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Szerintem...
… megszívlelendően nyilatkozott a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az MTA Bolyai-díjának átadása
kapcsán. Lovász László azt követően adott interjút az
egyik fővárosi rádiónak, hogy január 6-án az amerikai
Barry Simon átvette a 2015-ös Bolyai János Nemzetközi
Matematikai Díjat, az Akadémia 1902-ben alapított, s
azóta is egyetlen nemzetközi elismerését.
Az akadémiai elnök azt hangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a többi tudományterülethez hasonlóan a matematikusok is tegyenek erőfeszítéseket tudományáguk új eredményeinek a széles körű megismertetésére, népszerűsítésére. Annak ellenére sem szabad lemondani e törekvésükről és ismeretterjesztői szándékukról
– mondta –, hogy a matematikai újdonságok, tudományos felismerések , természetüknél fogva, csak nehezen
magyarázhatók el a nagyközönségnek.
E gondolatok azért jelentősek, mert bennük rejtezik a
tudomány egyfajta öntudata: az elméleti jellegű tudás is
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lehet önmagában figyelemre méltó, hírértékű, és népszerű. Vagyis általánosabban: a tudomány önmaga képes hírértéket generálni a közvélemény számára, saját
eredményeinek szakszerű és népszerűsítő bemutatásával.
A fentiek szellemében én magam is azok közé tartozom, akik nem várják el például, hogy a magyar tudományosság, s annak egyik legfontosabb intézménye, az
Akadémia tudományon kívüli fejleményekre, eseményekre, jelenségekre reagáljon. Nem szükséges foglalkoznia napi közéleti, pláne politikai fejleményekkel,
vagy nem kell felvennie az áltudományok eléje dobott
kesztyűjét sem. (Tavaly mindkettőre akadt kísérlete,
amelyeknek értékét nehéz lenne megítélni.) Nem kell
követnie tehát a mások diktálta „tempót”: nem az aktualitások által vezérelt témákat kell átvennie, s nem is az
áltudományok (szirénhangú) kihívásaira válaszolva kell
kétes kimenetelű hadakozásba kezdenie. Hanem érdemes saját, tudományos témáit elővezetve, következetesen képviselve, rendületlenül felmutatnia-hirdetnie a tudomány magától értetődő szépségét és eredményeinek
„önértékét”.
GÓZON ÁKOS
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vizeletből határozták meg, 54 órával
a vegyületnek való hatórás kitettséget
követően. Az eredmények azt mutatták, hogy a DEP esetében nagyjából
ugyanakkora mennyiség került be a
résztvevők szervezetébe a légzés és a
bőrön keresztül történő felszívódás
esetén is (3,8 és 4 mikrogramm), a
A beltéri levegőben található
DBP esetén pedig körülbelül 20 százaszennyezőanyagok az általános
lékkal kevesebb ftalát jutott be a bőrön
feltételezés szerint elsősorban
keresztül (3,1 és 3,9 mikrogramm).
úgy kerülnek a szervezetünkA hatórás időtartam nem volt elég
be, hogy belélegezzük őket. A
hosszú ahhoz, hogy a ftalátok teljelevegő a felső légutakon keresztül
sen beborítsák a résztvevők szabad
az egyre kisebb hörgőkbe, majd a
bőrfelületeit, így ennyi idő alatt a
tüdőhólyagocskákba jut, amelyeket
vérbe sem került be akkora menyhajszálerek vesznek körül.
nyiség, mintha a vegyületek
A beltéri szennyezőanyagok
már a bőr alsóbb rétegeiben
ezeken a hajszálereken keis nagyobb koncentrációban
resztül jutnak a vérbe: meglettek volna jelen. A kutatók
lehetősen nagy felületről van
ezért a hatórás kitettséggel
szó, hiszen ha ezeket a légkapott eredményeket átszáhólyagocskákat kiterítenénk,
mították 30, illetve 40 órára
az együttes felületük elérné a
is. „Ha ezzel a hosszabb idő100–150 négyzetmétert, ami
tartammal számolunk, akkor
közelítőleg egy teniszpálya
a bőrön keresztül felszívódott
méretének felel meg.
ftalátmennyiségek akár 5-6A légszennyező anyagok
szor is magasabbak lehetnek
felszívódásakor – a legújabb
annál, mint ami a tüdőn kekutatási eredmények szerint –
resztül éri el a véráramlást” –
azonban nemcsak ezt, hanem
mondta a Science News híraz átlagosan mintegy 1,5–1,7
portáljának Weschler.
négyzetméternyi, egybefüggő
Érdemes ehhez hozzávenbőrfelületet is figyelembe kell A ftalátok b rön keresztül történ felszívódásának vizsgálata egy ni azt is, hogy a most vizsmásik, Glenn Morrison által vezetett kutatásban
vennünk. Charles J. Weschler
gált ftalátvegyületeken kívül
és munkatársai a New Jersey-i
van még legalább 30 olyan,
Rutgers Egyetemen korábbi kutatási tikumban, műanyagban, kenő- és a beltéri levegőben is előforduló szereredményeket vettek alapul, amelyek habzásgátló anyagban, valamint a ves vegyület, amely a bőrünkön keazt mutatták, hogy a félig illékony ragasztókban is megtalálható di- resztül is a vérkeringésünkbe juthat.
szerves vegyületek – vagyis azok az butil-ftalát (DBP) bőrön keresztüli Közéjük tartozik néhány további
anyagok, amelyek gáz- és kondenzált felszívódásának mennyiségét vizsgál- ftalátvegyület, valamint a napvédő
fázisban is egyaránt nagyobb meny- ták. A vizsgálatsorozatban 6 felnőtt krémekben és más kozmetikumokban
nyiségben előfordulhatnak – csak vi- férfi vett részt – köztük Weschler, az használt parabének, a nikotin, a parfüszonylag lassan jutnak át a bőrünkön. Environmental Health Perspectives című mökben alkalmazott szintetikus pézsWeschler kutatócsoportja kíváncsi volt folyóiratban megjelent cikk vezető maillat-anyagok, a klórpirifosz nevű
rá, hogy mégis mekkora az a meny- szerzője is –, akik 6 órán keresztül tar- növényvédőszer vagy éppen az olyan
nyiség, amely ezekből a vegyületekből tózkodtak kizárólag rövidnadrágban oldószerek, mint az etilén-glikol.
a bőrünkön át is képes felszívódni. Ha egy olyan helységben, ahol mindkét
A tanulmány annak a korábbi,
ugyanis az egész testfelületünk ki van említett ftalátvegyületnek emelkedett 2006-ban szintén az Environmental
téve ezeknek az anyagoknak, akkor volt a levegőben mérhető koncentráci- Health Perspectives-ben megjelent,
akár még lassú felszívódási sebesség ója, bár még az ipari dolgozók védel- koraszülötteket vizsgáló kutatásnak
mellett is jelentős lehet az a mennyiség, mében előírt határérték alatti meny- is segít megmagyarázni az eredméamely végül a vérkeringésünkbe kerül. nyiségben. A résztvevők először egy nyeit, amelyben kiugróan magas
A félig illékony szerves vegyületek átlátszó búrát viseltek, amelyet friss ftalátkoncentrációkat
tapasztaltak
egyik aggodalomra okot adó cso- levegővel láttak el, így kiszűrhetővé ezeknek a babáknak a vérében. A bőportja a ftalátok, amelyeket egye- vált a ftalátoknak a tüdőn keresztül a rön keresztül történő felszívódás itt is
bek mellett oldószerekben, illetve véráramba jutó mennyisége. A vizs- előfordulhat, a koraszülött-inkubátokülönféle műanyagok összetevőiként gálatok másik felében ez a búra nem rok műanyagborításában és csöveiben
használnak fel, és amelyek lassú, de volt rajtuk, így a légzéssel a vérbe jutó ugyanis szintén nagyobb mennyiséghosszú ideig tartó párolgással szaba- vegyületmennyiség is hozzáadódott ben van jelen a ftalátok egyik fajtája,
dulnak fel ezekből a termékekből. a vérbe kerülő ftalátok mennyiségé- a dietil-hexil-ftalát (DEHP).
A ftalátok emiatt akár a beltéri leve- hez. A ftalátkoncentrációkat végül a Forrás: http://ehp.niehs.nih.gov/1409151/

KÖRNYEZETVÉDELEM

gőben is nagyobb mennyiségben jelen lehetnek. Több korábbi vizsgálat
azt is kimutatta erről a vegyületcsoportról, hogy ha a magzati életünkben találkozunk velük, az különféle
elváltozásokat okozhat az újszülöttek és a kisgyermekek heréiben vagy
petefészkeiben, emellett a tanulási,
emlékezeti és gondolkodásbeli képességeket is ronthatja ugyanebben
az életkorban.
Weschler és kollégái egy a kozmetikumokban, parfümökben és
más testápolótermékekben, például
a samponokban is előforduló dietilftalát (DEP) és a szintén sok kozme-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Légszennyez anyagok
– a b rön keresztül

KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA
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Kihaltnak vélt tengerikígyók

Ausztrál kutatók kihaltnak vélt
tengerikígyófajok egyedeire bukkantak Nyugat-Ausztrália partjainál. A fajok nagyjából tizenöt
évvel ezelőtt tűntek el egyetlen
ismert élőhelyükről, a timor-tengeri Ashmore- és Hibernia-zátonyról, s azóta ez az első alkalom,
hogy e fajok élő és egészséges egyedeit látták.
A valódi tengerikígyók (Elapidae
család, Hydrophiinae alcsalád) ragadozó
hüllők, teljes életciklusuk a sósvízi élőhelyeken zajlik, és a vízben élő hüllők
legváltozatosabb csoportját képviselik.
Mintegy 70 fajuk ismert, melyek két
evolúciós ágat képviselnek: a tipikusan
zátonyokhoz kötődő Aipysurus csoportot (11 faj) és a zátonyok között szabadabban mozgó Hydrophis csoportot (>50
faj). A valódi tengerikígyók jellemzően a
sekélyvízi élőhelyeket részesítik előnyben
a nyugati Indo-pacifikus térség trópusi
és szubtrópusi területein. Így Ausztrália
valóságos biodiverzitási forró pont e hüllők számára: nagyjából 35 faj él itt, közülük 11 endemikus.

Levélpikkelyes tengerikígyó (FORRÁS: HTTPS://
MINWOOL.FILES.WORDPRESS.COM)

Noha más állatfajok egyedeivel nehezen összetéveszthető, karizmatikus és
általában nagy állatokról beszélünk, a
valódi tengerikígyók természetvédelmi
státuszáról vajmi keveset tudunk. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
által 2009-ben közzétett Vörös Lista 69
valódi tengerikígyófaj fenyegetettségét
mérte fel, valamint a fajok 34 százalékát
az „Adathiányos” kategóriába sorolta.
Összesen 4 faj (a fajok 9 százaléka) került
a „Kihalással fenyegetett” kategóriába,
közülük 3 az Aipysurus nembe tartozik:
a levélpikkelyes tengerikígyó (Aipysurus
foliosquama), a rövidorrú tengerikígyó
68
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A rövidorrú tengerikígyó két példányának násza az ausztrál Ningaloo-zátonynál
(FOTÓ: GRANT GRIFFIN)

(Aipysurus apraefrontalis) és a barna tengerikígyó (a Aipysurus fuscus). E fajokat
a tudósok hosszú ideig endemikus kígyófajoknak vélték aránylag szűk földrajzi elterjedéssel. Később az első két faj
a „Súlyosan veszélyeztetett” kategóriába került át, minthogy ismert földrajzi
elterjedése mindegyiknek kisebb mint
10 négyzetkilométer, s a part menti
Ashmore- és a Hibernia-zátonyra korlátozódott, ahonnan 1988 és 2002 között
el is tűntek. Azóta elpusztult példányokon kívül senkinek sem volt tudomása
a fajok esetleges túlélésének földrajzi lehetőségéről.
Még 2015 utolsó heteiben B. R.
D’Anastasi, L. van Herwen, J. A.
Hobbs, C. A. Simpfendorfer és
V. Lukoschek, az auszráliai James
Cook Egyetem és az ugyancsak
ausztrál Curtin egyetem kutatói
hírül adták a világnak, hogy e két
tengerikígyófaj mégsem tűnt el
örökre. Több évig tartó, fáradtságos és kitartó kutatásaik eredményeit a Biological Conservation
tudományos folyóiratban közölték most, 2016 elején. A szóban
forgó tengeri kígyók célzott
begyűjtése (például rákászhálókkal), valamint élőhelyükön történő megfigyelése és azonosítása
mellett alkalmi észlelések is segítették
a kutatókat, melyekre a megfigyelőhelyek közti utazások, illetve a helyi apályok nyújtottak lehetőséget.
„Ez a felfedezés valóban lenyűgöző, hiszen ezzel egy újabb esélyt kaptunk, hogy
ezt a két nyugat-ausztráliai kígyófajt megmentsük” – mondta a kutatás vezetője,
D’Anastasi. – „Azonban hogy sikeresen
megvédhessük őket, ugyanúgy fel kell mérnünk populációikat, ahogy neki kell fognunk
megérteni biológiájukat és a veszélyeket, amelyekkel e fajoknak szembe kell nézniük.”
A fajok beazonosítása a fejen található
pikkelyek morfológiája, a fej, illetve a
test alakja, valamint az állatok színezete
alapján történt. Valahányszor lehetőség

volt rá, a kutatók kis, az állat számára
szinte jelentéktelen szövetmintát is vettek a befogott példányoktól, mely mintákat további genetikai analízisre használtak. A tudósok a kutatási terület különböző pontjairól összesen 32 kígyót
azonosítottak a levélpikkelyes és 9-et a
rövidorrú tengerikígyó példányaiként.
Az utóbbiból két egyedet udvarlás közben sikerült lefotózni: nászukról még
2013-ban, a Ningaloo-zátonynál készített fotót Grant Griffin.
„Teljesen meg voltunk döbbenve” –
fűzte hozzá D’Anastasi. – „Ezek a
kihaltnak vélt kígyók egyértelműen ott
voltak a szemünk előtt, Ausztrália egyik
természeti jelképe, a Ningaloo-zátony
vizeiben. Ami azonban még ennél is
lenyűgözőbb volt, hogy a fotón látható
példányokat éppen nászuk közben kapták lencsevégre, ami arra utalhat, hogy a
példányok esetleg egy aktívan szaporodó
populáció tagjai.”
A kutatások másik nagy eseménye
a levélpikkelyes tengerikígyó egy jelentős populációjának felfedezése volt
a Cápa-öböl tengerifüves szőnyegein.
E felfedezésre a kígyók eredeti és addig ismert egyetlen élőhelyétől mintegy 1700 kilométerre került sor.
A kutatás – túlmenően azon, hogy
kiterjeszti e kígyófajok általunk eddig
ismert földrajzi elterjedését – részben
arra is segíthet fényt deríteni, hogy
mi állhat a valódi tengerikígyók eltűnése mögött. „A munkánk során
begyűjtött egyedek jelentős része halászhálókkal került befogásra, ami utalhat
arra, hogy ezeket az állatokat a halászati
tevékenység kiemelten veszélyezteti” –
mondta V. Lukoschek. – „Ez azonban
nem ad magyarázatot e fajok eltűnésére
az Ashmore-zátony környékéről. Egyértelmű, hogy azonosítanunk kell az e fajokat veszélyeztető, kulcsfontosságú tényezőket annak fényében, hogy hatékony
természetvédelmi stratégiát dolgozhassunk
ki védelmükért.”
SZABÓ MÁRTON

„�gy
�gy ha egy kőzetbolygó a lakható zónában egyszer létrejön, és a kezdeti viharosabb
időszakot átvészeli, az meglehetősen hoszszú, 10 milliárd évet meghaladó nyugodt
fejlődésre számíthat” – magyarázta DiStefano.
Vagyis bőven van idő egyre bonyolultabb életformák kifejlődésére és tökéletesedésére, akár intelligens, technikai
civilizációk kialakulására is. Ez utóbbi
– ha létrejön – a miénkétől jócskán különböző kozmikus környezetben találja
magát, amely tovább serkentheti a fejlődését, akár kozmikus terjedését is. Míg
Napunk legközelebbi csillagszomszédja
4 fényévre van tőlünk, addig egy gömbhalmazban a csillagok közti távolság átlagosan huszadakkora lehet, ami sokkal
könnyebben áthidalhatóvá teszi a szomszédos rendszerek közti „csillagközi”
kommunikációt vagy akár utazást.
„Ezt mi a gömbhalmazokban esetleg
létrejövő civilizációk kivételes esélyének
tekintjük – mondta DiStefano. – A rádiójelekkel közvetített kapcsolattartás két
szomszédos csillag világai között így nagyjából olyan ütemű lehet, mint a levélváltás
volt a mai Egyesült Államok területe és
Európa között a XVIII. században.”
Hasonlóképpen lerövidülhet a csillagközi utazás időtartama is. A Voyagerszondákéhoz hasonló, az adott rendszert elhagyó eszközök így belátható
időn belül eljuthatnak egy szomszédos
rendszerbe – akár már a mi jelenlegi
technológiai fejlettségünk szintjén is –
tette hozzá a kutató.
Sajnos, még a Földhöz legközelebbi gömbhalmaz is túl messze (több
ezer fényévre) van ahhoz, hogy benne – különösen a zsúfolt magjában –
exobolygókat észleljünk. Erre legfeljebb a ritkásabb peremvidéken nyílhat
esély. Esetleg rábukkanhatunk a rendszerekből kilökött, a csillagközi térben
szabadon lebegő bolygókra.
Ennél ígéretesebb vállalkozásnak
tűnhet a gömbhalmazok célzott, a
SETI típusú keresésekhez hasonló
megközelítése: rádió- vagy lézerjelek
keresése gömbhalmazok irányából. Ez
az ötlet – bár megfordítva – egyébként
már viszonylag tekintélyes múltra tekinthet vissza: Frank Drake, a Földön
kívüli civilizációkat kereső SETI program „atyja” már 1974-ben az Arecibói
rádiótávcsővel az emberiség célzott
üzenetét sugározta a tőlünk 25 ezer
fényévre lévő Messier 13 (M13) gömbhalmaz irányába...
Forrás:https://www.cfa.harvard.edu/news/
2016-01

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /3



69

KÉZB L

BIOASZTRONÓMIA

felelően nem csak maguk a csillagok,
hanem a körülöttük keletkező bolygók
is olyan anyagfelhőkből jöhetnek létre,
amelyekben a nehezebb elemek (például
a vas vagy a szilícium) meglehetősen alacsony koncentrációban van jelen. Emiatt
A gömbhalmazok számos szem- korábban uralkodóvá vált az a nézet,
pontból különlegesek, a csilla- hogy a gömbhalmazokban meglehetőgok sűrűsége rendkívül magas sen kicsi az esély bolygók keletkezésére.
bennük, a legbelső, átlagosan Ezt csak tovább erősítette, hogy eddig
mindössze 100 fényév átmérőjű mindössze egyetlenegy exobolygót fetartományukban is több milliónyi csil- deztek fel gömbhalmazban.
lag zsúfolódik ossze. Népességük túlMost azonban DiStefano és munkanyomó többsége meglehetősen öreg, társa, Alak Ray újabb érveket találtak,
ún. II. populációs, 10 milliárd évesnél amelyeket eddig nem vettek figyeidősebb csillag. Egy, az Amerikai Csil- lembe. Nevezetesen, hogy ha nem is
lagászati Társaság januári közgyűlésén gömbhalmazokban, de szerte a Tejismertetett új kutatási eredmény sze- útrendszerben nehezebb elemekben a
Napnál tízszer szegényebb csillagok
sokasága körül fedeztek már fel
exobolygókat, s bár igaz, hogy a Jupiterhez hasonló méretű óriásbolygók valóban ritkábbak a fémekben
szegényebb csillagok körül, ám hasonló prefereencia a kisebb, Földhöz
hasonló kőzetbolygók esetében nem
mutatható ki. Ezért a kutatók szerint túl pesszimista és elsietett volt
arra következtetni, hogy ilyenek
sem alakulhatnak ki.
Egy másik, gyakran felhozott ellenérv a gömbhalmazokban kialakuló bolygórendszerekkel szemben,
hogy a zsúfolt környezet, a csillagok egymáshoz viszonyított szoros
közelsége nem tesz lehetővé stabil
bolygópályákat, s mégha éppen létA Tukán (Tucana) csillagképben látható
re is jönnének, egy túl közel kerülő
47 Tucanae gömbhalmaz a Tejútrendszer második
szomszéd leszakíthatja a bolygókat
legfényesebb gömbhalmaza a Földr l nézve
napjuktól, s kilökheti őket a jeges
(KÉP: NASA/ESA/HUBBLE HERITAGE TEAM)
csillagközi térbe.
A kutatók szerint ezt is érdemes
rint a gömbhalmazok különösen alkal- alaposabban megvizsgálni. Egy csillag
masak lehetnek arra, hogy csillagközi lakható zónájának (ahol a víz cseppcivilizációk alakuljanak és fejlődjenek folyós állapotban létezhet) az anyacsilki bennük.
lagtól mért távolsága ugyanis a csillag
„Ha
Ha fejlett technikai civilizációt kere- tömegétől függően erősen változó. A
sünk, arra legnagyobb eséllyel egy gömbhal- nagyobb tömegű, fényesebb csillagokmazban bukkanhatunk rá” – nyilatkozta nál jóval távolabb esik a csillagtól, mint
a kutatócsoportot vezető Rosanne DiS- mondjuk egy halványabb vörös törtefano, a Harvard-Smithsonian Aszz- pénél. A nagyobb tömegű, fényesebb
trofizikai Központ (CfA) csillagásza az csillagok emellett rövidebb életűek is,
eredményt bemutató sajtótájékoztatón. és mivel a gömbhalmazok már nagyon
A Tejútrendszerben eddig mintegy idősek, így többségükben ilyeneket
150 gömbhalmazt fedeztek fel, ame- már nem tartalmaznak, hanem főként
lyek nagyjából egyenletesen oszlanak halványabb, hűvösebb, hosszú életű
el a galaktikus halóban. Többségükben vörös törpékből állnak. Ezeknek a lak10 milliárd évnél idősebb, ennek megfe- ható zónája viszont a csillaghoz sokkal
lelően viszonylag alacsony fémtartalmú közelebb húzódik, így az itt kialakuló
csillagokból állnak. (Ne feledjük: a csil- bolygók viszonylag védettnek tekintlagászatban minden héliumnál nehezebb hetők a szomszédos (immár szintén
elemet fémnek neveznek!) Ennek meg- viszonylag kis tömegű) csillagoktól.

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Gömbhalmazokban
növekedhetnek
a csillagközi civilizációk?

K I TA R TA N I A Z U TO L S Ó E M B E R I G

EGY DALMÁT TÁBORNOK
A DONNÁL
Az urivi és a scsucsjei hídf knél bekövetkezett szovjet áttörést
követ en 1943. január 16-án este a magyar 2. hadsereg VII. hadtestének parancsnokságán a hadtest két, a szovjetek által már csaknem
teljesen bekerített hadosztálya számára a visszavonulás miel bbi
elrendelését várták. Nem így történt; s ez a döntés tragikus következményekkel járt a hadsereg és Legeza János tábornok számára is.

A

mikor a felettes német parancsnokságtól – többször
megismételt visszavonulási
kérésre – a Führer „kitartani az utolsó
emberig” parancsa megérkezett, Jány
Gusztáv vezérezredes 20 óra 10 perckor telefonon a következő parancsot
diktálta Legeza János vezérőrnagynak, a VII. hadtest megbízott parancsnokának: „A 19. és 23. könnyű
hadosztály jelenlegi állásaiban az utolsó
emberig kitart. Egy lépést hátrajönni nem
szabad. A legkíméletlenebb rendszabályokkal meg kell akadályozni, hogy egy
ember is az állását elhagyja. Ott csak
meghalni lehet, hátra nincs.” Az elképedt Legeza visszakérdezett, hogy jól
értette-e a parancsot, mire Jány megismételte: „Az utolsó emberig és töltényig
kitartani a Donon! Isten veled, János.”
A VII. hadtestnek a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött harctudósítása (2. hadsereg iratai, 27. doboz) a
parancsnokság hivatalos, óráról-órára történt rögzített intézkedéseit tartalmazza. Azért is érdekes, hogy ebbe
a „hivatalos” harctudósításba, amelyben általában csak a hadvezetéssel
kapcsolatos, száraz (érzelmektől mentes) mondatok kerültek, Legeza mégis ezeket diktálta: „A hadsereg-parancsnokságtól kapott parancs és a kapott helyzetjelentés nyomán a hadtestparancsnok
helyzetmegítélése: A hadtest feladata világos, kitartani az utolsó emberig. A kérdés csak az, hogy kivel és hol.” A kétségbeesett tehetetlenséget tükröző mondat után természetesen ismét jó katonához méltón záporoznak az
intézkedések, a lehetséges harcászati
megoldások.
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A visszavonulási parancs végül hajnalban, 2 óra 30 perckor érkezett
meg, de a néhány óra késlekedés a két
hadosztály szinte teljes megsemmisülését jelentette. Az addigi harcok véres embervesztesége a parancs hatására, tragikusan értelmetlen módon
újabb ezrekkel növekedett. A katonákkal és munkaszolgálatosokkal
együtt még 1942 tavaszán a Donhoz
kivonult összesen 250 ezer fős magyar 2. hadsereg állományából, 1943.
január 1. és április 6. között 42 ezer fő
esett el, mintegy 28 ezer fő sebesült
meg és 26 ezren estek hadifogságba.
Bár a háborúk sajátja a felfoghatatlanul fájdalmas veszteség, a magyar
történelemben soha még ennyire értelmetlen, távolabbi összefüggéseit
tekintve is nehezen indokolható,
ilyen rövid idő alatt bekövetkezett
katonai veszteség nem történt. Tegyük hozzá azt is, hogy a doni tragédiát a magyar társadalmi közösségnek (az 1944-ben érvényes propaganda, a világháborút követő szovjet
megszállás ideológiai nyomása, valamint a mai napig ható, érzelmi alapú
történelemszemléletek jelenléte miatt) nem volt alkalma kibeszélni, feldolgozni.
A katasztrófa Legeza János életében is töréspont volt: csontsoványan,
fagyási sérülésekkel, keserű dühvel,
lelkiismereti gyötrelmekkel érkezett
haza. Nyíltan, tiszttársai előtt, valamint egy Horthy Miklós kormányzónál tett kihallgatása alkalmával is
hangoztatta az ország politikai és
katonai vezetőinek felelősségét a rettenetes emberveszteség miatt. Ezért

Legeza tábornok 1940-ben

nyugdíjazták március 1-jével „a békében és az első (!) világháborúban
teljesített szolgálata elismerése mellett”.
Ifjúkor és az I. világháború

De ki is volt Legeza tábornok, hogyan
is jutott a magyar történelemnek erre a
szomorú pontjára?
Tipikus, ugyanakkor mégis izgalmasan egyedi élettörténetét, dalmáciai
születésétől kezdődően az első és második világháborúban történt frontszolgálatain keresztül az ötvenes
évekbeli meghurcoltatásáig a Requiem
egy tábornokért című könyv foglalja
össze (Bajor Péter – Szabó Péter, Mikes
Kiadó, 2008 – a Szerk.). Ebben került
közlésre teljes irathagyatéka is, többek között a különleges katonai kordokumentumnak számító, Donnál
írt személyes (nem a nyilvánosságnak
szánt) naplója, amit 1942 szeptemberétől a scsucsjei áttörés napjáig, 1943. január 14-ig vezetett.

Legeza édesapja egy nyírségi görög
katolikus papcsalád sokadik gyermekeként vetődött az Adriai-tenger partjára, ahol mint tengerész tisztviselő
horvát-olasz származású leányt vett
feleségül. János második gyermekként, 1889. október 14-én született
Sebenico-ban (ma: Šibenik). A család nehéz anyagi körülményei miatt
11 éves korában az ingyenes oktatást és
a felemelkedés reményét nyújtó katonai alreáliskolába küldték Kismartonba, majd Kőszegre. Ezután gyalogsági
hadapródiskola következett Triesztben, majd polgári érettségi vizsga
megszerzésével jelentkezhetett a bécsújhelyi „közös” katonai akadémiára,
ahol 1911-ben hadnaggyá avatták. Az
olasz anyanyelvű ifjú, a kiskori horvátot, majd a katonaiskolákban használt
németet követően csak negyedik
nyelvként tanulta meg a magyart:
nemzetiségét a hivatalos okmányokban dalmátként jelölte meg. Magyarul
élete végéig akcentussal, helyenként
furcsa szóhasználattal beszélt. A Monarchia katonatisztjeire jellemző módon számára is meghatározó volt az
avatási esküben megfogadott elköteleződés, élete végéig kötelezőnek tekintette a tiszti állás tekintélyének öregbítését, a napi politikától való merev elzárkózást és a legális hatalom iránti feltétlen hűséget.
Legeza délszláv nyelvismerete miatt
a 3. bosznia-hercegovinai gyalogezredhez került: Budapesten, majd a
boszniai Tuzlában teljesített szolgálatot. Az első világháború kezdetén a
Szerbia elleni, sikeresnek ígért, majd
kudarcba fulladt hadműveletek jelentették számára az első katonai megmérettetést. 1915 tavaszán a keleti
frontra vezényelték, a gorlicei áttörésről és Lemberg bevételéről német
nyelven írt levelezőlapokat magyar
rokonainak. Ugyanezen év novemberében az olasz frontra érkezett,
ahol másfél évig – félig-meddig sajátjai ellen – kellett harcolnia. A kegyetlen állóháborúban Görz melletti
Padgórát is védte, ahol néhány méter
előrejutásért tízezrével estek el katonák mindkét oldalon. 1917-ben a
laibachi (ma Ljubljana) úgynevezett
gyorstalpaló vezérkari iskola után, már
századosként, délkeletre, a Szeret folyó
mentére vezényelték. Öt frontszakaszon teljesített szolgálatot, helytállását
kitüntetései jelzik.

Vezérkar, csapatszolgálat,
pilótaper

A Monarchia széthullásának idején,
1918 őszén a katonatisztek sorsa is bizonytalanná vált. Legeza János „császár katonája” különféle civil munkákat vállalt, többször igyekezett elhagyni az országot, de feltartóztatták, osztrák, szerb, magyar és román hatóságok
adták egymásnak kézről kézre. 1919
őszén végül elfogadta, hogy továbbra
is katona marad, vezérkari tisztként a
Honvédelmi Minisztérium hírszerzéssel, kémelhárítással foglalkozó VI.
csoportja 2. osztályának debreceni
részlegéhez került, majd 1925-ben a
budapesti központba helyezték. Hírszerző tevékenységének fő célterülete
a Balkán-félsziget volt.
A Gömbös Gyula honvédelmi minisztersége és miniszterelnöksége idejéhez
köthető politikai tisztogatás, magyarítási szándékok miatt az „idegen” és a politikai állásfoglalásokat nem vállaló
Legezának 1934-ben távoznia kellett a
vezérkarból. A családról való gondosko-

ahol már vezérőrnagyként az l. könnyű
hadosztály parancsnoka lett.
Figyelemre méltó epizód Legeza János életében, 1942 márciusában, már
háborús viszonyok között, hogy a szabotázzsal vádolt Malért-pilóták nagy
felháborodást kiváltó perében a vezérkari főnök őt tette az alkalmi katonai
bíróság elnökévé. A hazai repülős szakma és a dilettáns politikai tisztségviselők mintegy két hétig tartó összecsapásában a tábornokra csak bábszerep várt
volna. A vádlottak között volt Bánhidi
Antal legendás pilóta és repülőgép-tervező, akinek visszaemlékezése szerint
„a vád indulati sodrásának és némi hivatali elvásásnak is ellenálló Legeza
működése nagymértékben hozzájárult
ahhoz, hogy a pilótákat fölmentették”.
Bánhidi szerint büntetésszerű okai is
voltak annak, hogy a pert követően őt
és Legezát is frontszolgálatra küldték.
De az is tény, hogy az első komoly második világháborús magyar szerepvállaláshoz, a Don menti hadműveletekhez első világháborús tapasztalattal

Legeza és Jány a Donnál az áttörés el tti napokban

dás szükségessége, a vagyon hiánya viszont a katonaságnál tartotta, annak ellenére, hogy a vezérkarból történő távozás a honvédségi elithez tartozás elveszítését jelentette számára is. A korábbi
vezérkari alezredes tehát csapattiszti beosztást kapott Kőszegen, majd körülbelül másfél évenként további áthelyezések
következtek, Gyulára, Békéscsabára,
Várpalotára, végül ismét Budapestre,

rendelkező törzstiszteket is igénybe
vettek, így indult 1942 szeptemberében
a már kint harcoló 2. hadseregbeli csapatokhoz Legeza János is.
Jány Gusztáv hadseregparancsnok
Legezát a hadsereg kiképzőtáborának
parancsnokává tette, de az ősz folyamán több héten keresztül helyettesítette
a IV. hadtest parancsnokát is. Jány számára Legeza egy olyan tapasztalt, hozÉLET
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miatt, hanem az abból adódott tartalékok
hiánya miatt. Második hiba: ebben a gyér
felállításban ragaszkodott a német a merev
védelemhez. Holott minden katona tudja,
hogy minél gyengébb az ember annál mozgékonyabbnak kell lennie. Hitler túlbecsülte
a saját erejét és végzetesen tévedett az orosz
mozgóképességében és erejében.”
Legeza-törzs

Feleségével és gyermekeivel 1938-ban Békéscsabán

zá hasonló életutat bejárt szakember
volt, akire a legnehezebb helyzetben is
számíthatott, ezért bízta rá 1943. január
2-án (tíz nappal a harcok kezdete előtt!)
a VII. hadtest parancsnokságát, amikor
a hadtestparancsnok Gyimessy Ernő altábornagy egészségügyi szabadságra
hazaindult. Ez a hadtest a magyar hadsereg három hadteste közül a déli volt,
az olasz hadsereg csapatai mellett helyezkedett el. Legeza János személyes
naplójának utolsó lapjain, a hadtest katasztrófájának kezdetén, január 14-én
ezt írja: „A megpróbáltatás kezdetén vagyunk, könyörögtem a jóságos Istenhez,
hogy a harcban erősítsen és vezessen minket.
(...) A Cramer-hadtestet észak felé dobják
be. A VII. hadtest magára van hagyatva.”
Az egyetlen ütőképes német páncélos
egység feletti német irányítás világosan
jelezte kiszolgáltatott helyzetüket. Az
újabb végzetes esemény akkor következett be, amikor a Cramer-hadtest január 16-ára ígért ellentámadása eredménytelenül zárult, és a VII. hadtest
alakulatait bekerítés, megsemmisülés
fenyegette. Ezen a napon Jány és Legeza
is előrement a Marki-völgyben harcoló,
leginkább veszélyeztetett egységekhez.
A Monarchia régi katonatiszti példáit,
virtusát követve ők is esélyt adtak a
sorsnak, vállalták, hogy ha kell, akkor a
katonáik között haljanak meg – de
nem így történt…
Levél az áttörésr l

A tragikus napokat érdemes egy
Legeza által írt magánlevél alapján is
felidéznünk, amelyet hazatérése után,
1943. február 23-án rokonának írt. A
harcokra vonatkozó részt idézzük:
„Nálam – VII. hadtest – január 14-én
támadott az orosz. A támadásra fel voltunk
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készülve, tehát nem lepett meg. Amíg csak
gyalogsággal támadott, a mi gyalogságunk
keményen ellenállott. Mihelyt a modernebb
harckocsijaival indult meg – kellő elhárító
eszközünk hiányában – gyalogságom már
nem volt képes ellenállni. Az első napon az
egyik hadosztályomnál sikerült neki áttörni.
15-ével reméltem, hogy a németek által sok
esetben hangoztatott ellentámadás megindul. Erről az ellentámadásról mindenki sokat várt. A német hadvezetőség azonban e
napon nem engedélyezte az ellentámadást:
várt. Következménye, hogy az oroszok az
immár keletkezett űrbe továbbhatoltak, és a
szomszéd hadosztályok hátába igyekeztek.
Csapataink e napon is keményen harcoltak.
De az orosz csakis e napon tudott eredményeket elérni. 15-én este még reméltem,
hogy egy 16-ára megindítandó ellentámadással mindent jóvátehetünk. A 16-án 6
órára tervbe vett ellentámadás azonban csak
12 óra után indult meg. Az orosznak újból
egy egész délelőtt állott rendelkezésére eddigi
eredményei kibővítésére. – A magyar csapatok újból ráfizettek. – Amikor e napon az
első vonalbelieket a helyszínen bíztattam,
tudtam, hogy a visszavonulás elkerülhetetlen. – A Führer azonban követelte a kitartást az utolsó szál emberig. – Már elhatároztam volt, hogy a hadtest maradványaival
körülzáratom magamat. 17-én reggel 2 óra
30 perckor kaptuk a visszavonulási parancsot. Most, mint katona, tudhatod, hogy mit
jelent állásháborúból az ellenség nyomása
alatt 42 fokos hidegben, ló és motor nélkül,
hómezőkön át visszavonulni. Tehát nem a
csata volt a döntő, hanem az elkésett visszavonulás. A német hadvezetőség két hibát
követett el. Az első: hihetetlen nagy kiterjedéseket szabott mindenkinek a gyenge létszámok ellenére. Tehát akárhol, akárkinél
lökött az orosz, a lökés eredményhez kellett,
hogy vezessen. Nemcsak a gyér felállítás

1945-ben sok százezer magyarral együtt
Legeza (és családja) is Bajorországba
ment. Az amerikai megszálló erőktől
kapott utasítás alapján – a szétszóródott
és kallódó magyarok érdekében – irányító-szervező tevékenységet végzett. A
feladatok szaporodásával létrejött
„Legeza-törzs” erőfeszítéseit Clay tábornok támogatta, aki Eisenhower vezérkari tisztjeként az amerikaiak által megszállt német területek katonai közigazgatásának vezetője volt. 1945 júniusától
egész Bajorországra szóló működési engedélyt kapott, és elkezdett angolul tanulni… Később az amerikaiak marasztalása ellenére vállalta a hazaszállítást,
hiszen „katona nem szökik, és bármilyen nemzetközi bíróság előtt meg tudja
állni a helyét” – így gondolkodott.
A Népbíróság, amely ebben az időszakban a magyar világháborús szerepléshez képest aránytalanul sok és súlyos
ítéletet hozott, lényegében felmentette
Legeza Jánost, börtönbüntetésével az
egy évnyi vizsgálati fogságot igyekeztek „realizálni”. Két rendkívüli szegénységben eltöltött évet követően
1950 nyarán az államvédelmi hatóság
emberei elhurcolták lakásából, családja
ekkor látta utoljára. Egy hónapig a hírhedt Andrássy út 60. szám alatt tartották fogva, itt „készült el” a vallomása,
majd a korszakra jellemző koncepciós
perben ítélték el. A sablonos vád szerint
„neveltetésénél, múltjánál és politikai
beállítottságánál fogva a népi demokratikus államrend nyilvánvaló ellensége”. Az ítéletről, amely tíz év börtönbüntetésről szólt, Legeza családja csak a
teljes vagyonelkobzás (mellékbüntetés)
végrehajtása alkalmával értesült, de
fogvatartása helyét ezután sem tudhatták meg. A kínzásoktól legyengült,
64 éves Legeza a Gyűjtőfogházban
egy fizikai büntetést követő szívinfarktusban hunyt el 1953. május 17-én.
A kivégzett vagy börtönben meghalt
foglyok szokásos helyére, az Új köztemető 301-es parcellájába temették.
BAJOR PÉTER

A MEDD

S É G L É L E K TA N A

GYÁSZ, STIGMA, KRÍZIS
A medd ség lelki okairól hallva általában egy dologra gondol az ember: egy testileg egészséges
n re, aki szeretne gyereket, de közben tudat alatt nyilván mégsem szeretne, ezért nem esik teherbe. Bár lélektani tényez k valóban befolyásolhatják a fogantatás sikerét, a valóságban az összefüggés valamivel bonyolultabb.
örténetileg az első, a meddőség lélektanát feszegető
elmélet valóban az úgynevezett pszichogén meddőség elmélete volt: amikor valami lelki gát
akadályozza meg a nőt a teherbe
esésben. Az ötvenes évek pszichoanalitikus gondolkodói szerint az
efféle tudattalan lelki gátak
elsősorban az éretlen, kislányos nőkre jellemzőek,
akik tudat alatt még gyerekek szeretnének ma-

T

A MEDD SÉG
FOGALMA
Fontos, hogy tisztázzuk a
medd ség fogalmát, ez a
kifejezés egészen mást
jelent az orvosi szaknyelvben és a köznyelvben. A hétköznapokban
általában akkor tartunk
valakit medd nek, ha már
egészen biztosan nem
születik gyereke, minden
efféle igyekezet kudarcra
van ítélve (medd próbálkozás). Az orvosi nyelvben a „medd ség” diagnózisát akkor kapja meg a
pár, ha legalább egy év védekezés nélküli, rendszeres szexuális élet (heti 2-3
alkalom) alatt nem fogant
gyermekük. Ezeknek az eseteknek a jelent s többségében végül születnek gyerekek,
akár spontán, akár az úgynevezett medd ségi centrumokban végzett kivizsgálás
és beavatkozások hatására. A cikkben a
„medd ség” kifejezést ez
utóbbi értelemben használjuk, nagyjából a „fogantatási nehézségekkel küzd ”
szinonímájaként.

radni, valamint az amazon típusú,
túl férfias nőkre, akik pedig a nőiséget utasítják el. Természetesen a
férfi termékenységét is akadályozhatja tudattalan lelki gát, a korai
analitikusok ezekben az esetekben
a férfi anyjával való túl szoros
vagy patológiás viszonyt feltételezték a háttérben.
A modern meddőségelméletek
többnyire megfordítják a kérdést: a szakemberek szerint azzal érdemes foglalkozni, hogy
a meddőség, azaz a fogantatási
nehézségekkel való szembesülés
milyen lelki problémákat okoz a
pár életében, és hogy ezeknek
a problémáknak a kialakulása hogyan befolyásolja a
továbbiakban a terhesség
esélyét. A fogantatási nehézségekkel küzdő pár leggyakrabban megélt élménye
a gyász, bár a meddőséghez
kapcsolódó gyász sokban
különbözik a szeretteink elvesztésekor érzett gyásztól.
A meddőség felismerése
során több dolgot el kell
gyászolni, például a pár
egészségébe vetett hitét.
Bár az ismeretlen eredetű
meddőség is megingathatja ezt a hitet, egy nehezen
gyógyítható betegség (tumor) vagy a teherbe esés
esélyét visszafordíthatatlanul csökkentő állapot (korai
menopauza) még komolyabb veszteség. A fogamzási nehézség ugyan
nem a szó klasszikus értelmében
vett betegség, de a meddőségi kivizsgálások során
az egyébként egészséDaquella Manera:
Vénusz (1993)

gesnek tűnő pár óhatatlanul betegszerepbe kerül: beutalók, vérvételek, ultrahang- és laboreredmények közé. És meg kell gyászolni a
„vágyott” gyermeket: azt a kis személyt, aki ugyan nem létezik, de a
pár már elképzelte, milyen lenne,
ha létezne. A teherbe esési próbálkozások során pedig előfordulhat,
hogy meg kell gyászolni meg nem
termékenyült petesejteket, meg
nem tapadt lombik-embriókat, vetéléseket. A meddőség okozta
gyász azért is nehéz folyamat, mert
hosszú idő alatt, kis adagokban
gyűlnek a veszteségek, és azért is,
mert a halálhoz kapcsolódó gyászhoz képest a meddő pár általában
jóval kevesebb társas támogatást
kap vagy vesz igénybe (mert titkolják a problémát, vagy mert környezetük nem érti azt).
A gyermektelenséghez sok kultúrában társadalmi stigmák is kapcsolódnak: egyes afrikai országokban ma is boszorkánynak tartják a
meddő nőt. A nyugati társadalomban ugyan máglyára nem küldik a
gyermekteleneket, valamennyi előítélettel itt is kell számolnunk. A
gyermektelen pár mindenképpen
„más”: gyermekes kortársaikhoz
képest sok rituáléból kirekesztődnek, a közös baráti beszélgetéseken
felmerülő témákhoz mintegy húsz
évig nem tudnak hozzászólni, azaz
toleráns társadalmakban is jó esélylyel megélik annak a nehézségét,
hogy ők kívülállónak számítanak
egy családos világban. A pár gyermektelensége miatt a tágabb család
fejlődése is megtorpan egy szinten:
ha a gyerekekből nem lesznek szülők, akkor a szülőkből nem lesznek
nagyszülők, ami a családi dinamika bonyolódása révén további feszültségekhez vezet.
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A meddőség tehát lényeges pszichés
stresszel jár. Részben a fent felsoroltak, részben pedig a diagnózist követő gyakorlati nehézségek miatt: a
meddőségi kezelések során a pár
életvitele jelentősen megváltozik. A
bizonytalan kimenetel miatt hónapról hónapra tudnak csak előre tervezni, számtalan vizsgálatra, majd
beavatkozásra járnak, gyakran
munkaidőben, nehezen egyeztethető, de szigorú időpontokban (általában adott ciklusnapon), mindez
anyagi teherrel is jár, és természetesen rengeteget lehet szorongani
mind a vizsgálati eredmények, mind
a beavatkozások sikere miatt. Ráadásként a mesterséges megtermékenyítés során használt gyógyszerek
jelentős része okoz mellékhatásként
hangulatingadozást, irritabilitást és/
vagy depressziót.

kenti a teherbe esés esélyét, mert a
kimerült pár abbahagyja a lombikozást: napjainkig összesen 16 tanulmány támasztja alá, hogy a stresszszint és a lombikbeültetés sikeressége
között fordított összefüggés van.
Ebből a szempontból mind a kezdeti,
mind a beavatkozások idejében
fennálló, aktuális stressz számít. A
pszichés tünetek közül a szorongás, a
depresszió és az irritabilitás mértéke
függ össze leginkább a
lombikbeültetés sikerével. Egy hét intézet részvételével készült követéses vizsgálat szerint a
kezdeti negatív érzelmek
negatívan befolyásolták
a lombikprogram során
nyerhető érett petesejtek
és a beültetett embriók
számát. A teszteken a

Medd ség okozta stressz
okozta medd ség

Felmérések szerint a lombikciklus kezdetén járó nők 54 százaléka enyhe, további 19 százaléka
közepes depressziós tüneteket él
át; a meddőségi kivizsgáláson-kezeléseken átesett nők
általában életük legfelkavaróbb élményeként azonosítják azt. Sok esetben előfordul, hogy a kapcsolódó stressz
és depressziós tünetek miatt a
pár nem csinálja végig az összes
mesterséges megtermékenyítési lehetőséget, amelyet a biztosító finanszíroz, hanem hamarabb abbahagyják: egy 512 meddő pár bevonásával készült tanulmány szerint a
program idő előtti abbahagyásának
leggyakoribb oka a pszichés stressz.
De a stressz nem csak azért csökWillendorfi Vénusz – termékenységi szobor
(Kr. e. 25. évezred)
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legmagasabb negatív érzelem pontszámmal bíró nőknek a kutatás 5 éve
alatt 93 százalékkal kisebb eséllyel
született élő gyermekük, mint a legalacsonyabb pontszámúaknak.
Nem csak a n
a szenved alany

Meddőségről gondolkodva hajlamosak vagyunk nőkre gondolni. Ennek
részben kulturális oka van: „hagyo-

mányosan” a nő a meddő, sok természeti népnél és fejlődő országban még
ma is elutasítják a férfi meddőség
gondolatát, és a nyugati kultúrkörben
is több monda és legenda szól terméketlen nőkről, mint ugyanilyen férfiakról. A valóságban meddő párok esetén körülbelül fele-fele arányban a férfi, illetve a nő oldalán található meg a
fogantatást hátráltató probléma.
Azonban a mesterséges megtermékenyítési eljárás során a probléma forrásától függetlenül elsősorban a nő a
páciens: a férfi alacsony spermiumszáma esetén indokolt lombik során is a nő vesz részt több invazív
vizsgálaton, petesejt-leszíváson,
hormonkezelésen.
Ettől még természetesen a
férfiakat is érintik a lélektani
nehézségek: meddő pár tagjaként férfiaknál gyakori az
alacsonyabb önértékelés, szorongás, valamint az átmeneti
szexuális zavarok, amelyeket
teljesítményszorongással hoznak
összefüggésbe. A meddőségből fakadó párkapcsolati nehézségek pedig értelemszerűen a pár mindkét
tagját érintik.
Hogyan befolyásolja
a termékenységet a lelkünk?

A pszichés stressz testi működéseinket az úgynevezett stressztengelyen
keresztül befolyásolja. Stressz hatására a stressztengely, azaz a mellékvese-

kéreg – agyalapi mirigy – hipotalamusz
működése aktívabbá válik, ez pedig
neurokémiai, hormonális változásokkal jár agyunkban és testünkben. A
változások arra készítik fel szervezetünket, hogy vészhelyzetben képes legyen megfelelően reagálni: az akut
stresszválasz során termelődő adrenalin megemeli a pulzust, összehúzza az
ereket, szűkíti a pupillát, koncentrálja
a figyelmet. A mellékvesekéregben
stressz hatására termelődő kortizol
hat az anyagcserére, az immunrendszerre, a vérkeringésre és az idegrendszerre, összességében védi a szervezetet a stresszhatás ellen. Probléma
akkor lép fel, ha a stressz nem múlik,
hanem elhúzódóvá, krónikussá válik:
a stressztengely aktivitása ekkor hoszszú ideig felfokozott marad, ez pedig
a felsorolt szervrendszerek egyikére
nézve sem előnyös. A krónikus stressz
több testi betegség kialakulásában
kockázati tényezőnek számít, a legismertebb talán a szív-érrendszeri betegségekkel való összefüggés.
A krónikus stressz okozta hormonális változások a nemi hormonokra
és a szaporító szervrendszerünkre is
hatnak: Selye János már 1950-ben kimutatta, hogy krónikus stressz hatására a patkány petefészkei visszafejlődnek (atrofizálnak). Ember esetében
nem ennyire súlyos a helyzet, de a
stressztengely és a nemi hormonrendszer között itt is kimutatható összefüggés: a stressztengely aktivitása befolyásolja a prolaktin, LH (luteinizáló hormon), FSH (follikulus stimuláló hormon) szinteket. Ezek a hormonok
szabályozzák többek között a havi
ciklust, az ösztrogén- és progeszteronszintet, adódik tehát a feltételezés,
hogy a fogantatás sikerére is hatással
vannak. Egy vonatkozó kutatás során
a szakemberek arra voltak kíváncsiak,
hogy nőknél függ-e a lombikbeültetés
sikeressége a vér kortizolszintjétől.
Eredményeik szerint a vérben keringő kortizol szintje nem, de a petefészekben mérhető kortizolszint
már jelentősen befolyásolta a teherbe
esési rátát.
A stressz nem csak a stresszhormonok nemi hormonokra kifejtett hatása révén befolyásolhatja a teherbe
esés esélyét, hanem egy másik úton,
az immunrendszeren keresztül is:
stressz hatására a vérkeringésben nő
az aktivált T-sejtek (egy fehérvér-

sejt-típus) száma, ez pedig lombikbeültetés során
csökkent sikerrátával jár.
A stressz szaporodóképességet csökkentő hatásai
alól a férfiak sem kivételek: a krónikus stressz rontja a spermiumszámot és
-motilitást (mozgékonyságot). Emellett megváltozik
az ondó kémiai összetétele,
valamint kisebb hatásfokkal termelődik tesztoszteron a here tesztoszterontermelő sejtjeiben.
Hogyan javíthatunk
ezen?

Bár a stressz a termékenységet csökkentheti,
ezt számos egyéb tényező
ellensúlyozhatja. Az ellensúlyozó tényezők között van például az illető
pszichés ellenállóképessége, megküzdési stratégiái, a környezetében elérhető társas támogatás és
minden olyan tevékenység, amely stresszcsökkentő hatású (relaxációs
módszerek, rendszeres
mozgás). Ezen kívül a
stressz csökkentésében hatékony
pszichoterápiás módszerek is hatásosak lehetnek.
Az elmúlt évtizedekben sokféle
típusú pszichoterápiát alkalmaztak
meddő nők, férfiak, illetve párok
kezelése során: analitikus terápiák,
kognitív viselkedésterápiák, problémamegoldó tréningek, egyéni-,
pár-, és csoportos formában. Ami a
hatékonyságukat illeti, az eredmények némiképp ellentmondásosak,
de azért kirajzolódni látszik egy
trend. Egy 22 kutatás eredményeit
összegző tanulmány szerint a meddőségi kezelések mellett pszichoterápián is részt vevő csoport 45 százaléka, míg a pszichoterápiát nem
kapó kontrollcsoport 14 százaléka
esett teherbe. Azaz a különbség kimutatható, az eredmények értelmezését azonban nehezíti, hogy az alkalmazott módszerek között mindenféle pszichoterápiás technika
előfordult, így arra nem ad választ,
fogamzási nehézségek esetén milyen típusú terápiára érdemes je-

lentkezni. Figyelemre méltó, hogy
az utóbbi években több tanulmány
is jó eredményeket írt le egy bostoni
meddőségi klinikán kidolgozott csoportpszichoterápiás módszer kapcsán: ez egy tízhetes csoportterápia, amely ötvözi a stresszkezelést,
relaxációs technikákat, a kognitív
viselkedésterápia egyes elemeit a
testi egészséget elősegítő technikákkal (diéta, sport, dohányzás-leszoktatás). Emellett, mint szinte
minden csoportterápiának, ennek
is fontos eleme a társas támogatás.
A módszer hatékonyságát ezidáig
öt független mintán tesztelték és az
adatok szerint a részvétel jelentősen
növeli a lombikprogram sikerességének esélyét. Azaz jelenleg úgy tűnik, meddőség esetén a csoportterápiák, azok közül is a strukturáltabb módszerek, illetve a testre is
fókuszáló módszerek lehetnek hatékonyabbak, bár ezen a területen
még további vizsgálatokra van
szükség.
POLGÁR PATRÍCIA
ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /3



75

I N T E R J Ú L A K ATO S N É VA R S Á N Y I M A G D Á VA L

Egy ortopédiai beavatkozás során beépített protézis
könnyen elfert z dhet, még akkor is, ha az orvosok
körültekint en, steril körülmények között dolgoztak.
Ha sikerül az implantátum felületére ezüstionokat
juttatni, akkor védekezhetünk a kórokozók ellen: az
ezüstionok elpusztítják a baktériumokat, így alkalmasak lehetnek a gyulladás megakadályozására.
Lakatosné Varsányi Magda egy ilyen módszer gyakorlati alkalmazásának lehet ségeit kutatja a budapesti, Bay Zoltánról elnevezett intézetben.

– Mit érdemes tudni kutatási területéről?
– Csoportunk elektrokémiai eljárásokat hasznosít nanoszerkezetű
fém- és ötvözetbevonatok előállítására és azok hasznosítására. A
legutóbbi projektünkben fémimplantátumok felületmódosításával
foglalkoztunk. Egyes ortopédiai
beavatkozások során az orvosok
fémprotéziseket, fémimplantátumokat építenek be az emberi testbe. Ezek gyakran a titán különböző ötvözeteiből készülnek. A titánötvözetek a modern klinikai
orvostudományban elterjedten alkalmazott implantátumanyagok –
ez kitűnő mechanikai tulajdonságuknak, korrózióállóságuknak és
biokompatibilitásuknak köszönhető.
– Milyen implantátumokra kell
itt gondolni?
– Ezek főleg térd- és csípőprotézisekre vonatkozó vizsgálatok, illetve kutatások. Világszerte jellemző
probléma, hogy a beültetett titánimplantátumokon a baktériumok
megtapadhatnak és ekkor komoly
76
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problémákat okoznak a szervezetben. Ha az illető beteg, akinek a
szervezetébe beültetik az eszközt,
valamilyen fertőzést szenved, és a
baktériumok ennek kapcsán eljutnak az implantátum felületéhez,
ott problémát, fertőzést okozhatnak. Mi arra keressük a választ,
hogy hogyan lehet meggátolni
vagy kiküszöbölni a baktérium
okozta fertőzéseket. Olyan megoldás szükséges, amely elpusztítja
a baktériumokat, viszont nem gátolja az implantátum sejtránövési
képességét, biokompatibilitását.
Az ezüstionok a baktériumokat
elpusztítják, viszont az emberi
szervezet saját sejtjeit „békén
hagyják”. Erre vonatkoznak a kísérleteink. Ugyanakkor az ezüstionoknak az implantátum felületén való képződése nem egy egyszerű folyamat. Kezdeti kísérleteinkben a fémimplantátumok
felületét fémezüsttel vontuk be.
Az úgynevezett kontakt korróziós
folyamatban a titán és az ezüst,
valamint a testnedv érintkezésénél
létrejön egy olyan spontán folya-

mat, aminek az eredménye az,
hogy ezüstionok képződnek. Ezek
az ezüstionok képesek a baktériumok megölésére, amit előzetesen
természetesen nem in vivo hanem
in vitro kísérletekben mutattunk
ki. Az in vivo latinul azt jelenti,
hogy az élő szervezetben folyik a
vizsgálat, míg az „in vitro” szó
szerinti fordítása „üvegben”, és laboratóriumi körülmények közötti
kísérletre utal. Először meggyőződtünk róla, hogy valóban létrejöhet-e a spontán ezüstoldódás az
olyan implantátumok felületén,
amelyen az ezüstréteg jelen van.
Ezek az úgynevezett Petri-csészés,
vagy laboratóriumi kísérletek azt
sugallták, hogy az ezüstöt nem
folytonos rétegben kell kialakítani.
– A baktériumok hogyan kerülnek
erre a felületre? Elvileg a műtéteket steril körülmények között végzik. Utólag jutnak a helyszínre a
kórokozók?
– Ha a szervezetet valamilyen fertőzés támadja meg, nem az implantátum környezetében, hanem

másutt, akkor a baktériumok képesek elvándorolni az implantátumfelülethez. Nekünk az a feladatunk, hogy az implantátumon megtelepedő baktériumok által okozott
negatív hatásokat kiküszöböljük. Az
implantátum felületén
egy oxidréteg keletkezik, a baktériumok megtapadnak ezen, majd
biofilm veszi őket körül,
amely átjárhatatlan a
gyógyszeres kezelés számára.
– Hogyan kapcsolódik
mindez a nanotechnológiához? Nanoméretű
ezüstrészecskékről van
szó?
– Igen. A mi esetünkben ez nem egy folytonos, szokásos elektrolízissel előállított ezüstréteg, hanem úgynevezett
nanoszerkezetű réteg.

zott program szerint rendszeresen
megszakítjuk az áramot, így leválik
egy kicsi réteg, majd a következő,
úgynevezett relaxációs időben nincs
leválás. Tehát ha nagyon egyszerűen
akarok fogalmazni: hézagos, foltos

Térdprotézis (FORRÁS: WIKIPEDIA)

A lef részelt
implantátumrészr l készített
elektronmikroszkópos
felvételen az ezüstgócokkal
bevont, szemcseszórt
titánfelület látszik

Ezt úgy tudjuk előállítani, hogy a stacionárius, időben állandó áramot egy meghatározott program szerint
megszakítjuk. Tehát
úgynevezett pulzáló
áramú elektrolízist alkalmazunk.
Ily módon pontokban, tehát nem
folytonos réteget képezve alakul ki
az ezüstréteg az implantátum felületén. Az elektrolízis a galvánipar
egyik legfontosabb eljárása. Ennek
során valamilyen fémiontartalmú
oldatban egy kételektródos cellában megfelelő áramerősség alkalmazásával fémionok képződnek.
Itt is ez történik. Egy meghatáro-

lesz a felület. Megszoktuk, hogy a
galváneljárásban egy fényes, összefüggő réteget akarunk előállítani,
de az esetünkben nem működik.
– A hétköznapokban is találkozunk ilyen felületekkel, például
egy plázában egy fényes felületű
korlátnál.
– Igen, azt is elektrolízissel állítják
elő, de ott az a lényeg, hogy stabil
maradjon a bevonat és védje a

korróziótól, a külső környezeti behatásoktól az alapfémet. Itt viszont
nem ez a cél, hanem az, hogy a
meglévő, nem folytonos ezüstréteg
folyamatosan ezüstionokat küldjön
a gyulladt szervezet közvetlen közelébe.
– A nanotechnológia
viszonylag új módszer. Lehet olyan kockázata esetleg, hogy a
szervezettel ezek a kis
részecskék valahogy
kölcsönhatásba lépnek
és problémát okozhatnak az emberi szervezetben?
– Természetesen sok
kísérletet végeztünk,
hogy minősítsük ezeket a felületeket. Laboratóriumi körülmények között három
hónapos kísérletben
vizsgáltuk azt, hogy
milyen ütemben hajlandó, vagy tud kioldódni az ezüst. Az sem mindegy,
hogy milyen hosszú ideig tart ez
az oldódás. Csak műtéti beavatkozással lehet a szervezetbe juttatni
az implantátumot az előzetesen
antibakteriálissá tett ezüstbevonattal. Tehát laboratóriumi körülmények között egyrészt az előállítási technológiát minősítettük,
utána megnéztük, hogy oldódik-e
az ezüst, és biztosítja-e a folytonos
ezüstionok jelenlétét az implantátum környezetében, és hogy a sejtek
ránőnek-e azokra a felületekre, amelyeket nem borít ezüst, hanem a szokásos implantátum formában, tehát
ezüst-titán- alumínium ötvözet formájában vannak jelen. Mindezt laboratóriumi körülmények között
igazoltuk. Aztán beültettük patkányokba ezeket az ezüstözött, nem
folytonos réteggel borított implantátumokat. A kutatók három hónapig
figyelték a patkányok viselkedését.
Utána leölték őket, és megnéztük,
hogy a patkány különböző szerveiben nem gyülemlett-e föl olyan
mennyiségű ezüst, amely már
abiózist, azaz ezüst okozta betegséget vált ki. Nem találkoztunk
ilyennel.
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

IMMUNVÁLASZ
BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREKRE
A gyógyszerek kétféle nemkívánatos hatását különböztetjük meg. Az „A” típusba tartozók a gyógyszermolekula farmakológiai sajtságaiból következnek, el re megjósolhatók, koncentrációfügg k és a
gyógyszerszed k többségét érintik. A „B” típusú nemkívánatos reakciók azonban nem prediktálhatók,
függetlenek a dózistól, és a gyógyszerszed k egy kis, arra fogékony hányadánál jelentkeznek.
A „B” típusú reakciók közé tartoznak többek közt a különböz gyógyszer-túlérzékenységi reakciók is.

A

farmakogenomika
tudományterület eszköztárával lehetőségünk nyílik többek
közt a gyógyszer-túlérzékenységre
hajlamosító genetikai változatok azonosítására is. Ma már akár egyetlen
sejtünk is elegendő a teljes genomunk,
azaz a teljes örökítőanyagunk meghatározásához. Az eredményként kapott
nagyszámú szekvenciaváltozat között
azonban meg kell találni az adott kórkép, állapot vagy jelleg kialakításában
szerepet játszó variánsokat, illetve statisztikailag igazolni kell, hogy az
érintettek körében ezek jelentősen
többször fordulnak elő. A helyzetet
tovább bonyolítja, hogy a túlérzékenységi reakciók – szerencsére –
meglehetősen ritkán jönnek létre, és a
kialakulásukért nem csak genetikai,
hanem környezeti (ezen belül a beteg
egyéni állapotát is értve, például gyulladással járó állapotokat) vagy akár
epigenetikai tényezők is felelősek lehetnek. Ha csak a genetikai hajlamot
tekintjük, ott is tovább színezi a képet,
hogy a túlérzékenység hátterében –
mint más komplex betegségek esetében is – különböző génváltozatok különböző együttállásai is állhatnak, tehát sok kis hatású variáns hozhatja létre a heterogén, de megjelenésében
azonos (vagy nagyon hasonló) kórképeket.
Az biológiai gyógyszerek nagy molekulatömegű, biológiai forrásból
származó, biotechnológiai úton előállított készítmények, amelyek ma a
gyógyszerkutatás csúcsát képezik.
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Legtöbbjük fehérjeszerkezetű, például
rekombináns citokinek (géntechnológiai úton előállított, mesterségesen
termeltetett, a szervezetünkben természetesen is jelenlévő, az immunrendszer működését moduláló jelzőmolekulák), enzimek (a szervezetben
lejátszódó kémiai reakciók gyorsítását
elősegítő makromolekulák), fúziós fehérjék (gének vagy génszakaszok megfelelő összekapcsolásával létrehozott fehérjeötvözetek), illetve monoklonális
ellenanyagok (módosított immunsejtek
által termelt, egy adott struktúrát specifikusan felismerő, és a megfelelő immunválaszt kiváltó molekulák).
A fehérjetermészetű gyógyszerek által kiváltott túlérzékenységi reakciók
tipikusan két fő úton mehetnek végbe. Ezeknek az utaknak a közös jellemzője, hogy a manifesztálódott túlérzékenységi reakciót egy úgynevezett szenzitizációs fázis előzi meg,
amelynek során a megfelelő immunsejtek „felfegyverkeznek” az antigén
(ebben az esetben a szervezetbe bekerülő gyógyszermolekula) ellen. Ebben
a fázisban a B-sejtek specifikus receptoraikkal megkötik a szervezetbe bejuttatott gyógyszert, bekebelezik, feldolgozzák, majd egy bizonyos részletét a segítő T-sejtek számára felismerhető módon, megfelelő struktúrákba
ágyazva mutatják be. Ez a struktúra,
vagyis molekulakomplex az MHC II
(fő hisztokompatibilitási komplex II),
molekuláris „zsebében” a gyógyszermolekula egy kihajtogatott, megfelelő méretű darabkájával.
Az antigénbemutatás során a segítő
T-sejtek aktiválódnak és jelzőmolekulákat, citokineket kezdenek termelni,
amellyel a B-sejtek „kiképzését”, azaz
érését segítik elő. Ennek folyamán a
B-sejtek egyre inkább specializálódnak
a gyógyszermolekula eltűntetésére,
érett plazmasejtekké alakulnak, és a segítő T-sejtek által termelt citokinek
milyenségétől függően „választanak
fegyvernemet”, vagyis azt, hogy milyen típusú gyógyszerspecifikus ellenanyagot termeljenek.
Arra fogékony betegek esetében a
gyógyszer újbóli beadását követően
az immunválasz az effektor fázisba
lép, és megjelenik a túlérzékenységi
reakció. A klasszikus allergiás reakció
esetén az ellenanyag az IgE (immunglo-

bulin E) molekula. Ezek
az ellenanyagok vagy
más néven antitestek
egyik végükön specifikusan felismerik az antigént, másik végükkel
a hízósejteken és bazofil
granulocitákon jelen lévő receptorokhoz képesek kötődni. A szenzitizációs fázist követően a
termelődött IgE molekulák ki is kötődnek a
sejtek felszínére, így
azok „kiélesítve” várják
az újonnan arra tévedő
antigént. Ha létrejön a keresztkötés,
azaz az antigén kettő vagy több IgE
molekulához kötődik egyszerre, akkor a „szerkezet aktiválódik”, bekövetkezik a sejtek degranulációja, vagyis
a sejten belüli, különböző anyagokat
(hisztamint, leukotriéneket, prosztaglandinokat és citokineket) tartalmazó
hólyagocskák kiürülése. A kiáramló
anyagok a perifériás erek tágulását, az
érfalak áteresztőképességének növekedését, fokozott nyáktermelést és a hörgők simaizmainak összehúzódását idézik elő. Percek alatt különféle tünetek
– a lokális bőrpírtól a testszerte megjelenő csalánkiütésen át, egészen az életveszélyt jelentő anafilaxiás sokkig (vérnyomásesés, légszomj, fulladás és keringési összeomlás) – jelenhetnek meg.
A másik fő útvonalon IgG (immunglobulin G) típusú ellenanyagok közvetítik az immunválaszt. Magas szérumkoncentrációban alternatív úton,
vérlemezke aktiváló faktor felszabadulás révén képesek allergiás reakciót
kiváltani. Más típusú túlérzékenységet
is előidézhetnek: egymással és a gyógyszermolekulákkal hálózatos szerkezetet alkotva képesek összekapcsolódni;
az így létrejövő immunkomplexek
még nem tisztázott hatások következtében aktiválhatják az érbelhámot és
az immunrendszer enzimatikus
kaszkádrendszerét, a komplement
rendszert, valamint lerakódhatnak
az apróbb erekben. A klinikai tünetek az allergiás reakciókhoz képest
később jelennek meg, szérumbetegség, gyógyszer-okozta szisztémás
lupus erythematosus (autoimmun betegség) vagy érgyulladások formájában.

A szenzitizációs fázis, vagyis az
immunológiai „fegyverkezés” klinikailag láthatatlan. Sokszor a „fegyverek legyártása” nem is vezet végül
„háborúhoz”, azaz az effektor fázis
kialakulásához az antigénnel való
többszöri találkozást követően sem.
Bizonyos esetekben a vélt „ellenség”
csendes „lefegyverzése” következik
be úgynevezett neutralizáló ellenanyagok „bevetése” révén; ilyenkor
tünetek megjelenése nélkül a gyógyszer hatástalanná válik.
Az eddigi vizsgálatok többnyire
MHC-allélok (génváltozatok) szerepét igazolták genetikai hajlamosító
tényezőként a gyógyszerek okozta
túlérzékenységi reakciók kialakulásában, bár ezek az eredmények kis
molekulasúlyú gyógyszerekre és
más mechanizmusú túlérzékenységre vonatkoznak. A nagy molekulatömegű gyógyszerek esetében több
leírt genetikai összefüggésre ma
még nincs elég bizonyíték, az eddigi
eredmények további megerősítő
vizsgálatra várnak.
A lényeges genetikai variánsok
vagy variánspanelek meghatározása
nemcsak a genetikai fogékonysággal
rendelkező betegek azonosítását teszi lehetővé (az ő esetükben az adott
gyógyszer elkerülése, vagy eltérő
szerkezetű, de hasonló hatású
gyógyszer alkalmazása a megfontolandó), hanem a túlérzékenységi reakciók kialakulásában érintett molekuláris utak azonosításával korszerűbb, az adott betegcsoport számára
jobban tolerálható gyógyszerek fejlesztése is lehetővé válik.
KUTSZEGI NÓRA
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BARÁTBÓL ELLENFÉL

Az Etna – különösen a helyi lakosoknak – nélkülözhetetlen társ, amely fantasztikus kitöréseivel
folyamatosan ámulatba ejti az embereket és még azt sem bánják, azt is elviselik, ha utána néha
takarítani kell, amikor vulkáni hamu és lapillidarabok lepik el a településeket. A Föld egyik legaktívabb t zhányója életet, munkát ad a gazdagon term földekkel és az élénk turizmussal, továbbá
riz egy hosszú kulturális örökséget. Mindennek alapján 2013 nyarán felkerült az UNESCO
Világörökség listájára. Csakhogy ez a hatalmas hegy egy aktív t zhányó, amely beláthatatlan
veszélyeket is jelent több százezer emberre.
Egy aktív vagy potenciáli2.
san aktív vulkán közelében
rész a lakosoknak ismerniük kell
a vonzó arc mellett a veszélyeket is,
mert a barátból könnyen ellenfél lehet. Boris Behncke és Marco Neri, a
cataniai Etna Obszervatórium tapasztalt vulkanológusai nem véletlenül fordítanak nagy figyelmet a lakossági fórumokra, ismeretterjesztő
előadásokra is. A szakemberek már
többször felhívták a figyelmet arra,
hogy az Etna kitörései egyre robbanásosabbá válnak. 1995 és 2001 között például több mint 150 alkalommal volt lávaszökőkút-kitörés, 2011 és
2013 között pedig majdnem ötvenszer zajlott paroxizmális kitörés. A
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2015. december eleji vulkáni működés ezeket az eseményeket idézte fel
,és nem kizárt, hogy egy újabb intenzív kitörési szakaszt nyit meg. A több
kilométer magasba jutó vulkáni hamuanyag veszélyezteti a légi közlekedést, amit jól ismerünk a 2010. tavaszi
izlandi vulkánkitörés óta.
A szicíliaiak azonban ezt már jóval
régebb óta tudják. 2000. április 26-án
több mint száz utassal indult el egy
utasszállító gép a cataniai reptérről,
majd rövidesen bekerült az Etna kitörési felhőjébe. Az éles vulkáni hamuszemcsék alaposan megrongálták a
gép szélvédőjét, a vulkáni hamu bekerült a hajtóműbe, ezért gyorsan
kényszerleszállást kellett végrehajta-

ni. A szerencsés kimenetelű eset óta
nem haboznak a helyi légi irányítók; a cataniai reptér az Etna nagyobb robbanásos kitörései nyomán
több-kevesebb időre mindig leáll.
Ezenkívül tudni kell azt is, hogy az
elmúlt évezredekben, mint például
Kr. e. 122-ben, voltak nagyon heves
robbanásos vulkáni eseményei is a
tűzhányónak, aminek újbóli bekövetkezését nem lehet kizárni. Azonban
ennél is nagyobb veszélyt jelentenek a
lejtőoldali lávaöntő kitörések.
Nyomozás a t zhányó alatt

Az Etna több törésvonal találkozásánál épült fel, és mint olvashattunk
róla, a keleti felén, a vulkáni kőzet-

10 km magas hamufelh az Etna felett
(FOTÓ: GIOVANNI POCINA)

tömeg alatt laza agyagos üledék
van. Az 1990-es években több szakember rámutatott arra,
hogy a hegy keleti és déli
oldala lassan csúszik lefelé, hasonlóan ahhoz, mint
ami a hawaii Nagy-szigeten zajlik, ahol a Kilauea
területe mozog az óceán
irányába és egy kiterjedt
hasadékzónát alakított ki
(most is e mentén zajlik
már több mint 30 éve folyamatosan a vulkáni működés).
A felvetés heves vitát
kavart, mígnem 2002
őszi eseményei világos
választ adtak a kétkedőknek.
2001-ben egy nagyon intenzív lejtőoldali kitörés zajlott az Etnán,
ami alaposan destabilizálta a vulkáni felépítményt. 2002 szeptemberében egyre több földrengés
pattant ki a Pernicana-törésvonal
mentén, majd október 27-én hoszszú repedések nyíltak fel és a vulkán keleti oldala jelentős mértékben elmozdult a Jón-tenger irányába. Néhány nap alatt több mint
2 méteres elmozdulás történt, ami
Négyszer csapott fel a színpompás
lávaszök kút
(FOTÓ: TURI CAGGEGI)

mintegy 2000 köbkilométer kőzettömeget érintett! Ehhez természetesen intenzív lávaömlés is társult, ami az alacsony tengerszint feletti magasságban számos turisztikai építményt rombolt le és

Új kráter alakult ki az
új délkeleti vulkáni kúpon
(FOTÓ: TURI CAGGEGI)

erdőterületeket semmisített meg.
2015 decemberében ismét a Pernicanatörészóna aktivizálódott, ami miatt
különösen nagy figyelem fordul most
az Etna által küldött minden jelre.
A vulkanológusok egyfajta nyomozómunkával igyekszenek feltárni a tűzhányó természetét, működésének jellemzőit, hogy előre jelezhessék a jövőbeli eseményeket.
Boris Behncke és Marco Neri hoszszan visszament a vulkáni kitörések
történetében, számszerűsítette a
felszínre jutott vulkáni anyag

mennyiségét és elemezte a kitörések
időbeli eloszlását. Mindezen adatok
birtokában a vulkán alá kell nézni,
hogy megértsük az okokat.
Lávafolyam csicseriborsóval

Az Etna legutolsó nagy
kitörése 1669-ben volt,
amikor a lávafolyamok
Catania városába is betörtek. E történetben nem
csak a vulkanológusok figyeltek fel egy el nem hanyagolható részletre. A
felszínre került lávában
gyakoriak voltak a centiméteres nagyságú földpátkristályok. A helyiek e
lávakőzetre e kristályok
megjelenése alapján a
„cicirara” nevet adták,
ami csicseriborsót jelent.
A szakembereknek azonban e megjelenés fontos üzenetet nyújt. Azt jelzi, hogy e hatalmas lávaöntő kitörés
során olyan magma jutott a felszínre,
amely hosszú időt töltött egy sekély
magmakamrában. Ez a felgyűlt, fejlett, kristályokban gazdag magma
teljes mértékben felszínre jutott, amit
alátámaszt az is, hogy a vulkán teteje
az 1669-es kitörés után beszakadt.
A kitörések száma ezt követően jó
száz éven át jelentős mértékben lecsökkent és csak 1763-ban aktivizálódott újra a tűzhányó. Behncke és Neri
kutatásai fényt derítettek arra, hogy a
vulkán működése 1865 óta ciklusokba rendezhető, aminek megvannak a
mélybeli okai. Az aktív ciklusokban
gyakoriak a lejtőoldali lávaöntő kitörések, továbbá a vulkáni szerkezet jelentős mértékben instabillá válik.
A XX. század második felétől az
Etna különösen aktívvá vált. Az
1991. december és 1993. március
között 472 napon keresztül zajló
vulkáni működés több mint 250
millió köbméter lávát öntött a felszínre, ezzel 1669 óta a legnagyobb
kitörés volt. Ezután két év szünet
volt a vulkáni működésben, ami
után 1995-ben újultak fel a kitörések és rövidesen elkezdődött az
„Ezredéves tűzijáték kitöréssorozat” a több mint száz látványos
csúcsterületi robbanásos kitöréssel,
egészen 2001-ig. Ezt követően egy
intenzív lejtőoldali lávaöntő kitörés
következett 2001 és 2003 között.
ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /3



81

Hátborzongató az Etna fölé
emelked kitörési felh
(FOTÓ: FRANCESCO CARDACI)

Úgy tűnik, hogy most egy vulkáni
ciklus közepén tartunk, és az eddigi
adatok alapján a szakemberek azt
várják, hogy egy hosszú hasadékok
felnyílásával járó, hatalmas lejtőoldali
lávaöntő kitörés zárhatja ismét ezt a
ciklust. Kérdés, hogy ez mikor következik be? 2016-ban, vagy néhány évvel később? Hol keletkezik majd ez a
hasadék, s mekkora földrengések
kapcsolódnak hozzá? Milyen tengerszint feletti magasságban indulnak el
a lávafolyamok? Mely települések
lesznek veszélyben? Sok-sok kérdés,
amire addig válaszolni kell.
Magmatározók sokasága

A vulkán működésének megértéséhez nélkülözhetetlen a felszínre
került anyag részletes vizsgálata,
mivel ezen keresztül láthatunk le
a magmatározó rendszerbe. A kőzettani és geokémiai kutatások
rámutattak arra, hogy a tűzhányó
instabilitásához hozzájárul az a
fontos tény is, miszeint az aktív
vulkáni ciklusokban egyre nagyobb mennyiségű magmatömeg
akad meg sekély, azaz néhány ki82
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lométeres mélységben. A kitóduló
gázok mennyiségéből számolva
úgy tűnik, hogy az Etna több
mint 10 kilométer mélyen lévő elsődleges mag matá ro zó jából felnyomuló
kőzetolvadék-„csomagoknak” csupán egynegyede
jut a felszínre, a többi különböző
mélységben megakad. Maren Kahl
fiatal német kutató még tovább
ment, és a kőzetekben gyakori
olivinkristályok összetételbeli változását elemezte mikrométeres
felbontással. Mindebből pedig rekonstruálta, hogy mi is zajlik a
felszín alatt, miként töltődnek fel
és keverednek a különböző időben
feljövő magmatömegek, továbbá
ami különösen fontos, ez mennyi
idő alatt történik, és mi indítja
meg a kitöréseket.
E kutatások rávilágítottak arra,
hogy a vulkán alatt nem egyetlen
nagy olvadékkal kitöltött magma kam ra van, hanem számtalan,
kisebb-nagyobb magmatározó.
Amen nyiben a gázokban gazdag
kőzetolvadék gyorsan tud feltörni, úgy a gázbuborékok nem szöknek el és a felszín alatt felhabzó
magmatest akár kilométeres magasságba jutó lávaszökőkutakat

táplál, ahogy ezt tette 2015. december elején is. Ellenben ha a
mozgása lassabb, akkor a kis sűrűségű gázok elhagyják és a magma
lelassulva végül megakadhat egy
sekély mag matá ro zó ban.
Az újabb és újabb magmatömegeknek persze nincsen hely, ami azzal jár, hogy egyre nagyobb nyomást fejtenek ki és domborítják fel
a vulkán felszínét. A vulkáni tömeg gyenge oldalait, mint például a
keleti és déli felét, könnyebben feszíthetik kifelé, ami további törések, repedések kialakulásával jár. Ez
pedig elvezethet egy olyan lejtőoldali kitöréshez, amely akár a teljes
magmatározó megcsapolásával jár,
azaz jelentős mennyiségű láva
ömölhet a felszínre. Kahl szerint
egy ilyen „utolsó csepp a pohárba”
magmafel nyomu lás csupán néhány
nappal előzi meg a kitörést. Nem
sok előjele lehet egy lejtőoldali kitörés megindulásának, de ez a néhány
nap is elég lehet a vul kanoló gusoknak, hogy több műszer adatait
együtt értékelve még figyelmeztethessenek. Szicília vulkánóriása
mindenesetre még mozgalmas eseménysort tartogat a jövőre nézve.
HARANGI SZABOLCS

KÖNYVSAROK
Vulkánlesen

Harangi Szabolcs könyvének második, javított és bővített kiadása minden, a természet iránt érdeklődő ember polcára kívánkozik. A szerző elismert vulkanológus,
a tűzhányók szakavatott ismerője, ez biztosítja, hogy a
könyvben a legfrissebb tudományos eredményekkel találkozhatunk. Másrészt
kitűnő ismeretterjesztő,
ami garantálja a közérthető megfogalmazást.
Könyvéből mindent
megtudhatunk a vulkánokról! Kiderül, hogy
már az sem túl egyszerű
feladat, hogy meghatározzuk, mit is nevezünk
egyáltalán vulkánnak.
Megismerkedünk a vulkáni kőzetekkel, megtudhatjuk, hogy ezekből miként olvashatók
ki a múlt eseményei. Izgalmas utazást teszünk
a Föld belsejébe és végigkísérjük a magma
útját a keletkezésétől a
felszínre kerüléséig. Mindezek megértését a jól felfogható leírásokon túl látványos fényképfelvételekkel és jól
átgondolt ábrákkal segíti a szerző.
A tűzhányók felszín feletti tevékenységét, a kitöréseket, azok típusait nyolc fejezeten át ismerhetjük meg.
Megtudhatjuk, milyen gyakran törhetnek ki a tűzhányók és milyen hosszan. Szemtanúk leírásait olvasva ismerkedhetünk meg például a felszínen iszonyú sebességgel lerohanó izzófelhőkkel, megérthetjük, mi hajtja
a sokszor óramű pontosságú lávatűzijáték-kitöréseket
és megtudhatjuk azt is, mi köze van a pliniusi-típusú
kitöréshez Frankensteinnek vagy Munch Sikoly című
képének.
A könyv utolsó harmadában egy szédítő időutazást teszünk a Kárpát-medencében, amely során megtudhatjuk, hogy az egyes földtörténeti korokban milyen vulkáni események zajlottak hazánk területén. Választ kapunk arra, miért törtek ki tűzhányók e területen, hol találjuk ezek emlékeit és benézhetünk a vulkánok alá is! A
könyv végén a szerző egy meghökkentő kérdést feszeget: vajon lehet még vulkánkitörés a Kárpát-Pannon
térségben? Az adatok azt mutatják, hogy a kérdés bizony nem is olyan abszurd, mint ahogy az elsőre látszik!
A GeoLitera által kiadott könyvet minden olvasó
örömmel veheti kézbe, aki egy kicsit is érdeklődik a vulkánok iránt és szeretné jobban megismerni a KárpátPannon térség tűzhányóit. A könyv megrendelhető a
GeoLitera Kiadótól vagy az Eötvös-pontokról. (Vulkánok – A Kárpát-Pannon térség tűzhányói. 2015, Szeged, 482
oldal, ármegjelölés nélkül)
BABINSZKI EDIT

Barangoló – tájházakkal

A folyamatosan bővülő szentendrei skanzen világhírű,
de országunk jó néhány többi ilyen kulturális intézménye sem szégyenkezhet tartalmas látnivalóival. Ha kicsiben is, de hozzájuk hasonlóan a népi építészet, tárgykultúra és életmód hagyományainak megőrzői hazánk sajátossága, a tájházak hálózata. Előbbiekkel szemben külön
értékük, hogy az eredeti helyszínen, átmentés nélküli
környezetben találhatók, dacolva a vályogfalakat, zsúptetőket stb. kikezdő idővel. Jó esetben még néhány, továbbra is lakott vagy nyaralónak használt „kortársuk” is
föllelhető körülöttük a faluban, a bútorok, használati
tárgyak egykori tulajdonosai közül még élnek a szomszédban. S ettől máris személyesebb, elevenebb a tájház
az őt felkereső számára, hiszen akár össze is futhat a gazdával: a megbarnult fotón játszadozó gyermeket vagy a
népviseletben délcegen álló
esküvői párt talán már soksok évesen és görnyedten,
de felismerheti a helyszínen
jártában-keltében, s meséltetheti. Ezt a közvetlen,
semmivel nem hasonlítható
élményt hiába is várnánk
egy skanzentől.
Simányi Frigyes könyve
azzal is patinánsabbá – és
hitelessé – tesz egy-egy bemutatott tájházat, hogy
olyan részletekre is felhívja
az olvasó figyelmét, amely
felett elsiklanánk a fotót
nézve vagy a helyszínen
felkeresve az épületet, holott ezek a népi építészeti
megoldások és stílusjegyek tették annak idején markánssá az adott épületet, adták ki egy-egy térség épített örökségének táj jelegét. Például a gazdasági udvaroknak a Kisalföldre jellemző elrendezése a hatalmas,
az országban itt fellelhető legnagyobb pajták mérete
miatt alakult egyedivé. S hogy miért emeltek errefelé
nagyobb pajtát, arra is magyarázatot kapunk a szerző
lényegre törő, szakszerű előadásában.
A kisméretű, szinte zsebben is elférő könyv jól használható útikönyvként, mivel az ábécébe szedett tájházak mindegyikénél pontos cím és telefonszám, illetve
nyitva tartás is szerepel. Sőt, kis keretben a tájházas falu egyéb nevezetességeire is felhívja a figyelmet: ha
már arra járunk, figyeljünk fel a falu pestisszobrára,
szégyenoszlopára, gyönyörű templomára, a határában
található ősborókásra stb. A jó minőségű fotók külön
kedvcsinálók a kirándulásra. Csak remélem, hogy a kiadó folytatja ezt a könyvsorozatnak induló igényes
kezdeményezést, s más régiókba is elkalauzol majd
bennünket. (Kisalföld – Tájházak, népi épületek, emlékházak. Cser Kiadó, 112 oldal, 2995 forint)
ALBERT VALÉRIA
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MADÁRLES
A TOJÁSBAN
Mi volt el bb: a tyúk vagy a tojás? – tették fel a kérdést
évszázadokon át filozófusok és természettudósok egyaránt. Az evolúcióbiológia egyre árnyaltabb és részletes
magyarázatot ad erre a bonyolult problémafölvetésre, mi
több, a tyúktojás az embriológiai kutatások jól bevált
kísérleti alanya lett.
madarakat – elsősorban a
házityúkot (Gallus gallus
domesticus) – elterjedten alkalmazzák modellállatként a mezőgazdasági, orvosi és ipari kutatásokban. A házityúkfajták tartása
egyszerű, háziasításuk és tenyésztésük nagy múltra tekint vissza. Magának a házityúknak az anatómiájáról
áról
ról és élettanáról
áról
ról fellelhető szakirodalom rendkívül kiterjedt. A
madárembriológiai kutatások mellett szól az is, hogy az embriók az
anyaállat testén kívül fejlődnek, így
számos olyan kísérlet elvégzése lehetséges – a műtéti eljárásoktól a
különböző kémiai anyagok szerepének tisztázásáig –, amely emlősembriók esetében nem vagy csak
nagyon nehezen kivitelezhető.

A

jen végbe. Így
gy a madárembriók a szervfejlődés
vizsgálatára is alkalmassá válnak, mivel az
embrionális szervek
kialakulása és a változások jellegzetességei
jól nyomon követhetők egy ilyen kísérleti
rendszerben.
Bár
ár számos nyilvánvaló különbség van a
madarak és az emberek embrionális fejlődése között, mégis sok
vonatkozásban jól használhatók a madárembriók az ember fejlődésbiológiai folyamatainak tanulmányozásáára, modellezésére is.

Háromnapos házityúkembrió
a meszes héjon nyitott „ablakban”

Ablakon keresztül
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Ivarszervi kiméria

A madárembriók vizsgálata során nyert eredmények hasznos kiegészítői lehetnek a humán
vizsgálatoknak. A tojásokon „ablakot” nyitva
az embriók könnyen
hozzáférhetők, fejlődésük egészen a kikelésig
nyomon követhető. A
kísérlet elvégzése után a
lyuk visszazárható, az
embriók pedig tovább
keltethetők. Sőt, arra is lehetőség nyílik, hogy az
egyedfejlődés e kezdeti
szakasza a meszes héjon
kívül, egy mesterséges
keltetőrendszerben men-

Visszakeresztezés

shonos fajta egyedei
az utódok között

Ha jobban megértjük a
madarak embrionális fejlődésének
ének genetikai szabályozási hátterét, az bizonyos
humán kutatásokat is előremozdíthat (szív- és érrendszeri betegségek, elhízás
stb.).
A madarakon végzett
embriológiai vizsgálatoknak eddig is jelentős hatása volt a fejlődésbiológiai
kutatásokra: madárembriók segítségével fedeztek
fel számos idegrendszeri
folyamatot, a végtagok
kialakulásának molekuláris alapjait, a jobb-bal
aszimmetria jelenségének

genetikai szabályozását stb.
Nagy szerepük volt annak
megértésében is, hogy mi módon vándorolnak és differenciálódnak a különböző eredetű sejtek az embrionális fejlődés során.
Az a tény, hogy a madárembrió könnyen hozzáférhető az embrionális fejlődés teljes időtartama alatt, egyben azt
is jelenti, hogy lehetőség nyílik
sokféle mikromanipulációs eljárás elvégzésére. A csirke- és
fürjembriókból életre keltett kimérák, illetve a GFP-t (Green
Fluorescent Proteint, azaz
zölden fluoreszkáló fehérjét)
tartalmazó transzgénikus
énikus
nikus csirkeembriók létrehozása rendkívül értékes technikai újításnak bizonyult a kísérletes
emxhgbriológiában, hiszen
ezeknek a módszereknek a
segítségével feltárhatóvá vált az
őssejtek sorsa az embriógenezis
során.
A madárembriónak mint modellrendszernek a jövőben is fontos
szerepe lesz az emberi betegségek
modellezésében, új kutatási megközelítéss lehet a humán egészség és jólét fenntartása, javítása érdekében.
Akár egy bioreaktor

Napjainkban a házityúk genomszekvenciája
ája már elérhető, ami további lehetőséget nyújt arra, hogy
kombinálni lehessen a klasszikus
embriológiai módszereket az új
funkcionális genomikai technikákkal. A házityúk tojása megfelelő
bioreaktor, vagyis olyan fermentációs rendszer, mellyel a tojásba egy általunk előre a csirke genomjába beépített génről (transzgénről) származó fehérjét is termeltetni lehet nagy
mennyiségben és az gyorsan kivonható.
A házityúkembrió mintegy ötvenezer differenciálatlan embrionális
sejtet tartalmaz a tojásrakás pillanatában. Ezek között megtalálhatók az
ősivarsejtek, szakszóval a primordiális
csírasejtek (PGC: primordial germ
cell, röviden PG-sejtek) is. A
csíralemezek
lemezek kialakulásának kezdetén ezek a PG-sejtek a csírakorong
egy kitüntetett helyére, a germinális
félholdba vándorolnak. Később, az

Házityúknak laboratóriumban fenntartott sivarsejt-tenyészete látható fényben (balra)
és immunfestve (jobbra; konfokális mikroszkópos kép, amelyen a zöld szín:
SSEA-1 festés, piros szín: sejtmagkép)

embrionális érhálózat kialakulását
követően, a félhold területéről belépnek a keringési rendszerbe. Egészen az utóbélig vándorolnak, ahol
elhagyják az ereket, és kemotaxis segítségével belépnek az ivarszervtelepekbe. Ezek után a fejlődő ivarszervekben várakoznak egészen az ivarérésig, amikor érett ivarsejtekké
fejlődnek.
A madárősivarsejteket a fejlődő
embrióból történő izolálást követően
sejttenyészetekben (in vitro) hosszú
ideig, akár több hónapig fent tudjuk
tartani. Ennek segítségével megsokszorozhatjuk az ősivarsejtek számát,
majd lefagyasztva azokat, megőrizhetjük a későbbi felhasználásig.
Sajátos vérvétel

A NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetében és a Haszonállat-génmegőrzési Központban folyó
kutatások célja egy olyan technológia adaptálása, amellyel a pri mordiális csírasejtek in vitro hosszú távon
fenntarthatók és fagyaszthatók. Ez
egyrészt lehetővé tenné az őshonos
fajtáink génbanki megőrzését, másrészt modellként szolgálhatna alapés alkalmazott kutatásokhoz. Hogy
miként?
A genetikai szempontból megőrizni kívánt madárfaj vagy -fajta megtermékenyített tojásait addig keltetjük, amíg bennük az embriók vérvételre alkalmas stádiumba nem ke-

rülnek (házityúk esetén ez 2,5 nap),
majd felnyitjuk a tojásokat és az
embriókból vért veszünk. A vérből
az ősivarsejtek elkülöníthetők és
sejttenyésztéssel felszaporíthatók.
Az így nyert sejtpopuláció lefagyasztható, majd szükség esetén a
fagyasztásból felolvasztott sejteket a
befogadó, recipiens embrióba juttatva ivarszervi kimérák egyedeit kaphatjuk. Ez utóbbiak olyan egyedek,
melyek testi sejtjei a befogadó embriótól származnak, azonban ivarsejtjeik között megtalálhatók az általunk injektált ősivarsejtek utódsejtjei is. Az ivarszervi kimérákat viszszakeresztezve, az utódok hordozni
fogják a megőrizni kívánt fajta genetikai állományát.
Jelenleg a kelést követő hőkezelés
következtében létrejövő molekuláris
változásokat és azok hatását vizsgáljuk a kezelt madarak utódjainak fejlődésére A klímaváltozás lehetséges káros hatásainak mérséklése, az alkalmazkodóképesség növelése az agráriumban
című pályázati projekt (CGIAR
CCAFS) keretében. A Haszonállatgénmegőrzési Központban (Gödöllő) folyó munka az Alternatív biotechnológiai módszerek bevezetése a magyar
in vitro baromfi- és nyúl génbank fejlesztése céljából című pályázathoz
kapcsolódik.
LÁZÁR BENCE
PATAKINÉ VÁRKONYI ESZTER
GÓCZA ELEN
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JAPÁNOK EURÓPÁBAN

EGY NYOLCÉVES
KÜLDETÉS EREDMÉNYE
1582. február 20-án indult el Nagaszaki kiköt jéb l az els hivatalos japán küldöttség Európába.
Évekig tartó útjuk során számos európai várost látogattak meg, ahol több, befolyásos európai uralkodóval is találkoztak. Napközben a városok nevezetességeit tanulmányozták, esténként pedig hivatalos fogadásokon vettek részt. Végül 1585. március 22-én érkeztek meg útitervük f célpontjába,
az Örök Városba, Rómába, a nyugati kereszténység központjába.

Rómában a jezsuita rend2.
házban kaptak szállást, ahol
rész Claudio Aquaviva, az ötödik általános rendfőnök fogadta
őket. A római pápai nemesek rendkívüli tisztelettel fogadták a távol-keleti követeket; nagyrabecsülésük és nemesi rangjuk elismeréseként Mancio
Itót megajándékozták Róma város
tiszteletbeli polgára címmel, és aranysarkantyús lovaggá avatták. A pápai
látogatás napján, Juliao Nakaura belázasodott, ezért csak a másik három
követ járult a pápa elé. A város nagy
örömmel ünnepelte a küldöttség
megérkezését; huszonöt bíboros, sok
püspök és számtalan főpap kíséretében, lovagok és lovas katonák gyűrűjében, harangzúgás és trombitaszó
mellett vonult a három, japán díszruhába öltözött, két szamurájkarddal
felövezett ifjú követ a Vatikánba.
Tiszteletükre elsütötték az Angyalvár háromszáz ágyúját is.
A pápa áldása

A japán követség első pápai kihallgatására 1585. március 23-án került sor,
amikor a gyengélkedő, közelgő halálát érző XIII. Gergely pápa ünnepélyesen fogadta a messzi földről érkezett látogatóit: ez volt az első hivatalos kapcsolat a nyugati kereszténység
feje és Japán között. A pápa a követeket a pápai palota Sala Regia termében fogadta, ahol általában csak a királyokat és az uralkodókat szokták
bemutatni. A pápai fogadáson felolvasták a keresztény daimjók – Arima
1582. január 8-án, Ótomo január 11én és Ómura január 27-én kelt – le86
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veleit olasz fordításban. Mancio Ito
japánul köszöntötte a pápát, Mesqiuta
fordította latin és olasz nyelvre. A
pápa érdeklődött az utazásukról, a
japán keresztények életéről és helyzetéről, majd elbocsátotta a követeket,
a beteg Nakaura kezelésével pedig
saját orvosát bízta meg. Néhány nappal később, április 3-án újból találkoztak, amikor átadták a pápának a
Biva-tó keleti partján épült Azucsi
kastélyról – Oda Nobunaga székhelyéről – a Kano Eitoku japán festőművész által festett képet, amelyet
Valignano kérésére készített. A személyes kihallgatás alkalmával a pápa
saját maga kalauzolta a fiatal követeket a pápai palotában, majd rendel-

kezett az ellátásukról, pénzt utalt ki a
kiadásaik fedezésére, és gyönyörű,
európai ruhákkal ajándékozta meg
őket. A következő napokban külön
pápai vezetőkkel tekintették meg
Róma nevezetességeit és a pápa által
különösen figyelmükbe ajánlott hét
templomot.
A pápa kedves fogadtatása és áldása
meghatározta a fiatal japán követek
jövőbeni életét. Mivel a pápa április
10-én elhunyt, az új pápa megválasztásáig Rómában maradtak, és részt
vettek V. Sixtus – az addigi Felice
Peretti di Montalto bíboros – beiktatásán. Az ünnepélyes ceremónián
Mancio Ito nyújtotta a vízzel telt
kelyhet a pápának, hogy a kezét ritu-

XIII. Gergely pápa fogadja a japán delegátust

álisan megmossa. A következő héten
pedig hivatalos kihallgatáson is fogadta a japán követeket, ahol biztosította őket nagyrabecsüléséről, egyben bőkezűen megajándékozta őket.
A várost 1585. június 3-án hagyták
el. Először Bolognán keresztül Velencébe utaztak, ahol részt vettek a
város védőszentjének, Szent Márknak az ünnepén. A következő napokban a dózse fogadást adott a tiszteletükre, majd vadászatra hívta a fiatal japán nemeseket. Látogatásuk
végén Jacopo Tintoretto megfestette
az arcképüket.
Noha még a francia és német udvarokba is meghívták a szokatlanul
népszerű követséget, idő hiányában a
hazautazás mellett döntöttek. Lisszabonba tértek vissza, ahol II. Fülöp
spanyol király a saját pénzén szerelt
fel egy hajót a visszautazásukra,
amely a San Felipe nevet viselte. A
hazafelé való utazás szintén nagyon
kalandosnak bizonyult: az első próbálkozáskor, 1586. április 8-án, a
kedvezőtlen szélviszonyok miatt
nem tudtak elindulni, csak 12-én érkezett a kellő széljárás. Szintén a rossz
időjárás miatt Mozambikban hét hónapig voltak kénytelenek maradni,
mivel csak szeptember elején érték el
a kelet-afrikai partokat, és a hajózás
csak augusztus közepéig volt lehetséges. Így csak 1587. március 5-én tudtak továbbindulni és május 29-én érkeztek meg Goába, ahol további egy
évet töltöttek. Itt csatlakozott volna
a Japánba tartó csoporthoz Alessandro Valignano, aki az indiai portugál
alkirály követeként Tojotomi Hidejosi
sógun meglátogatására készült. Időközben viszont a sógun a keresztények ellen fordult, így Valignano
csupán egy levelet küldött Makaóból. A fiatal japán nemesek küldöttsége 1590. július 21-én érkezett viszsza Nagaszaki kikötőjébe. A küldöttség visszaérkezése Japánban is
élénk érdeklődést keltett, hiszen a
követek az indulás elején még tizenéves koruk elején jártak, de mire
visszaérkeztek, már világlátott, sokat tapasztalt, komoly embereknek
számítottak. Számos daimjó és tisztviselő sereglett a követek fogadására, hogy első kézből nyerjenek információt a hosszú utazás alatt szerzett
nyugati élményekről és tapasztalatokról.

Róma a XVI. században

A küldöttség hazaérkezése

Nyolcéves európai küldetésükről személyesen és írásban is beszámoltak az
őket küldő japán uralkodóknak. A
sógunnal csak hosszas várakozás
után, 1591. március 3-án találkoztak.
A hivatalos fogadás nagyon ünnepélyes keretek között zajlott: a japán
követek a pápától kapott díszruhákban jelentek meg, mindkét részről
beszédek hangzottak el, de a találkozó csúcspontjának a négy követből
álló kvartett zenei előadása számított, amikor hárfán, hegedűn, lanton
és klavikordon nyugati zenét adtak
elő, végül a portugál alkirály ajándékát, egy arab csődört vezettek elő. A
sógun és a kísérete nagy figyelemmel hallgatta az előadást, és részletesen érdeklődött a hangszerek iránt.
Majd Tojotomi Hidejosi személyesen, kötetlen formában is fogadta
Itót, és tiszti rangot ajánlott fel a
hadseregében, de a Nyugatot megjárt követ ezt nem fogadta el. Noha
nem volt képes meggyőzni a sógunt,
hogy vonja vissza a keresztények ellen kiadott rendeletét, annyit mégis
sikerült elérnie, hogy néhány jezsuita Nagaszakiban maradhasson a
portugál közösség lelkipásztori ellátására. Itt Mesquitát nevezték ki a
jezsuiták elöljárójának, valamint a
portugál templom és kollégium
igazgatójának 1598 és 1611 között. A
sógun rendelete szerint a templomba
csak a portugálok járhattak, a japán
keresztényeket a házaikban keresték
fel a jezsuita atyák.

Az utazás egyes részletei, már 1590ben, latin fordításban is megjelentek
A japán követek küldetése a római Kúrián (De Missione Legatorum Iaponensium
ad Romanam Curiam) címmel Duarte
de Sande makaói jezsuita jóvoltából.
Később Luís Fróis is kiadta Az első
japán követség Európában (La Première
Ambassade du Japon en Europe) címen
az utazás részletes leírását.
Az európai élmények hatására a japán követek mind a négyen hivatalosan is csatlakoztak a jezsuitákhoz:
1593. július 25-én beléptek a Jézus
Társaságába. Először az amakuszai
noviciátusban készültek fel a jezsuita
szerzetesi hivatásra, majd, mivel 1597től kezdve erős keresztényellenes hangulat alakult ki a térségben és a keresztény misszionáriusokat hivatalosan kitiltották Japánból, 1601-ben
Mancio, Hara és Nakaura Makaóba
mentek teológiára. 1608-ban, Alessandro Valignano szentelte fel őket,
mint az első japán származású papokat.
A Keicsó-követség útja

Az elzárkózás (Szakoku) előtti utolsó
nagyobb követség 1613-ban indult el
Japánból. Haszekura Cunenaga
Szendai daimjójának megbecsült szamurája volt, noha apját korrupció
miatt halálra ítélték, de fia érdemei
miatt megkegyelmeztek neki, sőt a
japán-európai kapcsolatok első korszakában, a több mint két évszázados
elzárkózás előtt, az utolsó japán küldöttség: a Keicsó-követség vezetésével bízták meg.
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Haszekura portréja 1615-b l

A követség 1613. szeptember 15-én
indult el, az angol kalandor, William Adams vezetésével épült európai
vitorlás hajón. A küldöttséget főként
japán szamurájok és kereskedők alkották, mintegy 180 fő, amelyhez
40 európai (spanyol és portugál) legénység csatlakozott. Az utazás kicsit rendhagyó módon, nyugatról
keletre történt, a Csendes-óceánon
keresztül először Új-Spanyolországot (a mai Mexikót) érintették, majd
az Atlanti-óceánon keresztül érkeztek Európába.
A japánok 1614. október 5-én értek
partot a spanyolországi Sanlúcar de
Barramedaban, ahol Medina Sidonia
herceg fogadta őket, majd október
23-án Sevillába érkeztek, ahol az ünnepélyes fogadtatásra a követség 30
japán testőrrel, 12 íjásszal és alabárdossal vonult be a keresztény Don
Tomas kapitány vezetésével, aki egy
japán keresztény vértanú fia volt.
Madridban 1615. január 30-án találkoztak III. Fülöp spanyol királlyal,
akinek átnyújtották a japán daimjó
levelét, amelyben egy kereskedelmi
szerződés megkötését javasolták.
A követség nyolc hónapig maradt
Spanyolországban, mielőtt Itália felé
88
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folytatták útjukat három
spanyol fregatt fedélzetén. A
rossz időjárás miatt kikötöttek a francia Sant-Tropezban, ahol a nemesség vendégelte meg a japán küldöttséget.
A japán követséget 1615
novemberében V. Pál pápa
többször is fogadta, amikor
Haszekura átadta a pápának
a két, aranyozott betűkkel
írt, japán és latin nyelvű, a
kereskedelmi szerződések
megkötésére irányuló kérelmet, melyeket ma a Vatikáni Levéltárban őriznek.
A japán levelet maga a japán daimjó írta, a latin fordítást pedig Luis Sotelo készítette. A pápa keresztény
misszionáriusok küldését
szorgalmazta, de a kereskedelmi szerződés ügyét a
spanyol király belátására
bízta. Haszekurát tiszteletbeli római polgár címmel
tüntette ki, az oklevél ma
Szendaiban látható.
A követség 1617-ben visszatért
Spanyolországba, de a spanyol király elutasította a kereskedelmi
szerződés megkötését, mivel tudomására jutott, hogy már 1614-ben
betiltották a keresztény hit terjesztését Japánban, a misszionáriusokat
halálbüntetés terhe mellett kitiltották az országból, a japán keresztények ellen pedig véres, megsemmisítő hadjáratot indítottak. A japán
küldöttek nagyobb része 1619-ben
visszaindult hazájába, de egy jelentősebb számú japán kolónia a Sevilla
melletti Coria del Rio városban maradt, ahol a mai napig élnek a Japon
nevű családok leszármazottjai.
Haszekura 1620-ban tért vissza
hazájába, a meghiúsult spanyol kereskedelmi szerződés ellenére a későbbiekben is támogatta az európai
kapcsolatokat, és nem megbízható
értesülések szerint haláláig titokban gyakorolta keresztény hitét. A
bezárkózás, az elszigetelődés évszázadai alatt feledésbe merült
Haszekura élete és tevékenysége, de
1873-ban az Ivakura-követség felelevenítette, majd folytatta Haszekura
munkásságát.
BIKFALVI GÉZA

ÉT-ETOLÓGIA
Az életkorral változik
az ürgefütty

Olyan nappali aktivitású üregásó
rágcsálókra, mint a hazánkban is honos európai ürge, számtalan ragadozó leselkedik. Az állatok a ragadozó
közeledtét éles füttyel jelzik, ezzel
figyelmeztetve a fajtársakat, akik
így nagyobb eséllyel megmenekülhetnek. A fütty tehát adaptív és sokféle üzentet hordoz, mind a közelgő
veszélyről, mind a jel adójáról. Nagy
egyedi variabilitást mutat, de általában egy kevésbé dallamos első és egy
dallamosabb második frázisból áll.

A hazánkban is honos fajról még
néhány évvel ezelőtt is azt gondolták
a kutatók, hogy a fiatalok vészjelzése nem különböztethető meg a felnőtt egyedekétől, bár kisebb testméretük miatt magasabb frekvenciákat
vártak volna.
A közelmúltban állatkertekben
végzett vizsgálatok lehetővé tették
az egyedek jelölését és a hangok ismételt regisztrálását. Az azonos
egyedektől fiatal és felnőtt korban
felvett hangok akusztikai elemzése
meglepő eredményeket hozott. Kiderült, hogy a fütty az első hibernációt követően megváltozik. Az első
strófa rövidebb lesz, a második, dallamosabb rész pedig magasabbá válik. Azt, hogy az egyedi variabilitás
hátterében mi áll, és hogy a vészhang korral való ilyetén változása
pontosan mivel magyarázható, még
nem tudják a kutatók.
BILKÓ ÁGNES

ADATOK ÉS TÉNYEK
A jóléti országrangsor
alakulása 2015-ben

A Legátum Intézet (Legatum Institute) londoni székhelyű nemzetközi
kutatóintézet, amely tavaly novemberben immár hetedik alkalommal
tette közzé a világ országaira számított jóléti rangsorát. A rangsor egyik
alapvetése, hogy a jólét tágabban értelmezendő, mint csupán az anyagi
javak fogyasztása, felhalmozása; egyszerűen fogalmazva azt kívánja meghatározni, hogy mely országokban jó
élni. Az országok sorrendjét a jóléti
index értéke határozza meg, amit 89
A jóléti rangsor részindexeiben legjobban
teljesít országok, 2015

A részindex neve

Ország

Gazdaság

Szingapúr

Vállalkozói környezet

Svédország

Kormányzat

Svájc

Oktatás

Ausztrália

Egészségügy

Egyesült Államok

Nemzeti és személyes
biztonság

Hong Kong

Személyes szabadság

Kanada

Társadalmi t ke

Új-Zéland

mutató alapján számítanak ki. Az élet
hasonló területeire vonatkozó mutatókból részindexeket képeznek, amelyekből nyolcféle van. Országrangsorok
a részindexekre is rendelkezésre állnak,
amelyekből megállapítható, hogy az
egyes országoknak a jólét szempontjából mely területek jelentik az erősségeit és melyek a gyengeségeit. A
rangsor 2012-től már 142 országot
tartalmaz, 32-vel többet, mint a
2009–2011. években. Legújabban a
vizsgálatba bevont országok a világ
népességének 96 százalékát, a gloA Legátum Intézet jóléti rangsora, 2015
bális GDP-nek pedig 99 százalékát
tették ki.
Az el z
A jóléti rangsort a publikálás kezdeévi rangsorban
Helyete óta, azaz 7 éve Norvégia vezeti. Az
Ország
elfoglalt
zés
összesített rangsorra pillantva láthahelyezés
tó, hogy Norvégián kívül a többi
északi állam (Dánia, Svédország,
1
Norvégia
1.
Finnország) is jól teljesített, s a szintén
2.
Svájc
2.
ebbe az országcsoportba tartozó Izland pedig a 12. volt. Megjegyzendő
3.
Dánia
4.
azonban, hogy az északi államok
munkaerőpiaci folyamatai a pénz4.
Új-Zéland
3.
ügyi válság konszolidálódásával ked5.
Svédország
6.
vezőtlenebbül változtak, mint például az angolszász országoké.
6.
Kanada
5.
Az első tíz ország többsége európai
és mindegyik a nyugati civilizáció7.
Ausztrália
7.
hoz tartozik. A hét legnagyobb fejlett
8.
Hollandia
9.
ország (G7-ek) közül egyedül Kanada került be az első tíz ország közé, a
9.
Finnország
8.
további tagországok közül az Egyesült Államok a 11., Németország a
10.
Írország
12.
14., az Egyesült Királyság a 15., Japán
a 19., Franciaország a 22., Olaszország pedig a 37. Kanadával kapcsolatban egyébiránt a
részindexek rangsorában megfigyelhető, hogy ott a legmagasabb a személyes szabadság mértéke a világ országai
közül. Ez azzal párhuzamosan alakult így, hogy a lakosság ebben az országban a legtoleránsabb a külföldiekkel
szemben, a megkérdezettek 92 százaléka a gondolta úgy,
hogy a hazája jó hely a bevándorlók számára, amely arány
világrekordnak számít.
Következő cikkünkben Magyarországnak a jóléti rangsorban elért helyezését vizsgáljuk meg.
HERZOG TAMÁS
Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Ösztrogénszenzort
fejlesztettek ki

z ösztrogén az egyik legfontoA
sabb női hormon, amely nemcsak a női szervezetre van hatással,

hanem a környezetbe kikerülve például a vízi élőlényekre is. Új-zélandi kutatók kifejlesztettek egy olyan
szenzort, amely akár a szennyvízben is képes kimutatni az ösztrogén
jelenlétét. A Journal of Vacuum Science and Technology B nevű szakfolyóirat hasábjain bemutatott szenzor már alacsony koncentrációban
is képes kimutatni a hormonhatású
vegyületet, sőt egyszerű felépítése
és kis energiafogyasztása miatt akár
terepi körülmények között is használható.
Az ösztrogénszenzor úgynevezett
aptamereket, azaz a DNS apró töredékeit használja az ösztrogén kimutatására. A megfelelő aptamert
Hivatalosan is
teljessé vált
a periódusos rendszer
7. sora
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különféle DNS és RNS
szekvenciákból kiindulva választották ki a kutatók: azt a DNS darabot
szaporították fel, amely a
legjobban kötődött a kiválasztott célmolekulához.
Amint megtalálták a célmolekula szempontjából
legmegfelelőbbnek
tartott nukleotidszekvenciát,
akkor ennek előállítása
a molekuláris biológusoknak már nem jelentett nagy kihívást. Ken
McNatty, a wellingtoni Victoria
Egyetem professzora volt az első, aki
az ösztrogénhez kötődő aptamereket
kifejlesztette. Natalie Planck és munkatársai ezt az aptamert kötötték egy
karbon nanocsövet tartalmazó tranzisztorhoz. (Utóbbi ugyanúgy működik, mint egy hagyományos tranzisztor, csak szilícium helyett szén
égy új elem hivatalos elismeréN
sével kiegészült, s ezáltal teljessé vált az elemek periódusos rendszerének 7. sora. A négy új elem

nanocsövet tartalmaz.) A Planckék
által létrehozott prototípust először
egy olyan pufferoldatban tesztelték, amelynek tulajdonságai nagyon
hasonlítanak a különböző biológiai
eredetű folyadékok jellemzőihez.
Az első teszteknél még két különböző hosszúságú aptamert tartalmazó
szenzort vizsgáltak. A rövidebbik
aptamer 35, a hosszabb 75 egység
rendszáma és (egyelőre ideiglenes)
elnevezése: 113 Ununtrium (Uut);
115 Ununpentium (Uup); 117 Ununseptium (Uus) és 118 Ununoctium
(Uuo). A végleges elnevezésekre a
későbbiekben az elemeket mesterségesen elsőként előállító kutató-

hosszú volt. Végül a rövidebb változat mellett döntöttek, mivel ez
volt az, amellyel ösztrogén jelenlétében a tranzisztor elektromos jelet
bocsátott ki. Később kiderült, hogy
vízben a hosszabb aptamert tartalmazó tranzisztor is jelet ad, de ez
biológiai eredetű mintákban már
nem működik. A kutatók most azon
dolgoznak, hogy minél komplexebb
mátrixokban tanulmányozzák az
ösztrogénszenzor működését. Elsőként vizeletmintákból próbálják
kimutatni a női nemi hormon jelenlétét az általuk fejlesztett eszközzel.
További terveik között szerepel az
is, hogy a kimutatható molekulák
körét bővítsék, vagyis az ösztrogén
mellett más vegyület detektálására
alkalmas szenzort is kifejlesszenek.
Natalie Planck szerint a szenzorok
alkalmazásának az a legnagyobb
előnye, hogy sokféle vegyület kimutatására kialakítható a megfelelő
szenzor, illetve az, hogy az így létrehozott szenzorok az adott molekulára nézve szelektívek.
(eurekalert.org)
csoportok tehetnek majd javaslatot. A mostani hivatalos elismerést
az ebben illetékes két nemzetközi
szervezet, a Nemzetközi Elméleti
és Alkalmazott Kémiai Szövetség
(International Union of Pure and
Applied Chemistry: IUPAC) és a
Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Fizikai Szövetség (InternaInternational Union of Pure and Applied
Physics: IUPAP) nevezéktanban
illetékes szakbizottságai képviseletében Mark C. Cesa, a IUPAC elnöke jelentette be.
A négy elemet egyébként már
évekkel korábban sikerült előállítani, létezésüket és tulajdonságaikat pedig már többszörösen (más
kutatócsoportok is) igazolták. A
hivatalos elismerés azonban egy
meglehetősen bonyolult és hosszadalmas eljárás.
A 113-as rendszámú elemet Japánban, a 115-ös, 117-es és 118-ast
pedig orosz--amerikai együttműködésben, a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet és a Lawrence
Livermore Nemzeti Laboratórium
munkatársai állították elő. Így az
elemek végső elnevezésére ők tehetnek majd javaslatot.
(Sci-News)

A lemeztelenített
fekete lyuk rejtélye

ai ismereteink szerint szinte valaM
mennyi (ha nem az összes) galaxis
szívében ott lapul egy szupernagy tö-

feljebb néhányszor tíz Nap-) tömegű
csillagok összeomlásakor keletkeznek,
illetve a galaxisok belsejében meghúzódó szupernehéz fekete lyukaké,
amelyeknek tömege sokmillió naptömegtől akár milliárdnyi naptömegig
is terjedhet. Elméletileg régóta feltételezik a kettő közti átmenetet jelentő
közepes méretű fekete lyukak létezését is, amelyek tömege 100 és 1 millió
naptömeg közötti lehet, ám az időről
időre felröppenő hírek ellenére ilyet
még nem sikerült bizonyíthatóan
kimutatni. Leginkább az ultrafényes
röntgenforrások között gyanítanak
ilyen jelölteket.

megű fekete lyuk, amelyet általában
csillagok sűrű raja vesz körül. Sőt, már
mintegy tucatnyi galaxisban kettősöket is felfedeztek. Most egy csillagászcsoport azonban nem várt jelenséggel
szembesült: olyan fekete lyuk-párra
bukkantak, amelynek egyik tagja
szinte teljes „kíséretét” elveszítette, s
mondhatni lemeztelenítve, magányosan álldogál párja mellett. A kutatók a
felfedezésről az Astrophysical
Journal-ben számoltak be.
Egyelőre csak feltételezéseik vannak, hogyan veszíthette el népes kísérőseregét. Illetve az az izgalmas
lehetőség is felmerült,
hogy esetleg az eddig
csak feltételezett közepes
méretű fekete lyukak
egyik első hiteles képviselőjére bukkantak.
A szokatlan páros tőlünk
1,3 milliárd fényévre, a
Nagy Medve (Ursa Major)
csillagképben látható SDSS
J1126+2944 katalógusjelű objektumban található,
amely két galaxis összeolvadásával jött létre. A kutatócsoportot vezető Julie
Comerford, a Coloradói Az SDSS J1126+2944 galaxis kompozitképe a Hubble- rtávcs
Egyetem (Boulder)
Boulder)) csilla- látható (fehér) tartományban és Chandra robszervatórium
gásza és munkatársai még röntgentartományban (lila) készült felvételeib l. A röntgenképen
tavaly fedezték fel a NASA jól látható a két fekete lyuk környezetének intenzív sugárzása.
Chandra röntgenobszer(KÉP: HST; CHANDRA X-RAY OBSERVATORY/NASA)
vatóriumának felvételén, a
nála jóval nagyobbnak tűnő, és a szoComerford szerint az SDSS
kásos népes csillagkísérettel bíró társa J1126+2944-ben felfedezett szokatlan
mellett szerénykedve, tőle mintegy fekete lyuk esetleg egy az átlagos ga7000 fényév távolságban. A nagyob- laxisoknál százszor kisebb törpegalaxis
bik fekete lyuk kísérőinek száma mint- központi fekete lyuka lehetett, amely
egy 500-szorosa a kisebbének.
így arányosan két nagyságrenddel kiComerford szerint lehetséges, hogy sebb. A mai helyzet pedig akkor jött
a két galaxis évmilliókkal korábban létre, amikor ez a törpegalaxis egy
végbement ütközése ment olyan mó- normál méretű galaxissal ütközött. Ezt
don végbe, hogy a kisebbik fekete lyu- a következtetés azonban sokan vitatkat lepucérította. Ám nem zárható ki ják, implicite ugyanis azt a feltételezést
az sem, hogy eleve más jellegű fekete tartalmazza, hogy a törpegalaxisok
lyuk volt. (A Chandra megfigyelései- belsejében közepes méretű fekete lyuből sajnos a fekete lyukak tömege nem kak vannak. Ezt azonban eddig semhatározható meg.)
mi sem támasztja alá, miközben maga
A fekete lyukaknak eddig két jól az ütközés is magyarázhatja, hogyan
megkülönböztethető osztályát sikerült veszítette el csillagkísérőit a páros kiazonosítani. Az egyik a csillagméretű sebbik tagja.
fekete lyukaké, amelyek nagy- (leg(news.sciencemag.org)
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Új eljárás
si hidrogénfelh k
feltérképezésére

világ legnagyobb földi távcsöveA
ivel és újfajta mérési eljárással
vizsgálták csillagászok a korai Vi-

lágegyetem ősi, hűvös hidrogénfelhőit. Eredményeikről az Amerikai
Csillagászati Társaság januári, a floridai Orlandóban rendezett közgyűlésén számoltak be.
A kutatást vezető Jeff Cooke,
a Swinburne Műszaki Egyetem
és John O’Meara, a St. Michael’s
College csillagász-professzorai ősi
hidrogéngázfelhőket, az úgynevezett csillapított Lyman-alfa
fa rendszereket (DLAs) vizsgálták. Ezek
tartalmazzák a Világegyetem teljes
hidrogéngázkészletének túlnyomó
részét, amelyből a feltételezések szerint a ma körülöttünk látható csillagok és galaxisok anyaga is származik.
A DLAs felhőkben jelenleg csak
mérsékelt ütemű csillagképződés
folyik, ezért saját fényük túl halvány ahhoz, hogy megfigyeljék
őket. Ehelyett olyankor észlelHarminc év után
szabadult a kesely

arminc év fogság után szabadon
H
engedtek egy hím kaliforniai
kondorkeselyűt. A madarat azért
fogták be az amerikai vadvédelmi
szolgálat munkatársai, hogy megmentsék a fajt a kihalástól.

Az AC–4 jelű keselyűt 1985-ben,
körülbelül 6 éves korában fogták be.
A nagyjából 35 éves tenyésztési program alatt a hím harminc kis kondort
nemzett. Nagyon úgy tűnik, hogy ő
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hetők, amikor egy távoli
kvazár látóvonalába esnek,
ekkor ugyanis jellegzetes
hullámhosszakon (ezek a
hidrogén Lyman-alfa vonalai) nyelik el a kvazár sugárzását. Korábban ez volt az
egyetlen módszer a feltérképezésükre.
Jóllehet a kvazárok rendkívül fényes objektumok, ám
hatalmas távolságuk miatt Fantáziakép a látóvonalba es galaxisok fényének
csaknem pontszerűnek látelnyelésén alapuló új eljárásról
szanak, (látszólagos átmérőKÉP: ADRIAN MALEC/MARIE MARTIG
jük csupán a fényév töredékét
teszi ki). Ezért is vetődött fel az az pedig az eljárás tovább finomítható, és
elképzelés, hogy talán a látóvonalba az adatok mennyisége pedig a sokszoroeső, közelebbi, és ezért számunkra sára növelhető.”
jóval nagyobb felületet mutató gaA galaxisokon alapuló új eljárással
laxisokat is fel lehetne erre a célra a látóvonalba eső galaxisok fényéhasználni.
nek elnyeléséből a 3D tomográfiá„Ehhez persze előbb alaposan meg hoz hasonló rétegfelvételek nyerhekell ismerni a szóbajöhető galaxisok tu- tők, amelyekből minden eddiginél
lajdonságait, ami a jelenlegi legnagyobb pontosabban rekonstruálható az ősi
felbontású földi távcsövek, mint például hidrogénfelhők eloszlása a korai
a hawaii 10 méteres Keck távcső, vagy a Univerzumban. „Ez ismét egy lépéschilei VLT 8 méteres távcsöve, hosszú sel közelebb visz a galaxisok kialakuexpozíciós idejű meg figyekléseivel érhe- lásának és fejlődésének megértéséhez”
tő el – mondta Cooke. – A következő – összegezte O’Meara.
generációs, még nagyobb távcsövekkel
(ScienceDaily)
mentette meg a faját, hiszen
a nyolcvanas években AC-4
egyike volt a még életben lévő
23 példánynak.
A szakértők szerint a madarak pusztulásának fő oka
az ólommérgezés volt. Mivel
a három méter szárnyfesztávolságú állatok dögevők, a
kilőtt állatok teteméből lakmározó példányok gyakran
lenyelték a mérgező ólomlövedékeket is, amelyeket a vadászok használtak. A kaliforniai törvényhozók 2013-ban
döntöttek arról, hogy 2019-re
fokozatosan kivonják a forgalomból a vadászatra használt ólomgolyókat. Az idén,
hála a tenyészprogramnak,
biológusok 19 keselyűfészket
figyeltek meg, többet, mint
bármikor az elmúlt években.
A tudósok reményei szerint
a nyomkövetővel megjelölt
AC–4 még a párzási időszak
vége előtt talál magának társat, hogy további keselyűfiókákat nemzzen.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadó Science in fiction cím sorozatában látott napvilágot
Harald Voetmann: Plinius szerint a világ cím kötete. Ebben olvasható,
hogy a címszerepl gyakori orrvérzését a következ kkel kezelték: …
(vízsz. 1. és 40, függ. 6.). A megfejtést beküld k között a kötet 5 példányát
sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2016. január 26-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46.
heti számunkban elkezd d 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglalkozó költ nk
nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves
el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Plinius gyakori orrvérzését ezzel is kezelték. 10.
Balkezes, tájszóval. 11. Tartós ínség. 12. Gotovac kópé operah se. 13.
Ing és heged része! 14. Papírlap szélei! 15. Víz tetején ide-oda mozgó.
17. FC ...; portugál labdarúgócsapat, Lipcsei Péter is volt a játékosa. 19.
Bels reform! 20. Ózdhoz tartozó település. 22. Kórus. 23. Ivóvízcsap. 27.
Rosszra szoktat. 30. Ágnes egyik beceneve. 33. A kén és az urán vegyjele. 35. Fundamentum. 36. Becézett Ábel. 38. Szándékra vonatkozó.
40. Az orrvérzést kezel másik szer és eszköz nevének els része.

24. Becézett Aranka. 25. Tárkányi ...; táncdalénekesn . 26. Kett n áll!
28. Term réteg. 29. Pápaszemes egyiptomi kígyó. 31. Mákfej. 32. Római
politikus, Karthágó esküdt ellensége (Marcus Portius). 34. Idegen eredet
el tag: környezet-. 37. Kezdeti izgalom! 38. Azonos zenei hangok. 39.
Rangjelz el tag.

FÜGG LEGES: 1. Tartalék játékos. 2. Westernfilmek csillagot visel
alakja. 3. Egyiptomi napisten. 4. A pincébe. 5. Hosszú kétjegy bet . 6.
A másik szer és eszköz nevének második része. 7. ... Ono; énekesn ,
képz m vész, John Lennon özvegye. 8. Vége az örömnek! 9. Cip t ny .
13. Becézett Eleonóra. 16. Kúp alakú, bazaltsapkás tanúhegy a Tapolcaimedencében. 18. Római katolikus, röv. 21. Helység Kisbér közelében.

Az 50-ik heti keresztrejtvényünk megfejtése: KOZMOSZ, BUDDHA,
KÉK DUNA, AMETISZT, KORONA. A mák cím könyvet (Cser
Kiadó) nyerte: Búsné Pap Judit (Szentendre), Havasi Tamás (Nyírbátor), Kovács Klára (Csurgó), Papp Lajos (Körösladány) és Szántói Zoltán (Sümeg). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán
küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

Megjelent
a Természet Világa
januári száma

2016. február 27.
Jelentkezési határid : 2016. január 25.
Pótjelentkezési határid : 2016. február 15.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
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ÉT-IR ÁNY T

Bánsághy Nóra rovata

A f város szíve
A Belváros Budapest
egyik legrégebbi városrésze, amely a sok változás ellenére is megőrzött valamennyit a századforduló hangulatából és középkori városszerkezetéből. A második világháború okozta károk, majd a szocializmus idején a
modernizmus szellemében épült objektumok, valamint a
metró is sokat alakítottak a környék arculatán. A Belváros, amellett hogy a moziba, színházba, múzeumba és kávéházba járás több mint száz éves helyszíne, történelmi
eseményeknek és egyéni történeteknek egyaránt színtere.
A Budapest Belváros: közös terek személyes nézőpontból című, a Puskin mozi mellett található Projekt Galériában január 30-ig nyitva tartó kiállítás a pesti Belváros elmúlt
száz évét privát felvételeken keresztül mutatja be multimediális
formában. A családi
archívumokból, valamint szenvedélyesen fotózó és filmező amatőröktől származó felvételek egyszerre várostörténeti dokumentumok és személyes emlékek. A történetek – az időrendiség igénye nélkül – a városrészre
jellemző élmények és adottságok mentén keresztezik
egymást, vagy futnak akár egy élet hosszán át párhuzamosan.

Megmentjük sapát
Rónai Éva a hazai textilművészet
meghatározó egyénisége. Munkáit
a rendkívül időigényes, nagy türelmet, fizikai állóképességet és koncentrációt igénylő francia gobelintechnikával készíti, álló szövőszéken. A gobelin tradicionális technikája, és biblikus-mitikus témaválasztásai ellenére alkotásai
megdöbbentően realisztikusak, motívumaik és szereplőik
– gyakran családtagjai – a
mához, a jelenkor eseményeihez, történéseihez
kötik őket. Állatfigurái jelképek és emberi tulajdonságok hordozói; a műveken
rendre „igaz mesékben”
bukkannak fel. Rónai Éva
gobelinjeit a kritikus állásfoglalás és a szelíd humor,
időnként fanyar irónia teszi ízig-vérig kortárs művészetté.
Óbudai, Megmentjük ősapát című kiállítása harminc év munkásságára tekint vissza, de legújabb, a közelmúltban befejezett műveit is láthatják majd a nézők.
Művei február 14-ig láthatók az óbudai Budapest Galériában.
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Japán hangok
Budapest eddigi egyik
legnagyobb szabású japán
kortárs képzőművészeti
kiállításának ad otthont a
Trafó Galéria, amely ezúttal a japán hangművészetre koncentrál és a japán kultúra
hanghoz való viszonyát vizsgálja.
A Hangjaink című kiállítás művészei a mindennapi
környezet és élettér keltette természetes hangok iránti
érdeklődésből hozzák létre munkáikat, amelyek a zeneiség és a zajok esztétikai vonatkozásait mutatják meg.
John Cage és a Fluxus mozgalom hatására Japánban több
képzőművész generáció
számára vált relevánssá
a zaj kérdése, amelynek
feldolgozásában az irónia, a használati tárgyak
átértelmezése és néha az
abszurditás is fontos szerepet játszik. A japán kiállítók munkái az érzékszervek
közötti kapcsolatról, a környezet nem csak vizuális értelmezéséről és a hang intellektuális felfogásáról szólnak. A tárlat január 31-ig látható.

A fák újéve
A faültetés szimbolikus jelentőségéről, a zsidók fákkal kapcsolatos hagyományairól és környezetünk védelmének visszásságairól mesélnek Gosztola Kitti, Klima Gábor és Tranker
Kata legújabb munkái, amelyek a Bálint Ház most nyíló,
A fák újéve – avagy Silvaphi lia, a fák szeretete című tárlatán láthatók.
A február 15-ig látható kiállítás apropója a fák újéve,
azaz a Tu Bisvát ünnepe, amely nemcsak a vallásos zsidók számára fontos, hanem a környezetvédelem szempontjából is nagy jelentősége van. A természeti környezet és az emberi közösségek aktuális kérdéseit társadalmi jelenségek mentén kutató három művész – a Stúdió

Galéria 2014-es Antropoflóra
című kiállítása, illetve az
Off Biennálé után immár –
harmadik alkalommal rendezett közös tárlatot.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Tasmán ördög és onkológia
1996-ban a kihalástól fenyegetett tasmán ördög
állományának 90 százaléka elpusztult. A tasmán
ördög pofarák betegsége 100%-os hatásfokkal
ölte meg e ragadozókat. A 2003-ban megalakult
Mentsük meg a tasmán ördögöket! elnevezés
program képesnek látszik arra, hogy egy faj széles
kör , államilag és társadalmilag támogatott kutatását és megmentését véghezvigye.
Andrássy Gyula politikai pályakezdése
Az els közéleti szereplésére 1845 szeptemberében került sor, Zemplén megye közgy lésén,
amikor letette a táblabírói esküt. Éppen abban az
esztend ben, amikor a bécsi udvar az adminisztrátori rendszer bevezetésével a legveszélyesebb
támadást intézte a megyék ellen.
Hollywoodi olimpia
Los Angelesben
2014. december 8-i ülésén fogadta el a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 elnevezés
programját, amely többek között az egyszer bb,
kisebb olimpiákat támogatja. Egykor ennek a szellemében például Stockholm (1912), Antwerpen
(1920) vagy éppen Helsinki (1952) is rendez lehetett. Ám hol kezd dött a „megaolimpiák” korszaka?

KITAIBEL
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A hátlapon

Az erdei fülesbagoly
Leggyakoribb fészkelő bagolyfajunk
az erdei fülesbagoly (Asio otus). A teste
varjúnagyságú, de tömzsi. A nagyfejű
fülesbagoly tollfülei nincsenek összefüggésben a hallásával, hanem valószínűleg
egymás felismerését szolgálják. Éjszakai
életmódjában nagy sárga szemei és valódi hallása segíti. Fülnyílásai a koponyája
két oldalán, de nem egy síkban helyezkednek el, ami miatt a rágcsálók neszezését könnyebben be tudja határolni.
A fészeképítésről az evolúció során
leszokott, többnyire varjak, szarkák
elhagyott fészkeiben vagy faodúkban
költ. Újabban városokból jelzik, hogy
nem használt erkélyeken is talál költőhelyet, 4–6 tojását ruhaanyagra vagy
virágláda földjére rakva. Településeken
amúgy is jól érzi magát, mert különös szokása, hogy biztonságosnak vélt
helyeken telente kisebb-nagyobb csapatai nappaloznak fákon. A házak közt
széltől és hidegtől valamennyire védelmet élvez, nappal alszik, éjszaka a környékbeli szántókon vadászik rágcsálókra. Leggyakoribb zsákmánya a mezei
pocok. Emészthetetlen maradványait
(szőrt, csontokat) köpetek formájában
kiöklendezi, melyek a nappalozó fák
alatt láthatók. Az éjszakai vadászatról
hajnalban visszatérve egy vezérmadár
választja ki a nappalozó helyet, ahol
több fán (sokszor örökzöldeken) helyezkednek el kisebb-nagyobb csapatokban. Ez lehet 5–6 madár, de városi vagy
erdőben összegyűlő seregük 100–200
példányból is állhat. November végétől
március elejéig tart a csapatos nappalozás, majd párokra oszolva költőhelyeket
keresnek. A vércséknek kitett, tág nyílású mesterséges odúkat is elfoglalják
néha költésre.
A gyűrűzések szerint nem vándormadár, inkább állandónak mondható.
Meggyűrűzött példányait a gyűrűzéstől 10–30 kilométeres körzetben fogták vissza.
Kép és szöveg: MOLNÁR GYULA
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