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Képalkotással kombinált genetikai
vizsgálatok
RADIOGENOMIKA
Tárnoki Ádám Domonkos
Tárnoki Dávid László
1321 Lengyel–magyar közös múlt 2.
VARSÓI TAVASZ OKTÓBERBEN
Németh István
1324 Interjú Regály Zsolttal
BOLYGÓK ÉS ÖRVÉNYEK
Trupka Zoltán
1326 Egészség=egész-ség?
SI VÉDELMI RENDSZERÜNK 2.
Józsi Mihály
1328 Gombák és a holtfa kapcsolata
HAMVÁBAN IS HASZNOS
Krüzselyi Dániel
Ujszegi János
1331 Nyelv és élet
SZÓVICCEK
Gyárfás Endre
1332 ÉT-POSTA
1334 Élet és tudomány képekben
ÉT-GALÉRIA
H. J.
1318

Címlapképünk: Pittonotus theseus, azaz
nagy szurokpattanó (Németh Tamás felvétele)
a Hamvában is hasznos cím cikkünkhöz
1315

Els kézb l
• EGYENSÚLYZAVAROK – ROSSZ
HARAPÁSMINTÁVAL
Szilágyi-Nagy Ildikó
• A ROSETTA IS LESZÁLLT
AZ ÜSTÖKÖSRE
T. Z.
• FÉNY DERÜLT A PAPAGÁJGYÍK
SZÍNEIRE
Segesdi Martin

Kedves Olvasónk!
A Zöld Dió Alapítvány és a Kőbányai Bem József Álta
lános Iskola idén is meghirdeti a Balogh János Kárpát
medencei Környezet és Egészségvédelmi Csapatver
senyt, melynek célja, hogy a tizenéves korosztály legyen
tisztában a különböző környezeti problémák környezet
egészségügyi hatásaival, és ismerje meg a lehetséges
megelőzési módokat.
A vetélkedőn 6.,7., 8. évfolyamos, háromfős csapatok ve
hetnek részt azonos vagy vegyes évfolyamról.
A verseny témakörei:
– A talaj, a víz, a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj
– A globális környezeti problémák
– A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák
– A környezeti ártalmak megelőzésének illetve csökken
tésének módjai
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
– Balogh János életrajza: http://baloghjanos.weebly.com/
– Természetismeret, biológia, kémia 6.,7.,8. osztály (kör
nyezetegészségvédelmi tartalmak)
– Egészségtan 8. osztály (Nagyné H. Emília, Apáczai
Kiadó)
– Honlapok: www.eletestudomany.hu, www.lelegzet.
hu www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu, www.
eduvital.net, www.tbuvar.hu.
A versenyre iskolánként egy, 3 fős csapat jelentkezését vár
ják. (Javasolt, hogy a csapattagok legalább egyike 8. osztályos
legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)
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LogIQs
Lélektani lelemények
JÓTÉKONYSÁGBÓL IS
MEGÁRT A SOK?
Mannhardt András
1338 A tudomány világa
• AZ AGY ELS DLEGESEN A LÁTÁSRA
ÖSSZPONTOSÍT
Szilágyi-Nagy Ildikó
• MEGTALÁLTÁK A LEGRÉGEBBI,
INDIGÓVAL SZINEZETT TEXTÍLIÁT
SZ-N. I.
• ÚJ FELFEDEZÉS A PÓKHÁLÓRÓL
SZ-N. I.
• AZ EVOLÚCIÓ ÚTVESZT I
Bilkó Ágnes
• HULLADÉK ÉS B NÖZÉS
1341 REJTVÉNY
Schmidt János
1342 ÉT-IRÁNYT
Bánsághy Nóra
1343 A hátlapon
CN TOWER
Papp Csilla

A jelentkezéskor (levélben, távmásolón, elektronikus levél
ben) kérik feltüntetni az iskola nevét, címét, elérhetőségét és
a felkészítő tanár nevét. Nevezési díj nincs.
Jelentkezési cím: Gál Judit, Tóth Géza, Kőbányai Bem Jó
zsef Általános Iskola, 1101 Bp. Hungáriakrt. 57. Tel. /Fax:
06/1/ 261 6786 email: baloghjanosverseny@gmail.com.
Jelentkezési határidő: 2016. november 30.
A regionális vagy a megyei (fővárosi) fordulókat a jelent
kezések függvényében szervezik. A versenyző csapatok a
meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldják meg.
Időpont: 2017. március 22. (szerda) 14 óra.
A regionális döntő eredményei 2016. április 15ig vár
hatók.
Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott
1015 csapatot hívják meg. A legjobb határon túli iskola
csapata meghívást kap az országos döntőre. A döntőn a
részvétel ingyenes. Az útiköltség a csapatokat terheli.
A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:
– Egy környezetegészségvédelmi képzőművészeti alko
tás készítése a későbbiekben megadott szempont alapján.
– Felkészülés egy lakóhelyi környezetegészségügyi
probléma illetve megoldásának csapatmunkában törté
nő bemutatására. Előadási idő 6 perc.
A döntő írásbeli, szóbeli, számítógépes és gyakorlati
feladatokból áll.
A döntő időpontja: 2017. június 2. – június 3. Helyszí
ne: Egy később kijelölendő budapesti helyszín és a Kőbá
nyai Bem József Általános Iskola.
A szervezők elérhetősége: www.bemiskola.hu
Jó versenyzést kíván:
A SZERKESZTŐSÉG

forrás: Plataforma SINC

okklúzión, hogy ezzel javuljon a tartás, és
megelőzzék az esetleges eleséseket és egyensúlyvesztéseket, melyeket a motoros válaszok hiánya okoz” – tette hozzá JuliàSánchez.
„A testtartás feletti kontroll egy komplex rendszer eredménye, mely különböző
szenzoros és motoros elemeket tartalmaz,
melyek vizuális, szomatoszenzoros és
vesztibuláris (egyensúlyi rendszer) információkból állnak össze” – magyarázta a
szakértő. (A szomatoszenzoros rendszer a bőrfelületet, a belső szervek nyálkahártyáját ért ingerekről, a testrészek
helyzetéről szállít információkat.)
Az utóbbi években megnőtt a tudományos érdeklődés a rágókészülék és
a testtartás kapcsolata iránt. (A rágókészülék, azaz stomatognath rendszer
olyan szervek és szövetek együttese,
amelyek az evést, beszédet, rágást,
nyelést, mosolygást teszik lehetővé.)
A kapcsolatnak neurofiziológiai magyarázata van. A háromosztatú ideg
(nervus trigeminus) és az egyensúlyi
ideg (nervus vestibularis) – a rágás és
egyensúlyozás felelősei – között kölcsönös befolyás áll fenn. Ugyanígy,
kölcsönösen hatnak egymásra a rágóizmok és a nyakizmok. Ez a kölcsönhatás magyarázza, hogy a harapási rendellenességek miért hatnak negatívan a
testtartásra. Mostanáig erről azonban
nem készült eredményes kutatás. „A fő
probléma abból a tényből ered, hogy a kutatások nagy része teljes stabilitás állapotában
ÉLET

A Rosetta is leszállt
az üstökösre

A jelentős magyar közreműködéssel készült üstököskutató
szonda pályája nagyon elegánsan
ért véget: szeptember 30án, magyar idő szerint 12 óra 39 perckor leszállt a 67P/Csurjumov–
Geraszimenko üstökös magjának felszínére, és nem sokkal később befejezte
működését.
A Rosetta szondáról és eredményeiről gyakran írtunk az utóbbi két évben,
de korábban is megjelentek róla hírek
lapunk hasábjain. Tervezése ugyanis
a 90es évek elején kezdődött és már
az indulása is kalandos volt. Többszöri halasztás után 2004 márciusában
startolt, és emiatt le is késte az eredeti
célpontnak kijelölt Wirtanen-üstököst.
Több olyan eleme volt a programnak,
amelyet soha nem csináltak még az űrkutatás történetében. Például az, hogy
majd’ 10 éven keresztül hibernálva repült, de amikor kellett (2014 januárja)
sikerült „felébreszteni” és 2014 augusztusában üstökösmag körüli pályára állítani. A kis tömegű, ezért nagyon kis
gravitációs erejű, gumikacsa formájú
égitest köré óriási kihívás volt műholdpályát tervezni. Több hónapig tanulmányozták a mag rendkívül összetett
felszínét, hogy biztonságos, de érdekes
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értékelte statisztikailag az egyensúlyérzéket. A gyakorlatban azonban ennek az
eredménynek nincs köze a mozgás közbeni
testtartás kontrolljához” – mutatott rá
Julià-Sánchez.
Az első tanulmány az okklúzió, a
testtartás és a fizikai fáradtság lehetséges összefüggéseit vizsgálta. A kísérlet
megmutatta, hogy az egyensúlyérzék
javult, amikor a harapási rendellenességet kijavították, és hogy a harapási
rendellenesség nagyobb mértékben befolyásolta a testtartás feletti kontrollt,
amikor a kísérletben résztvevők fáradtak voltak, mint amikor kipihentek
voltak. „Amikor a személyek fáradtak
voltak, az egyensúlyérzékük rosszabb volt
mind stabil, mind instabil körülmények
között. Statikus körülmények között az
egyensúlyérzékre a fáradtság tényezője
gyakorolta a legnagyobb hatást. A maximum instabilitás állapotában azonban
szignifikáns összefüggés rajzolódott ki a
kimerültség és az okklúzió között” – öszszegezte Julià-Sánchez.

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Spanyol kutatók új vizsgálata kiderítette, hogy a hibás okklúzió
befolyásolja a tartást és az egyensúlyérzéket.
Az elmúlt években a fogászati
beavatkozások közül erőteljesen a
fogszabályzásra terelődött a figyelem.
A tökéletlenül illeszkedő fogsor megregulázása megelőzi az olyan panaszokat, mint az állkapocs fájdalma, túl
nagy hézagok a fogak között, fogtorlódás. Spanyol szakemberek új kutatási
eredménye szerint a fogászati okklúzió
(érintkezés, mely az alsó és a felső fogsor közt jön létre) összefügg a testtartással és az egyensúlyérzékkel is.
Bár az okklúzió szakkifejezés, mégis egyre több páciens foglalkozik vele,
miután fogászati rutinvizsgálaton vett
részt. A harapási rendellenességek közé
tartoznak a következő elváltozások:
fogtorlódás, fogak közötti hézagok,
rosszul elhelyezkedő középvonal, nyitott harapás, mélyharapás, keresztharapás, rotáció, metszőfogak előre vagy
hátra állása.
A University of Barcelona (Spanyolország) és a University of Innsbruck
(Ausztria) kutatásai arra a kevéssé nyilvánvaló eredményre jutott, hogy öszszefüggés van a harapási rendellenességek és a testtartás között. A kutatás
másik aspektusa arra is fényt derített,
hogy habár az összefüggés statisztikailag gyengének tűnhet, erősebben hat,
amikor a vizsgált személy fáradt, vagy
eleve testtartásbeli instabilitással rendelkezik.
„A harapási rendellenességet tudományos
kritérium alapján értékelik, sorolják osztályokba. Tanulmányunk fő eredménye
az, hogy a harapási rendellenességek öszszefüggésbe hozhatók különböző motoros
és fiziológiai elváltozásokkal” – mondta
Sonia Julià-Sánchez, a spanyolországi
tanulmány egyik szerzője.
Mindkét tanulmány, mely a Motor
Control and Neuroscience Letters című
folyóiratban jelent meg, adatokkal támasztja alá, hogy a testtartás – beleértve a statikus és a dinamikus egyensúlyt
is – fejlődött, amikor a különböző harapási rendellenességeket rendbe hozták azzal, hogy az állkapcsot semleges
helyzetbe állították vissza.
Az összefüggés a mindennapok statikus körülményei között nem feltűnő,
de állhatnak fenn olyan egészségügyi
állapotok, mint például az elhízás, me-

lyek súlyosbítják a test instabilitását,
ezért rontják a testtartást, és növelik az
elesések veszélyét. A fenti összefüggés
sportolók esetében is kulcsfontosságú
szerepet játszhat abban, milyen jól teljesítenek, illetve fontos lehet az olyan
sérülések megelőzésében, melyeket a
váratlan egyensúlyvesztés okoz, amely
annak következménye, hogy ha a fáradtság mértéke növekszik, a motoros
kontroll mértéke csökken. Ilyen sérülés
a rándulás, húzódás, törés.
„Fontos tehát mind az átlagembereknek,
mind a sportolóknak, hogy javítsanak az

RKUTATÁS

DENTOLÓGIA

Egyensúlyzavarok –
rossz harapásmintával

idő szerint 12:39re tehető a Ma’at elnevezésű viszonylag sima területen, a
gumikacsa nyakánál.
A szonda alig 1 m/s-mal ért talajt, ami
egy kényelmesen sétáló ember sebessége. Ezt sima leszállásnak is nevezhetnénk, de a Rosettát nem erre tervezték.
A nagy napelemtáblák nem is bírták
ki még ezt a kis ütközést sem. Megszűnt az energiatermelés, a főantenna
is elfordult a Földtől, de a rendszereket egyébként is úgy programozták át,
hogy leérkezéskor kikapcsoljanak.
Kevesen tudják vagy emlékeznek
rá, hogy ez a manőver nem teljesen

A Rosetta utolsó képe

Kitörések a Csurjumov-Geraszimenko üstökösön

A szonda landolása

nevezhető pályáját, hol közelebbről, hol
távolabbról vizsgálva a Csurinak becézett üstököst. A kométa megkerülve a
Napot egyre inkább távolodott központi csillagunktól, így az anyaszonda
napelemei is egyre kevesebb energiát
szolgáltattak. Emiatt a fedélzeti műszerek működése is hamar leállt volna.
A Rosetta irányítói úgy gondolták,
elegánsabb, ha nem egyszerűen kikapcsolják az űreszközt hanem „leteszik”
felszínre. Ez sem volt könnyű feladat
a bonyolult pálya miatt. A fokozatos
közelítés egy hétig, az ereszkedés egy
napig tartott. A Rosetta még az utolsó
óráiban is mért, és felvételeket készített.
A leérkezés szeptember 30án, magyar
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példa nélküli. Kisbolygóra
ugyanis tettek már le űreszközt. A NASA NEAR
Shoemaker űrszondája az
Erosra szállt le 2001-ben,
éppen február 14-én!
A Rosetta az Európai
Űrügynökség (ESA) legsikeresebb programja volt. A
teljesítmény értékeléséhez
ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag a '90es évek második felének technikáját használták.
S bár a projekt fizikailag véget ért, az
adatok feldolgozása még hosszú ideig
folytatódik. Köztudott, hogy a sikerben jelentős szerepük volt a magyar
mérnököknek és kutatóknak is. Ezért
kérdeztünk meg két magyar szakembert a tapasztalatokról. Szalai Sándor
(SGF Kft.) elmondta, hogy az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont fizikusai az orbiter RPC-detektorainak
a napszéllel és plazmarészecskékkel kapcsolatos adatain, valamint a
Philae DIM-pordetektora adatainak
kiértékelésével még néhány évig foglalkoznak. A Philae jó referenciája
alapján pedig felkérték az SGF Kft-t
a CaSSIS nevű színes, sztereokamera

2016/42

szoftverének fejlesztésére az ESA
ExoMars programjába.
Apáthy István űrkutató mérnök (MTA
Energiatudományi Kutatóközpont) az
eddigi magyar űrkutatás csúcspontjának
tartja a Rosetta-programot. Korában a
VEGA-t nevezték a legnagyobb magyar
űrvállalkozásnak, amelyben szintén üstököst, méghozzá a Halley-t vizsgáltak. De
az, hogy a magyar űrkutatók bekerültek egy akkor még nyugatinak számító
programba, ilyen minőségű és mennyiségű, kiválóan működő eszközzel, nem
is beszélve arról, hogy menet közben is
módosítani kellett több mindent, megérdemli mindenkinek az elismerését.
T. Z.
SLÉNYTAN

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

helyet találjanak a leszállóegységnek.
Történelmi dátum volt 2014. november 12e is, hiszen először landolt egy
üstökös felszínén ember alkotta eszköz. Sajnos technikai problémák miatt
a Philae kétszer visszapattant és végül
olyan helyen állapodott meg, ahol a
napelemeket nem érte fény, az akkumulátorai pedig hamar lemerültek.
Ezért csak néhány mérést tudott elvégezni a tervezettek közül, de így is új és
meglepő tudományos eredményekkel
szolgált.
Az anyaszonda több mint két évig
rótta a kör alakúnak legkevésbé sem

Fény derült a
papagájgyík színeire

Manapság amikor a dinoszaurusz-mánia modern aranykorát éljük, léptennyomon őshüllőkkel találkozhatunk a
mozivásznon, vidámparkban, köny-

is jól ismert. Ha elképzelünk egy egyszínű gömböt, melyet felülről fény ér, azt
tapasztaljuk, hogy a gömb felső része a
fény miatt világosabb, míg alsóbb részére árnyék vetül. Ez az állat körvonalait
és formáját kiemelő fényárnyék hatás
viszont sokszor remek támpont a ragadozóknak prédájuk megfigyelésében,
követésében. Éppen ezért jelent meg a
természetben az a védekezési stratégia,
hogy a test megvilágított felsőbb része
sötétebb, míg az árnyékosabb alsó fél
világosabb tónusú, így kiegyenlítve a
napfény okozta különbségeket. Ezáltal
például az aljnövényzetben elrejtőzött
zsákmány körvonala nem rajzolódik
ki az árnyékok alapján. Mindemellett
a további mintázatok, például a csíkok
szintén segítenek a test körvonalának
„megbontásában”.

A Bob Nicholls által megalkotott hiteles papagájgyík, az erdei
aljnövényzetben való álcázást szolgáló mintázattal
(FORRÁS: VINTHER ET AL., 2016, CURRENT BIOLOGY)

megőrződtek bőrének foszfátosodott
maradványai, mebordák, lila: medence, kék: hátsó végtagok)
lyek tanulmányo(FORRÁS: VINTHER ET AL., 2016, CURRENT BIOLOGY)
zása során kiderült,
rajz, festmény vagy éppen szobor nem hogy a korábban bakteriális tevékenység
csupán a nagyközönség számára lehet nyomainak vélt foltok valójában az állat
érdekes, de a kutatók számára is fontos bőrének színanyagait tartalmazó strukismeretekkel szolgálhat!
túrák. Ezek segítségével felvázolhatóvá
A Bristoli Egyetem vezette nemzet- vált az eredeti barna-sötétbarna színezeközi kutatócsoport és Bob Nicholls tű bőr és annak mintázata. A Psittacoművész egy kivételesen épen meg- saurus nyaka és feje sötétebb árnyalatú
őrződött Psittacosaurus (papagájgyík) volt, szeme körül pedig egyes mai álfosszíliája alapján megalkották a lény latoknál is megfigyelhető világosabb,
lehető legpontosabb mását bőrének maszknak nevezett sáv alakult ki. Hátsó
valós mintázatával, amely elárulta an- lábain néhol hálózatosan futó és csíkokba
nak egykori élőhelyét is. A Kínából rendeződő mintázat is észrevehető. Minelőkerült, és a frankfurti Senckenberg dent egybevetve az állat testének felső
Múzeum kiállításában megtekinthető része sötétebb, míg alsóbb (hasi, mellkasi)
kora-kréta (120 millió éves) korszakból része világosabb árnyalatú volt. Ez a fajta
származó Psittacosaurus egy kistermetű árnyalatbeli eltérés mai állatok esetében
Psittacosaurus csontváza, körülötte meg rz dött b rmaradványokkal

(piros: koponya, zöld: mells végtag, sárga: gerincoszlop, világosbarna:

ÉLET

A nyílt terepen élő állatoknál erősebb, kontrasztosabb árnyalatkülönbségek tapasztalhatók (például a gazellák esetében), míg az erdőlakóknál a
lombok miatti szórt fényben a lágyabb
váltás hasznosabb. A kutatók a csontmaradványok és bőrmintázat alapján
elkészült pontos rekonstrukciójukat
különböző fényviszonyokba helyezve
vizsgálták, megfigyelve, hogy melyik
közegben csökkenti leginkább az álca
a megvilágítás okozta árnyalatkülönbségeket. Eredményeik alapján a
vizsgált Psittacosaurus mintázata inkább az erdő aljnövényzetében való álcázást, a lombok miatti szórt fényben
való megbúvást szolgálhatta, míg a
szabad ég alatti közvetlen fény jobban
felhívta volna rá a vizuálisan préda
után kereső ragadozók figyelmét.
SEGESDI MARTIN
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KÉZB L

növényevő dinoszaurusz volt, korai
képviselője a gallérostülkös dinoszauruszoknak, és így távoli rokona a magyarországi Ajkaceratops kozmainak. Ez
a papagájgyík a Jehol-biótának nevezett,
különleges épségben megőrződött kövületekből ismert kihalt életközösség részét képezte. A leletegyüttes az elpusztult
állatokat betemető vulkáni hamunak
köszönheti kivételesen jó megtartását.
Az utóbbi években több tanulmány
született őslények eredeti színeinek
vizsgálata okán, ám ezek zömmel tollas jószágok (ragadozó dinoszauruszok,
madarak) kültakarójának színanyagait
vizsgálták. Bár a Psittacosaurus esetében megfigyelhető egy sor egyenes,
fonálszerű képlet (filamentum) a farki
részen, testét pikkelyes bőr borította. A
frankfurti papagájgyík csontjai mellett

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

vekben vagy akár a gabonapelyhes dobozon. Az ábrázolások között akadnak
gyermekeknek szánt rajzfilmfigurák, de
ismeretterjesztő illusztrációk is. Azonban olykor még a szakavatott szemnek
is nehézséget okoz elkülöníteni, hogy
melyek a valós tényeken alapuló elképzelések, és melyek a fantázia szüleményei. A legtöbb őslénytani kutatásnak
alapvetően nem célja az egyre pontosabb
rekonstrukciók készítése, viszont a közkincset gazdagító tudományos tények
és újdonságok terjesztése megköveteli
a lehető legélethűbb ábrázolásokra való
törekvést és a művészekkel való együttműködést. Igaz ez az egykor élt állatok
kültakarójának színére és mintázatára is,
amely a legtöbb esetben óvatos spekuláció, hiszen csak kivételes esetben őrződnek meg erre utaló nyomok. Egy hiteles

K É PA L K O T Á S S A L K O M B I N Á L T G E N E T I K A I V I Z S G Á L AT O K

RADIOGENOMIKA
1895. november 11-én, egy péntek este Wilhelm Konrad Röntgen (1846-1923), a würzburgi egyetem professzora felfedezte a kés bb róla elnevezett sugárzást, amiért
1901-ben Nobel-díjat kapott. Els kísérleti képe felesége, Bertha kezér l készült
közel 20 perces expozíciós id vel. Röntgen felfedezése óta a múlt században többek között az ultrahang-, CT- és az MR-eljárásokat is feltalálták, amelyek nélkül
napjainkban egy radiológiai részleg m ködése elképzelhetetlen lenne, ugyanis a
mindennapi betegellátás részeivé váltak. Az utóbbi években a radiológia
(képalkotás) mellett a patológia (kórtan) is fejl dött, s így jött létre egy új
terület, a radiogenomika.

A

radiogenomika a radiológiai
és szövettani jellemzők közötti összefüggéseket vizsgálja: milyen összefüggésben van a
daganat szövettani mintából nyert
genomikai típusa (például hogy milyen génhiba okozta) a radiológiai megjelenéssel (CT-,
MR-képanyaggal). Feltehetjük a kérdést: mi a gyakorlati
jelentősége ezen radiogenomi
kai felfedezéseknek? A daganatos betegek szempontjából
igen jelentős, mivel információt kaphatunk a várható túlélésről, a daganat esetleges
visszatéréséről, vagy akár az alkalmazott kezelés sikerességéről. Ezen felfedezések alkalmasak lehetnek arra, hogy ha a
daganatos betegek egy CTvagy MR-vizsgálaton esnek át,
az új szoftverek segítségével a
tumor részleteinek pontosabb
meghatározására kerülhet sor,
mely személyre szabott kezelésekhez, illetve kezelési stratégiákhoz vezethet a képanyagból
való genomikai vagy szövettani karakterizálásnak köszönhetően. Másrészt a radiológiai
megjelenésük alapján (a daganat alakja, mintázata, kontrasztanyag halmozása stb.) még a szövettan és az azt követő genomikai
analízis előtt meg lehet nagyobb valószínűséggel állapítani, milyen típusú daganatról lehet szó.
Számos vizsgálat kimutatta, hogy a
génexpressziós mintázatok (gének
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több tucatjának vagy százainak szöveti sajátosságainak, azaz génkifejeződésnek) megismerése által a betegség besorolása, a betegség várható
kimenetelének becslése, kezelésekre
adott terápiás válasz daganatok ese-

donságairól. Amennyiben a képalkotással nyert adatokat összefüggésbe lehetett hozni a genetikai adatokkal (génexpressziós mintázatokkal)
egy bizonyos kezelésre reagáló tumoros páciensnél, úgy nem invazív
radiológiai vizsgálatok a mintázat alapján már előre jelezhetik
a kemoterápiás szerekre adandó
választ, ezáltal a kezelőorvosokat segítve az optimális kezelés
kiválasztásában. Egy példával
élve: a felnőttekben az egyik
leggyakoribb agytumor, a glioblastoma multiforme esetében
radiogenomikai vizsgálatok kimutatták, hogy a daganat olyan
részeiben, ahol a CT- vagy
MR-vizsgálatok során beadott
kontrasztanyag nem halmozódik, ott a fehérjeexpresszió jelentős fokban más, mint a kontrasztanyagot halmozó területeken, segítve így a kezelést illetően a döntéshozatalt.
Eltekinthetnénk
a mintavételekt l?

Eml daganat

tén jelentősen javul. A daganat sajátos megjelenése a képalkotón (úgynevezett „radiológiai fenotípusok”)
neminvazív információt szolgáltathat a jövőben a génexpressziós mintázatokról, a tumor altípusáról és
akár a molekuláris biológiai tulaj-

2016/42

Napjainkban a daganatok diagnózisa a tumor CT- vagy
MR-morfológiájának (kinézetének) leírásából, az immunhisztokémiai és citogenetikai
vizsgálatok kombinációjából áll,
melyeket a tumorból történő mintavétellel nyerhetünk. A szövettani
módszerek számos előnyük ellenére
sajnos nem minden esetben tudnak
információt adni a betegség klinikai
kimeneteléről.

Számos génexpressziós vizsgálat indult el: elkezdték tanulmányozni az
egyes daganatok (például leukémiák,
limfómák) génaktivitási (génexpressziós) profilját, csoportosították
az egyes daganatokat (mely szakaszok aktívak, melyek nem), majd
azokat a klinikai adatokkal összevetették. Megállapították, hogy különböző daganatokban (például emlő,
máj, prosztata, agy) talált génexpreszszióbeli különbségek felhasználhatók
a tumorok felosztására, és alkategóriákba oszthatók, melyek sokkal több
információval szolgálhatnak, mint a
jelenleg használatos szövettani és diagnosztikai kritériumok.
Úgynevezett microarray módszerrel lehetőség nyílik egyes betegségek kialakulásának hátterében álló
génaktivitás-változásokat követni,
kromoszóma-rendellenességeket
feltárni és epigenetikai vizsgálatokat elvégezni. Mivel ezen micro
arrayekkel már párhuzamosan lehetséges több száz gén, illetve transz-

lének független előrejelzői lehetnek.
Ezen csoportosítás befolyásolhatja a
daganatos betegek jövőbeni kezelését is: a jövőben kiválaszthatják
majd, hogy mely betegeknek van
szükségük agresszív terápiára, és
mely betegeknek lenne káros vagy
hatástalan egy kezelési stratégia. A
jelenleg alkalmazott kezelési módszerek a szövettanilag igazolt daganatok stádium meghatározása alapján történnek (azaz mennyire kiter-

Ultrahangvezérelt mintavétel eml daganatból

kriptom mérése, ezáltal teljes genetikai térkép és sejtélettani vizsgálatokra nyílt lehetőség.
A jelenlegi sebészi mintavételek
akár ki is szorulhatnak a molekuláris
és képalkotó diagnosztika drasztikus
fejlődésének köszönhetően, s új utakat nyithatnak a genetikai alapú és
személyre szabott orvoslásban is.
Génexpressziós profilok
és személyre szabott kezelés

A kutatók azon különböző aktivitású (expressziós profillal rendelkező)
génekre összpontosítanak, amelyek
a leginkább összefüggést mutatnak a
betegség kimenetelével. Például emlőrákosoknál 500 génből 70 esetben
találták, hogy az emlőrák kimenete-

gyak ran más radiológiai megjelenésűek, máshogyan jelennek meg a
képanyagon. A radiológiai képanyag és a molekuláris genetikai
technikák fúziójával a CT vagy
MRképanyag a jövőben a tumor
génexpressziójának egy nem-invazív „helyettesítője” lehet. Ezen radiológiai vizsgálatokkal széles skálájú molekuláris szintű információt
nyerhetünk a daganatokról csupán
a megjelenése alapján is. Ezen in-

Májáttétek CT-vizsgálat során

jedt a daganat, van-e kóros nyirokcsomó, megjelenteke áttétek stb.),
azonban egyes daganatok nem reagálnak jól a kemoterápiás szerekre.
A génexpressziós profilok ismeretében a jövőben akár el lehet különíteni azon betegeket, ahol a daganat
egyes gyógyszerre igen jól válaszol, s
ezen információk a kemoterápiás
szerek továbbfejlesztését, kombinációs terápiák optimalizálását, és a
mellékhatásokra érzékeny betegek
azonosítását is segíthetik.
A jövő a képalkotás (például CT/
MR) által megadott jellemzők és a
betegség molekuláris adatainak genomszintű meghatározásának kom
binálásáé. Felfigyeltek arra, hogy
szövettanilag hasonló daganatok
ÉLET

formációk a diagnózist, a beteg sorsát ( jövőbeni kimenetelt) és az optimális kezelési stratégiákat személyre szabott szinten határozhatják
meg. Hogyan is lehetséges ez? A
daganatos szövetek radiológiai képanyagát összevetik a génex preszsziós mintázattal (amit képalkotás
vezérelt biopsziával nyernek), s úgynevezett asszociációs térképek készülnek.
A biológiailag releváns és klinikailag hasznosítható génexpressziós mintázatok gyakran korrelálnak a daganatok vizuális mintázatával, azaz kimondható, hogy a „neminvazív mintavételek” korszaka közeledik, mely
az adott tumor molekuláris fenotípusáról adhat információt.
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Milyen különbségeket keresnek a
kutatók a képanyagon? A daganat
megjelenését illetően például a daganat határának élességét, kontrasztanyag halmozásának milyenségét,
az elhalt daganatrész mértékét, erezettségét is figyelembe veszik.
A radiogenomika a közeljövőben remélhetőleg további
kutatások jóvoltából áttörést
hozhat a daganatok altípusainak meghatározásában, mely
személyre szabott kezelési stratégiákhoz vezethet, s jelentősen átformálná a jelenlegi leletezési rutint. A jövőben nagy
térképek készülhetnek, melyekben a génexpressziós mintázatot és a daganatok képalkotásbeli kinézetét ötvözik.
Ezzel a klinikai diagnózis megszületését elősegítik, a prognózis és az egyénre szabott kezelés kiválasztása is tökéletesebb
lesz. Lehetővé válhat a daganatok kezelések (például kemoterápiás kezelések, sugárkezelések) utáni változásainak pontosabb követése is, mely a személyre szabott orvoslás fele
viszi a napi betegellátást is.

Egy példával élve, finn ikerkutatók a
fizikai aktivitás szempontjából hosszútávon diszkordáns (ikerpár egyik tagja
aktív életmódú, másik inaktív életmódú) ikerpárok MR-vizsgálatával kimutatták, hogy a rendszeres sporto-

Tüd daganat a bal tüd ben CT-vizsgálat során

Ikervizsgálatok

Az ikrek Galton óta a tudományos kutatások középpontjába
is bekerültek. Az ikerkutatások
több évszázada jelentős felfedezéseket hoztak. Napjainkban úgynevezett diszkordáns
ikervizsgálatokat végeznek, azaz
olyan egypetéjű ikreket vizsgálnak, akik egyike krónikus
betegségben szenved. Az új
technológiai vívmányok segítenek annak megbecslésében,
milyen szinten hasonlítanak
vagy különböznek az egypetéjű ikrek azon molekuláris folyamatok szintjén, melyek megjelenésük (fenotípusuk) hasonlóságához vagy különbözőségéhez
járulhatnak hozzá. Az egypetéjű ikrek úgynevezett epigenetikai profiljának eltéréseire mind fiatalabb,
mind idősebb korcsoportokban találtak bizonyítékokat. A bennünket
érő környezeti tényezők hatása akár
már méhen belül epigenetikai változásokat indíthat, melyek egy életen
át tarthatnak.
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Tüd daganat a bal tüd ben CT-vizsgálat során

lás fontos tényező a magas rizikójú
zsírszövet lerakódásának megelőzésében, még akkor is, ha a genetikai
hajlam és a gyermekkori környezeti
tényezők állnak a legtöbb antropo
metriai paraméter, pl. testzsír vagy
testsúly hátterében.
Egyik azonos foglalkozást űző
finn ikerpár esetét kiemelve: az aktívabb iker rendszeresen futott, míg
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inaktív testvére ülő pozícióban töltötte legtöbb idejét. Utóbbi ikernek
jelentősen több hasi zsírszövete volt.
A finn ikerregiszter munkatársai
metilációs különbségeket is találtak.
A Magyar Ikerregiszter a jövőben
olyan ikerpárokat fog vizsgálni képalkotó vizsgálatokkal, akik diszkordánsak egy
betegségre, például daganatos betegségre, ezáltal a
radiogenomikai kutatások
egyedülállóan ikervizsgálat
keretén belül történnének.
Daganatokat vizsgáló ikerkutatások a szórványosan előforduló daganatok kialakulásának legfőbb okaként a környezeti tényezők szerepét igazolták, s úgy találták, hogy a
genetikai hajlam többségükben létezett, azonban általában kevés befolyással bírt és
kifejeződését epigenetikai tényezők befolyásolták. Ezek
alapján mondható, hogy az
életmódunknak jelentős szerepe van a daganat kialakulásban. Daganatra diszkordans egypetéjű ikreket tanulmányozó epigenetikai ikervizsgálatok segítségével igazolták, hogy a daganatos
ikertagban általában jelentős
metilációs különbségek vannak jelen. Ikervizsgálatokkal
azonosíthatóak a „hajlamot
hordozó” génhelyek, amelyek érzékenyek lehetnek a
környezeti hatásokra.
A molekuláris genetika és
az epigenetika területén
szerzett ismereteink napról
napra mélyülnek és bővülnek. Nagy remények fűz
hetők a hisztonacetiláció,
mikroRNS-ek, a telomeráz
rendszer, valamint további új
kutatási metodikák diszkordáns egypetéjű ikerpárok bevonásával történő vizsgálatához. A
molekuláris „omika”, a gének hálózatszintű kutatása előtérbe kerül és
további fejlődést ígér, melyben az
ikervizsgálatok szintén pótolhatatlan
szerepet kaphatnak. A jövő kapujában állunk, már csak kérdés, mikor
lesz ebből valóság!
TÁRNOKI ÁDÁM DOMONKOS
TÁRNOKI DÁVID LÁSZLÓ

L E N G Y E L – M A G YA R K Ö Z Ö S M Ú L T

VARSÓI TAVASZ
OKTÓBERBEN
1956. október 19-én reggel hét órakor a Varsóhoz közeli boernerowoi katonai repül téren szovjet
repül gép landolt. A Varsóba érkezett szovjet delegáció aligha állhatott volna magasabb rangú személyekb l: Hruscsov mellett megjelent Lazar Kaganovics és Anasztaz Mikojan elnökségi tag,
Vjacseszlav Molotov külügyminiszter, Ivan Konyev marsall, a Varsói Szerz dés hader inek f parancsnoka és 11 más tábornok, közöttük a vezérkar f nöke, valamennyien ünnepi egyenruhájukban.
A repülőgépből kiszálló, iz
2.
gatott Hruscsov elsőként
rész Rokoszovszkij marsallt és a
többi szovjet tábornokot üdvözölte a
kifutópályán várakozó lengyel kül
döttség tagjai közül, miközben rájuk
mutatva kijelentette: „Ők azok az
emberek, akikre hagyatkozom!” Ez
alatt az ország északi és nyugati ka
tonai támaszpontjairól megindult
három szovjet katonai egység – kö
zöttük páncélosok is –, és Varsó felé
vették az irányt. A Balti Flotta több
mint két tucat hadihajója behatolt a
Gda sk (korábban: Danzig) előtti
vizekre, és szovjet repülőgépek kezd
tek járőrözni a tengerpart felett.

Hruscsov és Gomułka 1956-ban

nyári rezidenciáján. A légkör rend
kívül feszült és hűvös volt. „Egymás
szemébe mondtuk az igazságot – emléke
zett Gomułka –, hogy mit tartanak rólunk, s mit tartunk mi intézkedéseikről.”
Hruscsov úgy emlékezett, hogy
„rendkívül viharos” megbeszélések
Feszültség és viharos
voltak. „Elmondtuk álláspontunkat,
megbeszélés
amely azonban nem csökkentette a feMiközben a szovjet delegáció tagjai szültséget, hanem csak olaj volt a tűzre.”
elfoglalták szállásaikat, az Állam A szovjet államfő brutális eljárással
tanács közelben fekvő épületében fenyegetőzött, megtiltotta Roko
Ochab hivatalosan is megnyitotta a szovszkij kizárását a Politikai Bizott
Központi Bizottság VIII. plénumát. ságból, s szemére vetette vendéglátó
Bejelentette, hogy a Politikai Bizott inak, hogy kedveznek a szovjetelle
ság úgy határozott: Gomułkát és né nes propagandának.
hány hívét felveszik a Központi
Dél körül, amikor a lengyelek fo
Bizottságba, csökkentik a Politikai lyamatosan híreket kaptak a szovjet
Bizottság létszámát, és javasolta Go csapatmozdulatokról, tovább rom
mułka első titkárrá tör
lott a hangulat. A lengye
ténő választását is. Har
lek a rájuk gyakorolt nyo
A cikk megjelenését
minc perces tárgyalás
más ellenére ragaszkodtak
támogatta:
után Gomułka elfo
azon álláspontjukhoz, hogy
gadta a Központi Bi
vezetőségük megválasztá
zottságba való visszaté
sa az ő egyedüli joguk. Ed
rését, ahol megbízták a
ward Ochab feltette a re
szovjetekkel való tár
torikai kérdést Hruscsov
gyalások vezetésével. 11 órakor a nak: „Konzultálnak Önök velünk Poszovjet és lengyel vezetők megkezd litikai Bizottságuk vagy Központi
ték hivatalos tárgyalásaikat a varsói Bizottságuk összetételéről?” A lengye
Belvedere palota hatalmas kék csar lek továbbra is ragaszkodtak kifogá
nokában, az utolsó lengyel király saikhoz a lengyel hadseregben és tit
ÉLET

kosszolgálatokban érvényesülő túl
zott szovjet befolyás miatt. Egyide
jűleg azonban biztosították Hrus
csovot, hogy Lengyelország szoros,
baráti kapcsolatban áll a Varsói Szer
ződéssel és a Szovjetunióval.
A döntő momentumra ebéd után
került sor. Hruscsov visszaemléke
zésében leírta, ahogy Gomułka
szenvedélyesen kijelentette: „Azt
hiszi, Önök az egyedüliek, akik barátságra szorulnak? Lengyelként és kommunistaként esküszöm, hogy Lengyelország jobban rászorul Oroszország barátságára, mint Oroszország a lengyelekére… Önök nélkül sohasem tudnánk
létünket független államként folytatni.”
Gomułka biztosította Hruscsovot,
hogy „országunkban minden rendben
lesz, de a szovjet csapatoknak nem szabad megengedni, hogy Varsóba lépjenek.
Különben rendkívül nehéz lesz az eseményeket ellenőrzés alatt tartani.” Az
értekezlet rövid szünetében Hrus
csov – akinek visszatért bizalma
Gomułka iránt – megparancsolta
Konyev marsallnak, hogy állítsa le
az előrenyomulást.
Másnap, a szovjet delegáció eluta
zása után a VIII. plénum folytatta
munkáját. Gomułka hosszú beszéd
ben az elmúlt nyolc év eseményeiről
kifejtette, hogy a személyi kultusz
révén korrumpálódott rendszer
megtörte „az emberek személyiségét
és lelkiismeretét” és szétrombolta a
szocializmus eredeti eszméjét. Bírál
ta a párt hatástalan gazdaságpoliti
káját, a mezőgazdaság túlhajtott
kollektivizálását, s „naivnak” tekin
tette a kísérletet, amely a pozna i
felkelést „imperialista közvetítők és
provokatőrök” tevékenységének ál
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 6 /42



1321

lította be. „A valóságban bennünk, a párt és
a kormány vezetésében
kell keresni a felelősöket.” – mondta. Java
solta, hogy kapjon
nagyobb szerepet a
munkásönigazgatás
és a magánvállalkozói
réteg. Ragaszkodott
a mezőgazdasági szö
vetkezetek önkéntes
ségéhez, több demok
ráciát és nyíltságot
követelt, amelyhez a
szejm befolyását is
erő síteni kell. Nem
volt hajlandó megér

Władysław Gomułka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt új vezet je
beszédet mond egy varsói tömeggy lésen 1956. október 26-án

Rokoszovszkij marsall

Stalinogródból ismét Katovice
Hruscsov és Gomułka Lengyelországban
1956-ban

tést tanúsítani a „szovjetellenes
lángok” táplálására, de nem ha
gyott kétséget afelől, hogy a né
pi demokráciáknak „teljes füg
getlenséget” kell élvezniük, s
mindenkori szuverenitásukat
„korlátlanul és kölcsönösen el
kell ismerni.” Október 21én
Gomułkát, az egykori első
párttitkárt és Bierut korábbi
foglyát első titkárnak választották.
Szovjetellenes hangulat

Gomułka visszatérése a hatalomba
általános közmegelégedést váltott
ki: az egyik rádióriporter szerint
Lengyelország számára „tavasz volt
októberben.” Az egész országban
utcai tüntetések és tömeggyűlések
zajlottak, ahol a lengyelek támoga
tásukról biztosították Gomułkát és
1322
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A Po Prostu
1956. október 28-i számának címlapja

liberális reformjait. Azonkívül szá
mos lengyel nagyobb vallásszabadsá
got – amihez hozzá tartozott Wy
szy sky bíboros szabadon bocsájtása
– és a sajtócenzúra megszüntetését
követelte, valamint bírálták a nép
szerűtlen pártfunkcionáriusokat és a
nagyüzemek elöljáróit. A nagyvá
rosokban és kikötőkben (Varsó,
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Wrocław, Gda sk)
spontán
módon
munkástanácsok jöt
tek létre a munkafel
tételek javítására és
hatékonyság növelésé
re. Néhány értelmiségi
és aktivista abban re
ménykedett, hogy a
munkásönigazgatás az
egész társadalmat meg
változtatja, amelyben
egy demokratikus szo
cializmus épül het fel.
A szovjetellenes han
gulat azonban növekedett, s hírek ke
ringtek szovjet csapatmozdulatokról.
Az egész országban megtaposták
Rokoszovszkij arcképét, leszaggatták
a vörös csillagokat, s eltávolították az
orosz utcaneveket. A katowicei vas
utasok (városukat 1953 óta hivatalo
san Stalinogródnak hívták) a pálya
udvaron leszaggatták városuk táblá
ját, s egy másikra krétával ráírták a

város régi nevét. A Lengyelország
délnyugati részén fekvő Legnicában
egy hatezer fős embertömeg kövek
kel megdobálta a biztonsági rendőr
ség központját, s a tüntetők foglyul
ejtették a városi tanács vezetőjét.
Mások megtámadták a szovjet tisz
tek lakóépületeit, s megkísérelték le
rombolni a Vörös Hadsereg emlék
művét. Wrocławban (korábban:
Breslau) tízezer ember gyűlt össze az
egyetem előtt és a szovjet csapatok
kivonását követelték. Letépték a
szovjet zászlókat, feldúlták a len
gyel–szovjet baráti társaság helyisé
geit, és a „Menj haza, Rokoszovszkij!”
felhívást skandálták.
E mozgalmas napokban a lengye
lek rendkívül nagy számban vonul
tak az utcára: Gda skban 30 ezer,
Lublinban 70 ezer, Pozna ban (ko
rábban: Posen) 200 ezer gyűlt ösz
sze, hogy a szovjetek és a titkos
rendőrség által bírált szólás és val
lásszabadságot követeljék. A legna
gyobb összejövetelre Varsóban került
sor, ahol 1956. október 24én hozzá
vetőlegesen 400 000 ember gyűlt
össze a felvonulási téren. A kultúra
és tudomány palotájának erkélyéről
Gomułka beszélt a tömeghez, ahol
a kommunista politikus nemzeti
hős lett.
Szavait hallgatás övezte, amikor a
Szovjetunióval való „fenntartás
nélküli barátságról” beszélt, de
megtapsolták, amikor a „demokra
tizálódást” és a lengyel szuvereni
tást hangsúlyozta. Viharos tetszést
váltott ki, amikor bejelentette:
Hruscsov utasítására a szovjet csa
patok 48 órán belül visszatérnek
laktanyáikba, s arra vonatkozó kije
lentése is, hogy kizárólag a lengye
lek dönthetnek arról, „szükségük
vane szovjet szakértőkre és kato
nai tanácsadókra.” Beszédét a tün
tetések befejezésének felhívásával
zárta. Ez a kérése süket fülekre ta
lált. Több ezer ember a gyűlés után
is a helyszínen maradt, s a „Le
Rokoszovszkijjal!”, valamint a
„Katy ! Katy !” jelszót skandálták.
A szovjet követség megrohamozá
sát lengyel katonák megakadályoz
ták. Helyette a hírre, hogy a Vörös
Hadsereg bevonult Budapestre, kö
zel 2000 tüntető fáklyákkal és ki
bontott magyar és lengyel zászlók
kal a magyar követséghez vonult,

Wyszy sky bíboros

ahol támogatásukról biztosították
Magyarországot és szovjetellenes jel
szavakat skandáltak.
Lengyel engedmények

Gomułka 1956. november 16–18a
között Moszkvában tartózkodott,
ahonnét számos szovjet engedmény
nyel tért vissza, amelyek enyhítettek
a feszült helyzeten. Sok lengyelt ha
zahozott a kazahsztáni száműzetés
ből. Rokoszovszkij sietve elhagyta
Varsót, akit sok szovjet tiszt követett
lengyel egyenruhában. Stalinogród
visszakapta a Katowice nevet. A pa
rasztoknak nem kellett többé belépni
a termelőszövetkezetekbe, a meglé
vők gyakorta feloszlottak. Politikai
foglyok ezreit rehabilitálták, több
ezer titkosrendőrt elbocsájtottak, s
újjászervezték a titkosszolgálatokat.
Támogatták a munkástanácsokat,
emelték a bányászok és vasutasok
munkabérét, s megígérték, hogy a
jövőben erőteljesebben támogatják a
magánvállalkozásokat. Bezárták a
„sárga függönyös” üzleteket, ahol
csak kizárólag pártvezetők vásárol
hattak, s a kommunista párt villáit
bölcsődévé és öregek otthonává ala
kították. Csökkentették a mezőgaz
dasági beszolgáltatások mértékét s
emelték a beadási árakat. Nem za
varták többé a külföldi rádióadáso
kat, s az egyetemek visszakapták in
tézményi autonómiájukat s bizonyos
mérvű oktatási szabadságukat. A
Szovjetunióhoz fűződő viszonyt il
letően Gomułka elérte Lengyelor
szág 500 millió dollárra becsült
ÉLET

adósságainak elengedését és a keres
kedelmi hitelek bővítését.
Egyik legmerészebb lépése azon
ban az egyház és az állam közötti vi
szony újjáalakítása volt. A titkos ta
nácskozásokon a kormány hajlandó
nak bizonyult azon rendeletének
visszavonására, amellyel az egyházi
állások betöltését befolyásolta, a ko
rábban elbocsájtott lelkészek vissza
térhettek hivatalaikba s biztosították
a katolikus sajtó szabadságát. S végül
megszüntették Wyszy ski bíboros
házi őrizetét, aki október 28án visz
szatérhetett Varsóba.
Moszkva lemondott az erőszak al
kalmazásáról. Miután Hruscsov
több napon keresztül a katonai be
avatkozással játszott, a szovjet csapa
tokat október 24én visszarendelte
támaszpontjaikra. Nyilvánvalóan be
folyásolták azok a titkosszolgálati je
lentések, miszerint a lengyel katona
ság nagy része szovjet beavatkozás
esetén Gomułka új kormányát vé
delmezné a Szovjetunióval szemben.
Elbizonytalanították azok a hírek is,
hogy a varsói gyárakban fegyvere
ket osztottak ki a lehetséges szovjet
támadás esetére. Hruscsov jó látta,
hogy „egyszerű lenne indokot találni a
fegyveres konfliktusra Lengyelországgal, de később a konfliktust befejezni
már nagyon nehéz lenne”. Hruscsov
nak itt bizonyára jóval súlyosabb vál
sággal kellett volna szembenéznie,
mint amely Budapest utcáin kibon
takozott.
Tíz évvel kés bb…

A lengyel demokratikus mozgalom
örömét azonban a Budapestről érke
ző drámai hírek gyorsan beárnyé
kolták. A lengyelek vért adtak a ma
gyar felkelés áldozatainak, s pénzt
gyűjtöttek számukra. De az olvadás
időszaka Lengyelországban nem tar
tott sokáig. A Po Prostu című lapot a
pártvonaltól való elhajlás vádjával
betiltották. Gomułkából hiányzott a
határozottság, hogy tovább vigye a
reformokat. Az ország stagnálásba
süllyedt, s Gomułka nem talált ki
utat a folyamatosan romló helyzet
ből. Egy évtizeddel később, 1968.
márciusában előbb megmozdulások
ra, majd 1970 decemberében felke
lésre került sor, amely a pártvezetés
bukásához vezetett.
NÉMETH ISTVÁN
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I N T E R J Ú R E G Á LY Z S O LT TA L

Napjaink egyik legizgalmasabb témája az exobolygókutatás. Már több mint 3000 ilyen égitestet találtak, keletkezésük azonban még nem teljesen ismert. Regály Zsolt

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

BOLYGÓK ÉS ÖRVÉNYEK
az MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Intézetének tudományos f munkatársa a korábbi elméletek tanulságai alapján az örvénykeltette bolygókeletkezési modellt tartja lehetséges megoldásnak. Az OTKA támogatásával ennek az elméletnek a részleteit dolgozza ki.
Kutatómunkáját az MTA támogatásával létrehozott
3D Numerikus Asztrofizika Labor keretein belül végzi.

– A bolygók felfedezése a nagyközönség szemében ma is a csillagászat
romantikus ágához tartozik. Önt is
ez irányította erre a területre?
– Én csak az utóbbi 4-5 évben kezdtem el bolygókeletkezéssel foglalkozni. Mindig is szerettem a sci-fi világát, gyerekként a csillagászat természetes közegnek tűnt számomra. Már
14 évesen az Uránia Csillagvizsgáló
szakkörébe jártam
Both Elődhöz, és vé
gül csillagász diplomát szereztem az
K 119993
ELTE-n. Fordulópontot jelentett tudományos pályafutásomban, amikor
meglátogattam egy barátomat Hei
delbergben, aki a Max-Planck-Institute für Astronomie intézetben dolgozott csillagászkutatóként. Barátom
ottani főnökével beszélgettünk, és
szóba került a bolygókeletkezés kérdése. Tartott nekem egy kéthetes
„fejtágítót”, s ennek hatására alaposan beleástam magam a témába, olyannyira, hogy 2012-ben ebben a témában szereztem PhD-fokozatot az
ELTE-n. Az én esetemben a bolygókeletkezés kutatása nem egy romantikus, gyermekkori álom megvalósulása, hanem egy véletlen találkozás,
beszélgetés „következménye”. A té1324
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mát jobban megismerve viszont rájöttem, hogy még mindig nem ismerjük ennek a folyamatnak minden
részletét.
– Mi a baj a korábbi elméletekkel?
– A bolygók a csillagkeletkezés során létrejövő korongból, az úgyne
vezett protoplanetáris korongból
alakulnak ki. A Naprendszer keletkezésének elméleti alapjait a
XVIII. század közepén Swedenborg, Kant és Laplace fogalmazták
meg. Az elmélet kvantitatív kidolgozása azonban csak a XX. század
közepén jelent meg.
A bolygókeletkezés részleteit két
rivális elmélet igyekszik leírni. Az
egyik a gravitációs instabilitás,
mely szerint, ha egy korongban elegendően nagy tömegű anyagcsomó
keletkezik, akkor a gáz saját gravitációjának hatására egyre több anyagot vonz magához, összesűrűsö
dik, és kialakul a gázbolygó. Ez az
elmélet azért „hálás”, mert a bolygók így a csillagokhoz hasonlóan
keletkeznek. Ezzel azonban van
egy kis probléma. A csillag felmelegíti a korongot, ezért csak a csillagtól nagyon távol tud beindulni a
bolygókeletkezés. Az exobolygók
többsége viszont közel, egy csillagászati egységnél közelebb kering
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csillagához. A másik, elterjedtebb
teória a bolygómag-akkréció, mely
szerint a bolygók a korong porszemcséiből alakulnak ki. A szem
csék nagyon picik, 0,1 µm méretű
ek. Ebből kell a szilárd bolygómag
nak kialakulnia, ami 13 méretnagyságrendnyi növekedést jelent.
Az elmélet szerint a porrészecskék
kavicsokká, aszteroidákká és végül
bolygómagokká sűrűsödnek. A
bolygómagok egyre nagyobbak
lesznek, saját gravitációjuk erősö
dik, felgyorsítva a szilárd anyag
beáramlását. Így keletkeznek a
földszerű bolygók. Ha azonban a
szilárd bolygómag a Föld tömegének tízszeresére hízik, több Jupiter
tömegű gázköpenyt is begyűjthet.
Így jönnek létre az gázóriások.
A bolygómag-akkréciós elméletnek is vannak hiányosságai, például
nem veszi figyelembe, hogy a
protoplanetáris korongban keringő
kavicsok nagy sebességgel ütköznek
és szétmorzsolják egymást. Az elmélet elhanyagolja a korongbeli gázzal
kölcsönhatásba lépő méteres részecs
kék behullását a csillagba.
Mind két bolygókeletkezési elméletnek van egy további problémája.
A fiatal bolygók kölcsönhatva a
koronggázzal a csillag felé irányu-

Nagylépték örvény kialakulásának hidrodinamikai szimulációja

ló migrációba kezdenek. Ennek
következtében a bolygókat pár
millió év alatt elnyelné saját csillaguk. Mivel mára világossá vált,
hogy több bolygó van, mint csillag, valaminek meg kell akadályoznia ezt a migrációt.
– Az örvény-modell lesz a megoldás?
– Az örvény-modell lehet az egyik
megoldás. A teória egy óriási örvény
magjába helyezi a bolygómagakkréciós folyamatot, ahol kicsi az
ütközési sebesség, össze tudnak tapadni a porszemcsék,
melyek az örvény szemében kialakuló nyomásmaximum miatt nem esnek bele a csillagba. Azt,
hogy egy örvény hogyan
hat a bolygókra, illetve
hogyan hatnak vissza a
bolygók az örvényre, még
nem tudom. Sok minden
mást is tisztázni kell: hogyan működik a gáz por
gyűjtő mechanizmusa,
mennyi idő alatt mennyi
por gyűlik össze stb.
– Tulajdonképpen mik
ezek az örvények?
– Az örvények és a bolygókeletkezés kapcsolatát
elsőként Descartes vetette fel, kvantiatív vizsgálatát pedig von Weizsäcker végezte el a múlt század közepén. Ma azt gondoljuk, hogy a
Föld légkörében a Rossby-hul lámok keltette anticiklonokhoz hasonló örvények protoplanetáris korongokban is létrejöhetnek. Ez sokféleképpen megvalósulhat, például
úgy, hogy a csillagtól bizonyos távolságban a korong ioni zációjának
mértéke hirtelen megváltozik, aminek következtében sűrűségmaximum
keletkezik. Rossby-hullám instabilitás
gerjesztődik, sok kis örvény jön

létre, amelyek később egy óriási örvényben egyesülnek.
Egy bolygó és a korongja kölcsönhatását vizsgálva az egyik szimulációban azt vettem észre, hogy nagy,
lópatkó alakú sűrűsödés keletkezett,
amiről kiderült, hogy egy örvény.
Láttam a szakirodalomban, hogy ismert jelenségről van szó, a csillagászati felvételek alapján pedig kiderült, hogy valóban léteznek olyan
protoplanetáris korongok, amelyek
így néznek ki.

Örvény az SR21 fiatal protoplanetéris korongban.
Mikrohullámú szimulált kép.

– Ezeket a kutatásokat lehet majd
alkalmazni a Naprendszer keletkezésére is?
– Persze, de azért bonyolultabb a
helyzet, mint azt elsőre gondolnánk. Érdekes, hogy még nem találtunk a Naprendszerhez hasonló
szerkezetű távoli bolygórendszert.
Az sem biztos, hogy minden csillag
körül ugyanaz a folyamat zajlik, tehát akár többféleképpen is keletkezhetnek bolygók. Találtak már bolygót fehér törpe, sőt pulzár körül is!
ÉLET

A fehértörpeállapot előtt a csillag
óriási méretűre fújódik, aminek következtében elnyeli a bolygóit. A
pulzárok olyan szupernóva-robbanás után visszamaradt objektumok,
amelyek robbanásakor a csillag
bolygóit elpusztító lökéshullámok
keletkeznek. Ezért szerintem nem
csak fiatal csillagok körül jönnek
létre bolygók, de hogy milyen módon keletkezhetnek még, arról fogalmunk sincs.
– Hogyan tudják ezt vizsgálni itt
Magyarországon?
– Hidrodinamikai modellezéssel,
amivel például a repülőgépek szárnyának optimális alakját is tervezik.
Ugyanazok az egyenletek, de mi arra használjuk őket, hogy megnézzük, hogyan kering a gáz a csillaga
körül, hogyan hat kölcsön a korongbeli porral, kavicsokkal és fiatal bolygókkal. Eddig jellemzően 2Dben
számoltuk modelljeinket, ami elég jó
közelítés a csillagok körüli vékony korongokra,
és 2D-ben kevesebb
egyenletet is kell megoldanunk. Ahhoz azonban, hogy maradéktalanul megértsük a bolygókeletkezéskor zajló folyamatokat, 3D-s modelleket
fogunk vizsgálni.
A modelleket grafikus
kártyákon számoljuk, melyek 10-100-szor gyorsabbak, mint az asztali
PC-k. Ezeket nehéz programozni, ezért viszonylag
kevesen foglalkoznak vele, pedig a bolygókeletkezés most nagyon aktuális téma. 2016 nyarán az
MTA infrastrukturális
pályázata révén intézetünkben kiépíthettük 3D asztrofi zika laborunkat. Ez egy olyan komplex számítástechnikai rendszer,
melynek segítségével valódi 3D-s
numerikus modelleket tudunk számolni, és eredményeinket virtuális
3D-ben megjeleníteni. A kutatómunkával párhuzamosan nagy
hangsúlyt kap az ismeretterjesztés
is, ez ügyben már ősszel nagy előrelépés várható.
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

SI VÉDELMI
RENDSZERÜNK
A komplementrendszerr l, szervezetünk si védelmi rendszerér l szóló cikkünk els részében
(ÉT 2016/41) bemutattuk a testfolyadékokban megtalálható fehérjékb l, a rendszer aktivációját szabályozó molekulákból és sejtfelszíni receptorokból álló bonyolult összetett hálózatot. Kiderült az is,
milyen betegségekben játszhat szerepet, ha hiba kerül a rendszerbe. A második részben a rendszer
eltérítésér l, az orvosi beavatkozásokról és a terápiás lehet ségekr l lesz szó.
Számos állati eredetű vála
2.
dékról, méregről (például
rész korallkígyók, egyes pókfa
jok esetében) leírták, hogy aktiválják
a komplementrendszert, a méregben
található szerin proteáz vagy metal
loprotei náz komponensek révén. A
komplementaktiváció során felsza
baduló anafilatoxinok (C3a, C5a
peptidek) gyulladáskeltő hatásuk
mellett az erek falára hatva azok tá
gulását eredményezik, segítve így
az egyéb méregösszetevők terjedé
sét. A Loxosceles intermedia pók mér
gének egyik összetevője egy metal
loprotei názt aktivál a szervezetben,
amely a vörösvérsejtek felszínéről
glikoforint hasít le, ezáltal a vörös
vérsejtek komplement általi lízisét
eredményezi. A komplementrend
szer aktiválódása tehát hozzájárul
hat egyes állati mérgek toxikus ha
tásához.
A komplementrendszer fokozott
gátlását használja ki több kórokozó,
amikor a szérumból megkötik a
komplementszabályozó molekuláin
kat, ezáltal a saját hasznukra fordít
ják azok gátló hatását, megakadá
lyozva a komplementrendszer akti
válódását (az új meningococcus vak
cinák egyik komponense például a
Hfaktort kötő fHbpfehérje, ami
ellen termelődő ellenanyagok semle
gesítik a kórokozónak ezt a fontos
virulenciafaktorát). Egyes kóroko
zók olyan molekulákat bocsátanak
ki a környezetükbe, amelyek kötő
désük vagy enzimatikus aktivitásuk
132 6
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A Loxosceles intermedia pók

Epstein-Barr-vírus

révén gátolják a komplement műkö
dését. Emellett bizonyos kórokozók
komplement receptorokat használ
nak a sejtekbe való bejutásra: a malá
ria kórokozó Plasmodium falciparum
a vörösvérsejteken is kifejeződő
CR1molekulához kötődik, a ka
nyaróvírus receptora a CD46 jelű,
sejtek felszínén megjelenő komple

2 01 6/4 2

mentgátló molekula, az EpsteinBarr
vírusé pedig a CR2komplement
receptor.
A kórokozók egy részéhez hason
lóan a tumorsejtek a komplement el
leni menekülési mechanizmusként
fokozott mennyiségben expresz
szálnak komplementgátló molekulá
kat. Ezek egyrészt a tumorsejtek
membránjában a normálishoz képest
nagyobb mennyiségben megjelenő
molekulák, másrészt fokozott mér
tékben termelhetnek a tumorsejtek
maguk is, és köthetnek meg a felszí
nükön oldékony komplementgátló
fehérjéket. Természetesen ez csak az
egyik tényezője ezeknek a sejteknek
az immunrendszer elől való rejtőz
ködésének, menekülésének, de kuta
tások folynak ennek a mechaniz
musnak a hatástalanítására, illetve a
tumorsejteken a komplementaktivá
ció hatékonyságának növelésére. Így
például egyes monoklonális ellen
anyagterápiák során, ahol az ellen
anyagok által felismert és megjelölt
tumorsejteken az ellenanyag a klasz
szikus út aktiválódásával váltja ki a
célsejt oldódását (például rituxi mab),
az ellenanyagok komplementaktivá
ló képességének mesterséges fokozá
sán is dolgoznak.
Különböző orvosi beavatkozások
és kezelések során szintén aktiválód
hat a komplementrendszer, ezáltal
komplikációkat okozhat. Így például
szervátültetés esetén, iszkémiare
per fúzió okozta károsodás során
(például sztrók, szívinfarktus), im

eGÉS
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plantátumok, behelyezett kanülök,
sztentek stb. felszínén, de a gyógyá
szatban használt kontrasztanyagok
és egyes liposzómába csomagolt
gyógyszerek is kiválthatják a kom
plementrendszer aktivációját, amely
hozzájárulhat az esetenként akár sú
lyos túlérzékenységi reakciók kiala
kulásához is. Ezeknek a biokompati
bi lissé tétele magában foglalja olyan
felszíni módosítások kidolgozását,
amelyek lehetőség szerint gátolják a
komplementaktivációt.
Mit lehet tenni, ha a komplement
rendszer nem megfelelően működik?
Miután az elmúlt évtizedben egyre
többet tudtunk meg a komplement
rendszer okozta betegségekről, nem

terminális C5b9 komplex keletke
zésének megakadályozása miatt)
nem történhet. Ezt az antitestet si
kerrel alkalmazzák a vörösvérsejtek
szétesésével járó paroxizmális nok
turnális hemoglobinuria és egyes ve
sebetegségek esetében, valamint kli
nikai vizsgálatok folynak vele to
vábbi betegségekben is, ahol a komp
lement szerepet játszik.
A terminális út gátlása azonban a
meningococcusfertőzés kockázatá
val jár, antibiotikumos profilaxis
vagy vakcináció ellenére is. Emiatt,
illetve a különböző betegségek elté
rő patomechanizmusa miatt is, fon
tos további komplementgátló anya
gok fejlesztése. Jelenleg több kisebb

tásos dózisa (ami betegenként is
akár eltérhet) a hatóanyagnak, és
mikor lehet biztonságosan abba
hagyni a terápiát. Ugyanazt a ha
tóanyagot esetenként különböző
képpen lehet szükséges bejuttatni,
attól függően, hogy melyik szerv
ről van szó. Bár felmerülnek olyan
aggodalmak a komplementgátló
szerek alkalmazása esetén, hogy
egyes fertőzésekre való hajlam
megnövekedhet, ez az életkor
előrehaladtával feltehetőleg kevés
bé jelentkezik reális veszélyként,
hiszen az egyéb mechanizmusok
(elsősorban az adaptív immun
rendszer működése) kompenzál
hatják a terápia miatti csökkent

C5a-fehérje

csak ritka, de gyakori betegségek
ben is betöltött szerepéről, fokozott
érdeklődés jelentkezik a kutatók, a
klinikusok és a gyógyszeripar felől
is. Egyrészt a meglévő diagnosztikai
eljárások továbbfejlesztése mellett
újak bevezetése is folyamatosan na
pirenden van. Másrészt a komple
mentrendszer működésébe való cél
zott beavatkozási lehetőségek irá
nyában is egyre több kutatás folyik.
Komplementdeficienciák esetében
a megfelelő komponens vagy szabá
lyozófehérje pótlása lehetne célrave
zető, például vérplazmából tisztított
vagy rekombináns fehérje formájá
ban, illetve részben ez történik plaz
maferezis során is.
Jelenleg az egyetlen jóváhagyott
komplementterápiás szer a C5mo
lekula elleni monoklonális antitest,
amely a C5höz kötődve teljesen gá
tolja a terminális út aktivációját, így
sem gyulladás (a C5a képződésének
gátlása miatt), sem pedig sejtlízis (a

A malária kórokozója, a Plasmodium Falciparum

nagyobb cég dolgozik különböző
hatásmechanizmusú (például gátló
ellenanyag, kis molekulájú inhibitor,
antiszensz RNSek, rekombináns
fehérjék) és eltérő támadáspontú
(például az aktivációt kiváltó mole
kulákat, a központi C3at vagy a
terminális utat célzó) komplement
terápiás szerek fejlesztésén, amelyek
a prekli ni kai és klinikai vizsgálatok
különböző fázisaiban vannak.
A jelenlegi és a jövőbeli terápiás
alkalmazások esetében is a legfon
tosabb kérdések, hogy akut vagy
krónikus alkalmazásra kerüle sor,
teljes vagy részleges komplement
gátlásra vane szükség, illetve mi a
kiürülési sebessége, optimális és ha
ÉLET

komplement aktivitást. Az antiC5
ellenanyaggal szer zett eddigi ta
pasztalatok szerint alapvetően biz
tonságos az alkalmazása.
Elmondható tehát, hogy a komple
mentrendszer kutatása napjainkban
újabb reneszánszát éli, egyre több
részletet ismerünk meg a rendszer
normális és patológiás működéséről.
Ezeket az ismereteket felhasználva
már több betegség kezelésében tör
tént jelentős előrelépés. A jövő bizta
tó, a remények szerint nemsokára
újabb, a komplementrendszer műkö
dését helyreállító, vagy a túlműkö
dését gátló terápiás készítmények pi
acra kerülése várható.
JÓZSI MIHÁLY
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HAMVÁBAN IS
HASZNOS
Az évszázados modellek szerint az európai és f ként a
skandináv

erd k

területén

általánosan elterjedt volt a
tiszta kezelés, vagyis hogy a
m velés során eltávolították a
holtfákat.

Napjainkra

fény

derült rá, hogy az utóbbiak
jelenléte milyen fontos: a szél
és a természetes kid lés után
visszamaradt – és otthagyott –
holtfa jóvoltából kell mennyiség

élettér jöhet létre más

fajok számára. Az id s és
beteg fákkal kapcsolatban is
le kell gy znünk azt a téves
emberközpontú felfogást, hogy
jelenlétük alapvet en káros.
1328



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



lombhullató erdők legérdeke
sebb színtereit adják az örege
dő fák és a holtfaanyag. Ezt a
sajátos életteret számos különleges nö
vény, állat és gombafaj népesíti be,
melyek közül nem egy csak az elpusz
tult fákon képes élni és/vagy szaporod
ni. A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), illetve a nagy hőscincér (Cerambyx
cerdo) szaporodása például kifejezetten
a korhadó tölgyfához kötött, lárváik
csak itt képesek fejlődni. Seregnyi
egyéb, de kevésbé látványos korhadék
lakó rovarfaj, mint például a remetebo
gár (Osmoderma eremita) is benépesíti az
elhalt faanyagot. A holtfa jelenléte a
gerinces állatok szempontjából sem el
hanyagolható; sok kétéltű és hüllőfaj
nak búvóhelyet, illetve a madarak és
kisemlősök számára fészkelőhelyet is
biztosít. A holtfa kitűnő élettér bizo
nyos zuzmó és mohafajoknak is, mi
vel a korhadt fa különleges mikroklí
mát kínál számukra.
Az állat és növényfajokon kívül az er
dei életközösségekben kulcsszerepük
van a gombáknak is, melyek a lehullott
levéltömeg és az elpusztult fák lebontá

A

2016/42

Remetebogár
(NÉMETH TAMÁS FELVÉTELE)

Gy r s fülöke (Oudemansiella mucida)

G O M B Á K É S A H O L T FA K A P C S O L ATA

Gy r s fülöke (Oudemansiella mucida) (GÁL ZOLTÁN FELVÉTELE)

EHET K ÉS VÉDETTEK
A fakorhasztó gombák között több, emberi
fogyasztásra is alkalmas és ízletes faj található. Ezek nem csupán az erdei életközösségek körforgásában betöltött szerepük miatt, de gasztronómiai szempontból is értéket
képviselnek. A holtfa jelenlétének fenntartásához tehát az embereknek nem csak konzervációbiológiai szempontból f z dnek érdekeik. Legfontosabb és leggyakoribb ehet
fán él fajok Magyarországon, a teljesség
igénye nélkül: a különböz laskagombafajok
(Pleurotus spp.), a gy r s tuskógomba (Armillaria mellea), a csoportos tuskógomba Armillaria tabescens), a déli t kegomba (Agrocybe cylindracea) és a téli fül ke (Flammulina
velutipes). A fán él gombák leszedésénél
azonban szem el tt kell tartani az él helyi
adottságokat és körülményeket, hiszen egy
kevés holtfával rendelkez él helyen a ter-

sát végzik, minek következtében a le
bontott anyagok nagyrészt visszake
rülnek a természetes körforgásba.
Napjainkban sajnálatos módon a ked
vezőtlen erdőgazdálkodás (hatékony
ság és gazdasági szempontok miatt in
tenzíven kezelt területek, a holtfa csök
kenő mennyisége, élőhelyfeldaraboló
dás) révén Európaszerte kevés az olyan
lombhullató erdei élőhely,
ahol természetes vagy
legalább természetközeli
állapotok uralkodnak. A
holtfa mennyiségének
csökkenése bizonyos fa
jok eltűnését, egyes ese
tekben a genetikai állo
mány leromlását vonja
maga után, ami végső
soron a biodiverzitás
csökkenésének egyik fő
oka lehet lombhullató
erdőkben.

m testek eltávolításával könnyen lehet, hogy
megakadályozzuk a spóraszórást, s ezzel a
faj lokális kipusztulását okozhatjuk az adott
él hely-folton. A magyarországi védett és
veszélyeztetett gombafajok közt is számos
fán él fajt találunk, melyek fennmaradása a
holtfa jelenlétét l függ. Védettek a laskapereszke (Hypsizygus ulmarius), tönkös kacskagomba (Rhodotus palmatus), óriás bocskorosgomba (Volvariella bombycina), olaszgomba (Polyporus tuberaster), tüskegomba
(Polyporus umbellatus), tüskés sörénygomba (Hericium cirrhatum), közönséges süngomba (Hericium erinaceus). Bár ezek mindegyike ehet , védettségük okán nem szedhet k, hiszen ritkaságuk miatt ezekre a fajokra fokozottan érvényesek az említett
veszélyeztet tényez k. Magyarországon a
törvényesen védett 57 gombafajból majdnem egy tucat csak holtfán fordul el .

fajra jellemző termőtest (a köznyelv
ezt ismeri gombának) valójában csak
a jéghegy csúcsa. Ezek tulajdonkép
pen a szaporítóképletek (a spórák) ter
jesztését szolgálják. A spórák így a
termőtestből kijutva a szél segítségé
vel a kiszóródás helyétől kilométerek
re is eljuthatnak (egyes, főként föld
alatti termőtestet képező gombafaj

A korhasztás
tudománya

Az erd munkásai

A gombák alkotják az
élővilág egyik legna
gyobb rendszertani cso
portját, egyes becslések
szerint mintegy 5 mil lió
fajuk lehet. Az erdei élettérben a
mikroszkopikus gombafajoknak is
kitüntetett szerep jut, de a cikk terje
delmi korlátai, illetve észlelhetőségük
miatt csak a szabad szemmel is jól
megfigyelhető (makroszkópikus) töm
lős és bazídiumos gombafajok szere
pének bemutatására törekszünk. A

mód) is. Utóbbinak egyik változata,
amikor a gomba az élő fát hálózza be és
kezdi felemészteni (nekrotróf). Az
emésztés különböző enzimekkel a sej
ten kívül megy végbe, majd a fonalak
a kész tápanyagot felszívják. A
nekrotróf életmódú fajok közé sorol
juk a parazita farontó fajokat, melyek a
beteg, idős fákat támadják, és jelenlé
tükkel hozzájárulnak a fa elpusztulásá
hoz. A „még lábon álló”, de már a
gombák által megkezdett korhasztás
gyengítő hatása miatt ugyanis további
parazitafajok (baktériumok, más gom
bafajok és rovarok) is megjelenhetnek
a megtámadott fákon, a legyengült,
elkorhadt fákat pedig egy nagyobb
széllökés is kidöntheti.
A kidőlt fák nagyban hozzájárulnak
az erdei élettér természetes és dinami
kus változásához: a beteg fák kiszelek
tálódnak, az aljnövényzet (cserjék, fia
tal fák) pedig növekedésnek indulnak a
keletkezett lékben. A kidőlt fa további
korhadása egyéb élőlények életfeltét
eleit teremti meg. A legszembetűnőbb
változás a fán lévő gombafajok összeté
telének változása. Ennek oka az, hogy
az egyes gombák által létrehozott mel
léktermékek vagy végtermékek, illet
ve maga a korhadási folyamat más
gombafajoknak nyújta
nak táplálékot és megfele
lő életteret.

Bazídiumos gombák szerkezeti felépítése

spóráinak terjesztésében az állatok
nak is fontos szerep jut).
A gombák valódi testét azok az apró
gombafonalak adják, melyek átszövik
a számukra tápanyagot nyújtó talajt,
elpusztult faanyagot, elhalt szerves
anyagokat (szaprotróf életmód), de
akár élő organizmusokat (biotróf élet
ÉLET

A fakorhasztó fajokat
két csoportba sorolhat
juk: barna és fehérkor
hasztó gombák. A két tí
pust a faanyag kompo
nenseinek lebontásában
betöltött szerepe alapján
különböztetjük meg. A
faanyagban két fő alko
tóelem fordul elő a leg
nagyobb mennyiségben:
cellulóz és lignin. A bar
nakorhasztó fajok csak a
cellulózt képesek meg
emészteni, az így vissza
maradó lignintől lesz a faanyag bar
na. A fa anyaga itt még koherens, de
repedezett lehet. A fehérkorhasztó
gombák viszont mind a cellulózt,
mind pedig a lignint képesek lebon
tani, amitől a faanyag fehéressé és
porladóvá válik. A keményfafajokat
(tölgy, bükk, gyertyán, juhar, akác,
ÉS
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Különböz gombafajok a rönkön
(FORRÁS: WWW.DIBINSDALE.CO.UK)

tiszafa) eleinte és elsősorban a fehér
korhasztó fajok képesek lebontani.
A gombafonalak szövedéke, a micéli
um könnyen kiszáradhat, és a termő
testeknek is nagy része víz (70–95 szá
zalék), így csak nedves környezetben
képesek megfelelően növekedni. Ezért
a fakorhasztó gombaközösségek jóval
fajgazdagabbak a nagyobb tengerszint
feletti magasságban vagy a magasabb
szélességi körön található bükkösök
ben, fenyvesekben. Európában azon
ban ezeknek az erdőknek nagy része
súlyos átalakulásokon ment át, minek
következtében a holtfa mennyisége je
lentősen csökkent. Szerencsére Ma
gyarország – és általában KözépEuró
pa – bükkösei kevésbé befolyásoltak,
mint NyugatEurópa atlanti vidékein
lévő erdők.
A nagygombák jelentősége abban is
megmutatkozik, hogy az erdő állapo
táról indikátorként árulkodnak. Bizo
nyos, a zavarásra érzékeny fajok jelen
1330
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léte az erdő természetességét, illetve za
vartalanságát mutathatják meg. Közü
lük mára sok faj veszélyeztetetté vált a
számukra alkalmas élőhelyek megrit
kulása következtében.
Ellentétben a növényekkel és mohák
kal, melyek elterjedését leginkább a ta
laj tápanyagtartalma befolyásolja, a fán
élő gombaközösségek szerkezetének
szempontjából elsősorban a holtfa jel
legzetességei a meghatározó tényezők.
Mivel a gombák szaporodása spórával
történik, és a fakorhasztó fajok elterje
dési képessége gyenge, a termőtestek
képzése akár évekig is elhúzódhat.
Egyegy adott fajnak a számára meg
felelő korhadási állapotban lévő és más
egyéb szempontból (klíma, napnak va
ló kitettség stb.) is megfelelő holtfát kell
megtalálnia. Emellett a kolonizálható
faanyag mennyisége és minősége
kulcsfontosságú az egyes gombafajok
fennmaradása és a kialakuló gomba
közösségek szempontjából.

2016/42

Lábon állók és fekv k

Az eltérő fafajú erdők eltérő tulajdonsá
gúak, ami befolyásolhatja a mikroklí
mát és az erdő szerkezeti diverzitását,
ezeken keresztül pedig a holtfán növő
gombaközösségeket. Egyes fajok speci
alisták lehetnek, vagyis csak egy adott
fafajon képesek növekedni. A gomba
közösségek sokféleségére irányuló vizs
gálatok nagy része csak a termőtestek
jelenlétén vagy hiányán alapul, tehát
nem zárható ki, hogy az adott rönköt
több gomba is kolonizálta, mint ameny
nyit rögzítettek, csak az adott vizsgálati
időpontban éppen nem hoztak termő
testet, és csupán micélium formájában
voltak jelen a faanyagban. Ugyanakkor
a termőtestek terjesztik a spórákat, így
csak azok a helyek minősülnek megfe
lelőnek a gomba számára, ahol a termő
test megjelenik, ezért ezek a legrele
vánsabbak a vizsgálat szempontjából, és
a hátrányok ellenére jól közelítik a valós
értékeket.

A holtfa mérete meghatározó a rajta
élő közösség fajdiverzitása szempontjá
ból, aminek számos oka van. A na
gyobb rönkök lassabban korhadnak,
ezáltal hosszabb ideig biztosítanak élő
helyet, valamint nagyszámú különbö
ző mikroklímájú élőhely található raj
tuk, amelyeken számos gombafaj ké
pes megtalálni a neki megfelelő mik
rokörnyezetet. Ráadásul a nagyobb és
vastagabb rönkök lassabban száradnak
ki, kisebb eséllyel temetődnek el vagy
kolonizálják azokat gyorsan növő mo
hák, utóbbi okok ugyanis ellehetetlení
tenék a gombaspórák rönkön való
megtelepedését. A fa mérete persze
többféleképpen értelmezhető és az át
mérő nem kizárólagos fontosságú;
gyakran a kisebb átmérőjű faanyag
több fajt rejthet (elsősorban nedves klí
májú erdőkben, ahol alacsonyabb a kis
átmérő miatti kiszáradás kockázata).
Ez valószínűleg azért van, mert egy
nagy átmérőjű fához viszonyítva egy
ugyanakkora térfogatú, de kisebb át
mérőjű holtfa mennyiségéhez (például
lombkorona maradványai) relatíve na
gyobb felszín tartozik. Ebből adódóan
nagyobb eséllyel kolonizálható, illetve
többféle mikroélőhelyet nyújthat tér
beli helyzetének és nagyobb kiterjedé
sének köszönhetően.
A gombák szempontjából a legmeg
határozóbb paraméter – láthattuk – az
adott holtfa térfogata, emellett érde
mes a felszínt is figyelembe venni a faj
gazdagság felmérésére. A holtfa egy
dinamikusan változó élettér, így a rajta
lévő gomba és egyéb élőlényközössé
gek teljes mértékben függnek ettől az
élőhelyi dinamikától. A különböző
gombafajoknak tehát olyan életmódra
van szükségük, amely ellensúlyozni
tudja a változó hatásokat. Ilyen például
a nagymennyiségű spóra termelése.
A holtfa elhelyezkedése is kulcsfontos
ságú: állhatnak lábon álló száradt és kor
hadt tuskókból vagy fekvő rönkökből,
ágakból. Az álló tuskók stresszes élettér
nek számítanak, mert a mikroklíma
változékonyabb, és kiszáradásuk gyako
ribb, ezért a rajtuk található gombák
közösségének diverzitása alacsonyabb,
mint a fekvő holtfa esetében. Ennek kö
vetkezményeként az álló tuskók kevésbé
korhadt állapotúak, így a későbbi kor
hadtsági állapotokat igénylő gombafa
jok megtelepedése is gátolt, tehát a fajdi
verzitás emiatt is alacsony marad. Az er
dő kora is jelentős mértékben befolyá

solhatja a diverzitást, mivel az idős fákat
könnyebben fertőzhetik meg nekrotróf
fajok, és nagyobb eséllyel keletkeznek
holtfák is az öregebb erdőben. Egyes
vizsgálatok során viszont éppen ellenté
tes folyamatot véltek felfedezni! Való
színűleg az idős, zavartalan erdőben a
legjobb kompetíciós képességű gomba
fajok kiszorították a gyengébb képessé
gűeket. A zavarás ugyanis hozzájárulhat
a fajok közti kompetitív kizárás mérsék
léséhez vagy megszüntetéséhez. Ez lehet
az oka annak is, hogy a legnagyobb di
verzitást a zavarás utáni fázisban mutat
ják a gombaközösségek.
A jöv ígérete

A holtfák fontos szerepét az erdők élő
világának szempontjából mi a gombák
oldaláról világítottuk meg, de ez csak
egy szelete a nagy egésznek. A jövőt te
kintve fontos, hogy megállapíthassuk,
mennyi holtfa mennyisége megfelelő a
természetközeli állapotok kialakításá
hoz egy gazdasági erdőben. Jó néhány
korhadéklakó faj (legyen az állat, nö
vény vagy gomba) kipusztulását csak
úgy tudjuk megakadályozni, ha meg
felelő erdőgazdálkodási gyakorlatot
vezetünk be. Számos európai uniós és
egyéb természetvédelmi program fog
lalkozik a holtfaállomány, így az erdei
ökoszisztéma helyreállításával.
Némelyik kezdeményezés már sikeres
nek mondható. Az európai kormányok
elkötelezettek az erdei életközösségek

sokféleségének megőrzése érdekében. A
fenntarthatóság elősegítésére létrehozták
az FSCminősítést, melyet azok az erdő
gazdálkodások kaphatnak, akik a bioló
giai sokféleség fenntartása érdekében
nem távolítják el a holtfákat. Élen járnak
e törekvésekben a svéd, illetve a német
FSCszabványok (azok a fák, amelyek
ben harkályodúk és egyéb természetes
üregek találhatók, mentesülnek a kivá
gás és elvitel alól, illetve elvárás, hogy a
holtfa mennyisége hektáronként meg
haladja a 20 köbmétert).
KRÜZSELYI DÁNIEL
UJSZEGI JÁNOS
ÉLET

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
GRÉTSY LÁSZLÓ
Szóviccek
Quod licet jó vicc, non licet szóvicc. Így
ferdítették el elődeink a latin quod
licet Iovi, non licet bovi (amit szabad
Jupiternek, nem szabad az ökörnek)
szövegű szólást.
Manapság a humoros vagy annak
szánt előadások túlnyomó része nem
egyéb, mint szófacsarás, de mondhat
juk úgy is, hogy visszaélés bizonyos
szavaink azonos vagy hasonló hang
zásával, a többértelműséggel, a cson
kítás vagy bővítés módozataival.
Valósággal zúdul ránk az özönvicc.
Sokan tartják primitívnek, kevéssé
értékesnek a humornak ezt a válfa
ját. Akadnak azonban szójátékok,
amelyek a meglepő képzet és gon
dolattársítás révén valamilyen igaz
ságra világítanak rá. Jó példa erre az
ötvenes évekből: mi a Szovjetunió
külpolitikájában az elvi szempont?
És a válasz? Elviszem. Pont. Vagy a
jereváni rádió híre. Moszkvában
Mercedeszeket osztogatnak. A hír
igaz, de nem Moszkvában, hanem
Kijevben, nem Mercedeszeket, ha
nem Moszkvicsokat, és nem oszto
gatnak, hanem fosztogatnak.
Vannak elcsépelt viccek, például
az, amelyik az angol show és a ma
gyar só hasonló hangzására épít.
Költőink, íróink jó kedvvel, bőség
gel éltek és élnek az anyanyelvünk
kínálta lehetőségekkel. Jó szándék
vezette a XIX. századi hírlapírót,
amikor megkérdezte: miért nevezik
Irinyi János találmányát kénmentes,
azaz kéntelen gyújtónak. Mert kénytelen meggyulladni.
Ízléstelen, elítélendő, ha személyne
veket torzítanak el, pusztán azért,
hogy mosolyt, nevetést fakasszanak.
Vannak szóviccek, amelyek elsősor
ban a gúnyolódás eszközei. Mulattat
nak, de ártani is tudnak. Ilyen volt az
az eset, amikor egy kitűnő költő első
verseskötetének címoldaláról a nyom
dász csupán egyetlen ékezetet tünte
tett el. Az eredeti kötetcím ez lett
volna: Hajnali szárnyalás.
GYÁRFÁS ENDRE
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Egy Y-os vallomása
Egészen pontosan emlékszem
arra a pillanatra, amikor a tudomány szerelmese lettem. Az
emeletes ágyon üldögéltünk
anyukámmal, Ő pedig a kezembe adott egy hatalmas Micimackó figurát, hogy
tartsam a fejem fölé, az volt a Nap. Azután a kedvenc majom plüssömmel mutatta meg nekem,
hogy hogyan keringenek a bolygók a Nap körül. Ezt
követően nem volt megállás. Már óvodás koromban enciklopédiákat kaptam a születésnapomra,
igyekeztek mindent megmagyarázni, hiszen tele
voltam miértekkel, később türelmesen hallgatták
tőlem, hogy hogyan működik egy féregjárat, vagy
miért szuper dolog a génmanipuláció. Hálás lehetek, hogy erre az útra vezettek engem, és a kíváncsiság lángját mindig életben tartották bennem.
De mi a helyzet azokkal, akiknek az életéből a kíváncsiság, ez a sok „miért” hiányzik? Sajnos a leg-

Jelenet a Mindenség elmélete cím filmb l
(Stephen Hawking szerepében Eddie Redmayne)

több embernek a fizikaóra legfeljebb egy lidércálom, és megpróbálják mihamarabb elfelejteni a
rémisztő feleléseket, a kiskocsikat és a köpenyes tanárokat. Pedig a tudomány érdekes, csodás és varázslatos egy laikus számára is, amilyen én is vagyok. Arról nem is beszélve, hogy a magyar nagy
koponyák utánpótlása egy maroknyi kis csapat,
akik már huszonévesen is hatalmas dolgokat vittek
véghez. Közben mégis azt kívánják, bárcsak többen lennének. Mi lehetne az az eszköz, amivel az Y,
Z, Alfa generációk érdeklődését fel lehetne kelteni a
téma iránt? A televíziózás és rádiózás beköszöntével viszonylag hamar felismerték a tudósok, hogy
a média nagyon jó eszköz lehet a tudás átadására.
Gondoljunk csak Öveges Józsefre, mindenki
Öveges professzorára, aki valami rendhagyót alkotott. Műsorában bonyolult fizikai összefüggéseket
mutatott be úgy, hogy azt közel hozta az emberek1332
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hez. Néhány percre beköltözött a családok nappalijába és a hangsebességtől kezdve a rezonancián át
megannyi tudományos tételt közölt érthetően, világosan – és ami a lényeg – szórakoztatóan. Ha azt
mondom Heki, a rezonanciakutya, bizonyára sokakban kedves emlékeket idéz fel, de mi a helyzet a
fiatalokkal? Mi a helyzet velünk? Övegesnek – erős
túlzással – mondhatni, könnyű dolga volt. Az Apollo-program fénykorát élte, az űrkutatás, űrhajózás
mindenki figyelmét felkeltette. Az emberek rajongtak és tudni akartak. Manapság egy űrhajó fellövése csak egy egyszerű rövidke hír az esti híradóban. Egyértelmű, hogy a régi módszerek elavultak.
Én 2014-ben érettségiztem, mégis volt hogy az
órán videókazettán néztünk ugráló, csíkos képsorokat. Ma már egy tízévesnek is tabletje, okostelefonja van, és valószínű, hogy egy kedves öregúr
egy régi fekete-fehér felvételen már nem lenne elég
ahhoz, hogy felnézzen a képernyőről. Nem is fog.
De miért is tenné?
A mai fiataloknak, vagyis nekünk, több kell, több
inger, több hatás, több szín, izgalom. Tudják ezt
Hollywoodban is, amikor piacra dobtak két különleges filmet, méghozzá egymást követő években. Az első ilyen 2014-ben az Interstellar, azaz magyar címén a Csillagok között, ezt követve a Mentőexpedíció érkezett meg a vásznakra. A filmek minden tekintetben megfeleltek az Y generáció – az
én generációm – igényeinek. Fantáziát felülmúló
jelenetek, szerelmi szál, feszültség, nem is kell ennél több. Mégis, a háttérben megbújik a különlegesség, ami valóban kiemeli ezeket a filmeket a
többi sci-fi közül. Az Interstellar olyan újítást hozott a tudományos fantasztikus filmek világába,
melynek kapcsán rengetegen kezdtek el valamilyen módon a tudománnyal foglalkozni. A forgatáson és az előkészületek során nemcsak operatőrök, színészek és a rendező voltak jelen, hanem,
Kip Thorne, a napjainkban nagy elismertségnek
örvendő fizikus is. Az ő szakterülete a gravitációs
és az elméleti fizika, sok Stephen Hawking érdeklődésének középpontjában álló tétellel is foglalkozik. (Itt megjegyeznék még egy filmet, mely bár
közvetetten, felhívta az emberek figyelmét a tudományra, és ez a Mindenség elmélete, mely Hawking
életét dolgozza fel. ) A filmben az alapfeltevés kivételével, mi szerint a Föld lakhatatlanná vált az emberek számára, minden egyes jelenet konkrét és létező fizikai elméletet dolgoz fel. A film szereplői
mindannyian már befutott világhírű színészek,
mint például Matthew McConaughey, ez pedig az
egyik legjobb fogás ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson az üzenete.
Nemcsak a moziba látogatók számára jelentett élményt a képkockák sora, de a szakmabelieknek is áttörést hozott. Eddig soha nem látott módon ábrázolták például a már említett féregjáratot. Ilyen pontosan, 3D-ben még nem készült róla illusztráció. A történet szerint néhányan, a NASA maroknyi csapatából
ezen keresztül jutnak el egy másik, ésszel felfogha-

kérdőjelet a gondolataink között.
Nem kell tudósnak lenni, még csak
enciklopédiákat sem kell bújni óvodás korunktól kezdve, hogy ez az
otthagyott kérdőjel örökre ott motoszkáljon.
Tehát a kérdésre, hogyan kelthető
fel a fiatalok érdeklődése a tudomány
iránt, itt a válasz. A napjainkban
megjelent új sci-fik és azok oktatásban való felhasználása jelenthetik a
kulcsot. Hiszen így a tudománykommunikáció egészen különleges
Jelenet a Csilagok között cím filmb l, amikor apa és lánya viszontlátják egymást
formájával találkozhatunk, melynek
elengedhetetlen része a média. Azt
tatlan távolságban lévő bolygóra, melyben az embe- gondolom, hogy jó szakemberekkel, jó kommuniriség jövőjének reményét látják. Egyébként maga a kációval rengeteg fiatalhoz eljuthat a tudomány.
feltevés helytálló, hiszen több ezer exobolygót isme- Ők pedig lehet, hogy tudósok, fizikusok, csillagárünk már, melyeknek kutatásában nem kevés ma- szok lesznek, de már akkor is célhoz érünk, ha egygyar vonatkozás fellelhető. A Kepler misszióban ma- szerűen kicsit többen keresnek rá a Google-ban argyar kutatók, például Dr. Szabó Róbert csillagász is ra, hogy „fekete lyuk”. Hiszen nem feltétlenül kell
részt vett. A féregjárat ábrázolása pedig – a tudomá- a világon mindenkinek fizikusnak lennie, de a „minyos pontosságán felül – fantasztikus. A jelenet töké- értekre” mindenkinek szüksége van.
letesen tükrözi a fizika csodás valóságát. De nemKARDOS VIVIEN
csak a féregjárat, azaz az Einstein-Rosen híd
volt az, ami megfogta a fantáziánkat, hatott
az érzelmeinkre, hanem megjelenik
Einstein leghíresebb elmélete, a relativitáselmélet is. Az érzelmekre
asszociálva a főhős lánya, – aki
kezdetekben talán tíz év körüli lehet, – apja szemében
percek alatt válik felnőtté. Persze itt nem csupán a közhelyről van
szó, melyet nagyszüleink, szüleink olyan
gyakran ismételgetnek: mintha csak
tegnap születtél
volna. Itt valóban
megjelenik az idő
relativitása, elhajlása. Míg az apa
csupán néhány
napot van távol,
a Földön lánya leéli egész életét.
Szinte lehetetlen a
viszontlátásukat
könnyek, vagy torokbéli gombóc nélkül végignézni. Mindannyiunk kérdése: hogyan lehetséges ez? És
ez az, ami ebben a filmben csodálatos. Nem erőlteti , gyömöszöli az emberek
fejébe a tudományt, inkább az
érzelmekre hat és ott hagy egy
ÉLET
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

N

éha olyan képek érkeznek,
amelyek festményekre emlékeztetnek. Többnyire egy ismert
művet, művészt, iskolát juttatnak eszünkbe. Kulturális előismereteink belejátszottak, hogy
elővettük a kamerát, hatással voltak a komponálásra. De az is előfordul, hogy rosszul fotóztunk,
mégis érdekes képet kaptunk; az
életlenségek, a részleteket feladó
túlvilágosodások, besötétedések,
színek módosulása mintha festői
vagy grafikai eljárások eredményeként jöttek volna létre. Nem
az, amit akartunk, de szép.
Ezeket a fotókat egy [festmény]
című dossziéban gyűjtöm, már
állítottunk is ki belőlük. Most már
akkora a gyűjtemény, hogy ilyen
tematikus tárlat is összeválogatható belőle. Kortárs festők műterméből aligha kerültek volna ki; az
epigonság szakmai vétek. Ám
egy amatőr fotós keze szabad,
megnyomhatja az exponáló gombot, s büszke, ha a művészi szépségű látvány megörökítődik.
Ránk nem vonatkoznak a műkereskedelem értékítéletei.
H. J.
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1. Tomasószky Zoltán
(Nyíregyháza-Nyírsz l s,
kistoma@t-online.hu) – Árnyékok –
A háttérben a Székelyk , el térben
egy kalangya
2. András Anna (Szombathely,
a.ancsee@gmail.com) – Este a székelyeknél
–Apukám és a rokonságom Erdélyben él,
ezért sokat vagyok ott.
Ezt a képet Csíkszereda mellett, a szépvízi
víztározónál készítettem
3. Török József (Budapest, torok.joci@
freemail.hu) – Erd a Dobogók n
4. Dobay Orsolya
(dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu)
– Októberi reggel az Alcsúti Arborétumban –
A Madártani Egyesülettel jártunk
erre, figyelve a madarakat.
Nem túl jó min ség képeket csináltam,
de nagyon jól éreztük magunkat
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LogIQs
www.mensa.hu
Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai

Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általános feladatmegoldó képességét teszik próbára.
A kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: 79
(A sorozat utolsó tagját a számjegyek összegével növeljük.)

más készség fejlesztésére vagy tesztelésére

2. fejtör – Romhányi Dóra feladványa

alkalmas. A helyes megoldásokat jöv heti szá-

Megoldás:

munkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötle-

POSZTÓ

teket, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

A halmazban lév szavak a megjelen színek valamelyikével új,
átvitt értelm kifejezést alkotnak, úgy, hogy minden megjelen
szín felhasználásra kerül: kékharisnya, lila köd, zöld út, fehér holló, fekete bárány, rózsaszín szemüveg, vörös posztó.
3. fejtör – Schmiedl Gábor feladványa
Megoldás:
Nem.
(Ha csak X-ig szeretne utazni, akkor mindegy lenne, hogy milyen
vonat érkezik, hiszen bármelyik jó lenne neki.)

Melyik szám illik a kérd jel helyére?

2. fejtör – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?
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3. fejtör – Csík Csaba feladványa

Egy mitikus h s lemászott egy barlangba. A csarnokból ahol
áll, mind a nyolc égtáj felé vezet ki folyosó, ám tudja, hogy
csak az egyik irány lehet helyes. Jóakarói el re ﬁgyelmeztették,
hogy kizárólag a jó irányhoz tartozik igaz felirat. Merre induljon?

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Jótékonyságból is megárt a sok?

A jótékony célú adományozás többszörösen is jó dolog – egyrészt a rászorulók segítséghez jutnak és nemes ügyek kapnak támogatást, másrészt pedig maguk az adományozók
is nyernek, mégpedig nagyon értékes dolgot: önbecsülést. Mindenki
igyekszik kedvező képet fenntartani
önmagáról, ezért nincs, akinek ne
jönne jól a megerősítés, a tudat,
hogy jótettet vitt végbe. Ez a jó érzés az, amit az adományért cserébe
kapunk – vagy esetleg van még valami más is?
Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogyan hat a jótékony cselekedet arra,
aki véghezviszi, érdemes megvizsgálni, hogyan alakul az adományozó
viselkedése az adakozás után. Ez érdekes lélektani kérdés, már csak azért is, mert e téren két
homlokegyenest eltérő elképzelés is elfogadhatónak tű
nik. Az egyik a következetesség elve, amely szerint az
emberek szeretnek következetesen erkölcsös lényként tekinteni magukra, szeretik beskatulyázni önmagukat a
„becsületes, jószívű, segítőkész” kategóriába. Ezen el
mélet szerint ha valaki adományoz, akkor ezzel erősíti a
saját magáról kialakított pozitív képet, és a következők
ben annál inkább folytatja az önzetlen magatartást. Ez
zel teljes ellentétben áll az engedélyezés elve, melynek lényege, hogy ha az ember valami dicséretes dolgot tesz,
akkor feljogosítva érzi magát, hogy ezt követően egy ki
csit lazítson, mintegy engedélyt ad magának egy kis
rosszaságra. Erről a jelenségről másfél évvel ezelőtt eb
ben a rovatban esett már szó; akkor egy olyan kísérletet
ismertettünk, amelyben azok a személyek, akik környezettudatos módon „zöld” termékeket vásároltak, köz
vetlenül ezután többet csaltak egy olyan feladatban,
melyben hamis válaszokkal megsokszorozhatták a jutalmul kapott pénz mennyiségét.
Valójában a következetesség elvét és az engedélyezés
elvét alátámasztó kutatások egyaránt léteznek, de ezek
szinte kizárólag laboratóriumban végzett kísérletek, melyeknek megtervezett folyamatai szükségszerűen min
dig eltérnek egy kicsit a mindennapok eseményeitől.
Marijn H. C. Meijers holland kutató és munkatársai ezért
úgy gondolták, érdemes volna kilépni a laboratóriumból, és a valódi világban megfigyelni az adományozók

Gyorssegély (SZ CS ÉDUA RAJZA)

viselkedését. Amint arról a Social Influence című folyó
iratban beszámolnak, egy olyan, minden évben visszatérő időszakban végezték kutatásukat, amikor Hollandiá
ban egy héten át számtalan adománygyűjtő akció zajlik
a Vöröskereszt javára. Két városban véletlenszerűen, az
utcán szólították meg a járókelőket, és összesen 261 sze
méllyel sikerült kitöltetniük e célra összeállított kérdő
ívüket, melynek két különösen lényeges eleme volt. Az
egyik, hogy a válaszadó adományozott-e a napokban
valamennyi pénzt, illetve ami ettől teljesen független
nek látszott: miként viszonyul a környezetvédelem
ügyéhez. Ez utóbbit úgy mérték fel, hogy a válaszadó
nak pontozással meg kellett határoznia, mennyire ért
egyet efféle állításokkal: „Hajlandó lennék aláírni egy
petíciót a környezetvédelem érdekében”.
Az adatok elemzése az engedélyezés elvének érvényességét támasztotta alá: akik már adományoztak a Vöröskeresztnek, kisebb hajlandóságot mutattak, hogy tegyenek valamit a környezetvédelemért. Úgy tűnik, nem
sérti a következetesség elvét, ha egy nagyobb horderejű
jótett – pénz adományozása – után „lazsálunk” egy ki
csit; önértékelésünk még nem szenved csorbát, ha ilyen
előzmények után nem vetjük be magunkat száz százalé
kos intenzitással egy másik nemes ügy érdekében. Az
ember az adományozásért tehát nemcsak szívmelengetően jó érzést kap cserébe, hanem lehetőséget is, hogy
felmentse magát a további jócselekedetek alól.
M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Az agy els dlegesen
a látásra összpontosít

gy új alapkutatás kiderítette: az
Ekapacitásában
agy csak egy érzéket képes teljes
működtetni. Lehetet

len például teljes figyelemmel ve
zetni, ha valaki közben tele
fonál. Amikor az ember olyas
mivel foglalatoskodik, ami a
látás használatát is igényli,
akkor az agy lecsökkenti a
hallás képességét, hogy a lá
tással járó feladatot könnyebb
legyen teljesíteni – derült ki a
Linköping University új kutatá
sából. Az eredmények mé
lyebb belátást engednek abba,
mi történik az agyban, ami
kor összpontosítunk.
„Az agy arra összpontosít,
amire szükséges. Ezzel egyidejűleg kiszűri azokat a figyelemelterelő
tényezőket, amelyek külsődlegesek a
feladathoz képest. Az agy azonban
nem tud túl sok feladattal megküzdeni: egyszerre csak egy érzékünk képes
teljes kapacitással működni. Ezért
nem áldásos, ha telefonálunk vezetés
közben” – mondta Jerker Rönnberg,
a Linköping University pszicho
lógia professzora, akinek szakte
rülete a fogyatékkal élők segítése.
Megtalálták a legrégebbi,
indigóval színezett textíliát

George Washington University
A
egyik kutatója 6200 éves textíli
át talált Peruban. A textiltöredék
nem csak a legrégibb, indigókékre
színezett anyag, de egyike a legidő
sebb pamut textíliáknak is.
A felfedezés egyben az indigó
mint festék legkorábbi használatát
is felderítette. Ennek a színnek az
előállítása bonyolult technológiát
igényel. Jeffrey Splitstoser antropo
lógus, a tanulmány egyik szerzője
szerint a lelet arról tanúskodik, hogy
az ősi Andokban 6200 évvel ezelőtt
élő emberek kifinomult textilműves
eljárásokat fejlesztettek ki.
„A világ számos jelentős technológiai
vívmányát az Újvilágban fejlesztették
ki először. Sokan azonban nincsenek
tudatában annak, hogy az ameri1338
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A professzor és munkatársainak
kutatása arra irányult, mi történik
az ember agyában, amikor vizuá
lis feladattal van elfoglalva. A ku
tatók azt is tudni akarták, hogyan
változik az összpontosítás, amikor
a háttérzaj nő.

A Linköping University 32 diák
ja vett részt a kísérletben, melynek
eredményéről a Frontiers in Human
Neuroscience folyóirat hasábjain szá
moltak be. A diákok vizuális fel
adatot kaptak, néhányuk csendes
környezetben, mások háttérzajok
kal szennyezett környezetben dol
goztak. Munka közben agyukról
fMRIfelvétel készült. A kutatók
a diákok rövid távú memóriáját is
kai őslakosok mennyire fontos
technológiai újításokkal gazdagították a világot. Talán azért,
mert ezeknek a technológiáknak
nagy részét európai eljárásokkal
helyettesítették a hódítás alatt.
Mindazonáltal az európaiak gyorsan beolvasztották azokat a módszereket, melyeket a dél-amerikaiak a finom szálak kezelése, aprólékos színezés, fonás és szövés
területén kidolgoztak” – mondta
Splitstoser.
A textilt 2009ben Huaca
Prieta területén fedezték fel.
Ez a sivatagos terület Peru
északi partján számos ősi, kon
zerválódott leletet őrzött meg.
A szakemberek szerint a terü
let valószínűleg templom volt,
ahol felajánlásként számos textíliát
és más tárgyat helyeztek el, talán
egy szertartás részeként. A jól meg

2016/42

vizsgálták, egy betűkből álló memó
riateszt segítségével.
Az eredmények szerint a hallóké
regben az agyi aktivitás folyamatos,
egészen addig, amíg az embernek
csupán a hangot kell befogadnia.
Ám amikor az agy vizuális felada
tot kap, mint például írásbeli
vizsgafeladat, a hallókéreg
ben az idegi válasz lecsökken,
és a hallás károsodottá válik.
Ahogy a feladat bonyolultsága
nő, a hangokra adott idegi vá
lasz még inkább lecsökken. Ha
magas az agy leterheltsége, me
lyet vizuális feladat okoz, akkor
károsodik az agy hangokra való
válaszadó képessége, nem csak
a hallókéregben, hanem az agy
nak abban a részében is, mely az
érzelmekkel foglalkozik. (Az
agyba érkező vizuális informá
ció még nem foglalja magában a fel
adat megoldását!)
„Kutatásunk alapvetést tesz le az agy
működését illetően, és eredményeink sok
lehetséges utat kínálnak a további munkára. Eredményeink fontosak lehetnek
a hallókészülékek tervezésénél. A másik
lehetséges folytatás, hogy alapkutatásunkra épül rá egy kutatás, melynek kérdésfelvetése az, hogy hogyan befolyásolja a károsodott hallás a vizuális felada-

A 6200 éves indigókék textília

őrződött kézműves termékeken ke
resztül bepillantást nyerhetünk az
ősi civilizációba és életstílusba, és

Új felfedezés a pókhálóról

angolható a pókháló, és a Uni
H
versity of Oxford új kutatásának
köszönhetően most már azt is tud

Az öt érzék allegóriája
(Nicolaes van der Horst metszete)

tok megoldásának módját” – mondta
Rönnberg.
A kutatómunkában részt vett
még Patrik Sörqvist (University of
Gävle), Örjan Dahlström és Thomas Karlsson (Linköping Univer
sity). A kutatást a Riksbankens
jubileumsfond, és a Svéd Kutatási
Tanács finanszírozta.
(Linköping Universitet)
váratlan kapcsolatot is kínálnak a
XXI. századhoz. Az indigófesték
felfedezése és fejlesztése ugyanis
létfontosságú volt a jövőbeni di
vat, alapanyag, és textiltrendek
számára.
„Az a pamut, melyből a Huaca Prieta
területén fellelt textil való, az amerikai gyapotból készült (Gossypium
barbadense), mely ugyanaz a faj, melyet ma egyiptomi gyapot néven ismernek. És ez nem az egyetlen összefüggő
pamutszál, melyet ezen az ásatáson leltünk meg. Nem lenne farmernadrágunk
sem, ha az ősi dél-amerikaiak nem fejlesztik ki az indigókékre színezés művészetét” – nyilatkozta Splitstoser.
A textil jelenleg a perui Cao Mu
seum gyűjteményét gazdagítja. A
leletről részletesen beszámoló tanul
mány a Science Advances folyóiratban
olvasható.
(George Washington University)

juk, hogyan. A pók, a gyakorlatilag
teljesen vak állat, az ultrafinom rez
gések karmestere.
Az egyetem kutatócsoportja két
évvel ezelőtt fedezte fel, hogy ami
kor gitárhúrként megpendí
tik, a pókhálóselyem (köz
napi nevén pókfonál) széles
frekvenciatartományban
rezgéseket továbbít, ezzel
közvetít információt a zsák
mányról, a társakról, sőt, a
háló szerkezeti épségéről is.
A kutatás az Universidad
Carlos III de Madrid (Spa
nyolország) közreműködé
sével tovább folytatódott.
Bebizonyosodott, hogy a pók
háló egy tökéletesen behan
golt hangszer, amely rezgé
seket továbbít. Az elküldött
információ típusa pedig sza
bályozható, a háló feszültségének és
merevségének állításával. A kutatók
a pókháló rezgése és a pókhálóse
lyem tulajdonságai közötti összefüg
gést vizsgálták.
A Journal of the Royal Society Interface hasábjain megjelent tanulmány
végkövetkeztetése az, hogy a pók
háló rezgésére a háló feszültségének
változása, a pókhálóselyem merevsé
ge és a háló felépítése gyakorol hatást
– a pók mindezeket képes irányítani.
A hálószövő pókok látása gyenge,
és szinte kizárólag a háló rezgésére
hagyatkozva alakítják ki „világné
zetüket”. Felhangolt hálóikból ér
kező zenei minták látják el őket az
életfontosságú információkkal, pél
dául, hogy milyen típusú zsákmány
esett a hálóba, vagy hogy ragadozó
közelít, illetve, hogy milyen társra
van kilátás. A pókok gondosan ki
munkálják a hálójukat, a selymek
különböző fajtáját használva fel,
hogy kontrollálják a háló felépí
tését, feszültségét és merevségét –
hasonlóan ahhoz, ahogy hangszert
építünk és hangolunk.
Annak érdekében, hogy tanulmá
nyozzák, hogyan terjednek a rezgé
sek a pókhálón, a nemzetközi mul
tidiszciplináris kutatócsoport több
élvonalbeli technológiát ötvözött.
Nagy teljesítményű lézerekkel mér
ték az ultrafinom rezgéseket, ennek
ÉLET

A koronás keresztespók...

...és hálója

segítségével matematikai végeselem
analízist használó komputer modellt
készítettek. Ezen technikák ötvözé
sével bebizonyították, hogy a rezgé
sek terjedése és a pókselyemfonál tu
lajdonságai között kapcsolat áll fenn.
Az új megfigyelés szerint a pók
a viselkedésével és a pókselyemfo
nál tulajdonságaival irányítja hálója
funkcióit. Az irányító mechanizmu
sokkal képes megváltoztatni a rez
gések szűrését, a rezgés forrásaihoz
tartó orientációt, illetve különbséget
tenni a rezgésforrások között.
Beth Mortimer, a koronás keresztes
pók (Araneus diadematus) vizsgálatá
val készült tanulmány vezető szer
zője elmondta: „A kör alakú pókhálók
multifunkcionális szerkezetek, ahol a
rezgések továbbítása és a préda elfogása
egyaránt fontos.”
Fritz Vollrath professzor, az oxfor
di csoport vezetője elmondta: „Ezt
a tulajdonképpen teljesen vak állatot a
saját maga által kreált háló világában
hálója anyagának interakciói, és egyedi
mértékre készült pókhálóselymek széles skálája segíti. A pók maga finoman
hangolt viselkedésével és érzékelők egész
hadával felfegyverkezve működteti ezt
a világot, látás nélkül, csupán az érzésekre hagyatkozva. Talán a pókháló
valami újat taníthat nekünk a virtuális
látásról.”
(University of Oxford)
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Az evolúció útveszt i

z evolúciós versenyfutás érde
A
kes kihívásokat eredményez az
Ausztráliában honos piroshátú fe

kete özvegy nevű pókfajnál. A
borsó méretű nőstény és a jóval ki
sebb hímek egyaránt 2–3 hónapos
korukra lesznek ivarérettek. Nagy
különbség azonban, hogy míg a
nőstények 2–3 évig élnek, a hímek
életkilátásai jóval rosszabbak. Jó
esetben is csak 5–6 hónapot élnek
meg, ha addig párjuk fel nem falja
Hulladék és b nözés

Brit Környezetvédelmi Ügy
A
nökség szerint a hulladékbűnö
zés magas profitot hoz az elkövetők

nek, ám közben évi 1 milliárd font
nyi (mintegy 350 milliárd forintnyi)
veszteséget okoz az országnak.
Angliában tavaly 1000 illegális sze
métlerakót lepleztek le, többet, mint
az azt megelőző két évben összesen,
ezek közül 662 még március végén is
aktív volt. A többnyire szervezett
bűnbandák által elkövetett bűncse
lekmények a háztartási szemét és az
ipari hulladékok illegális lerakásától

egészen az újrahasznosítási díjakkal
és a hulladéklerakási adóval való csa
lásig vezetnek.
„Úgy érzem magam, mint a '80-as
években a drogok kapcsán: a rendszer
még nem igazán ébredt rá, hogy mekkora méreteket öltött a dolog, és csak próbálja felvenni a versenyt” – nyilatkozta
Sir James Bevan, az ügynökség ve
zetője. Szerinte a közösségekre is ko
moly hatással van a hulladékbűnözés
1340
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őket. A hímek 80 száza
léka nem is jut párzási
lehetőséghez élete során,
de akik igen, azok 65
százalékát felfalja a pár
ja aktus közben. Az ön
gyilkos szerelem a ko
rábbi elméletek szerint
az apaságot hivatott biz
tosítani, amíg a nőstény
emészti a hímet, meg
termékenyül.
Ausztrál kutatók nemrég azt fe
dezték fel, hogy egyes hímek elke
rülik a prédává válást. Ezek olyan
nőstényeknél próbálkoznak, ame
lyek épp a napokban váltak ivar
éretté és még gyakorlatlan kannibá
lok. A módszernek dupla nyeresége

van: biztos a párzás sikere és mivel
a kannibál akció elmarad, a hímnek
akár további párzásra is van esélye.
A kutatók szerint a viselkedés vé
letlenül alakult ki, de mivel sikeres,
gyors terjedésére számítanak.
BILKÓ ÁGNES

– „Rettenetes látványt nyújtanak az
illegális szemétlerakók, bűzlenek, hangosak és folyamatosan égnek”.
Bevan szerint „a drogoknál is eltartott egy ideig, mire felzárkózott a
rendszer és felismerte, hogy ténylegesen
mekkora kárt okoznak”. Júliusban egy
leedsi „hulladékbűnözőt” rekord
hosszúságú, 7,5 évnyi börtönbünte
tésre ítéltek környezeti bűnök elkö
vetéséért. Az elektronikai hulladék
újrahasznosításával foglalkozó illető
770 millió forintnyi összeget csalt el
egy majdnem 20 000 tonna hulladé
kot érintő ügyben. A bűnözőt akkor
kapták el, amikor a begyűjtött do
kumentumokból kiderült: va
lószínűleg nem létező utcákból
gyűjtöttek be hulladékot, egy
feljegyzés szerint pedig egy mo
ped egyetlen út alatt 991 tévét
és 413 hűtőt szállított el. Szept
emberben egy hampshirei, visz
szaeső hulladékbűnözőt küldtek
börtönbe nagytételben elkövetett
illegális útszéli hulladéklerakásért.
Nagy pénzbüntetések is szület
tek, áprilisban egy londoni cég
14 500 tonna veszélyes hulladékot,
például azbesztet is érintő ügyében
1 millió fontos büntetést róttak ki.
„Vonzó a hulladékbiznisz a bűnözőknek, mert nagy pénzt lehet belőle nyerni – véli Bevan. – Az üzleti modell
nagyon egyszerű: kibérelsz vagy találsz
egy darab földet; egy ügyfélnek felajánlod, hogy megszabadítod az általa termelt hulladéktól, amit aztán a bérbe vett
területen raksz le. Minden pénzt előre
megkapsz készpénzben, aztán eltűnsz.”
A keletlondoni Orion szolgáltató

cég már jó útra tért. Évente 50 000 ton
na építésből származó hulladékot ke
zel, ám az engedélyét 2015ben fel
függesztették, miután súlyos prob
lémák támadtak a felszabaduló porral.
Mostanra felépítettek egy 840 mil
lió forint értékű, zártterű szelektá
ló egységet egy olyan rendszerrel
kiegészítve, amely óránként 50 liter
port gyűjt össze. John Stride, az Ori
on igazgatója szerint két választási
lehetőségük volt: „Vagy ez, vagy bezárjuk a boltot és hazamegyünk. Elképesztő volt a fordulat és végül kifizetődő a tevékenységünk.” Az Orion által
kiválogatott szemét csak egy kis
százaléka megy szeméttelepre, a na
gyobb részét újrahasznosítják vagy
energiatermelésnél égetik el.
Bevan szerint Anglia mostanra
sokkal jobban kezeli a hulladékot,
mint korábban. A szeméttelepekre
küldött mennyiség 2000 óta meg
feleződött, és 2015ben a háztartási
hulladék újrahasznosítása 45 száza
lékkal új csúcsot döntött. Ám azt
is hozzá kell tenni, hogy az eddigi
emelkedő újrahasznosítási arány
visszaesett a legutóbbi években, sőt
2015ben a szeméttelepekre küldött
mennyiség kicsivel megnőtt.
„Angliában egyre jobb élni, zöldebb,
tisztább és virágzóbb. Ez részben azt
is mutatja, hogy a szabályozás működőképes. Láttam azt is, mi történik, ha
nincs szabályozás, ilyen eset volt például
a bhopali gázkatasztrófa is. Ha valaki
azt gondolja, a szabályozás rossz, próbálja meg nem csinálni” – mondta vé
gül Bevan.
(www.greenfo.hu)
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KERESZTREJT VÉNY
„A tudomány nemcsak felfedezés, hanem életszemlélet…”
Selye János XX. századi orvos megállapításának folytatása
e heti keresztrejtvényünk f soraiban (vízszintes 1., függ leges 12.) olvasható.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. A 34. számunkban elkezd d 14 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet ib l – helyes
sorrendbe rakva – egy 125 éve született jeles építész,
m egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll össze. A
név megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves
el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 10. Mett l fogva? 11. Chat-...; kölnimárka.
13. Ficsúr. 15. Már értem! 16. A Séd partjai! 18. Az
Uzor férfinév becézett alakja (géppisztolytípus is!). 20.
Emelet, röv. 21. Igeképz , a -kod és a -köd társa. 23.
Faiskolai növendék. 25. Durva felület . 27. Fényképészeti világmárka. 28. Tökéletes. 30. Mély szólam a n i
vagy gyermekkórusban. 31. Zsineg végei! 32. Electric
Light Orchestra (a Move utódzenekara volt), röv. 34. A
lutécium vegyjele. 35. Elmélet(i), röv. 37. R tvad hímje.
40. Üreg. 42. Rögeszme.
FÜGG LEGES: 2. Küzdelem vége! 3. Kalaf szerelmese. 4.
Papagájnév. 5. Tusika. 6. Máriát is becézik így. 7. ... gros;
nagyban. 8. Kihalt óriásmadár. 9. Paplantöltet. 14. Sérthetetlen. 17. Széles, lapos fenek , csónakszer vízi járm . 19.
Imruska. 22. Az NDK (megsz nt német állam) német nevének
rövidítése. 23. Ökörterel tájszó (a L CSE anagrammája!).

24. Egykori rádiómárka. 26. Spanyol hírügynökség (EFE). 29.
Idegen el tag: világ-. 33. Rendfokozat. 36. A Mura német neve.
38. Táncmulatság. 39. Dél-koreai autómárka. 41. Épít anyag.
43. Air India, röv.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: A technika nem ellenség. És a ráció
sem ellenség. (Gábor Dénes)

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

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

2016. november 19.

Megjelent
a Természet
Világa
különszáma

Jelentkezési határid : 2016. október 17.

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, melyekr l a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Els kézb l
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Csak egy
„kis munka” címmel nyílt kiállítás a
Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak történetét mutatja be. A minden ok nélküli kegyetlenkedések, az áldozatokkal szembeni embertelen bánásmód, a teljes kiszolgáltatottság érzéseit eleveníti fel.
A tárlaton az egyén van a középpontban, a történeti és
számadatok helyett a túlélők beszélnek. Idézetekből,
visszaemlékezésekből áll össze a teljes anyag, így a látogatók „első kézből” értesülhetnek az eseményekről, ismerhetik meg a körülményeket.
A kiállítás az események valódi kronologikus sorrendjében épül fel, a behívás, összegyűjtés otthoni helyszínétől egészen a kényszermunkatábor rettenetéig. Az installációk, valamint maguk a felidézett történetek is sokszor igen megrázóak, emiatt a tárlat csak 16 éven felüliek számára ajánlott.
A december 31-ig látható tárlat emléket állít az áldozatoknak, akiknek emberhez méltatlan körülmények
között kellett helytállniuk, minden ok nélkül, ártatlanul
kerülve ebbe a helyzetbe.

Alkonyati húzások
A daru a Hortobágyi Nemzeti Park jelképe és egyben
az egyik legféltettebb természeti értékünk. A legutolsó
daruszinkron eredményei azt
igazolják, hogy jelenleg több mint 50 ezer daru állomásozik a Hortobágyon. A madarak száma várhatóan az
elkövetkező időszakban folyamatosan nőni fog, a tavalyi évben megközelítette
a 120 ezer egyedszámot.
A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyat
hoz kötődő mozgásának, a
daruhúzásnak a megtekintésére a Hortobágyi Nemzeti Park október valamenynyi hétvégéjén vezetett túrákat szervez, valamint október 21-23 között megrendezi a Darufesztivált,
amely gaszt ronómiai és kulturális programokat is kínál az érdeklődőknek.

Újjáépült város
A Lengyelország nyugati részén elhelyezkedő Wrocław a
második világháború végéig
Breslau néven a Harmadik Birodalomhoz tartozott és csak13 4 2
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Bánsághy Nóra rovata
nem egymillió lakost számlált. 1945-ben a Vörös Hadsereg ostrom alá vette a várost, a közel három hónapig tartó harc során az erőddé nyilvánított Breslau szinte a
földdel vált egyenlővé. Az egykor németek lakta úgynevezett „visszaszerzett területek” részét képező Wrocław
újjáépítése évtizedekig elhúzódott.
Itt, a kommunista Lengyelország peremén elterülő végtelen „vad mezőkön”, különböző kultúrák
találkozási pontján rendkívül élénk, kísérletezésen és
a vasfüggöny két oldalát összekötő együttműködésen
alapuló művészeti élet zajlott. A művészek saját mikrovilágot építettek fel, amely a szabadság és függetlenség
eszméit hirdette.
A Vadnyugat. Az avantgárd Wrocław története
című kiállítás képzőművészeti alkotásokat, filmeket, fotódokumentumokat és hangfelvételeket mutat be. Nem a
wrocławi művészet történetét ismerhetjük meg, hanem
magát a várost, annak művészetén keresztül. A várost,
amely fölé gótikus katedrálisok tornyosulnak, ahol Max
Berg, Hans Poelzig, Erich Mendelsohn és Hans Scharoun
épületei állnak, s ahova az újonnan érkezett lengyelek új
értékeket, de legfőképpen új életet hoztak. A tárlat
november 27-ig látható a Ludwig Múzeumban.

Divat/rajz
A Design Hét Budapest 2016 keretében Új északi divatillusztráció címmel nyílt meg a
Wesselényi utcai ERöMŰVHÁZ
ban az a sokszínű és izgalmas tárlat, amely dán, észt, finn, norvég
és svéd művészek alkotásain keresztül mutatja be a divatillusztráció jellegzetes technikáit és legfrissebb trendjeit.
Az évszázados gyökerekkel bíró, dinamikusan fejlődő, de máig kevéssé kutatott művészeti ágat tekintve
a legszembetűnőbb változás, hogy képviselőinél az öltözékek bemutatásáról egyre inkább a független önkifejezésre helyeződött a hangsúly az utóbbi évtizedekben. Munkáikban geometria és szürrealitás, természet és mitológia, hétköznapiság és poézis egyaránt
fellelhető.
A tárlaton kiállító művészek nagy része olyan neves lapoknál dolgozik, mint a Guardian, a The New York Times,
a Telegraph, a Vogue vagy az Elle.
A Dán Nagykövetség, az Észt Intézet, a Finnagora, a
Norvég Nagykövetség és az ERöMŰVHÁZ együttműködésében megvalósult, október 20-ig látható tárlathoz ingyenes kísérőprogramok is kapcsolódnak, köztük kreatív színező kicsiknek és nagyoknak, divat tematikájú filmvetítések Finnországból, Dániából és Észtországból, beszélgetés a divatról és a divatillusztrációról,
valamint egy zenés irodalmi divatest is.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

Sejtszint nagytakarítás

A sejt megújulásának feltétele az elöregedett anyagok eltakarítása.
Stressz hatására a sejt szabályozott
módon megemészti a fölöslegesnek
ítélt tartalmát. A takarítómechanizmus jelentőségének felismerésé
ért és leírásáért ítélték az idei orvosifiziológiai Nobeldíjat Yoshinori
Ohsuminak.
Milyen messze vannak
a csillagok?

Az Európai Űrügynökség idén szeptem
berben közzétette a Gaia űrtávcső első
eredményeit: több, mint egymilliárd
csillag pontos pozícióját az égbolton,
kétmillió csillag távolságát a Naptól, és
több száz új változócsillag felfedezését.
Az űrtávcső tudományos programjában
számos magyar kutató vesz részt.
Válságok keresztútján

Sokszor felmerül a kérdés, hogy mit is
eredményezett az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc. Egyesek
a Kádár-korszakot tartják a forradalom „eredményének”, mások szerint
ekkor dőlt el véglegesen a kommuniz
mus bukása, és mindaz, ami 1989-ben
bekövetkezett. Sajátos, csak Magyarországgal foglalkozó szemlélet helyett
érdemes végigtekinteni mindazt,
amely az egyes nyugati kommunista
pártokban történt.
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A hátlapon

CN Tower
A kanadai Ontario tartományban
fekvő város, Torontó szimbóluma, a
modern világ hét csodájának egyike
a Canadian National Tower (rövi
den: CN Tower). A torony megépí
tésén – mely korának legmagasabb
szabadon álló építészeti remekművé
nek számított a maga 553 méterével
– 1973 és 1976 között 1537 munkás
dolgozott 40 hónapon át. A kanadai
nemzeti vasúttársaság megbízásából,
John Andrews tervei alapján épült
toronyhoz annyi betont használtak
fel, amennyi 260 kilométernyi járda
megépítéséhez is elegendő. Külön
érdekessége, hogy a 102 méter magas antenna 44 darabját egy tíztonnás Sikorsky helikopterrel emelték a
helyére.
A távközlési célokat is szolgáló torony panorámás kilátószintjei évente
kétmillió turistát vonzanak a helyszínre, akik az épület oldalán elhelyezkedő hat üvegfalú lift segítségé
vel 58 másodperc alatt érhetnek a
342 méter magasságban található kilátótérbe. A külső megfigyelőteraszból
és a felette lévő üvegfalú belső térből is
lélegzetelállító a látvány, tiszta időben
akár a Kanada és az Egyesült Államok
határán elhelyezkedő Niagaravízesé
sig is el lehet látni. A bátrabbak kipróbálhatják az ezen a szinten található
üvegpadlót, de aki igazán extrém élményre vágyik, részt vehet az ÉszakAmerikában is egyedülállónak számító, biztosítókötéllel ellátott, félórás
sétán a külső párkányon. 351 méteres
magasságban helyezték el a gömb alakú, forgó éttermet, mely 72 perc alatt
tesz meg egy teljes kört, hogy az itt
étkező vendégek a helyükön marad
va is részesei lehessenek a torontói panorámának. Külön lift visz fel a
447 méter magasságban található Sky
Podhoz, mely a világ legmagasabb
ember készítette obszervatóriuma.
Kép és szöveg:
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Torontói CN Tower

