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nek is fontos eleme, hogy nem csoportot vi-
szünk el, hanem konkrét gyerekeket. A kü-
lönlegesség, kiválasztottság, hivatás érzése így 
sokkal erősebb, és reményeink szerint mara-
dandóbb is lehet.

A szaktudást is szeretnénk vonzóvá tenni 
különböző szakkörök segítségével. A foglal-
kozásokat önkéntesek vezetik, saját hobbijuk-
ról vagy szakmájukról tanítva gyerekeket 
kiscsoportban. A szakkörök minitanfolyam-
ként működnek, összesen nyolcórányi foglal-
kozásból állhatnak, és a vezetőnek olyan tu-
dást kell ennyi idő alatt átadnia, amely kéz-
zelfogható és rögtön használható. Az iskolai 
tananyag gyakran olyan elvont ismereteket 
közöl, amelyeknek csak töredéke hasznosít-
ható közvetlenül a mindennapi életben. Ezzel 
szemben egy fényképész szakkör után rögtön 
van fogalmuk a gyerekeknek arról, hogy ho-
gyan működnek a kamerák, milyen szöget 
érdemes keresni egy jó fényképhez stb. A ke-
rékpáros KRESZ-tanfolyam, ékszerkészítés, 
süteménysütés, profi takarítószakkör és egyéb 
hasonló foglalkozások is azonnal használható 
tudást adnak át, a különbözők szakmák meg-
becsülését növelve, illetve a gyerekek életkészsé-
gét fejlesztve. Ilyen időintervallumban a célok 
és folyamatok a gyerekek számára be- és át-
láthatóak, minimális fegyelmezettséggel is 
megvalósíthatóak. Ez rövid távon sikerél-
ményt jelent számukra, és emiatt informáli-
san magában hordozza azt az üzenetet, hogy 
a tanulás és munka örömteli és hasznos, illet-
ve hogy ezek személyesen neki is elérhetőek.

Örömteli, hogy viszonylag kis anyagi 
befektetéssel meg lehetett teremteni egy olyan 
infrastruktúrát, amely alkalmas sokoldalú, 
komplex tevékenységek folytatására. A prog-
ram eredményességéhez nagyban hozzájárul 
az önkéntesek magas száma és személyes 

motiváltsága. De talán a legnagyobb (és ne-
hezen mérhető) erősség a programok mögött 
kialakult és formálódó közösség. Meggyőző-
désünk, hogy a kapcsolatokra építő, közös-
ségközpontú, alulról építkező tevékenységek 
kulcsszerepet tölthetnek be nemcsak az egyes 
emberek, de az egész társadalom életében is, 
mivel működő, élő kisközösségekben lehet 
leggyorsabban és leghatékonyabban reagálni 
a társadalmi kihívásokra. Bízunk benne, hogy 
közösségünk tagjaiból hamarosan középisko-
lás tanulók, egyetemi hallgatók válhatnak, 
hisz a gyerekek életterében megjelenő, aktí-
van dolgozó egyetemista, doktorandusz ba-
rátok erre is mutatnak alternatívát.

Kulcsszavak: cigányság, református, tanoda, 
integráció, kultúra, hátrányos helyzet
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HIVATKOZÁS:  Megtértek. Roma missziós monológ. 
Replika. (2014) 3, 87, 7–22. • http://docplayer.hu/ 
4044089-Megtertek-roma-misszios-monolog.html 

A gyerekek a megszerzett pontokon kirándul-
ni is mehetnek. A képen: önkéntesek ve zeté-
sével a Nagy-Kevély csúcsát hódították meg.

A FEJ–NYAKI DAGANATOK 
ÉS A HEPATITISZ C

Amerikai kutatók szerint (University of Texas 
MD Anderson Cancer Center) a hepatitisz 
C-vírus növeli bizonyos fej–nyaki daganatok 
kialakulásának kockázatát is. A vírusról eddig 
csak a májrákban és a non-Hodgkin-limfó-
mában játszott szerepe volt ismert. 

A hepatitisz C azok közé a vírusok közé 
tartozik, amelyek befészkelhetik magukat a 
szervezetbe, és évtizedek alatt okoznak beteg-
séget. Harrys Torres és munkatársai 34 500 
személy egészségügyi adatait elemezték. Meg-
állapították, hogy a hepatitisz C-vírus hordo-
zóinál kétszer gyakrabban fordul elő szájüre-
gi és torokrák, a gégerák kockázata pedig 
ötszörösére emelkedik. 

Mivel megfelelő antivirális kezeléssel az 
eddig ismert hepatitisz C okozta daganatok 
kialakulása megelőzhető, feltehetően így van 
ez a fej–nyaki tumorok esetén is. Torres és 
munkatársai felhívják a figyelmet arra is, hogy 
e daganatok megjelenése esetén vírustesztet 
kell végezni, és feltehetően érdemes vírusel-
lenes terápiát is végezni. Ugyanakkor szem-
léletváltozást jelent annak tudomásul vétele, 
hogy a hepatitisz C-fertőzés sem csak a májat 
érinti, hanem feltehetően az egész szervezet. 

Mahale, Parag – Sturgis, Erich M. – Tweardy, 
David J. et al.: Association between Hepa-
titis C Virus and Head and Neck Cancers. 
Journal of The National Cancer Institute. 
2016. 108, 8, djw035. DOI: 10.1093/jnci/
djw035

ALZHEIMER-KÓRBAN 
A LÁTÁS IS ELROMLIK 

Az Alzheimer-kór egyik szörnyű következ-
ménye, hogy a betegek egy bizonyos stádium-
ban már szeretteik arcát sem ismerik fel. Ka-
nadai és belga kutatók szerint a jelenség nem 
csupán a memória hanyatlásával, hanem a 
vizuális észlelés hibájával is magyarázható.   

Alzheimer-betegségben szenvedő, illetve 
egészséges személyeknek fotókon arcokat és 
autókat mutattak. A képek szabályosan vagy 
fejjel lefelé álltak. Az előbbi esetben a két 
csoport tagjai között nem volt jelentős kü-
lönbség, a megfordított arcoknál azonban a 
betegek sokkal többet hibáztak, és a felada-
tokat is jóval lassabban végezték el. 

Ez azt jelenti, mondja Sven Joubert, , a 
tanulmány vezetője, hogy az Alzheimer-kór 
a vizuális érzékelést is elrontja, különösen az 
arcfelisme rés szempontjából. A kutatók szá-
mára meglepetés volt, hogy a jelenség már a 
betegség korai fázisában is megfigyelhető. 

Joubert szerint – mivel nem csupán általá-
nos memóriaproblémáról, hanem vizuális 
észlelési hibáról is szó van – hangokkal támo-
gatni lehet az arcok felismerését, ami lehető-
séget ad arra, hogy a betegek tovább megőriz-
zék ezt a képességüket.        

Lavallée, M. M. – Gandini, D. – Rouleau, 
I. et al.: A Qualitative Impairment in Face 
Perception in Alzheimer’s Disease: Evidence 
from a Reduced Face Inversion Effect. 
Journal of Alzheimer’s Disease. 2016. 51, 4, 
1225–1236. DOI: 10.3233/JAD-151027
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BAKTÉRIUM-ELEMEK

Az amerikai Binghampton Egyetem munka-
társai kilenc miniatűr biológiai-napelem 
össze kapcsolásával olyan telepet állítottak elő, 
amely kategóriájában soha nem látott telje-
sítményt produkált: 1,28 Voltos működési 
feszültségen 5,59 mikrowattot adott le. Mind 
a két érték világcsúcs. 

A bio-energetikai technológiák kutatása 
más lehetőségekhez képest eddig szerény 
eredményeket produkált, mégis világszerte 
nagy erőkkel folyik. A fosszilis energiahordo-
zó-készletek várható kimerülése és a Föld 
klímájának fenyegető változása miatt minden 
potenciális megújuló energiaforrás kiemelke-
dő figyelmet kap. 

A bio-napelemekben fotoszintetizáló mik-
roorga nizmusok a napsugarak energiáját fel-
használva szén-dioxidból és vízből szénhidrá-
tokat állítanak elő. Ezek szolgálnak az elem-
ben tüzelőanyagként. A baktériumok vissza-
oxidál ják őket szén-dioxiddá és vízzé, így az 
energia egy része elektromos energia formá-
jában kinyerhető.

Wei, Xuejian – Lee, Hankeun – Choi 
Seokheun: Biopower Generation in a 
Microfluidic Bio-solar Panel. Sensors and 
Actuators B: Chemical. 2016. 228, 151–155. 
DOI: 10.1016/j.snb.2015.12.103 • https://
www.researchgate.net/publication/ 
290174102_BioPower_generation_in_a_
Microfluidic_Bio-Solar_Panel 

A HÁZASTÁRSI HŰSÉG 
KIALAKULÁSA

A történelemből ismert ősi társadalmak több-
ségében megengedett volt a poligámia, de a 
legsikeresebb, a vadászó-gyűjtögető életmód-
ról a mezőgazdasági termelésre áttérő közös-

ségekben fokozatosan kialakult a társadalmi-
lag megkövetelt monogámia. 

Amerikai matematikus és német viselke-
déskutató szerzőpáros most a Nature Com
municationsben publikált cikkben a folya-
matos átalakulás okát abban látják, hogy a 
nagy létszámú közösségekben a szexuális úton 
terjedő betegségek sokkal veszélyesebbek. 

Evolúciós szempontból a monogámia 
kevésbé előnyös, ezenkívül a közösségeknek 
a társadalmilag elvárt korlátozások kikény-
szerítéséhez, fenntartásához erőforrásokat kell 
mozgósítaniuk, mert a normaszegők vissza-
tartása és megbüntetése költséges dolog. A 
szerzők szerint a közösségek méretének növe-
kedésével a szexuális úton terjedő betegségek 
következményei egy idő után kikényszerítik 
a monogámiát. 

Bauch, Chris T. – McElreath, Richard: 
Disease Dynamics and Costly Punishment 
Can Foster Socially Imposed Monogamy. 
Nature Communications. 12 April 2016. 7, 
Article number: 11219 DOI:10.1038/
ncomms11219 • http://www.nature.com/
ncomms/2016/160412/ncomms11219/full/
ncomms11219.html 

TELEFONHÍVÁS-HULLÁMOK

Az emberek társasági kapcsolattartási szoká-
sainak az életkorral történő változását vizsgál-
ták finn és angol kutatók. Hárommillió mo-
biltelefon-hívás adataiból végeztek elemzése-
ket, és arra a következtetésre jutottak, hogy 
az életkor mellett, a szociális viselkedést ille-
tően a nem is meghatározó paraméter.  

Fiatalabb korban, huszonöt év alatt a fér-
fiak kapcsolattartása intenzívebb, mint a nőké, 
de az életkorral mindkét nemnél jelentős 
változások történnek. A harmincas évek máso-
dik felében már a nők telefonálnak többet. 

Huszonöt évesen a nők és a férfiak egy-
aránt sok időt áldoznak a kapcsolatépítésre 
és fenntartásra, ilyenkor éri el maximumát a 
telefonhívások száma. Ez után csökkenés 
következik, és valahol negyvenéves kor körül 
stabilizálódik a telefonálások mennyisége. 
Egy megállapodott szakasz következik, amely 
egészen hatvanéves korig tart, ahol újabb 
csökkenés kezdődik. 

Bhattacharya, Kunal – Ghosh, Asim – 
Monsivais, Daniel et al.: Sex Differences 
in Social Focus across the Life Cycle in 
Humans. Royal Society Open Science. 6 
April 2016. 3. 160097. DOI:10.1098/rsos. 
160097 • http://rsos.royalsocietypublishing.
org/content/3/4/160097 

MÁSSÁG – KISEBBSÉG 
VAGY TÖBBSÉG

A férfi homoszexualitásra hajlamosító gének 
a férfiak felében, a nők több mint felében 
megtalálhatók – valószínűsíti modellszámítá-
sai alapján a Tbiliszi Ökológiai Intézet kuta-
tója. 

A homoszexualitást a történelem során 
szinte minden emberi kultúrában dokumen-
tálták. A legújabb ikervizsgálatok azt támaszt-
ják alá, hogy a homoszexualitásnak genetikai 
okai is vannak. Ez azonban azt az evolúciós 
kérdést veti fel, hogy mi az előfordulási gya-
koriság viszonylagos stabilitásának oka, hi-
szen a statisztikai adatok szerint a homosze-
xuális férfiaknak átlagosan ötször kevesebb 
utóduk van, mint a heteroszexuállisoknak. 

A legújabb kutatási eredmények szerint a 
férfi homoszexualitásra hajlamosító géneket 
hordozó nők termékenyebbek az átlagosnál, 
és ez hozzájárul ahhoz, hogy a bemutatott 
modellszámítások eredménye szerint ezek a 
gének nagyon gyakoriak lehetnek.

Chaladze, Giorgi: Heterosexual Male 
Carriers Could Explain Persistence of Ho-
mosexuality in Men: Individual-Based 
Simulations of an X-Linked Inheritance 
Model. Archives of Sexual Behavior. DOI 
10.1007/s10508-016-0742-2

ZÖLD UTAT KAPOTT 
A „GÉNEDITÁLT” GOMBA 

AZ USA-BAN  

A génmérnökség egy mindössze három–négy 
éve létező módszerével, az ún. CRISPR-tech-
nikával készült az a genetikailag módosított 
gomba, amelynek termesztéséhez és árusítá-
sához minden hatósági eljárás nélkül adott 
szabad utat az Amerikai Mezőgazdasági 
Minisztérium.  

A sokak által csak génszerkesztésnek, gén-
editálásnak hívott CRISPR-módszer segítsé-
gével tetszés szerinti ponton vágható el az élő 
sejtben a DNS. Az elvágás természetes hely-
reállítása és annak egy bizonyos fokú módo-
sítása mutációk létrejöttét teszi lehetővé azon 
a helyen.  Tehát a DNS-ből a kívánt ponton 

„betűt” lehet kivenni és más betűvel helyette-
síteni, azaz mutációt lehet létrehozni. 

A Pennsylvania State University kutatója, 
Yinong Yang növénypatológus a módszerrel 
a közönséges csiperkegomba örökítő anyagát 
módosította úgy, hogy ne legyen képes meg-
barnulni. 

A gomba barnulásáért a polifenol oxidáz 
enzim felelős. Yang az ezt kódoló hat gén 
egyikét „ártalmatlanította”, így az enzim 
aktivitása harminc százalékkal csökkent. 

Yang gombája genetikailag módosított 
organizmus (GMO) ugyan, a minisztérium 
mégis eltekintett a hatósági eljárástól. Az in-
doklásban kifejtették, hogy a CRISPR-techni-
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Egy tudós gimnáziumi tanár 
önéletírása
A visszaemlékezéseit nyugdíjba menetele után 
papírra vető gimnáziumi tanár egyetemi 
pályán indult, és kutató alkatát, tudósi kíván-
csiságát a három évtizedes soproni középis-
kolai működése alatt is végig megőrizte. Ha 
igazuk van azoknak a történészeknek, akik 
hosszú 19. és rövid 20. századról írnak, Dér 
Zoltán (1897–1994) három évszázadban élte 
tragikus történelmi fordulatok között egyen-
súlyozó, példás életét. A memoárokat, így ezt 
is, nem utolsósorban éppen a korrajz teszi 
különösen érdekessé. Ahogy a szerző maga 
megállapítja: az egyéni életsors háttere, 

„amely be bele van ágyazva, egyúttal történel-
mi korkép”. Érettségire készülő gimnazista 
volt Temesváron, amikor kitört az I. világhá-
ború, Eötvös kollégista, amikor szétesett a 
Monarchia, aktív tanár a II. világháború alatt 
és 1956-ban, és tiszta fejjel élte meg még a 
rendszerváltozás első éveit is. A „nagybetűs 
történelem” személyesen átélt leírásai helyen-
ként a történetírás számára is hézagpótlóak. 
Így például – egyik öccse részvétele miatt – 
közvetlen élmények alapján számol be temes-
vári magyar fiatalok, többségükben diákok 
ellen a román hatóságok által 1920 elején 
(tehát még a trianoni döntés előtt) összeeskü-
vés miatt indított hadbírósági eljárásról és a 
brutális ítéletekről, vagy Sopron 1944–45-ös 
súlyos bombázásairól. Oktatástörténeti szem-
pontból jelentős adalékokat szolgáltat Dér 

Zol tán írása az ún. szakérettségis tanfolyamok-
ról az 1950-es évek első felében.

A történelem viharos kulisszái között zaj-
ló egyéni sors eseményeiről és a kor – jobbá-
ra természetesen saját mikrovilágának – sze-
replőiről nem kevésbé érdekes leírásokat ol-
vashatunk. A színjeles bizonyítvánnyal érett-
ségiző, a budapesti egyetemen matematika–
fizika szakot választó fiút, akinek apja ötgyer-
mekes latin–magyar szakos gimnáziumi tanár, 
1916 őszén felveszik a báró Eötvös József 
Collegiumba – „félfizetéses helyre”. A magyar 
felsőoktatásnak erről a kitüntetett pozíciójú 
intézményéről már kisebb könyvtárnyi – 
részben memoár-jellegű – irodalom született. 
Ennek ellenére nemcsak élvezetes, hanem 
tanulságos is Dér Zoltán részletes és szemléle-
tes leírását olvasni a már a Ménesi úti épület-
ben működő Collegium akkori belső rendjé-
ről, az ott folyó munkáról, néhány érdekesebb 
kollégistatársról és nem utolsósorban a taná-
rokról. Eckhardt Sándor tanított franciát, és 
Waldbauer Károly adott hegedűórákat a 
kollégistáknak. Külön megemlékezik a vissza-
tekintés a „hatalmas könyvtárról, a kollégium 
büszkeségéről”, kiemelve, hogy „a matema-
tikának külön könyvtára volt a második 
eme leten”. Egyetemtörténeti értékűek a Tu-
dományegyetem és a Műegyetem nagy tanár-
generációjáról: Eötvös Lorándról, Fejér Li-
pótról, Beke Manóról, Fröhlich Izidorról, 
Klupathy Jenőről, illetve Kürschák Józsefről 
és Wittmann Ferencről adott jellemzések. 
Eötvös Lorándnak „már első előadása is 

kával végrehajtott génmódosítás során a 
gombába nem került vírusokból, baktériu-
mokból származó idegen gén.   

Az amerikai minisztérium döntése jelzi, 
hogy a technológiai fejlődés óriási változáso-
kat fog hozni a GMO-kérdésben, hiszen a 
pontmutációk hatékony előállításával sok 
olyan terméket lehet konstruálni, amelyek 
előállításához mostanáig idegen gének bevi-
telére volt szükség. Az ezektől való félelem az 

egyik oka annak, hogy például Európában a 
legtöbb genetikailag módosított növény ter-
mesztése tilos. 

Waltz, Emily: Gene-edited CRISPR Mush-
room Escapes US Regulation. Nature. 14 
April 2016. DOI:10.1038/nature.2016.19754 

• http://www.nature.com/news/gene-
edited-crispr-mushroom-escapes-us-
regulation-1.19754 
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