai	stresszreakcióval	
kap	csolatban	 ismerik	 világszerte.	 De	 még	
szakmai	 körökben	 is	 csak	 kevesen	 tudják,	
hogy	Selye	sokkal	 több,	napjainkig	érvényes	
felfedezést	 tett,	 amelyeket	 –	 mai	 	 szemmel	
értékelve	–	történelmi	jelentWsége	cikkekben	
írt	 le	 olyan	 híres	 nemzetközi	 tudományos	
folyóiratokban, mint például a Nature, Science, 

Lancet	vagy	az	Endocrinology.

Állatkísérlet
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stresszkutatás során kikristályosodott 
életfelfogását, személyes tapasztalatait, a 
jövő kutatóinak szánt üzenetét vagy ép-
pen a mindennapok megélésével küz-
dőknek megfogalmazott gondolatait. 

Az üzenetet nehéz lenne összefoglalni 
egyetlen mondatban. Mégis, ha meg 
kellene tenni, talán az Életünk és a stressz 
című kötetében olvasható ajánlását kel-
lene aposztrofálnunk: ne féljünk élvez-
ni az egész élet stresszét és ne képzeljük 
azt, hogy ez a szellem erőfeszítése nél-
kül is sikerülhet.

Elmaradt Nobel-díj
Selyét a szteroidok a stresszreakció mi-
att foglalkoz tatták, hiszen tudta, hogy 
az adaptációs, azaz az alkalmazkodási 
folyamatban a mellékvesekéreg hor-
monjai kulcsszerepet játszanak. Valójá-
ban ebben is megnyilvá nul Selye erede-
tisége, hiszen régebbről is ismeretes volt 
a Cannon-féle vészreakció (az úgyne-

vezett fight or fly syndrome), de ezt a bos-
toni kutató csak a mellékve sevelőből 
származó katecholaminok, főleg az ad-
renalin felszabadulásával magyarázta. 
Selye viszont gyorsan felis merte, hogy a 
katecholaminok rövid felezési idejükkel 
csak rövid ideig képesek szerepet játsza-
ni a vész- és adap tációs folyamatokban, 
ellentétben a szteroidokkal, ame lyek 
2–3 óráig maradnak a keringésben – 
nem is szólva arról, hogy a kortikoidok 
számos egyéb hatással is ren delkeznek, 
így például a szív és vérkeringés mellett 
befo lyásolják többek közt az anyagcse-

rét és a gyulladást. Ezért hangsúlyozta 
Selye, néha elég kiábrándultan, hogy ő 
elfogadta a mellékvesekéreg és -velő 
szerepét az adaptációs folyamatokban, 
ellentétben Cannonnal, aki élete végéig 
is csak az adrenalinról beszélt.

A legtöbb szteroid hormonhatása is-
meretes volt a stresszreakció felfedezése 
előtt is, de Selye volt az első, aki úgy 
csoportosította és olyan neveket adott 
nekik, ame lyek a mai napig ismeretesek 
és megállják a helyüket. Valójában az 
ókori görög atléták voltak az elsők, 
akik az anabolikus (tesztoid) szte roidok 
hatását felismerték és tudatosan hasz-
nálták. Persze akkor még nem voltak 
izolált tesztoszteron készít mények, de a 
görög olimpiai versenyzők – a siker ér-
dekében – sokszor állati herét (testist) 
fogyasztottak nagyobb események 
előtt. Mellékvesekéreg-kivonatokkal 
csak a XX. század elején kezdtek fog-
lalkozni a kutatók és többen felismer-

ték, hogy ezek adagolása kísérleti álla-
tokban nagymér tékben befolyásolja a 
vércukor-, nátrium- és káliumszin-
tet. Mai tudásunk szerint az ismert 
molekulák közül elsőként a dezoxi-
kortikoszteront (DOK) izolálták és 
használhatták állatkísérletekben. Se-
lye az 1940-es évek elején a DOK 
nagy dózisú adagolásával reprodu-
kálta patkányokon a különböző 
gyulladásos betegségeket, mint pél-
dául a periarteritis nodosát (egy ér-
rendszeri gyulladásokat okozó kórt), 
amit később kortizonnal kivédett, illet-

kákat mindig a reggeli órákban végezte 
el. 9 és délután 5 között azok a felada-
tok következtek, melyeknél szüksége 
volt a munkatársai jelenlétére is. Ezt kö-
vetően már csak olyan tennivalókkal 
foglalkozott, amelyeknél nem volt 
szükség munkatársaira, vagy amelyek 
kevesebb erőfeszítést követeltek. Így a 
fennmaradó egy-két órát a mikroszkóp 
mellett, metszetek nézegetésével töltöt-
te vagy olvasott. Este 7 előtt érkezett 
haza és az otthoni programja is hasonló 
szigorú beosztással telt. 

A laboratóriumban minden délután 
boncolási értekezletet tartott. Ezen a 
tudományos munkatársak mindegyike 
részt vett. Annak érdekében, hogy a 
munka minél gördülékenyebb legyen, 
az állatok egy része már preparált álla-
potban várta az érkezőket. Mikro-
szkóppal megtekintették az előkészített 
metszeteket és ezeken az értekezleteken 
vitatták meg a további munkákat, ér-
dekesebb publikációkat is. 

Selye szerinte a kutatói pálya választá-
sánál ösztönző tényező a természet és az 
igazság elfogulatlan szeretete, a gyö-
nyörködés a törvényszerűség szépségé-
ben, a puszta kíváncsiság, a hasznosság 
vágya, az elismertetés vágya, a siker di-
csősége és – nem utolsósorban – a rette-
gés az unalomtól. A laboratórium az a 
hely, ahol az alapkutatást választók meg-
valósíthatják álmaikat. „Mert – ahogyan 
Selye fogalmaz –, ha megállod a helyed la-
boratóriumod személytelen magányában, 
meglesz az az elégtételed, hogy elmondhatod: 
ha te föl nem fedezed ezt a természettör-
vényt, egyetlen praktizáló orvos sem alkal-
mazhatná páciensei megmentésére”.

Selye nemcsak tudósként, hanem 
egyéniségként is meghatározó alakja 
volt a korabeli tudományos életnek. 
Köztudomású volt róla, hogy tíz közül 
négy nyelven anyanyelvi szinten beszélt. 
Tíz nyelven tartott előadásokat, melye-
ken könnyed, lebilincselő stílusával, 
műveltségével, humorával mindig sike-
rült magával ragadnia, lenyűgöznie kö-
zönségét. 

Munkabírása, munkatempója is 
ámulatba ejtő volt. Minden bizonnyal 
ennek köszönhető hatalmas irodalmi 
munkássága is. 17 tudományos mono-
gráfia, 40 kötet fűződik a nevéhez. 
Hét könyvet írt a nagyközönség szá-
mára, melyekben közérthető módon 
fogalmazta meg elért eredményeit, a 
stressz mechanizmusának lényegét. 
Ezekben a könyvekben adta közre a 

A közelmúltban a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum idQszaki kiállítással 
tisztelgett a tudós  pályája elQtt
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Selye körülbelül 70 évvel ezelőtt há-
rom tény alapján állí totta fel a szteroi-
dok máig is ismert, tárgyilagos ténye-
ken és kutatásokon alapuló csoportosí-
tását: a) a csoportnevek a sztero idokat 
termelő szervektől származnak (például 
a kortikoidok a mellékvesekéreg 
’cortex’-ből, a tesztoid/anabolikus szte-
roidok a tesztiszből); b) logikus moleku-
laszerkezeti képleteken alapultak (pél-
dául az összes kortikoid 21 szénato mos 
pregnanszármazék); c) élettani hatásuk 
csoporton belül azonos. Külön hangsú-
lyozzuk, hogy a glüko kor ti koi d és 
mineralokortikoid neveket is Selye ve-
zette be a tudományos irodalomban, és 
ő fedezte fel ezek ellentétes hatását a 
gyul ladás kialakulására állatmodellek-
ben. Mindezt körülbelül 8–10 évvel ko-
rábban, mint ahogy ezek klinikai alkal-
mazásáért egy gyakorló orvos megkap-
ta a Nobel-díjat. 

Jó formán minden Selye-diák tudja, 
hogy Selye élete végéig nem értette, sőt 
amikor csak lehetett, tiltakozott, hogy 
miért beszélnek a klinikusok „szteroi-
dokról”, amikor valójában glüko-
kortikoidot adnak betegeiknek gyulla-
dáscsökkentésre. Hiszen ilyen esetek-
ben biztos nem adrogén vagy ösztro gén 

ve csökkentett. A kortizont először 
Reich stein és Ken dall izolálta, de bioló-
giai hatásukat még az 1940-es évek kö-
zepén és végén sem ismerték fel, ennek 
ellenére osz toztak az 1950-ben odaítélt 
Nobel-díjon az amerikai Mayo Klini ka 
orvosával, Philip Hench-csel, amit ez 
utóbbi a reumatikus gyulladá sos bete-
gek ACTH-val és kortizonnal történő 
sikeres kezeléséért kapott. A Nobel Bi-
zottság, sajnos, nem vette tudomá-
sul (vagy csak azért, mert minden 
évben egy kategóriában legfeljebb 
három díjat adnak ki?), hogy Selye 
a mellékve séből származó szteroi-
dok pro- és anti in flamma torikus 
hatásait állatokban már az 1940-es 
évek elején és közepén le írta; így 
például az 1942-ben a Canadian 
Medical Association Journal ha-
sábjain megjelenet korszakos 
fontosságú tanulmányában. Te-
hát amit a Mayo Klinika orvo-
sainak sikerült betegeken kimu-
tatni 1948–49 körül, az – Selyét 
idézve – nem több mint the next 
obvious step (a nyilvánvaló követ-
kező lépés) az állatmodellekkel 
elért hasonló ered mények 
után… 

A szteroidok története nem lenne 
teljes, ha nem emlí tenénk meg, hogy 
Selye valójában „szteroidrajongó”-
nak tartotta magát, és ezt az is bizo-
nyítja, hogy már az 1930-as és 1940-
es években összeállított egy többkö-
tetes enciklopédiát a szte ro idok ról 
Encyclopedia of endo crinology címen 
és 1949-ben ő adta ki az első mo-
dern, tudomá nyosan megalapozott 
endokrinológiai tankönyvet. Ez 
nem csak egy rövid „első szerelem” 
volt, mert többek között ő ismerte 
fel például a szteroidok anesztetikus 
ha tását is, miután a progeszteron (té-
vedésből történő) int raperitonialis és 
intravénás beadását követően a pat-
kányok el aludtak. Ez alapozta meg 
az intravénás altatószerek bevezeté-
sét. Sőt még az 1970-es években is 
foglalkoztat ták a szteroidok, hiszen 
akkor fedezte fel a katatoxikus szte-
roidokat és dolgozott ki tanítványa-
ival egy egyszerűsített szteroid-nó-
menklatúrát. Továbbá a szteroidok-
kal kapcsolatos széles körű ismeretek 
segítettek bennünket új felismeré-
sekben, pél dául az angiostaticus és 
angiogenicus szteroidok felfede-
zésében.

szteroidokra gondolnak… Az a nyelvi 
figyelmetlen ség is nagyon zavarta, 
amikor „kortikoszteroidokról” beszél-
nek vagy írnak, hiszen itt a „szteroid” 
szó teljesen felesleges, mert az eredeti 
„kortikoid” ezt fedezi. 

A Selye-féle szteroidfelosztás értékét 
nem csökkenti, hogy az évek során 
tesztoid helyett az „androgén”, illet-
ve luteoid helyett a „progesztin”, 

„progesztogén”, a follikuloid, 
„ösztrogén” nevek használato-
sak. A csoportosítás értékét vi-
szont megerősíti, hogy a később 
előállított szintetikus szteroidok 
is ezekbe a csoportokba sorolha-
tók be. Talán nem felesleges 
hangsúlyozni, hogy mint min-
denki az 1940-es években, Selye 
is csak a természetesen előfordu-
ló, endogén hormonszerű szte-
roidokat ismerte. 

Azt is hangsúlyozta, hogy pat-
kányban a kortikoszteron, em-
berben a kortizol a fő glüko-
kortikoid, valamint azt, hogy a 
kortizol felezési ideje körülbelül 3 
óra, ellentétben a kortizonnal, ami 
csak mintegy 30 percig marad a 
vérke ringésben. A későbbi évek-

ben viszont büszkén emlegette, hogy a 
szintetikus glükokortikoidok is beille nek 
az eredeti csoportosításokba, noha az 
1950-ben elő állított és 1955-ben forgal-
mazott prednizon és predni zolon kö-
rülbelül ötször hatásosabb, mint a 
kortizol. A még később gyártott 
dexametazon és triamcino lon nemcsak 
hogy sokkal hatásosabb glükokortikoid, 
mint a kortizol, hanem „tisztábbak” 
(ahogy Selye emle gette).

Sohasem titkolta, hogy a kétféle 
kor ti koid hatás a természetes hor-
monoknál nem teljesen elválasztható, 
ugyanis a kortizol nak is van enyhe 
hatása az elektrolit-háztartásra, míg a 
DOK és az aldoszteron sem csak mi-
ne ra lo kor ti koidhatá sokkal rendelke-
zik. Szerinte a triamcinolon a „legtisz-
tább” glü ko kor ti koid, ami főleg csak a 
szén hid rát-anyag cserére hat, nagyon 
erős katabolikus és gyulladásgátló ha-
tással. A klinikumban nyilván ez utób-
bi hatás miatt kiemelkedő fontosságú.

Selye János maga is „hibás” volt ab-
ban, hogy a biológiai stresszreakcióval 
kapcsolatos felfe dezése mellett az egyéb 
kutatási eredményeit – vagy sze-
rénységből, vagy csak azért, mert min-
dig az újabb és újabb felfedezéseivel volt 

MellékvesevelQ
Cannon:

Katekolaminok

Mellévesekéreg
Selye: Kortikoidok és

glükokortikoidok 

Selye János hozzájárulása a biológiai stressz-koncepció 
fejlQdéséhez, szervspecifikus ábrázoláson (Szabó 

1998. alapján). Az illusztráció arra utal, hogy míg Selye 
a stresszreakcióban inkább a mellékvesekéregre és 

a glükokortikoidok felszabadulására, addig Cannon a 
mellékvesevelQre és katekolaminjaira fektette a hangsúlyt.

Selye (1943) Modern 

Kortikoidok Kortikoidok 
(„kortikoszteroidok”) 

Tesztoidok Androgének 

Follikuloidok Ösztrogének 

Luteoidok Progesztogének

A szteroidok Selye szerinti (1943) és modern 
klasszifikációja
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elfoglalva (amelyekből bőven akadt az 
utolsó aktív évekig...) – nem nagyon 
hangoztat ta. 

Selye eredményeinek egy jó részét 
kedvenc témája, a szteroidok kutatása 
terén érte el. Talán ezért is érintette 
olyan érzékenyen, hogy a világ minden 
pontjáról érkező számos tudományos 
elismerés mellett éppen az egyik legna-
gyobb elismerés, a Nobel-díj hiányzott 
a tarsolyából. 

Fekélyek	és	a	stressz	
morfológiai triádja

Selye másik nagy, mintegy 70 éves fel-
fedezése az emberi stresszfekélyek felis-
merése az akkor megjelenő klinikai 
esetek statisztikai értékelése alapján.  
Például a rakétatámadások után egy-
két nap alatt na gyon megnőtt a fekély-
betegek száma, és a londoni kórházak-
ba perforált gyomor- vagy nyombélfe-
kély miatt felvett betegek száma meg-
sokszorozódott a második világháború 
alatt. Részben Selye-diákok és munka-
társai kutatási ered ményeiből tudjuk, 
hogy a dopamin a nyombélfekély ki-
alakulása ellen véd, míg a TRH-nak és 

az endogén opio idoknak cent-
rális gasztro pro tek tív hatása 
van. Tehát Selye János sokkal 
többet tett az orvostudomá-
nyért és gyakorlatért, mint 
„csak” a stressz felfedezése. 

Selye már első adaptációs cik-
kében, 1936-ban leírt egy 
szindrómát, amit stressznek ki-
tett patkányokon látott: a) vér-
bő és később megnagyobbo-
dott mellékveséket; b) a lép, 
thymus és nyirokcsomók sor-
vadását; c) valamint bevérzett 
gyomoreróziókat és -fekélye-
ket. Később ezeket fényképek-
kel is illusztrálta, jó formán 
minden, a stresszel foglalkozó 
előadásában bemu tatta, és mint 
a stresszreakció-morfológia 
triádja lett is meretes a szakiro-
dalomban. De mivel Selye csak 
állatkísérletekkel foglalkozott, 
ezeket az elváltozásokat nem 
tudta betegeken is megfigyel-
ni; viszont rengeteget olvasott, 
és amikor szembesült a máso-
dik világháború áldoza taival 
kapcsolatos adatokkal, főleg a 
londoni ra ké ta táma dások 
után, gyorsan felismerte, 
hogy itt valójában „stresszfe-

kélyekről” van szó. Ezekből a közle-
ményekből az is kitűnik, hogy a feké-
lyek többsége akut szövődmény volt. 

Nyilvánvaló, hogy ezeket a nagyon 
gyorsan kialakuló gyomor- és nyom-
bélfekélyeket, amelyek sok esetben 
per forációhoz vezettek, nem egy 
bakteriális fertőzés (példá ul Heli-
cobacter pylori) okozta, hanem a 
rettegés, a félelem, a fe szültség a 
bombázások alatt az amúgy is 
részben éhező és félelemben élő 
londoni lakosságban. Ezért gon-
dolja a legtöbb stresszkutató és sok 
gasztroenterológus is, hogy a H. 
pylori-nak szerepe van a fekélybe-
tegségben – de nem okozza azt, ha-
nem a gyógyulást késlelteti. Ezt 
megerősíti az a tény is, hogy H. 
pylori-val senkinek sem sikerült iga-
zolni Koch posztulátumát, ugyanis 
senki sem tudott kísérleti állatokban 
gyomor- vagy nyombélfekélyt elő-
idézni ezzel a baktériummal, és nem 
is tudták visszaizolálni a megbetege-
dett állatokból.

SZABÓ KATALIN

SZABÓ SÁNDOR

Az alarm-reakció jellegzetes triásza (balról a normális, 
jobbról a stressz hatása alatt lévQ szervekkel).  

A: mellékvesék; B: csecsemQmirigy; C: nyirokmirigyek; 
D: gyomor belsQ felülete.

A quinoa
Ez az egészen apró magocska Dél-
Amerikából származik, főleg Peru és 
Bolívia vidékein terem. A 2 méter ma-
gasra is megnövő lágyszárú, egynyári 
növény levelei és megjelenése a libatop-
hoz hasonlít, azzal rokonságban van. 
Az érdeklődés előterébe értékes táplál-
kozás-élettani jellemzői miatt került. 
Különösen sok benne a magnézium és a 
mangán, ezenkívül megtalálható benne 
a kálium, kalcium, vas, foszfor, cink, B1-, 
B2-, C-, E-vitamin és karotin. Esszenciális 
aminosavakban – főként metioninban és 
lizinben – gazdag, s mivel fehérjetar-
talma igen magas (15,2 %) és az össze-
tétele is előnyös, jó választás vegetáriá-
nusok számára. Magas rosttartalmának 
köszönhetően székrekedés ellen, cukor-
betegség diétájában, fogyókúrában, tisz-
títókúrában is jól alkalmazható.

Tudományos kutatások bizonyítják, 
hogy a quinoa a kísérleti egerekbe jutta-
tott antitestek ellen fokozott ellen-
anyag-termelést vált ki, és hatékonyan 
védi a szervezetet. Védi a sejteket és jó 
hatással van az idegrendszerre. Ki-
emelkedő a többszörösen telítetlen 
linolsav- és az egyszeresen telítetlen 
olajsavtartalma, ezáltal kedvező hatá-
sú szív- és érrendszeri betegségek ese-
tén. Tudományos vizsgálatok tá-
masztják alá, hogy a quinoában meg-
található fitoszteroloknak gyulladás-
csökkentő hatásuk van. 

Apró magjait lisztté őrölik, melyet ke-
nyérfélék, muffinok, sütemények, tész-
ták, reggelizőpelyhek készítéséhez hasz-
nálnak, ezenkívül bébiételekhez, sörhöz, 
étrendkiegészítőkhöz is adják.

A magján található külső burok tartal-
mazza legnagyobb mennyiségben a nö-
vény szempontjából védő hatású 
szaponinokat, a magok emiatt enyhén 
keserű ízűek. Tisztítás után kétszeres 
mennyiségű folyadékban fedő alatt főz-
ve körülbelül 15 perc alatt elkészíthető. 
Felhasználható köretként zöldségekhez, 
könnyű, friss salátákhoz alapanyagként 
vagy töltelékekhez. Ha egy tartalmas és 
finom reggelit szeretnénk, főzzük meg 
kétszeres mennyiségű tejben, majd íze-
sítsük mézzel, fahéjjal, szegfűszeggel, s 
kínáljuk aszalt vagy friss gyümölcsök-
kel, diófélékkel, joghurttal.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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A DNS kettősspirálján a törés 
létrejöhet az egyik szálon, 
ilyenkor a másik szál telje-

sen ép marad és mintaként szolgál-
hat a javítás során. Így tulajdonkép-
pen kicsi az esélye, hogy a folyamat 

végén a javí-
tott DNS hibás 
lesz. Az egy-
szálú DNS-tö-
rés javítása 
többfé lekép-
pen is megvaló-

sulhat. Az úgynevezett nukleotid-
kivágás típusú javításnál (NER: 
nucleotide excision repair) a sérülést egy 
több fehérjéből álló enzimkomplex is-
meri fel, majd a sérülés mindkét ol-
dalán több nukleotid hosszúságú da-
rab a sérült szálból kivágódik. Ez-
után a sérült szálat az ép alapján a 
DNS-polimeráz enzim újra szinteti-
zálja. A báziskivágás típusú javítás 
(BER: base excision repair) esetén a hi-
básan beépült DNS-alegység (bázis) 

DNS-HIBÁK ÉS AMI 
MÖGÖTTÜK VAN

Szervezetünkben	 a	 szerveinket	 felépítW	 sejtek	 osztódnak.	 Minden	
egyes	sejtben	ott	van	az	örökítWanyag,	mely	felelWs	azért,	hogy	az	
egyes	tulajdonságok	öröklWdjenek	az	utódsejtekre.	A	DNS	másolása	
nagy	pontosságú	mechanizmust	igényel,	mivel	a	hibás	utódsejt	egy	
sor	nem	kívánt	kóros	folyamatot	indíthat	el.	Egyes	környezeti	fakto-
rok,	mint	például	a	napsugárzásból	 származó	ultraibolya	sugárzás	
(UV)	vagy	a	cigarettafüstben	jelen	lévW	káros	anyagok	DNS-károsodást	
okozhatnak.	A	sejtjeinkben	lévW	javító	mecha	niz	musok	ezeket	a	káro-

sodásokat	nagyrészt	kijavítják.	

HIBAJAVÍTÓ	MECHANIZMUSOK	ÉS	A 	KROMATINSZERKEZET

a homológ rekombináció kapcsán elő-
forduló transzlokáció, illetve a nem ho-
mológ végek összekapcsolása esetén 
esetlegesen bekövetkező deléció – ak-
kor veszélyesek, ha pont egy olyan 
kromoszómaszakaszt érintenek, ahol a 
DNS átíródó, funkcionális géneket 
tartalmaz. Ha a sejtben nem működik 
megfelelően a DNS kettősszálú törésé-
nek hibajavítása, akkor a kromoszó-
mák szerkezete és akár száma is meg-
változhat, ezért a sejt genomja instabil 
lesz. Korábban számos tanulmányban 
bizonyították, hogy egyes rákos meg-
betegedéseknél a daganatot alkotó sej-
tek nagyon sok mutációt hordoznak, 
genomjuk instabillá válik.

Veszélyes	törések
Több betegség hátterében különböző 
kromoszómaátrendeződések állnak. A 
krónikus mieloid leukémiánál a kro-
moszóma átrendeződés a 22-es és a 
9-es kromoszóma között jön létre. En-
nek eredményeképpen két gén túlzott 
közelsége miatt egy fúziós fehérje ke-
letkezik, mely több leukémiás betegség 
kialakulásában is szerepet játszik. A 
macskanyávogás (cri du chat) szindró-
mánál az 5-ös kromoszómán található 
egy deléció, mely gyermekkorban a gé-
ge fejlődésénél okoz problémát. Ezek 
mellett még számos betegségnél megfi-
gyelhetünk kromoszómaátrendeződé-
seket, mutációkat, melyek azért alakul-

javítódik ki. Az össze nem illeszke-
dő párok javítása során (mismatch 
repair) a nem jól illeszkedő bázispá-
rokat javítja ki a rendszer.

A DNS-törések nemcsak az egyik, 
hanem mindkét szálat is érinthetik. A 
kettősszálú DNS-törés javítása kétféle 
módon mehet végbe. Az egyik típusú 
javítómechanizmus az úgynevezett ho-
mológ rekombinációval, a másik pedig 
a nem homológ DNS-végek egymás-
hoz kapcsolásával valósul meg. A ho-
mológ rekombináció során a második 
testvér- (homológ-) kromoszóma fog a 
hibajavító mechanizmus mintájaként 
szolgálni, melynek eredményeképpen 
visszaállhat az eredeti DNS-szekvencia, 
valamint olyan hibrid DNS-szálak is 
létrejöhetnek, melyekben az egyes 
DNS-darabok a homológ kromoszó-
máról származnak. A homológ rekom-
binációnál kromoszóma átrendeződé-
sek (transzlokációk) jöhetnek létre.

A kettősszálú törés javításának egy 
másik mechanizmusa a DNS két egy-
mással nem homológ végeinek az ösz-
szekapcsolása. A javítómechanizmus 
ebben az esetben nem használja a ho-
mológ kromoszóma szakaszait minta-
ként. Mivel nincs minta, ami alapján a 
DNS-polimeráz újra megszintetizálná 
a DNS sérült részeit, előfordul, hogy a 
javítás után bizonyos DNS-szakaszok 
hiányoznak (deléciók jönnek létre). 
Ezek a kromoszómamutációk – mint 
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nuk leo szó mákat felépítő hisz ton fe hér-
jék egyes aminosav-oldalláncaira kap-
csolódó különböző funk ciós csoportok 
(„kovalens módosítások”: acetiláció, 
me ti lá ció, foszforiláció stb.). Az eukro-
matin fellazításában a hisztonok 
acetilációja játszik fontos szerepet, míg 
a he te ro krom atinban nagyrészt a 
metilációs módosítás dominál. A DNS 
kettősszálú törésének javításakor 
más-más javítómechanizmusok 

aktiválódnak az aktív, illet-
ve a nem aktív (represszált) 
kromatinrégiókban. DNS-
törés esetén az eukro ma tin és 
he te ro kro ma tin önmaguk-
ban is eltérően viselkednek. 
Míg az eu kro matin esetében 
kismértékű kromatintömö-
rödés és nuk leo szóma-
destabilizáció következik be a 
DNS-törések hatására, a he te-
ro kro ma tin ban a bizonyos fe-
hérjék fosz fo ri lá ció ja általi 
 kromatinfellazulást követően 
történik a DNS-törés kijavítá-
sa. Ezekből  kö vetkezik, hogy a 
kromatin egyes részein más-
más fehérjék aktiválódnak, 
melyek más-más javítómecha-
nizmust indítanak be külön-
böző útvonalakon keresztül. 
Példaként megemlítendő a 
DNS kettősszálú töréséhez 
kapcsolódó egyik speciális 
hiszton kovalens módosítása, a 
H2AX hiszton egyik szerin 
aminosav oldalláncán fosz fo ri-
lá ció történik; a foszforilált for-
mát gH2AX-nek nevezünk. 

A nyitottabb, aktívan át-
íródó eukro ma tikus egysé-
gekben nagymértékű hisz-
ton ace tiláció figyelhető meg. 
A hisz tonok lizin aminosav 
oldalláncain történő ace ti lá-
ció elősegíti a relaxált (nyi-
tott) kro ma tin szer kezet ki-
alakulását azáltal, hogy sem-

legesíti a lizin aminosavak negatív töl-
téseit, csökkentve a nukleoszómán 
belüli hisz ton-DNS és hiszton–hiszton 
közti kölcsönhatásokat. A kettősszálú 
töréseknél emelkedett acetilációs szin-
tet figyeltek meg, melyért főként a 
NuA4-Tip60 fe hér je komplex felelős. 
A NuA4 fehérje alegységeiben létrejö-
vő hiba számos tumor kialakulásához 
járulhat hozzá (pl. az ionizáló sugárzás 
iránti érzékenységet, valamint a ge-

rülések javítása során a hiba körüli tö-
mör, kondenzált szerkezet fellazul. Ha 
ez a szerkezeti fellazulás nem tökéletes, 
akkor a javítási folyamatokban késleke-
dés történik és így potenciálisan növek-
szik a kromoszómaátrendeződések és 
egyéb mutációk esélye. 

A kromatinon belül elkülöníthetünk 
úgynevezett eukro matikus állományo-
kat. Az eukromatikus régiókban a 
DNS lazábban van feltekeredve, itt ta-

lálhatók azok a régiók, melyekről aktív 
transzkripció történik, azaz RNS (ri-
bonukleinsav) átíródás. Ezzel ellentét-
ben a he te ro kromatin, mely az emlős-
kro matin kb. 15-20%-át teszi ki, sokkal 
kompaktabb szerkezetű, nagyon kevés 
az átíródó régió, viszont sok ismétlődő 
(repetitív) rész van benne, melyek nem 
kódolnak géneket. A kromatin egy di-
namikusan változó struktúra, amely-
hez jelentős mértékben hozzájárulnak a 

nak ki, mert a DNS-hibajavító mecha-
nizmusok nem vagy csak korlátozottan 
működnek. Az egy szálon törő DNS 
esetében az ép szál mintaként szolgálhat 
arra, hogy ne keletkezzen mutáció a 
kromoszómán, a kettősszálú DNS-tö-
rés javításánál azonban erre csak korlá-
tozottan van lehetőség. Számos daga-
natos megbetegedésnél is pont a javító-
mechanizmusok nem működnek meg-
felelően, ezért szükséges ezeknek a 
folyamatoknak részletesebb 
megismerése.

Gyöngyfüzér	a	fehérjén
Felvetődik a kérdés, hogy az 
eukarióta élőlényekben a 
hosszú DNS-láncok (ember 
esetében 2×1 méter), hogyan 
is férnek bele sejtjeinkbe és 
azon belül azok még apróbb 
sejtmagjába, amely mind-
összesen pár mikrométer. 
Erre egy igen rafinált meg-
oldással szolgált az evolúció: 
a DNS fehérjeorsókra való 
feltekerését, úgynevezett 
kromoszómákba való szer-
veződését. A DNS kettős-
spirálja nukleoszómákra 
tekeredik fel, mint fonal a 
gurigára. Ez az úgyneve-
zett „gyöngyfüzér struk-
túra”, mely a kromoszómát 
alkotó DNS-molekula ere-
deti hosszának egyharma-
da lesz, majd még jobban 
csavarodik a felépítése 
„szolenoid” szerkezetté, míg 
végül kialakul a kromoszó-
maszerkezet, me lyet a sejtek 
osztódása során már fény-
mikroszkóp alatt is megfi-
gyelhetünk.

Az előzőekben vázolt rend-
szer igen helytakarékos, 
azonban ennek a tömörítés-
nek fel is kell lazulnia úgy, 
hogy az adott pillanatban 
szükséges DNS-szakaszokhoz hozzá 
lehessen férni, pl. ha egy régió éppen át-
íródik, vagy egy hiba (mutáció) kelet-
kezik a DNS-ben, aminek a kijavítása 
szükséges. Ilyen esetekben a tömör 
kromatinszerkezet fellazítása elenged-
hetetlen, ugyanis a feladatot ellátó fe-
hérjéknek hozzá kell férniük a DNS-
szakaszhoz. Például UV- és ionizáló su-
gárzás vagy akár a normál anyagcsere 
következtében a DNS szálait érintő sé-

A DNS kromatinszerkezetbe tömörülésének lépései. 

Az ábrán jelöltük a tömörödés során létrejött kromatinszál átmérQjét 
és a tömörödés mértékét is. 

(FORRÁS: ESSENTIAL CELL BIOLOGY)
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nom instabilitását is növeli). A Tip60-
ban bekövetkező hiba a mell- és prosz-
tatarák kialakulásához vezethet.

KérdWjelek	és	kutatások
A kettősszálú törés esetén kulcsszerepet 
játszik a kromatinszerkezet fellazulása 
a törés helyén, mely elősegíti a javítást 
végző faktorok hozzáférését a törés he-
lyéhez, ezzel hozzájárulva a sérült DNS 
hatékony és sikeres javításához. He te-
ro kro ma tinban első lépésben szükséges 
egy represszáltabb heterokromatikus 
egység kialakulása. Az ezekben a régi-
ókban történő javítás sokkal lassabb fo-
lyamat, mint azokon a helyeken, ahol 
aktív transzkripció történik. Ezt a 
tényt alátámasztja az a kutatási ered-
mény is, hogy az ATM-fehérje hiányá-
ban a DNS-törések sokáig fennmarad-
nak a heterokromatinban.

Megtalálni és megérteni a kapcsola-
tot a kromatinszerkezet és a kettősszá-
lú törés kijavítása között, valamint azo-
nosítani azokat az egyedi eseményeket, 
melyek a különböző kromatin-
egységekben bekövetkező kettősszálú 
töréssel kapcsolatosak, egy kiemelke-
dően fontos területe a jövőbeli kutatá-
soknak. Újonnan alakult csoportunk 
elsődleges célja ezen folyamatok meg-
értése. Ezen belül vizsgáljuk, milyen 
folyamatok biztosítják DNS-törések 
kialakulása után a kromatinszerkezet 

fellazulását, ami lehetővé teszi a javító 
faktorok gyorsabb kötődését a törés 
helyén, ezáltal növelve a javítás sebessé-
gét. Megpróbáljuk megérteni, hogy a 
kromatinszerkezet fellazulásának el-
maradása vagy a folyamatban történő 
bármilyen hibás működés a hibajavítást 
hogyan befolyásolja és hogyan növeli a 
daganatképződés esélyét. A törést kö-
vetően kialakuló kromatinszerkezeti 
változások szerepének megértése esélyt 
adhat eddig még nem ismert rákellenes 
terápiás célpontok azonosítására. Az ál-
talunk használni kívánt ecet muslica- 
(Drosophila me la no gas  ter) és emlő s sejt-
kultúra-mo dell rendszer egyedülálló 
lehetőséget biztosít az egyes hisz ton-
mó do sí tások DNS-hibajavításban be-
töltött szerepének tisztázására, amely-
re eddig semmilyen más kísérleti rend-
szerben nem volt lehetőség. Így az ál-
talunk használni kívánt kísérleti 
rendszer nagymértékben hozzájárul-
hat olyan eddig nem ismert kro ma tin-
s zer kezetet érintő folyamatok megér-
téséhez, amelyek nemcsak új rákterá-
piás célpontok azonosítását teszik lehe-
tővé, hanem rákellenes gyógyszerek 
tesztelésének lehetőségeit is.

BORSOS BARBARA

MAJOROS HAJNALKA 
ÚJFALUDI ZSUZSANNA 

PÁHI ZOLTÁN 
PANKOTAI TIBOR

A hetero- és eukromatin szervezQdése. A: hisztonok egymáshoz viszonyított helyzete 
a heterokromatikus és az eukromatikus régiókban. B: patkánysejtek elekronmikroszkópos 
képe, amelyen a piros nyíllal jelölt sötétszürke régiók a heterokromatint, míg a kékkel jelölt 

világosabb régiók az eukromatint jelzik a sejten belül. C: egérsejtek fluoreszcens mikroszkópos 
képe, ahol a piros nyíllal jelölt világosabb régiók a heterokromatint, míg 

a kékkel jelölt sötét régiók az eukromatint jelzik a sejten belül.
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SZABÓ	ZOLTÁN
„Képe ráncos, orra egyenes savanyukép_, 
háta görbe. Rájött, hogy a Knautiáknak hét 
bQre van és ezt mind külön lehet lehuzni és 
kiadatni.”

Szabó Zoltán a botanika számos ágával fog-
lalkozott, publikációi jelentek meg növényrend-
szertan, növénymorfológia, 
növényföldrajz, agro  bo ta ni-
ka és mikológia témában. A 
30-as évektQl a genetikai 
kutatásai is hozzájárultak 
elismertségéhez.

1905-tQl Mágócsy-Dietz 
Sándor mellett tanárse-
géd, majd tanár a Buda-
pesti Tudományegyete-
men, de tanít a Magyar 
Királyi Állatorvosi FQisko-
lán is. 1923-ban Q alapí-
totta a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-
egyetemen belül a MezQgazdasági Növényta-
ni Intézetet (a gödöllQi Szent István Egyetem 
Növénytani Tanszékének elQdje), melynek el-
sQ professzora volt. 1941-tQl haláláig a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Növényrend-
szertani és növényföldrajzi Intézetének  és a 
Budapesti Egyetemi Botanikus Kertjének igaz-
gatója. 1931 és 1934 között a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat elnöke. Nem-
zetközileg is elismert kutatója volt a  mácso-
nyafélék családjába (Dipsacaceae) tartozó 
varf_ (Knautia) és fejvirág (Cephalaria) nem-
zetségeknek, melyeknek monografi kus feldol-
gozását is elkészítette.

P. D.

Klein Gyula akadémikus



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/6  183

TÁRGYAK	–	TÖRTÉNETTEL

A 
Magyar Természettudományi Múzeum 
2016. február 12–14. között rendezi meg a 
XI. aktuális fl óra- és vegetációkutatás a 

Kárpát-medencében cím_ botanikai konferenciát, 
melynek alkalmából a hónap m_tárgya egy tréfás 
botanikai határozó, pontosabban botanikushatáro-
zó. A tudósokra ugyanis gyakran gondolunk úgy, 
mint mindig komoly emberekre, akiknek az életét 
teljesen kitölti kutatási témájuk, és gyakran elfeled-
kezünk arról, hogy Qk is különbözQ karakter_ és hu-
morú, hús-vér emberek. A régebben élt kutatók is 
megelevenednek, ha naplóikat, levelezésüket ol-
vassuk, vagy kortársaik véleményén keresztül is-
merjük meg Qket.

Jávorka Sándor (1881–1961) hagyatékában, me-
lyet a Magyar Természettudományi Múzeum tudo-
mánytörténeti gy_jteménye Qriz, egy 12 oldalas gép-
pel írott kézirat található a következQ címmel: Határo-
zókulcs a magyar fl óra területén m_ködQ ama bota-
nikusok felismerésére, akik az Album Kleinianumban 
ábrázoltattak. Budapest 1912. szept ember hó 25.-
én. Ez a rövid munka ötven, a XX. század elején ak-
tív botanikus határozókulcsba szerkesztett jellemzé-
sét tartalmazza. A szellemes, gyakran szarkasztikus 
szöveg szórakoztató módon mutatja be szinte a tel-
jes szakmát. És vajon mi lehetne alkalmasabb forma 
arra, hogy röviden ismertessük egy kor botanikustár-
sadalmát, mint egy – a növények azonosítására is 
használt – határozókulcs, mely a legfontosabb ka-
rakterisztikus bélyegeket használja fel? A külsQ 
megjelenésük mellett személyiségük legszembet_-
nQbb jellegzetességeire és munkásságuk legfonto-
sabb eredményeire épül a munka. A kulcson végig-
haladva, mely elsQsorban a fejen található szQrözött-
ségen alapszik, meghatározhatjuk a korszak botani-
kusait, és ha eljutottunk az adott személyig, ott 
néhány soros, csípQs megjegyzéseket sem nélkülö-
zQ jellemzés található róla.

A határozó gépelt szövegének címlapján szerzQ 
nem található, és a m_ címében említett „Album 
Kleinianum” után is hiába kutattunk a könyvtári adat-
bázisokban, így a határozó megszületésének körül-
ményei kezdetben rejtélyesek voltak, segítséget 
csak a rajta szereplQ dátum (1912) jelentett, mely ar-
ra utalt, hogy a munka valamilyen fontos esemény-
hez kapcsolódóan készült. 1891-ben alakult meg a 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat Nö-
vénytani Szakosztálya (a jelenleg is m_ködQ Botani-
kai Szakosztály elQdje), amely összefogta a kor – ek-
kor már jelentQs létszámú – botanikus közösségét. A 
szakosztály szervezte üléseken a tudományos elQ-
adások és a szakmai párbeszéd mellett lehetQség 

volt fontos évfordulók megünneplésére is. A szerve-
zet 1902-tQl folyóiratot is kiadott Növénytani Közle-
mények, majd 1909-tQl Botanikai Közlemények né-
ven. Ezekben a lapokban nyomtatásban is megje-
lentek a szakosztály ülésein készült jegyzQkönyvek. 
Az egyik ilyen jegyzQkönyvben olvashatjuk, hogy a 
szakosztály 1912. szeptember 25-én tartott 178. ülé-
sének egyetlen tárgya Klein Gyula (1844–1915) üd-
vözlése volt, a tanári m_ködésének 40., szakosztályi 
tagságának pedig 20. évfordulója alkalmából.

Klein Gyula akadémikus, egyetemi tanár és a Nö-
vénytani Szakosztály elnöke, a botanikus közélet 
egyik központi szereplQje volt ebben az idQben, így 
érthetQ, hogy az eseménybe a teljes botanikus tár-
sadalom bekapcsolódott. Az ülésen Mágocsy-
Dietz Sándor (1855–1945), a szakosztály alelnöke  
köszöntötte Klein Gyulát, majd beszéde végén egy 
albumot adott át neki: „Irántad érzett mély érzé-
sünknek látható kifejezést is óhajtunk adni ebben az 
albumban, a melyben tisztelQid arczképét találod.”

Ez volt tehát az Album Kleinianum, ötven botani-
kus arcképével, melyhez mint melléklet készülhetett 
el a tréfás határozó. Sajnos az album hollétérQl nem 
tudunk, így azt sem tudjuk biztosan, hogy az album-
mal együtt, esetleg egybekötve nyújtották-e át a ha-
tározót, vagy az csak néhány botanikus számára 
volt hozzáférhetQ. A gépelt másolaton lévQ pontos 
dátum mindenesetre arra utal, hogy a határozó az 
albummal egy idQben készült el az ünnepségre.

A határozóval kapcsolatos másik rejtély, hogy va-
jon ki készítette. A Jávorka Sándor hagyatékában 
fennmaradt géppel írt példányon semmi nem utal a 
szerzQre, ennek ellenére a tudománytörténeti gy_j-
temény tárgyleírása szerint a szerzQ a kiváló 

taxonómus, Szabó Zoltán (1882–1944) volt, aki ké-
sQbb maga is elnökölt a Növénytani Szakosztály 
élén, és levelezései alapján jó humorú ember lehe-
tett. Szabó Zoltán egyébként szerepel a „meghatá-
rozandó” személyek között is.

Ezzel ellentétben egy, a közelmúltban összeállí-
tott bibliográfi ában Ernyey Józsefnek (1869–1945) 
tulajdonítják a munkát, aki a Magyar Természettu-
dományi Múzeum elsQ fQigazgatója volt. Ernyey 
számos tudományterületen otthonosan mozgott, 
elsQsorban tudománytörténeti munkáiból ismerhet-
jük, így nyilván maga is számos tudománytörténeti 
szempontból érdekes munkát gy_jtött össze. Jól is-
merhette a botanikus szakmát is, hiszen gyógysze-
részként számos kapcsolódási pontja volt a botani-
kával. Ernyey maga is tartott néhány elQadást a Nö-
vénytani Szakosztályban, ennek ellenére neve nem 
szerepel a határozóban.

A bibliográfi a adatai szerint a Tréfás határozónak 
létezik kQnyomatos formája is. Ha a határozónak 
készült is nyomtatott változata az ünnepi alkalomra, 
az csak néhány példány lehetett, feltehetQleg „hiva-
talosan” nem jelent meg, ezt bizonyítja, hogy az 
eseményen jelen lévQ Jávorka Sándornak is csak 
egy géppel írott másolata volt belQle, és más példá-
nyokat sem ismerünk a könyvtárakból.

Akárki is volt a határozó szerzQje, jól ismerte a bo-
tanikus szakmát, és kiváló humora volt. Sokat elárul 
a korabeli botanikus szakma hangulatáról is ez a 
határozó. Ilyen merész munka nehezen születhetett 
volna máshol, mint egy jó hangulatú közösségben, 
ahol az emberek egymással rendszeres szakmai 
és emberi kapcsolatot ápolnak.

PIFKÓ DÁNIEL

KIS		BOTANIKUSHATÁROZÓ
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

184   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/6

222. kiállításunk! Mivel is ünnepeljünk? A ku-
rátor (szerkesztő) a nyomdai előkészítés 

napjáig folyamatosan cserélgette a képeket; mind-
untalan érkezett érdekesebb, az időszakot jobban 
képviselő fotó. Becserélésük rendszerint egy-két to-
vábbi cserét involvált, a régebbi teleken összegyűlt 
anyagban az új képhez többnyire fellelhető mellé il-

lő. (Mintha finnül beszélnék. Jut eszembe, vannak 
finnországi fotói is a galériának, de ne menjünk 
olyan messzire.) Sétálunk a tél hazai képei közt. 
Gyakran meseszerű, máskor néprajzias, melankoli-
kus, hol pedig napfényes, reneszánsz vidámság. 
Csak ilyenkor láthatók, igyekeznünk kell, hamaro-
san rájuk nyitja a kaput a tavasz. H. J.
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Mórotz Márta (Tata, 

morotzmarta@freemail.hu) – Jégzajlás az 

Öreg-tavon – Ritka jelenség. 

A két hideg idQszak között elkezdett olvadni 
a jég. A szél és a víz mozgása a tóvárosi 

oldalra sodorta a táblákat. A jégtorlasznak 

már nem maradt ideje az elolvadásra, ismét 

megjött a fagy. 
  

2. Horváth Júlia (julis64@gmail.com) – 

Meditáció – A rackák az Ikva-patak partján 

élnek, PetQházán.

3. Aux Réka Krisztina (Kál, 

dementia2@citromail.hu) – Mácsonyák báli 
ruhában

4. Treszl Gábor (Tarján, arovado@gmail.com) 

– Ideje fészekhely után nézni 

2

4
3
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Ismét kilenc bolygója lehet 
a Naprendszernek

L ehetséges, hogy a Naprendszer 
peremén egy szuperföld bújkál? 

Két amerikai csillagász sajtótájé-
koztatón jelentette be, hogy bizo-
nyítékokat találtak egy mintegy 

10-szeres földtömegű bolygó léte-
zésére, olyan erősen elliptikus pá-
lyán, amely sosem kerül közelebb a 
Naphoz 200-szoros Nap–Föld tá-
volságnál. Az egyelőre csak Kilences 
bolygónak nevezett objektum léte-
zését nem közvetlen megfigyelé-
sek, hanem elméleti számítások 

gyakori gyomor-bélrendszeri kór-
okozó. Bár számos kórképpel (gyo-
morhurut, fekélybetegségek, nyi-
rok tumor, illetve gyomorrák) össze-
függésbe hozható, a kórokozóval 
való fertőzöttség még nem jelenti a 
felsorolt kórképek valamelyikének 
megjelenését.  

A kutatók az Ötzi gyomrában talált 
összes DNS-t kivonták és elemezték, 
így bukkantak rá a kórokozó szek-
venciáira is. Azt is igazolni tudták, 
hogy a Jégember immunrendszere 
már észlelte a Helicobacter-fertőzést 
és reagált is a baktérium jelenlété-
re. Maixnerék ugyanis megtalálták 
azokat a marker fehérjéket, amelyek 
a kórokozót hordozó személyekben 
manapság is jelen vannak. Zink sze-
rint az nem jelenthető ki egyértel-
műen, hogy Ötzi szenvedett-e vala-
milyen gyomor-bélrendszeri megbe-

Azonosították 
Ötzi kórokozóit

A Jégembernek is becézett Ötzi 
maradványait 1991-ben találták 

meg Olaszország és Ausztria hatá-
rán, az Alpokban. Ötzi 5300 éves 
múmiáját egy gleccser őrizte meg az 
utókor számára, ez a legrégebbi, tel-
jes épségben megmaradt emberi 
holttest. Öt évvel ezelőtt bejárta a 
világsajtót a hír, hogy a kutatók fel-
térképezték Ötzi genomját, a leg-
újabb kutatások már Ötzi gyomor-
tartalmának megismerésére irányul-
tak. Az Albert Zink paleopatológus 
és Frank Maixner mikrobiológus 
által irányított kutatócsoport igazol-
ta, hogy már Ötzi gyomrában is ott 
volt egy olyan baktérium, amely a 
ma élő emberek felében megtalálha-
tó. A Helicobacter pylori egy igen 

tegedésben a Helicobacter-fertőzés 
miatt, ugyanis gyomrának szövetei 
nem maradtak meg épségben. Mi-
vel ezt a baktériumot jellemzően a 
családtagok adják át egymásnak, a 
kórokozó terjedésének története ösz-
szefügghet a népesség terjedésének 
történetével is. 

A mintákat osztrák, német, ame-
rikai és dél-afrikai kutatókhoz is el-
jutatták, akik megállapították, hogy 

alapján feltételezi Konstantin Baty-
gin és Mike Brown, a Kaliforniai 
Műszaki Egyetem (Caltech) két 
csillagásza, akik több más, a 
Kuiper-övben keringő kisebb égi-
test pályazavarai alapján jutottak 
erre az eredményre.

Amennyiben a bolygó létezése be-

igazolódik, az a sors iróniája lesz: 
Brown ugyanis korábban jelentős 
részben hozzájárult a Plútó „trón-
fosztásához” (amiért magát vicce-
sen „Plútó-gyilkos”-nak is nevezte 
Twitter-bejegyzéseiben.) Ő fedezte 
fel 2005-ben a Kuiper-övben azt a – 
ma Eris néven ismert – Plútó-méretű 

égitestet, amely azóta a lefokozott 
Plútóval együtt szintén a törpeboly-
gók kategóriájába került.

Az azóta eltelt 10 évben Brown és más 
csillagászok tovább kutatták a Kuiper-
öv távoli világát, és számos új kisebb 
égitestet fedeztek fel. Egyikük, a 2014-
ben felfedezett 2012 VP113, olyan fur-

csa pályán keringett, amely sajátos össz-
hangban állt egy másik övezetbeli öt kis 
objektuméval. Mozgásuk pályaadatait 
egymással összevetve, a kutatók mo-
dellszámításokkal jutottak arra a követ-
keztetésre, hogy a hat kis égitest erősen 
elliptikus és közel egy irányba elnyúló 
pályái, amelyek a Naprendszer síkjához 

A feltételezett Kilences bolygó közelébQl a Nap felé nézve 
(fantáziakép)

A Kilences bolygó és a hat kisebb Neptunuszon túli égitest pályái közt 
gravitációs rezonancia teremt összhangot  (KÉPEK: CALTECH/R. HURT IPAC)

Kilences 
bolygó
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a rézkori múmiában megtalált bak-
térium a Közép- és Dél-Ázsiában 
előforduló Helicobacter nemzetség-
gel mutat legközelebbi rokonságot. 
Eddig az az elképzelés volt jellem-
ző a tudósok körében, hogy már 
Ötzi ősei, a kőkorszaki emberek is 
a Helicobacter európai változatát 
hordozták. (A biológusok szerint a 
kórokozónak eredetileg két – egy 
afrikai és egy ázsiai – változata volt, 
utóbbi rekombinációjával jött létre az 
a változat, amely ma az európaiak-
ban jellemző.) Maixner szerint azon-
ban a Helicobacter ázsiai változatá-
nak rekombinációja később – már a 
rézkorszakot követően – zajlott le, 
vagyis a Homo sapiens Európában 
történő letelepedése sem pontosan 
úgy történt, mint ahogyan azt eddig 
feltételezték. 

(ScienceDaily)

A gólyák beleszerettek  
a szeméttelepekbe 

Mostanáig Európa fehér gólyái télire 
délre vándoroltak, ma viszont 

többségük rövidebb távokat tesz meg, 
hogy a szemétdombokon keressen táp-
lálékot. A fehér gólya költőterülete Eu-
rópától Északnyugat-Afrikáig és Nyu-
gat-Ázsiáig terjed.  Az európai fehér 
gólyák hagyományosan délnek indul-
nak, hogy a telet Afrikában töltsék, de 
a kutatók az utóbbi évtizedekben azt 
figyelték meg, többük marad otthona 
közelében, ahol a szemétlerakók kony-
hai hulladékai vonzzák őket. 

Andrea Flack, a Max Planck Orni-
tológiai Intézet szakemberének veze-
tésével a kutatók GPS-készülékekkel 
70 fiatal gólya szokásait tanulmá-

nyozták azok első migrációja során. 
A Science Advances folyóiratban 
megjelent kutatás Örményországban, 
Görögországban, Lengyelországban, 
Oroszországban, Spanyolországban, 
Németországban Tunéziában és Üz-
begisztánban kikelt madarakat köve-
tett.  Kiderült, hogy az oroszországi, 
lengyelországi és görögországi gólyák 
a hagyományos migrációs útvonalat 
követték Dél-Afrikáig. A spanyol-
országi, tunéziai és németországi 
madarak viszont a Szahara északi 
részén maradtak, az örményorszá-
giak csak rövid távot tettek meg, és 
meglepő módon az üzbegisztániak 
otthon maradtak. 

A kutatók szerint a Szahara északi 
részénél tartózkodók többsége a ma-
rokkói szemétdombok révén maradt 
életben: a hulladéklerakók táplálékkal 
látják el őket a hosszú távú repülés 
komoly energiaköltsége nélkül. Eköz-
ben az otthon maradt üzbegisztáni 
madarak valószínűleg a halfarmokról 
jutottak táplálékhoz, holott rendsze-

rint Afganisztánba vagy Pakisztánba 
repülnének télire. Flack szerint, oly-
bá tűnik, a fehér gólya átalakította 
szokásait, hogy az ember közelében 
élhessen, ahol a táplálék általában el-
érhető. Hozzátette, míg a szemétlera-
kók táplálékszerzés szempontjából jó 
lelőhelyek, rizikóval is járnak, hiszen 
elég egyetlen nem megfelelő étek, és a 
madarak elhullanak.

A kutatók szerint, míg az emberi 
behatások – mint például  a táplálék – 
előnyösek lehetnek a vándorfajoknak, 
hosszút távú hatásuk lehet az általuk 
betöltött ökológiai szerepek szem-
pontjából. Például a gólyák a trópusi 
Afrikában elfogyasztják a kártevőket, 
mint például a rajzó sáskákat. A fehér 
gólya zsákmányállatai emellett széles 
tartományt fednek le: rovarokat, bé-

kákat, varangyokat, ebihalakat, hala-
kat, rágcsálókat, kígyókat, gyíkokat és 
gilisztákat. 

A kutatók használta GPS-nyomkö-
vetőket gyorsulásmérővel is felszerel-
ték, amellyel ki tudták következtetni, 
mennyi energiát használtak el a mada-
rak. A gólyák szárnyuk csapkodása he-
lyett általában a meleg légáramlatokon 
vitorláznak.

Kiderült, hogy az Afrika felett hosz-
szasan repülő madarak 15 százalékkal 
kevesebb energiát használtak fel, talán a 
kedvezőbb időjárási feltételek miatt. Az 
Európa feletti repülés sokkal energiaigé-
nyesebbnek bizonyult. A kutatók szerint 
ezek az egyedek a rövid és fárasztó utak 
energiaszükségletét valószínűleg úgy 
kompenzálták, hogy a sűrűbben lakott 
területeken maradtak, ahol könnyebben 
hozzáférhettek a táplálékhoz. A gyor-
sulásmérő szerint a rövidebb, nehezebb 
utakat bevállaló madarak kevesebb 
energiát égettek el azokon a napokon, 
amikor vándorlás helyett táplálkoztak.

(www.greenfo.hu)

is közel azonos szögben hajlanak, egy 
nagy tömegű, még távolabbi bolygó 
perturbáló hatásának tulajdoníthatók.

„A helyzet ahhoz volt hasonlítható, 
mintha egy óralapon hat mutató járna 
körbe különböző ütemben, ám amikor 
véletlenszerűen rápillantunk, valameny-
nyien éppen ugyanott állnak – nyilat- nyilat-nyilat-
kozta Brown a felfedezést bejelentő 
sajtótájékoztatón. – Annak esélye, hogy 
ez véletlen, mindössze 0,007 százalék. 
Ezért gondoltuk úgy, hogy valami erős 
külső hatás hangolja össze a pályákat.”

Az ezt követően elvégzett számító-z ezt követően elvégzett számító-
gépes szimuláció aztán arra az ered-
ményre vezetett, hogy ez a „valami” 
egy bolygó lehet, amely a hat égi-
testhez viszonyítva a Nap átellenes 
oldalán helyezkedik el. Mozgásuk 
közt gravitációs rezonancia teremt 
összhangot. A bolygó erősen ex-
centrikus, elliptikus pályájának nap-
közelpontja is legalább 200-szorosa 
a Nap–Föld távolságnak, a bolygó 
keringési ideje 10 ezer és 20 ezer év 
között lehet. 

A kutatók a felfedezésről az Astro-
nomical Journal-ben számoltak be, 
hangsúlyozva, hogy egyelőre nincs 
közvetlen bizonyíték a bolygó létezé-
sére, így egyúttal a csillagászközösség 
figyelmét is felhívták a lehetőségre.

„Most mindazok számára, akik ko-Most mindazok számára, akik ko-
rábban a Plútó lefokozása miatt kesereg-
tek, nyitva áll a lehetőség, hogy egy igazi 
kilencedik bolygót találjanak a Naprend-
szerben” – mondta Brown. 

(New Scientist)

A feltételezett Kilences bolygó közelébQl a Nap felé nézve 
(fantáziakép)



A siker egyik titka

Michael – aki kitalált személy – 
egyetemista, és nemrég nyert el 
egy tekintélyes ösztöndíjat kiváló 
tanulmányi eredményeiért. Azt 
állítja, sikereit a tanáraitól kapott 
segítségnek és barátai támogatá-
sának köszönheti. Évfolyamtár-
sai szerint Michael sohasem di-
csekedett az eredményeivel és 
mindig szívesen segített diáktár-
sainak a tanulásban. Michael úgy 
látja, tisztában van az erősségei-
vel és a gyengeségeivel is, és az 
embernek mindig meg kell pró-
bálnia javulni azokon a területe-
ken, ahol gyenge.

Hogyan lehetne Michaelt egyet-
len szóval jellemezni?

Ha a tisztelt Olvasó szerint ez a 
szó az alázatos, akkor ugyanarra gondol, mint Eddie M. W. 
Tong, a Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatója, aki öt mun-
katársával együtt az alázatosság lélektanát vizsgálta. A ku-
tatók arra voltak kíváncsiak, hogy az alázatos emberek – 
azok, akik nem értékelik túl önmagukat, odafigyelnek 
másokra és nyitott gondolkodásúak – miért érnek el átla-
gon felüli sikereket. 

Tong és munkatársai, amint arról a Journal of 
Experimental Psychology című folyóiratban beszámolnak, 
kísérletsorozatot végeztek a kérdés vizsgálatára. Az 
egyik kísérletben részt vevő 46 diákot először is arra kér-
ték, hogy szorítsanak össze egy rugós marokerősítőt 
annyi ideig, ameddig csak tudnak. A kutatók megmér-
ték, ki mennyi ideig volt képes összenyomva tartani a 
marokerősítőt, majd arra kérték a diákokat, idézzenek 
fel egy alkalmat a múltjukból. A résztvevők felének egy 
átlagos, eseménytelen napjuk történéseit kellett leírniuk, 
a többieknek viszont egy olyan esetet, amikor alázatosan 
viselkedtek. Ez gyakori technika a lélektani kísérletek-
ben: ha az ember felidéz valamilyen élethelyzetet, akkor 
az azzal kapcsolatos érzelmi állapot, szemléletmód időle-
gesen előtérbe kerül a gondolkodásában. Ezután újabb 
próba következett a marokerősítővel. Tong és munka-
társai azt tapasztalták, hogy akik az alázatossággal kap-
csolatos emléket idézték fel, lényegesen hosszabb ideig 
voltak képesek összenyomva tartani a marokerősítőt, 
noha az első méréskor még semmi különbség nem volt a 
résztvevők teljesítménye között.

Egy másik kísérletben ugyanilyen felidézési feladat 
után a diákokat hét percig várakoztatták, és közben elé-
jük tettek egy csokis drazséval teli tálat. (A kutatók tud-
ták, hogy a tálban pontosan 60 szem bonbon van.) Min-
denki annyit ehetett, amennyit akart. Nos, abban a cso-
portban, amelynek tagjai egy érdektelen napjukat idéz-
ték fel, a résztvevők 39,58 százaléka evett a drazséból, 
azok közül viszont, akik kevéssel azelőtt arra gondoltak, 
milyen alázatosak voltak valamikor a múltban, csak 
12,20 százalékuk nyúlt az édesség után. Ráadásul ez 
utóbbiak, ha vettek is a tálból, kevesebb drazsét fogyasz-
tottak. Vagyis akinek az alázatosság járt a fejében, job-
ban ellen tudott állni a csoki csábításának.

Egy következő kísérletben hasonló, kétféle felidézés 
után a résztvevők trükkös feladatot kaptak: egy ábrát 
kellett körberajzolniuk anélkül, hogy felemelnék a ceru-
zát vagy kétszer végighaladnának ugyanazon a vona-
lon. A diákok nem tudták, hogy a feladat megoldhatat-
lan… A pszichológusok pontosan mérték, ki mennyi idő 
múlva adja fel a próbálkozást, és azt találták, hogy akik 
kevéssel azelőtt az alázatosságra gondoltak, lényegesen 
hosszabb ideig kitartottak, mint a többiek.

Mindebből Tong és munkatársai arra következtetnek, 
hogy az alázatosság valamilyen módon együtt jár a fo-
kozott önfegyelemmel. Aki alázatos, tovább kitart és 
jobban ellenáll a kísértéseknek, s ez természetesen az élet 
számos területén meghálálja magát.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Versenyhelyzet (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A neoreneszánsz építészet jelentQs hazai mestere, az Operaház 
tervezQje (Miklós, 1814–1891). 26. ÚrvezetQ. 27. Lelket tipró. 29. 
A másik írás címének befejezR szava. 31. Szalonnát párol. 34. 
VárépítQ víziállat. 36. Nemkülönben. 40. Az antimon vegyjele. 41. 
Széf belseje!

A 2-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: GIOTTO 
CORETTÓJA; STUDIOLO; VERONIKA KENDQJE. Nicolaas Matsier: 
3D a festészetben cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Berta And-
rea (GyQr), Horváth Adrienn (Budapest), Opauszki Mihály (Szarvas), 
Szabó Zoltán (Budapest) és Vili Béla (Domaszék). A nyerteseknek 
gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Lexica Kiadó gondozásában jelent meg Braun Tibor könyve, A Nobel-
díjra érdemes taxisofQr. EbbQl kérjük két érdekes írás címét. A megfej-
tést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2016. február 16-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
heti számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó 
költQnk nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik írás címe. 10. Jegyzékbe vett tárgynak van 
ilyen száma. 11. Aranka egyik beceneve. 12. Athén levegQje! 13. Üres 
kéz! 15. Almahéj! 16. A másik írás címének kezdR szavai. 19. ... 
Pelin; bolgár író. 20. Vidám, humoros m_sor. 22. Fok, francia földrajzi 
nevekben (és a színezékben!). 24. Légiforgalmi szakszolgálat. 25. ... 
Mári; Csöre egyik mostohája Móricz Zsigmond Árvácska cím_ regényé-
ben. 28. Libavélemény! 30. Zéró, semmi. 32. ... Francisco; kaliforniai 
nagyváros. 33. A hortobágyi Egyek község településrésze. 35. Becézett 
Ábel. 37. Páros adat! 38. Keleti eredet_ táblajáték. 39. Régi germán 
nyelv. 42. Ádám párja.

FÜGGQLEGES: 1. Az aljánál szétmázol. 2. A germánium vegyjele. 
3. Könyöradomány. 4. Jeles régész, keletkutató, az MTA külsQ tagja 
(Aurél). 5. Zadar névváltozata. 6. Némán t_rQ! 7. Élesen szólal a 
madár. 8. Gyerünk már! 9. Tanulmányi foglalkozás. 14. Hangosan 
forr a víz. 17. Kést fen. 18. A végén elbukik! 21. Szorosan tapad. 23. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. február 27.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. február 15. 

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
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Kedves Olvasóink!

2006 és 2014 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Lajtha László népzenekutató mun-
kásságáról nyílt kiállítás Az igaz 
hitben végig megmaradjunk... 
címmel a budapesti Magyarság Ház-
ban. 

A Kossuth-díjas zeneszerző és nép-
zenekutató a Zeneakadémián kívül 

tanult Lipcsében és Genfben is, de az igazi zenei hatások 
Párizsban érték, ahol 1910 és 1914 között hosszabb időt 
töltött. Népzenei gyűj-
tőútra először 1911-ben, 
Bartók hatására ment, 
akivel hosszú éveken át 
együtt dolgozott. Az 
ország számos pontján 
végzett gyűjtést; mind 
hangszeres, mind voká-
lis felvételeket készített, 
melyeket kezdetben fo-
nográfhengerre, később magnószalagra rögzített. 
Mindemellett termékeny zeneszerző volt: kilenc szimfó-
niát, tíz vonósnégyest, balettet, operát, számos kamara-
művet alkotott.

A most látható kiállítás március 20-ig várja az érdek-
lődőket.

Pusztaiak, a pásztorok világa 
címmel nyílt kiállítás Kunkovács 
László fotóművész képeiből. A bé-
késcsabai Munkácsy Mihály Múze-
umban február 21-ig látható tárlat 
a fotóművész és néprajzkutató foto-
gráfiái mellett a megyei néprajzi 
gyűjtemények viseleti és tárgyi 
anyaga által kívánja bemutatni 
Kunkovács László munkásságának 

egy kis szeletét és a népi kultúra mélyrétegéhez tartozó, ma 
már alig ismert világát, a pásztoremberek életét.

A tárlat anyaga az alkotó két korábbi, állandó kiállítá-
sából tevődik össze. A Kondorosi csárdában Pusztaiak 
címen sorakoztatta fel 26 képből álló kollekcióját, barní-
tott képekkel érzékeltetve Rózsa Sándor korát. Azok a 
tanyák és pásztor-
szállások, ahol a be-
tyárokat rejtegették, 
messze túlélték azt a 
kort. Egy másik, 48 
fekete-fehér fotóból 
álló képegyüttese az 
Élő pásztorkultúra a 
Hortobágyon címet viseli. E két anyag együtt jól kirajzol-
ja a lassacskán múlttá változó alföldi pásztoréletet, amely 
– ahogy azt a szerző a Pásztoremberek című monográfiá-
jában írja – keleti örökségünk. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Idén lesz 90 éve, hogy meghalt 
Harry Houdini (született Weisz 
Erik), magyar származású ame-
rikai illuzionista és bűvész. Min-
den idők legnagyobb sza ba du ló-
mű vésze és egyben a modern 
kor egyik legnagyobb előadó-
művésze is volt.

Az Országos Széchényi Könyv-
tár – együttműködve a Houdini House Budapesttel – ki-
állítja azt a páratlan magángyűj-
teményt, melyet a milánói expó 
magyar pavilonjának látogatói 
már korábban megismerhettek.

A gyűjtemény eredeti relikviá-
kon keresztül és a 2014-ben ké-
szült Houdini című amerikai film 
kelléktárgyait is bemutatva idézi 
meg a híres művész alakját, éle-
tét, mutatványait.

A kiállítás egy hónapig, febru-
ár 27-ig látható a Budavári Palo-
ta F épületében, majd március 24-től a gyűjtemény vég-
leges kiállítóhelyére kerül a Houdini House Budapest-
ben.

Mágnás Elza kurtizán több 
mint 100 éve történt meg-
gyilkolásának esetét feldol-
gozó kiállítást, Róth Miksa 
színes üvegablakát, régi 

fényképeket, bútorokat és festményeket tekinthetnek 
meg az érdeklődők a Kiscelli Múzeum gyűjteményeiből 
összeválogatott online kiállításon, amely január 21-től 
érhető el a Google Kulturális Intézete honlapján.

A Kiscelli Múzeum online kiállítása a múzeum kü-
lönféle gyűjteményeiből szemezget: régi fotográfiák, ko-
rabeli használati tárgyak, 
festmények és szobrok se-
gítik ho

történetének megisme-
réséhez.

A bemutatott tárgyak 
között több olyan is 
akad, amely korábban nem került a múzeum látogatói 
elé. Ilyen például a XX. század elején készült német 
gyártmányú, nagy méretű Polyphon zenegép, csakúgy, 
mint egy 1830-ra datált biedermeier szék, kanapé és dí-
szes körasztal garnitúrája, amely egykor az Apponyi-
család tulajdonában volt, valamint az 1956-os forrada-
lom alatt lerombolt Sztálin-szobor kismintája, Mikus 
Sándor alkotása1951-ből.

Mindezek mellett a Street View segítségével az érdeklő-
dők bejárhatják a múzeum valamennyi kiállítótermét is.

Összegy_jtve Született b_vész

Pásztorkultúra Online kiállítás
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Aranyat	érW	vascsövek
A budai várban, a Hadtörténeti Múzeum 
elQtt a középkori bronz- és öntöttvas ágyúk-
ban gyönyörködve azonnal szembeötlik 
egy karcsú formájú, elefántfej_ darab, az 
ormányba f_zött nagy karikával. Jelenleg 
az egész világon csak két hasonló ágyút 
ismerünk: az egyiket Szigetvárról, a mási-
kat NürnbergbQl.

Kitaibel	Pál	dolgozószobája
Bár Kitaibel Pál egyike a legsokoldalúbb 
magyar természettudósoknak, utána mél-
tatlanul kevés emlék maradt. Nagymartoni 
szülQházát lebontották, sírja a Nyugati pá-
lyaudvar építésének esett áldozatul. Ponto-
san azt sem tudjuk, milyen volt külsQ megje-
lenése. Szerencsére életm_ve alapján el 
tudjuk képzelni, milyen is lehetett dolgozó-
szobája.

Szén-dioxid-szerW	textíliák
A különbözQ emberi tevékenységek okozta 
fokozott szén-dioxid-kibocsátás mérséklé-
séhez az egyes textilipari fejlesztések is 
képesek hozzájárulni azzal, hogy a járm_-
vek tömegének csökkentésébQl az innova-
tív textilanyagok is kivehetik részüket.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Rovar rovarnak farkasa

A hátlapon
Új kilátó a Csóványoson

A Csóványosra megérkezni mindig 
jó érzés. Ide nem vezet rövid túra, ide 
nincsen egyszerű túra, annak ellené-
re, hogy a magashegység-hangulatú 
Börzsöny viszonylag közel van a fő-
városhoz. 

Pszichológusok és szemészek is be-
bizonyították már, hogy monitorra, 
telefonkijelzőre fókuszált szemünkre 
nyugtatóan hat a szemünk előtt feltá-
ruló (közel) végtelen. Márpedig erre 
ez a csúcs nagyon alkalmas: tisztább 
időben látni innen a Magas-Tátrát, és 
szinte érzékelhető a Föld görbülete is. 
Ehhez azonban elengedhetetlenül 
szükség van egy toronyra, mely fel-
emel bennünket a bükkösök koronája 
fölé, olyan magasra, hogy lehetőleg a 
fákat se kelljen megnyesni.

Sokáig kapóra jött az 1978-ban 
emelt 22,6 méter magas torony, mely 
az idelátogatók elképzelése ellenére 
sem szolgált kilátóként. Komolyabb 
funkciója volt annál: a földmérők, 
munkáját segítette geodéziai mérőto-
ronyként. Ezt a tornyot a turisták 
nem hivatalosan használták kilátó-
ként egészen 2014 októberéig, ami-
kor is 85 millió forintos pályázati ösz-
szegből átalakították kilátóvá. Ha 
fenn állunk a tetején, 960 méteres 
magasságból megközelítőleg 43 000 
négyzetkilométernyi területet látunk 
be és átlagosan 5-6 fokkal van hűvö-
sebb, mint ahonnan indultunk. 
133 lépcsőjének megmászása közben 
pedig tablókon ismerkedhetünk a 
Börzsöny élővilágával, geológiájával.

Kép és szöveg: 
SZÁVOSZT-VASS DÁNIEL
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