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Kedves Olvasónk!
és munkásságával, valamint hazánk környezet- és ter-
mészetvédelmével kapcsolatos kérdések.

A felkészülésben segítségül szolgál még a verseny 
honlapja: http://www.kitaibelverseny.hu.

Az Élet és Tudományból a versenyre visszamenőleg 
kijelölt 2012. évi cikkek a következők: Kerti zsázsa 
(40/1266); A sötétedőhúsú rókagomba (40/1215); A meg-
talált rokonság – A dobozi pikkelyescsiga elterjedése 
(41/1296); A mimóza (41/1311); Fürgébb a fürge gyíknál 
(42/1316); Mamutfogászat (43/1360); Csak úgy árasztja a 
káposztaillatot (44/1382); Havasi hófajd (45/1439); A 
harkálytintagomba (48/1535); Hatlábú globalizáció 
(49/1545); Növényeink új tengerentúli ellensége (50/1584); 
A zselnice (51–52/1618).

A fenti cikkeket tartalmazó lapszámokból kedvez-
ményes „Kitaibel-csomag” rendelhető szerkesztősé-
günkben 1000 forint + postaköltség áron, az eltud@elet-
es tudomany.hu levelezőcímen. 

Minden jelentkezőnek jó felkészülést és versenyzést kíván a 
Szerkesztőség 

A 2012/2013-as tanévben 37. alkalom-
mal kerül sor a Kitaibel Pál Középis-
kolai Biológiai és Környezetvé-
delmi Tanulmányi Versenyre.

A pontos versenykiírás az Oktatási 
Közlönyben jelent meg. A versengésben 
hazánk, valamint Szlovákia, Románia, 
Horvátország és Szlovénia magyar tan-

nyelvű középiskoláinak nyelvi előkészítő (nulladik), kilen-
cedik és tizedik osztályos tanulói vehetnek részt. 

A verseny ismeretanyagát az Élet és Tudomány, vala-
mint a TermészetBÚVÁR című folyóiratokban a tanév 
során szeptember elejétől április közepéig megjelenő jel-
zett cikkek adják. A kijelölt cikkek címeit folyóiratunk 
hátsó borítójának belső oldalán tesszük közzé. A verseny 
minden fordulójában szerepelhetnek Kitaibel Pál életével 
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: ÉR
Az így létrejött szavak: 
ÉRC, ÉRD, ÉREZ, 
ÉRME, ÉRT, ÉRV

ERŐSÍTÉS

Válasz: Z
Minden sorban és 
oszlopban három 
háttérszín van: zöld, piros 
és kék, az ábrák színei 
pedig: zöld, lila és piros;
Az ábrák alakja a sorokban 
fentről lefelé: kör, 
háromszög és négyzet;
Az ábrák száma az első 
oszlopban fentről lefelé 
hárommal csökken, 
a második oszlopban 
kettővel és a harmadik 
oszlopban eggyel.
Következéskép a második 
és harmadik oszlopban 
levő figurák számának 
összege egyenlő az első 
oszlopban található ábrák 
számával.
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Hány, különbözQ terület_ háromszög található az ábrán?

Melyik bet_ hiányzik a sorozatból?

úgy aránylik                  mint ahogy

aránylik melyikhez?
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 Molekuláris diódák

Az ír Tyndall Nemzeti Intézet és 
a Szingapúri Nemzeti Egyetem 
kutatóiból álló nemzetközi ku-
tatócsoport olyan nanoméretű 
elektronikus áramköri eleme-
ket terveztek és építettek meg, 

amelyeknek elektromos tulajdonsá-
gait a molekulaszerkezet változta-
tásával tudták szabályozni, például 
egyetlen szénatom hozzáadásával a 
kapcsolás hatékonyságát egy nagy-
ságrenddel sikerült megnövelni. Ez 
egyebek között azt eredményezheti, 
hogy ilyen kapcsolókat vagy egyen-
irányító diódákat építve a mobilte-
lefonokba vagy a laptopokba jócs-
kán mérsékelhető a túlmelegedés, 
és ezzel párhuzamosan csökkenthető 
a zavartalan működéshez szükséges 
hűtőelemek száma és teljesítménye 
is. Az eredményről a kuta-
tók a Nature Nanotechnology 
februári számában számol-
nak be.

A parányi elemek, ame-
lyeket Damien Thompson, 
a Tyndall Nemzeti Intézet 
kutatója és Chris Nijhuis, 
a Szingapúri Nemzeti 
Egyetem anyagtudományi 
professzora által vezetett 
kutatócsoport tervezett 
meg számítógépes szi-
mulációval, molekuláris 
szinten, majd ténylegesen 
is megépített, kapcsoló-
ként vagy egyenirányító 
diódaként alkalmazhatók 
nanoelektronikus áram-
körökben.

„Ezek a molekulák KI- és 
BE kapcsolhatók: BEkapcsolt 
állapotukban átengedik az 
áramot, KIkapcsolt álla-
potban viszont blokkolják. 
Vizsgálataink eredménye 
azt mutatja, hogy csupán 
egyetlen extra szénatom 
(pontosabban alkil-csoport) 
hozzáadása a molekulához a 
kapcsolás hatékonyságát több 
mint tízszeresére növeli” – 
mondta Thompson.

Thompson és munka-
társai először atomi szintű 
számítógépes szimuláci-
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óval fedezték fel, hogy a vizsgált 
szerves molekulák páratlan számú 
szénatomot tartalmazó változa-
tai fémelektródon önszerveződés-
sel abszorbeálódva a páros számú 

szénatomot (ezen most és a továb-
biakban is alkilcsoport értendő) 
tartalmazó változatoknál „egyene-
sebben” állnak, s ennek következ-
tében egymáshoz közelebb, sűrűb-

ben helyezkednek el. 
A Nijhuis professzor 
szingapúri laboratóri-
umában ténylegesen 
elvégzett kísérletek 
nemcsak ezt igazolták, 
hanem az is kiderült, 
hogy a felépült szer-
kezetek szinte teljesen 
hibamentesek, s ennek 
köszönhetően alig lép-
nek fel bennük vesz-
teségek. Az eszköz a 
molekulák töltésének 
és alakjának változta-
tásával egyszerűen és 
biztosan kapcsolgatha-
tó ki-be. 

Az elektronika továb-
bi miniatürizálásának, 
illetve a nanoméretű 
elektronikus áramkö-
rök megépítésének nél-
külözhetetlen kulcsele-
mei az olyan moleku-
láris szerkezetek, ame-
lyek kapcsolóként vagy 
e g ye n i r á n y í t ó ké n t 
működtethetők. Az ír 
és a szingapúri kutatók 
most ezen a területen 
tettek komoly előrelé-
pést. 

Az alkalmas moleku-
lák megtervezéséhez 
szükséges számítógépes 

Ezüstelektródán szerves molekulákból önszervezQdéssel kialakult 
monoréteg (az atomok színezése: ezüst:ezüst; kén:sárga; vas: 

narancssárga; szén: világoskék; hidrogén:fehér)

33 nm 云 13 nm felület_ ezüstelektródán önszervezQdéssel kialakult molekuláris monoréteg 
számítógépes szimulációval kapott felül- és oldalnézete.  

(Az atomok színezése: ezüst:ezüst; kén:sárga; vas: narancssárga; szén: kék rudak,  
a hidrogénatomok itt nincsenek feltüntetve)
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 A jövW IT-technológiája 
a Wigner 
Adatközpontban

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont és az Európai Nukleáris Kutatási 
Szervezet (CERN) együttműkö-
désében Csillebércen megvalósuló 
Wigner Adatközpont az adatfeldol-
gozás új korszakát jelentő, világszín-
vonalú létesítmény.  A közelmúltban 
átadott első gépteremmel megnyílt 
intézet alapvető fontosságú lesz ha-
zánknak a nemzetközi kutatási és 
kutatás-fejlesztési projektekben való 
részvétele szempontjából.

Tíz hónappal a CERN TIER0 
számítógépközpontjának Genfen 
kí  vüli elhelyezésére kiírt nemzet-
közi tender eredményhirdetése után 
indult meg a csillebérci kampusz 
egyik régi épületegyüttesének teljes 
körű átalakításával a legmodernebb 
IT-technológia befogadására alkal-
mas komplexumban a munkája. 
Az összesen 2000 négyzetméteres, 
4 teremből álló adatközpont első, 
300 négyzetméteres egységében 
a CERN és a Wigner FK szak-
emberei közösen kezdik meg az 
IT-egységek beüzemelését. Ehhez 
már rendelkezésükre áll a Nemzeti 
Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet (NIIF), valamint az euró-
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társai az Ír Tudományos Akadémi-
ának a Tyndall Intézetben működő 
szuperszámítógépén végezték el. 
Mind a szimulációk, mind az azo-
kon alapuló tényleges kísérletek azt 
mutatták, hogy a molekulák irá-
nyultságának és elhelyezkedésük sű-
rűségének már parányi változásai is 
olyan mértékben megváltoztatják a 
molekulák közt ható van der Waals-
erőket, hogy annak hatására drámai 
mértékben javul az eszköz hatékony-
sága.  „Korábbi ismereteink szerint a 
van der Waals-erők a molekulák közt 
működő erőhatások közül a leggyen-
gébbek, és legfeljebb akkor válnak szá-
mottevővé, ha nagy kiterjedésű felületen 
összegeződnek. Ennek tulajdonítható, 
hogy a nanoelektronikai kutatások el-
söprő többségében eddig nem vették őket 
számításba, s a molekulák egymáshoz 
kapcsolásában inkább a jóval erősebb 
pi–pi-kötésekre próbáltak építeni, elha-
nyagolva a jóval gyengébbnek feltétele-
zett van der Waals-kölcsönhatásokat. A 
mostani eredmény ezért nemcsak gya-
korlati, hanem elméleti szempontból is 
áttörést jelent, mivel rávilágít arra, hogy 
bizonyos körülmények között ez utóbbi-
ak jelentős mértékben felerősödhetnek” 
– mondta Thompson.

Az eszköz olyan molekulákból 
épül fel, amelyek diódaként működ-
nek, azaz megfelelő nyitófeszültség 
hatása alatt átengedik az áramot, 
fordított (záró)feszültségen viszont 
blokkolják az áthaladását. Elméleti-
leg először majdnem negyven éve, 
1974-ben vetődött fel olyan moleku-
lák tervezésének és előállításának le-
hetősége, amelyek nanoelektronikus 
áramköri elemekként (diódaként, 
tranzisztorként stb.) szolgálhatná-
nak. A számítógépes szimulációk 
utóbbi évtizedbeli erőteljes fejlődése 
már a nanotechnológiában is lehető-
vé tette az atomi és molekuláris szin-
tű tervezést, és különösen a szerves 
molekulák területén ért el biztató 
eredményeket. Azonban – mint a 
mostani eredmény is mutatja – sok 
itt még az ismeretlen tényező: koráb-
ban például senki sem gondolta vol-
na, hogy a molekulák közti kölcsön-
hatások erőssége (s ennek hatására a 
molekuláris dióda hatásfoka) ilyen 
drámai mértékben képes megváltoz-
ni egyetlen szénatom hozzáadására 
(vagy elvételére).
Forrás: http://www.tyndall.ie/news/stand-tall-
and-keep-cool 

pai kutatói informatikai hálózatot 
működtető DANTE (Delivery of 
Advanced Network Technology 
to Europe) által Genf és Csille-
bérc között létesített 100 Gbit/sec 
(ultranagy) sávszélességű informá-
ciós kapcsolat. 

Az Európában egyedülálló esz-
köztelepítés következő lépéseként 
várhatóan februárban érkeznek az 
újabb számítógépek, nyár elejére 
pedig a többi gépterem is elkészül. 
A tervek szerint az idén körülbelül 
600 kW összfogyasztású számító-
gépet installálnak a szakemberek, a 
következő három esztendőben pe-
dig az újabb berendezésekkel együtt 
már a 3 MW-ot is meghaladhatja 
az eszközök energiafogyasztása. A 
CERN Nagy Hadronütköztetőjét 
(LHC) a budapesti Wigner Adatköz-

ponttal összekötő op-
tikai kapcsolat teljesít-
ményét mutatja, hogy 
önmagában a teljes ha-
zai belső internetforga-
lommal ös zszemérhető 
adatmennyiséget továb-
bít majd.

A Wigner Adatköz-
pontban elhelyezett számí-
tógépekkel a következő 
néhány évben a ter-

mészettudomány egyik legizgalma-
sabb és legintenzívebben kutatott 
témáját, az elemi részecskék töme-
géért felelős, korábban megjósolt 
és immár szinte teljes bizonyossággal 
kimutatott Higgs-bozon tulajdonsá-
gait vizsgálják a kutatók. A későb-
biekben pedig az elméletileg meg-
jósolt szuperszimmetrikus részecs-
kék kereséséhez járul majd hozzá az 
adatközpont.

A genfi szervezettel való együtt-
működést a jövőben kiegészíti az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-
pontja által vállalt misszió is, misze-
rint további, nagy számításigényű, 
nemzetközi kutatásokhoz szük-
séges számításokat is elvégeznek 
majd az idetelepített számítógépe-
ken. A Wigner Adatközpont iránt 
fokozott nemzetközi érdeklődés 
tapasztalható: Európa egyik leg-
modernebb IT-infrastruktúrájának 
a következő két évtizedben meg-
határozó jelentősége lesz a magyar 
tudósok részvételével folyó nemzet-
közi kutatási és kutatás-fejlesztési 
projektekben.
Forrás: MTA

A Wigner Adatközpont látványterve

Az adatközpont egyik terme
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A mai napig nem ismertek 
pon tosan azok a kromoszó-
maszakaszok, gének és azok 

elváltozásai, amelyek a cukorbeteg-
ség (vagy sok más gyakori kórkép) 
genetikai hátterét jelentik. Pedig 
2003 áprilisában – 50 évvel a dez-
oxiribonukleinsav (DNS) molekula 
kettős spirál szerkezetének azonosí-

tása után – befejeződött 
az ember teljes genetikai 
információjának feltér-
képezése. Ezen infor-
máció pontos megérté-
se, a DNS és a tünetek, 

betegségek közötti ok-okozati össze-
függések feltárása azonban nem 
könnyű feladat.

A cukorbetegség az inzulin hor-
mon hiánya (I. típus) vagy hatásának 
elmaradása (II. típus) következtében 
kialakuló, magas vércukorszinttel 
járó komplex anyagcserezavar. A 
rendellenesség genetikai szempont-
ból a komplex jellegek csoportjába 
sorolható, ami azt jelenti, hogy ki-
alakulásáért több genetikai faktor a 
környezeti tényezőkkel (étrend, élet-
mód) együtt felelős. Ezek az öröklő-
dő faktorok legtöbbször a DNS-mo-
lekula csupán egyetlen, legkisebb al-
egységére terjednek ki, jóval kiseb-
bek annál, mint hogy az elváltozás a 
kromoszómán akár a legérzéke-
nyebb mikroszkóppal kimutatható 
legyen. 

Ezer kötet
A genetikai információt, azaz a ge-
nomot a hosszú, nukleotid alegysé-
gekből álló DNS-láncokban (vagyis 
a kromoszómákban) 4 különböző, 
gyűrűs vegyület (az adenin, a 

A  C U KO R B E T E G S É G  G E N E T I K A I  H Á T T E R E

OLDALANKÉNT 
HÁROM BETdHIBA

Az alma nem esik messze a fájától. Úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. Apai vonalon sokan 

voltak cukrosok a családban… Mindennapi beszélgetések során gyakran hangzanak el ezek a mon-

datok, és jól példázzák azt a közismert tényt, hogy számos tulajdonság és kórkép – köztük a cukor-

betegség – családi halmozódást mutat, vagyis generációról generációra szállva öröklWdik. 

citozin, a guanin és a timin) kódolja, 
így ez az információ az „A”, „C”, 
„G” és „T” betűk hosszú soraként 
írható fel. A teljes „szöveg” három 
milliárd „betűből” áll, vagyis körül-
belül ezer darab ezeroldalas (sűrűn 
nyomtatott) könyvet töltene meg. A 
leggyakoribb genetikai variációk 
egyetlen „betű” megváltozását je-
lentik, ezeket egypontos nukleotid 
polimorfizmusnak, az angol single 
nucleotide polymor phism név alap-
ján rövidítve SNP-nek nevezzük. 

Az ilyen variációk igen nagy gyako-
risággal  fordulnak elő a genomban, 
számuk eléri a 10 milliót, vagyis a 
képzeletbeli könyvek mindegyik ol-
dalán átlagosan 3 „betűhiba” talál-
ható. Rendkívül széles skálán válto-
zik azonban, hogy mi egy SNP bio-
lógiai hatása. A DNS legismertebb 
és legalapvetőbb feladata, hogy a 
testünkben képződő fehérjék (pl. az 
inzulin hormon) felépítéséhez szük-
séges információt kódolja. Mégis a 
teljes DNS-nek csupán 1%-a tartal-

K 83766 és F 42730

információt 
kódoló 

„bázisok”

a DNS 
dezoxi-ribóz-
foszfát váza

adenin

citozin

guanin

timin

A genetikai információ szervezQdése. 
A. A DNS kettQs spiráljának vázlatos szerkezete. 

B. Egy DNS-láncrészlet kémiai szerkezete. C. A genetikai információ InternetrQl – bárki számára 
ingyenesen – letölthetQ formája (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Az ábra az inzulint 

kódoló gén egy szakaszát mutatja.

A B
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zájárul a kórkép genetikai meghatáro-
zásához. Az említett számos befolyá-
soló tényező miatt a komplex jellegek 
esetében (szemben a monogénes kór-
formákkal) a betegség hátterében álló 
genetikai variációk némelyike egész-
séges személyekben is kimutatható, és 
fordítva: vannak olyan cukorbetegek, 
akik nem hordozzák az adott génvál-
tozatot, egy variáns SNP jelenléte te-
hát sem nem elégséges, sem pedig nem 
szükséges feltétele a kórkép kifejlődé-
sének.

Fájdalommentesen
A vizsgálat első lépése a DNS-minta-
gyűjtés. Ez fájdalommentes módon is 
megoldható: a száj belső felszínének vat-
tapálcával történő dörzsölésével a geneti-
kai vizsgálathoz elegendő mennyiségű 
sejt nyerhető szájnyálkahártyából. Első 
lépésben az így kapott mintát „megtisz-
títjuk”, a polimorfizmus elem zéshez 
ugyanis egy tiszta DNS-oldatra van 
szükség, a mintából tehát a sejtek alkotó-
jaként jelen lévő fehérjéket, szénhidráto-
kat és egyéb anyagokat el kell távolítani. 

Az így nyert tiszta DNS-
mintából az SNP-k vizs-
gálata különböző eljárá-
sokkal történhet. Ezek leg-
több esetben az úgynevezet 
polimeráz láncreakción 
(PCR) alapulnak, mely-
nek segítségével lehetőség 
nyílik arra, hogy a három 
milliárd nukleotidból álló 
teljes genom egy rövid (né-
hány száz nukleotidnyi) 
szakaszáról igen nagy szá-
mú azonos másolatot ké-
szítsünk, amely már látha-
tóvá tehető és tovább anali-
zálható. A PCR alapelveit 
tekintve a sejtosztódás so-
rán lezajló DNS-megket-
tőződéshez hasonlítható. 
Ennek lényege, hogy a 
DNS kettős spiráljának két 
lánca ugyanazt az infor-
mációt hordozza, mivel a 
kettős spirálban adeninnel 
szemben mindig timin, 
guaninnal szemben pedig 
mindig citozin áll. Így ha a 
két szálat elválasztjuk egy-
mástól, akkor mindegyik 
mellé egyértelműen fel-
építhető a hiányzó lánc, az-
az egy DNS-molekulából 
két azonos új DNS állítha-
tó elő, és mindkét DNS 
egy eredeti és egy újonnan 
szintetizálódott szálból áll. 
Ezt a folyamatot a DNS 
szemi kon zer vatív meg-
kettőződésének hívjuk. Ez 
felel az élő szervezetben a 
sejtosztódás során a geneti-
kai információ rendkívül 
pontos másolásáért, és ez 
az alapja a laboratóriumi 
munkában a polimeráz 
láncreakció során a kívánt 

maz fehérjeszerkezetre vonatkozó 
információt, a maradék meglehető-
sen jelentős hányad feladata többek 
között szabályozó molekulák kódo-
lása vagy éppen megkötése. Ennek 
megfelelően a fehérjekódoló régió-
ban lévő SNP megváltoztathatja egy 
fehérje szerkezetét, aminek követ-
keztében az adott fehérje működése 
kisebb-nagyobb mértékben károso-
dik. 

Jelentős funkcióvesztés sok esetben 
közvetlenül vezet valamilyen betegség 
kialakulásához, ilyen eset-
ben egyetlen gén áll az 
adott kórkép hátterében: 
monogénes betegségről 
beszélünk. Igen ritkán a 
cukorbetegség is kialakul-
hat ilyen módon, ezt a vál-
tozatot „MODY” típusú 
kórformának nevezzük. 
Sokkal gyakoribb azon-
ban, hogy egy SNP szabá-
lyozó kromoszómaszaka-
szon helyezkedik el, és így 
pl. egy képződő fehérje 
mennyiségére lesz kis mér-
tékben hatással. A komp-
lex jellegek, pl. az I. és a II. 
típusú cukorbetegség hát-
terében ilyen polimorfiz-
musok szerepe feltételez-
hető. Látható tehát, hogy 
egy-egy SNP hatása ön-
magában meglehetősen 
csekély, hatásukat – hogy 
megjelennek-e a cukorbe-
tegség tünetei, mikor, mi-
lyen súlyos formában – 
más genetikai variációk és 
a környezeti tényezők is je-
lentősen befolyásolják, 
ezért igen nehéz összeállí-
tani azon gének és a ben-
nük lévő SNP-k listáját, 
melyek egy adott kórkép-
pel összefüggésbe hozha-
tók. Éppen emiatt ezen 
kutatásokba meglehetősen 
sok (kb. ezer) személy be-
vonása szükséges, és azon 
alapulnak, hogy ha egy 
adott SNP előfordulásá-
nak gyakorisága lényege-
sen eltér az egészséges és a 
cukorbeteg személyek cso-
portjában, akkor felmerül 
annak lehetősége, hogy az 
adott polimorfizmus hoz-

szájnyálkahártyából 
vett minta

centrifugált  
minta

DNS-tisztítás

PCR: vizsgált régió  

megsokszorozása

restrikciós endonukleáz  

alkalmazása: génváltozatra 

jellemzQ hasítás

elektroforézis:  

termékek láthatóvá  
tétele

hosszú, hasítatlan

rövid, hasított

rövid, hasított

elektroforetikus kép: 
hasítási mintázat

elektroforetikus 

berendezés

génváltozatra jellemzQ
hasított termékek

termosztát

PCR-termék

PCR-gép
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A genetikai analízis folyamatának vázlata. A DNS-minta, a PCR-termék és a 
hasított termék átlátszó vizes oldat, az eredmény csak a folyamat legvégén, 
az elektroforetikus kép alapján állapítható meg. A nyilak mellett az ábra az 

egyes lépések egy-egy jellegzetes eszközét mutatja be.
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retikulum stresszt okoz. Ennek hatásá-
ra válaszfolyamatok indulnak be, me-
lyek célja olyan segítő molekulák létre-
hozása, amik az előállítandó fehérjék 
helyes szerkezetének kialakításához já-

rulnak hozzá. Nagy valószínűség sze-
rint ilyen fehérje a wolframin is, és en-
nek összefüggése a cukorbetegséggel 
abból a szempontból is megalapozott, 
hogy a hasnyálmirigy inzulintermelő 
sejtjeiben – fokozott inzulintermelés 
esetén – ez a stressz reakció illetve kü-
lönböző következményes folyamatok 
egészséges körülmények között is ki-
alakulnak. Ha azonban a válaszreakció 
nem eléggé hatékony, amiben szerepet 
játszhatnak a WFS1-gén szabályozó 
SNP-i is, akkor az endoplazmás 
retikulum túltöltése nem oldható meg. 
Ez idővel a sejtek pusztulásához és kö-
vetkezésképpen az inzulin termelés 
csökkenéséhez illetve megszűnéséhez 

DNS-szakasz megsokszorozásának. 
Ha ugyanis a folyamatot többször 
egymás után „láncreakcióként” ismé-
teljük, akkor egy molekulából kettő, 
majd 2-ből 4, 4-ből 8 stb. molekula ke-
letkezik, ami azt jelenti, hogy 20 ciklus 
után több mint egymilliószoros (220) 
sokszorozás érhető el. 

A vizsgálat következő lépése sok eset-
ben egy olyan enzim (a restrikciós 
endonukleáz) alkalmazása, ami egy 
adott DNS-szekvenciát megkeres a 
molekulában, és ezen a helyen a mole-
kula mindkét láncát elvágja. Ha egy 
SNP, azaz egy „betű megváltozása” el-
rontja vagy éppen létrehozza egy ilyen 
enzim hasító helyét, akkor a génválto-
zattól függően eltérő méretű DNS-
molekulákat kapunk a reakció során. 
A folyamat utolsó lépése a gél elektro-
forézis, melynek segítségével a külön-
böző méretű DNS-molekulák nagyság 
szerint sorba rendezhetők és láthatóvá 
tehetők. Ezzel az eljárással a vizsgálat-
ban részt vevő személyek kiválasztott 
SNP-it elemezzük, és összehasonlítjuk 
az egyes változatok előfordulási gya-

koriságát az egészséges és a cukorbeteg 
személyek csoportjában.

Ezen technikák alkalmazásával kuta-
tásaink során összefüggést találtunk a 
WFS1-gén több, szabályozó régióban 
elhelyezkedő SNP-je és a cukorbeteg-
ség között. A WFS1-gén a wolframin 
nevű fehérjét kódolja, amely a sejten 
belül a fehérjék előállításában alapvető 
szerepet játszó sejtalkotó, az en do-
plazmás retikulum membránjában ta-
lálható. Ha egy sejt egy adott időpilla-
natban nem képes a képződő fehérjék 
végleges szerkezetét megfelelő ütem-
ben kialakítani, akkor az endoplazmás 
retikulum túltöltődik a félkész fehérje-
molekulákkal, és ez endoplazmás 

vezethet, ami a cukorbetegség kiala-
kulásának sejtszintű alapját jelentheti.

Születéskor  
minden kiderül?

Noha a legtöbb rendellenesség, így a 
cukorbetegség esetében is a teljes kép 
még távolról sem állt össze, mégis egy-
re több és több ismeret érhető el arra 
vonatkozóan, hogy milyen gének poli-
morfizmusai járulnak hozzá egy-egy 
kórkép genetikai hátterének meghatá-
rozásához. És éppen ez az ismeret vet 
fel egy további kérdést – kissé eltérő 
szemszögből. Oda vezet az út, hogy 
már születéskor teljes bizonyossággal 
meg lehet majd mondani, hogy valaki 
milyen betegségekben fog szenvedni? 
A válasz: nem, hiszen a környezeti té-
nyezők szerepe korántsem elhanyagol-
ható. Mégis megjósolható lesz ez vala-
mekkora valószínűséggel? A válasz er-
re a kérdésre: valószínűleg igen, és még 
ha ez első hallásra bizonyos szempont-
ból ijesztőnek is tűnhet, valójában ki-
emelkedő egészségügyi jelentőségű 
több szempontból is. Egyik ilyen szem-
pont a megelőzés. Egy betegségre való 
fokozott hajlam ismeretében már fiatal 
kortól hangsúlyt lehet fektetni a meg-
felelő életmódra és rendszeres, célzott 
szűrővizsgálatokra. Másfelől a geneti-
kai háttér ismerete felfedi a betegségek 
molekuláris alapjait is. Ez lehetővé teszi 
a jóval hatékonyabb célzott és akár 
egyénre szabott kezelési eljárások ki-
dolgozását. 

RÓNAI ZSOLT

         > 20%
14% – 20%
10% – 14%
   8% – 10%
 6% – 8%
  4% – 6%
        五 4%

Mi fér be inkább abba a zsúfolt naptárába: ha napi  
egy órán át edz, vagy ha napi 24 órában halott?

 Maga még nem beteg, ez még nem 
inzulin volt, csak figyelmeztetQ lövés…

A cukorbetegség várható elterjedtsége 2025-ben, a Nemzetközi Diabétesz  
Szövetség becslése alapján
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A kockázatmérés kutatása nem-
zetközi jelentőségének növe-
kedését bizonyítja, hogy G. 

Szegő a „Risk Measures for the 21st 
Century” c. kötetben megjelent tanul-
mányában a pénzügyi kutatások szak-
területének „harmadik forradalma-
ként” emlegeti a téma iránt 1997-től 
kezdődően felgyorsult kutatási érdek-
lődést. Ezt napjainkban különösen ak-
tuálissá teszi a 2007 nyarán, a másod-
rendű jelzáloghitelek piacáról kiindult 
pénzügyi világválság.

A befektetési kockázat „mérése” egy 
befektetés-kombináció, azaz portfolió 
kockázatának becslését jelenti. Ennek a 
folyamatnak két kritikus összetevője 

van. Az első egy „megfelelő” kockázati 
mérőszám kiválasztása, míg a második 
a portfolióban szereplő különféle egye-
di befektetések hozama együttmozgá-
sának (statisztikai függőségének) szám-
szerűsítése.

H. M. Markowitz volt az első, aki be-
vonta a kockázatot, mint önálló dönté-
si „paramétert” a különböző befekte-
tés-kombinációk, azaz portfoliók érté-
kelésének folyamatába. Mind az egye-
di befektetések rangsorolásában, mind 
pedig a portfoliók optimalizálásában 
(azaz a portfoliót alkotó egyes befekte-
tések optimális arányának meghatáro-
zásában) két értékelési paramétert al-
kalmazott: a várható (átlagos) hozamot 
és a hozamok varianciáját. Míg az első 
paraméterrel az átlagos jövedelmezősé-
get, addig a másodikkal a befektetés 
kockázatát jellemezte. A portfoliót al-
kotó egyedi befektetések hozama kö-
zötti kapcsolat szorosságának mérésére 
ugyanakkor a lineáris korrelációs 
együtthatót alkalmazta.

A Markowitz-modell korrekt alkal-
mazhatóságának feltétele, hogy a port-
foliók hozamának eloszlása normális 
(illetve általánosabban: elliptikus) le-
gyen. Ez a gyakorlatban általában nem 
teljesül. Napjainkban a pénzügyi válto-
zók, így a befektetések hozamának el-
oszlása egyre inkább nélkülözi a szim-
metriát (ferde) és leptokurtikus (vastag-
szélű). Ez azt jelzi, hogy a normális el-
oszlásnál jelzetthez képest nagyobb a 
szélsőséges események, azaz a nagy 
veszteségek bekövetkezésének esélye.

Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a 

A  B E F E K T E T É S I  KO C K Á Z AT  M É R É S E

A FÜGGVSÉG 
MODELLEZÉSE

A kockázatkezelés „intézményesítése” iránti igényt a pénzügyi változóknak (a valuta- és részvényár-

folyamoknak, a kamatlábaknak, az inflációs rátának) az 1970-es évek elejétWl felerWsödW ingadozása, 
növekvW volatilitása váltotta ki. A származtatott termékek megjelenése, majd piacának rohamos 
fejlWdése lökést adott a kockázatkezelési igény növekedésének. Ez olyan világgazdasági környezetben 
következett be, amelyet a pénzügyi és árupiacok világméretevé válása, a globalizáció (a multinacionális 
cégek megjelenése és számának gyarapodása) jellemzett. A folyamatot a pénz- és tWkepiacok 

liberalizálása, vagyis a tWkeáramlás útjában álló fizikai és jogi korlátok lebontása kísérte.

Harry Markowitz

London, City, a banknegyed

TO 46371
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egységes módszertana 1993 áprilisától 
az úgynevezett standard-modell for-
májában került be a banki szabályozási 
gyakorlatba. A bankok kereskedési 
könyveiben szereplő, piaci kockázatnak 
kitett portfoliók veszteségének fedezé-
sére elkülönítendő tőke (kötelező tarta-
léktőke) meghatározása a VaR-on ala-
pul. A pénzügyi szektor dinamikus fej-
lődése, a piaci innovációk újabb és újabb 
megoldandó kérdéseket vetnek fel a 
szabályozók számára. A másodrendű 
jelzáloghitel-piaci válság – többek kö-
zött – felhívta a figyelmet a piaci koc-
kázat VaR-ral történő mérésének 
problémaira is. A válság idején a bankok 
veszteségei lényegesen meghaladták a 
VaR-ral „kalibrált” minimális tőkekö-
vetelmény értékét. Ennek ellenére úgy 
tűnik, hogy a Bázeli Bizottság mind a 
mai napig nem vetette el a kockáztatott 
érték kockázati mérőszámként történő 
alkalmazását.

Ezen a ponton fontos megemlíteni, 
hogy a VaR megbízható kockázati 
mutatóként történő alkalmazásával 
kapcsolatos kétségeiket már a 2000-es 
évek elejétől megfogalmazták a kuta-
tók és a kockázati szakértők. Egy sor 
olyan tanulmány jelent meg, amely rá-
mutatott a VaR „gyengéire”, sőt mi 
több a Journal of Banking and Finance 

befektetési portfoliók kialakítása, azaz 
a portfolió allokációs döntések során 
két nagy kihívással kell szembenéz-
nünk. Az egyik probléma, hogy a koc-
kázat becslésében a kockázat széleskö-
rűen használt mérőszámai, mint példá-
ul a variancia vagy a kockáztatott érték 
(VaR), „megbízhatatlannak” bizo-
nyulnak. A másik probléma, hogy a 
portfolió hozamok közötti kapcsolat-
nak a lineáris korrelációs együtthatóra 
alapozott becslése is „torz” képet ad a 
hozamok közötti kapcsolat erősségéről.

A VaR a 90-es évektől rendkívül 
nagy figyelmet kapott a szakirodalom-
ban. Használata a 70-es évek végére 
nyúlik vissza, amikor jelentősebb pénz-
ügyi intézmények (elsősorban multina-
cionális bankok) belső kockázat-előre-
jelző modelleket kezdtek kifejleszteni 
az intézményt érintő teljes kockázat 
mérésére. A VaR egy adott megbízha-ére. A VaR egy adott megbízha-e. A VaR egy adott megbízha-
tósági szinthez (például 95%) és időperi-
ódushoz tartozó (például nap) legna-
gyobb veszteséget mutatja.

Számos előnye ellenére a VaR-nak 
komoly hiányosságai vannak. Ezek kö-
zül a legjelentősebb, hogy teljesen fi-
gyelmen kívül hagyja az értékét meg-
haladó veszteségeket. Ez abból a sajátos-
ságából következik, hogy például a 
95%-os megbízhatósági szinthez tarto-
zó legnagyobb veszteség becslése során 
csak azokat a lehetséges veszteségeket 
vesszük figyelembe, amelyek az esetek 
95 százalékában előfordulhatnak. Nem 
számolunk azokkal a veszteségekkel, 
amelyek 5%-os eséllyel bekövetkezhet-
nek. Ezeknek a veszteségeknek és hal-
mozódásuknak különösen olyan pénz-
ügyi krízishelyzetekben van jelentősé-
ge, mint a 2007 nyarán kibontakozott 
és világméretűvé szélesedett válság.

Ez nem sajtóhiba 
A VaR másik említésre méltó 
hiányossága, hogy ellentmondásokat 
okoz a portfoliók optimalizálásában, 
azaz az egyes befektetési formák opti-
mális arányának kialakításában. Elő-
fordulhat ugyanis, hogy egy portfolió 
VaR-ral mért kockázata nagyobb, 
mint az azt alkotó komponensek koc-azt alkotó komponensek koc-
kázatának összege. Ez ellentmond a 
pénzügyekben gyakran idézett „hü-énzügyekben gyakran idézett „hü-nzügyekben gyakran idézett „hü-ügyekben gyakran idézett „hü-yakran idézett „hü-
velykujj szabálynak”, hogy a befekte-
tett tőke több befektetési lehetőség kö-
zötti megosztása, azaz a diverzifikáció 
csökkenti a kockázatot.

A VaR-ral történő kockázatmérés 

című rangos pénzügyi folyóirat 2002-
ben külön kötetet is szentelt a kockázat-
kezelés területén előforduló statisztikai 
és mérési problémáknak. G. Szegő a 
kötetben megjelent tanulmányokat be-
mutató szerkesztői előszavának a Soha 
többé VaR (ez nem sajtóhiba) provokatív 
címet adta. A „figyelmeztető jelzése-
ket” azonban a bankok szabályozásáért 
felelős döntéshozók nem vették komo-
lyan.

Annak ellenére tehát, hogy a 2000-es 
évek elejétől a témát kutatók körében a 
VaR elutasításában teljes egyetértés 
mutatkozik, a bankok kockázatkezelési 
gyakorlatában – az érvényes szabályo-
zói előírások hatására – még mindig 
tartja magát a „VaR-gépezet”. Ebből a 
szempontból bíztató fejlemény a jövőre 
nézve, hogy Nout Wellink, a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság elnöke az új, 
Bázel III néven ismert szabályozás be-
vezetésével kapcsolatban felvetette a 
VaR alkalmazására épülő módszer-
tan esetleges felülvizsgálatának szüksé-
gességet.

A lineáris korrelációs együttható is 
mélyen rögződött a pénzügyi szféra 
szereplőinek fejében. Bizonyított azon-
ban, hogy nem tekinthető az egyes 
portfolióelemek hozamai közötti kap-
csolat korrekt mértékének. A vele kap-

Az ábra egy szimuláció eredményét mutatja, ahol egy két értékpapírból álló portfolió CVaR-ral mért 

kockázata és várható hozama közötti kapcsolatot illusztráltuk. Annak érzékeltetése volt a cél, hogy 

mekkora eltérést okozhat a kockázat megítélésében, ha az egyes portfolióelemek közötti kapcsolatot 

a lineáris korrelációs együttható (piros görbe) helyett kopulával (kék pontozott görbe) becsüljük. (A 

görbék kiinduló- és végpontja megegyezik. Ez nem véletlen, hiszen ezek az egyedi értékpapírokat 

reprezentálják.) Jól látható, hogy a várható hozam adott értéke (függQleges tengely) mellett becsült 
kockázat nagyobb, ha a hozamok közötti kapcsolatot a szélsQséges értékek együttes bekövetkezését 

„hangsúlyozó” Clayton-kopulával modellezzük.

FORRÁS: BUGÁR, G. & UZSOKI, M: CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS IN GAUGING INVESTMENT RISK. JOURNAL 
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csolatos legfőbb probléma, hogy csak a 
lineáris függőség mértékéről ad felvilá-
gosítást. A mérőszám nulla értéke csak 
abban az esetben jelent függetlenséget, 
ha a portfolió-hozamok eloszlása ellip-olió-hozamok eloszlása ellip-
tikus (speciális esetben normális). A li-
neáris korrelációs együttható rendkívül 
félrevezető, ha szélsőséges események 
(veszteségek) együttes bekövetkezésé-
nek számszerűsítésére használjuk.

Javaslatok a kihívások 
leküzdésére 

Természetesen létezik olyan kockázati 
mutató, amely kiküszöböli a VaR ese-üszöböli a VaR ese-szöböli a VaR ese-
tében mutatkozó problémákat. Ilyen 
például a Rockafellar és Uryasev által 
javasolt feltételes kockáztatott érték 
(CVaR). A CVaR úgy interpretálható, 
mint a VaR értékét meghaladó átlagos 
veszteség. Ez a mérőszám rendkívül 
kedvező tulajdonságokkal rendelkezik. 
Ezek már évek óta ismertek a szakiro-
dalomban, ugyanakkor nem kapnak 
elég figyelmet a kockázatot menedzse-
lő szakértők szemében. A CVaR alkal-
mazásának előnye, hogy nagyszámú 
értékpapírt (vagy egyéb befektetést) 
tartalmazó portfoliók kockázatának 
értékelése is könnyen elvégezhető vele.

Értelmezéséből adódóan a CVaR-ral 
becsült kockázat mindig magasabbnak 
mutatkozik a VaR-ral becsült értéknél. 
Ha a banki tőketartalékok szabályozása 
oldaláról nézzük a dolgot, akkor a kö-
telező tartaléktőke nagyságát az előbbi 
alapján megszabva, az magasabbnak 
adódna, mint az utóbbi alapján. Termé-
szetesen egyik bank sem örül annak, ha 
magasabb tartalékot írnak elő számára 
a szabályozók, mint ahogy annak sem, 
ha csődbe megy! A szabályozók felelős-
sége pont ott jelenik meg, hogy a hosz-
szabb távú érdekeket a rövid távú 
érdekek fölé helyezzék.

A lineáris korrelációs együtthatóval 
kapcsolatos problémák leküzdésére a 
kopula kínál megoldást. A kopula latin 
eredetű szó, jelentése kapcsolat, kötelék. 
A kopula egy, az egyes véletlen válto-
zók (esetünkben a különböző befekte-
tések hozamai) függőségi kapcsolatát 
kifejező függvény, amely összekapcsol-
ja a marginális eloszlásokat és megmu-
tatja, hogyan „formálódnak” együttes 
eloszlássá.

A kopula, mint a függőség általános 
„mértéke” nagyfokú rugalmasságot 
biztosít a modellezésben. Használata le-
hetővé teszi a marginális eloszlások és a 

függőségi struktúra szétválasztását. A 
kopula alkalmazása megengedi, hogy 
első lépésben az egydimenziós hozam-
eloszlások becslésére koncentráljunk, 
majd a második lépésben a függőségi 
struktúra illesztésére, azaz az adatokra 
legjobban illeszkedő kopula kiválasztá-
sára fordítsuk a figyelmünket.

JövWbeli kihívások
Nagy valószínűséggel a jövőbeli fejlő-
dés iránya nem új kockázati mérőszá-
mok kifejlesztésében fog testet ölteni. 

Abban szinte teljes egyetértés mutatko-
zik a szakirodalomban, hogy a kocká-
zat becslésére nem létezik olyan „opti-
mális” mérőszám, amely minden hely-
zetben egyaránt megfelelne. Nagy 
szükség lenne azonban a különböző 
döntési szituációkban a legalkalmasabb 
kockázati és függőségi mérték (kopula) 
kiválasztására szolgáló becslési és teszte-
lési eljárások fejlesztésére.

Kétségtelenül a kockázatmérés kuta-
tásának egyik fókuszpontja lesz a jö-
vőben a függőség modellezése. Ez 
nemcsak a főként piaci kockázatnak 
kitett befektetési portfoliók különböző 
összetevői hozama közötti kapcsolat 
tanulmányozását jelenti, hanem egy-
úttal a kockázat különféle típusai kö-
zötti interakciók modellezését is. A 
legtöbb bank külön kezeli a teljes port-
folióját érintő, különféle típusú (piaci, 
hitel- és működési) kockázatok után 
képzendő tartaléktőkét. A teljes tőke-
követelményt az egyes kockázattípu-
sokra számított tőkenagyságok egy-
szerű összegzésével határozzák meg. 

Ezt a gyakorlatot úgy interpretálják, 
mint a tőkekövetelmény konzervatív 
becslésének tudatában végrehajtott 
„bankszerű” eljárást. A 2007-ben ki-
robbant pénzügyi válság tanulságai 
alapján nyilvánvaló, hogy ez a jelenleg 
uralkodó aggregált („top-down”) 
kockázatközelítés a kockázat alulbecs-
lését eredményezheti. A különféle 
kockázati elemek kölcsönhatásának 
megragadásában sokkal hasznosabb-
nak és korrektebbnek tűnik az integ-
rált („bottom-up”) megközelítés. En-özelítés. En-s. En-

nek az a lényege, hogy először (alulról 
indulva) a banki portfolió összetevői 
teljes kockázatának becslésére törek-
szik az egyes kockázattípusok közötti 
kölcsönhatás beszámításával, majd ezt 
követően határozza meg a kockázatot 
a bank portfoliójának egészére.

Elemi érdekünk, hogy a korrekt 
kockázatmérés ne pusztán a szabá-
lyozói tőkekövetelményeknek való 
megfelelés eszköze, azaz külső kény-
szer legyen, hanem a rendszer sze-
replői, a döntéshozók tudatosan élje-
nek a kockázat pontosabb előrejelzé-
sét kínáló módszertani fejlesztés le-
hetőségeivel.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, 
hogy a modellépítés külön kockázatot 
jelent. Ez csökkenthető azáltal, ha fele-
lős döntéshozók a pénzügyi innováció-
kat nem „fekete dobozként” kezelik, 
hanem aktívan részt vesznek az adott 
pénzügyi intézmény belső kockázatke-ügyi intézmény belső kockázatke-kockázatke-ázatke-zatke-
zelési rendszere hatékonyabbá tételének 
folyamatában.

BUGÁR GYÖNGYI

A Wall Street
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ivóvíz-ellátottság kérdése is szorosan 
kapcsolódik a földtanhoz, hiszen a fel-
szín alól, a földtani közegből hozzuk a 
felszínre. Itt a legfontosabb, hogy mi-
ként tudunk ezzel fenntartható módon 
gazdálkodni.  Ezek mind olyan pél-
dák, amelyek az emberek számára fon-
tosak, így közvetve vagy közvetlenül a 
földtan, ha észrevétlenül is, alapvetően 
van jelen a hétköznapokban.
 – Ön szerint mi okozta azt, hogy ez 
a tudományág mégis valamennyire a 
háttérbe szorult?
– Szerintem két oka van: egyrészt na-
gyon komplex tudomány a földtan: a 
fizika, kémia, biológia, matematika 
területén kell jártasnak lennie annak, 
aki ezzel szeretne foglalkozni. Tehát 
ha valaki erre adja a fejét, több tárgy-
ból kell jónak lennie. Másrészről a 
szakma a maga konzervatív jellegéből 
adódóan nem vette föl még eléggé a 
„világ ritmusát”, és emiatt kerül talán 
egy kicsit a látótéren kívülre a társada-
lomban, de szerintem ezen nem késő 
változtatni.
– Van esetleg olyan külföldi példa, 
ahol jobban figyelnek a földtan jelen-
tőségére, vagy ez globális jelenség?
– Változó. Ausztráliában például, ami 
ásványkincsekben gazdag terület, 
minden nap jelen van a földtan. Itthon 
azonban mindenhol azt halljuk, hogy 

Magyarország ásványokban szegény 
terület, ami hozzáteszem, nem teljesen 
igaz, csak kicsit mélyebben a dolgok 
mögé kell nézni. 
– Önből hogyan vált geológus?
– Naiv gyermeki dolog volt, 8-10 éves 
lehettem és azon gondolkoztam, mi az 
a szakma, amivel a társadalom lehető 
legszélesebb rétegein lehet segíteni. Ké-
sőbb, kicsit megkomolyodva, már úgy 
gondoltam, hogy a földtudomány 
tényleg egy olyan szakma, ami az egész 
bolygót átfogja.

Az iskolai évek alatt a kiváló tanáraim 
fenntartották ezt az érdeklődést és vé-
gül az egyetemen dőlt el, hogy kutató 
leszek, amikor dr. Szabó Csaba mester-
tanár mellé kerültem az ELTÉ-n. Kő-
zettanra szakosodtam és a földköpeny 
kutatásával foglalkoztam, és lényegé-
ben teszem ezt a mai napig is dr. Fancsik 
Tamás jóvoltából. Megláttam, hogy az, 
amiért gyerekkoromban „elindultam”, 
ha nem is úgy és nem is olyan célok 
mentén, de mégis igazzá vált. 
– Legfőbb kutatási területe a Kárpát-
Pannon régió, amely munkáért 2011-
ben Junior Prima díjat is kapott, de 
nem csak ezért...
– Igen, elsősorban a Kárpát-Pannon 
régió kutatásáért kaptam a díjat, an-
nak az úgymond földtörténeti „me-
séjéért“, történetéért, hogy kutató-

– Miért fontos beszélni a földtanról?
– A mostani átalakuló világban a fi-
gyelem a globális problémákra terelő-
dött: tengerszint-emelkedés, klímavál-
tozás, energetika – ezekről hallunk a 
legtöbbet. Ezek a hétköznapi életben 
közvetlenül érintenek minden embert, 
akár a rezsiköltséget tekintve, akár a 
mezőgazdaságban okozott fagykárok-
ra, özönvízszerű esőzésekre gondolva. 
Szintén ide kapcsolódik a természeti 
erőforrások használata. Ezekre globáli-
san is, és Magyarországon is kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani: mik azok az 
erőforrások, amik lehetőséget teremte-
nek, hogy az ország függetlenebb mó-
don tudja magát ellátni, ezért ezeket 
érdemes és fontos lajstromba is venni. 
A földtannal foglalkozó szakemberek 
pedig a legátfogóbb ismeretekkel ren-
delkeznek ezeknek a kérdéseknek a 
megválaszolásához. Vegyük például az 
energiahordozókat. Sokszor lehet hal-
lani, mennyire fontos szerepük van az 
energiaforrásoknak, hiszen kimerülő-
ben vannak. Rengeteg ország például 
visszafordul a szén felhasználásához. 
Elképzelhető, hogy a kőolaj és földgáz 
kimerülésével, árának növekedésével 
ez Magyarországon is egy reális alter-
natíva lehet, mert ha általában nem is a 
legjobb minőségű a szén hazánkban, 
de a rendelkezésünkre áll. Továbbá az 
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Bár az ásványok kutatása nem újdonság, ezen a területen is lehet 
meglepW felfedezéseket tenni, sWt olyanokat is, amik akár a Föld 
szerkezetének, meködésének megértéséhez is közelebb visz min-
ket. Kovács István János már gyerekkorában geológusnak készült, 
2003-ban pedig egy ausztrál vendégelWadó, David Green professzor 
hatására három és fél évet töltött Ausztráliában, ahol végül doktori 
tanulmányait is befejezte. A közös munka eredményeként 2010-ben 
Green professzor vezetésével a Nature-ben jelent meg cikke, ami-
ben az asztenoszféra kialakulásának újszere kWzettani megközelí-

tésérWl írtak.
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része, amit asztenoszféra néven szok-
tak a középiskolás anyagban jellemez-
ni, magyarán az a plasztikus réteg, 
amin a kőzetlemezek „úsznak”, jóval 
gazdagabb vízben, mint a köpeny se-
kélyebb része. Ez összhangban van az-
zal, hogy ha több hidrogén van jelen, 
akkor a deformáció is könnyebben 
végbemegy. A kontinensek tehát nem 
olvadéktengereken úsznak, hanem ezt 
sokkal inkább úgy kell elképzelni, 
hogy az asztenoszférában is szilárd kő-
zetek vannak, csak a plaszticitásuk na-
gyobb, mint a fölötte lévő résznek, a 
litoszférának. Ebben a hidrogénnek 
alapvető szerepe van. Ez azért jelentős 
eredmény, mert gyakorlatilag elsők 
között vagyunk a világon, akiknek ezt 
sikerült a földköpenyből származó 

anyagokon közvetlen méré-
sekkel alátámasztani. 
– Mi az, ami most foglalkoz-
tatja?
– A tudományban is van egyfaj-
ta motiváció, hogy a társadalmi 
és gazdasági igények figyelem-
bevételével jelöljünk ki új kuta-
tási témákat. Épp ezért több 
mint két évvel ezelőtt a részvét-
elemmel kifejlesztett infravörös 
mérési eljárást elkezdtük alkal-
mazni agyagásványokra is, 
amik a hétköznapi életünkben is 
szinte észrevétlenül vesznek kö-
rül bennünket (pl. talajokban). 
Az agyagásványok azért na-
gyon fontosak, mert egyrészt 
szennyeződéseket köthetnek 
meg, de csuszamlások, felszín-
mozgások létrejöttében is szere-
pet játszhatnak elsősorban duz-
zadóképességük révén. A cé-
lunk az, hogy megértsük, hogy 
az agyagásványok jelenléte és 

milyensége, valamint az adott terület 
hidrogeo lógiai adottsága (felszín alatti 
vizek mozgása) befolyással lehet-e a fel-
színmozgások létrejöttére. Ha erre a 
válasz igen, akkor a következő lépés, 
hogy ezt miként tudjuk befolyásolni: 
létezik-e olyan technika, hogy a csu-
szamlások bekövetkezésének az esélyét 
csökkentsük. Most ennek a kérdésnek 
az eldöntése előtti fázisban tartunk, 
hogy valóban van-e összefüggés az 
agyagásványok előfordulása és a föld-
csuszamlások között – ezt hazai terüle-
teken vizsgáljuk.

BÁNSÁGHY NÓRA

magnézium (Mg2+) hiányzik például a 
földköpeny leggyakoribb ásványának, 
az olivinnek a szerkezetéből, ott két-
szeres töltéshiány keletkezik, így az ott 
keletkező űrt két hidrogén tölti ki. 
Egyszerű dolog, de a jelentősége abban 
rejlik, hogy amennyiben erre sor kerül, 
az ásványok szerkezete meggyengül, 
tehát a teherbíró képességük, a defor-
mációval szembeni ellenálló képessé-
gük megváltozik. Ez vezet későbbiek-
ben ahhoz, hogy elmozdulások jöhet-
nek létre, amik akár földrengésekkel 
lehetnek közvetett módon összefüg-
gésben. 

Egy még most is futó Marie Curie 
projektben pont ezt vizsgáljuk a 
Kárpát-Pannon régióban, ami egy 
gyönyörű terület, hiszen annyira fiatal 

az a folyamat, ami létrehozta, hogy 
friss anyagokon tudjuk kutatni az 
egész medence létrejöttét. Elsősorban a 
kb. 20-60 km mélységből előkerült kő-
zeteket tanulmányozzuk. Magyaror-
szágon például a Balaton-felvidék ba-
zalthegyei alkalmasak ilyen kutatásra, 
itt 100–120 km mélységből tört felszín-
re a bazalt és azokat a kőzeteket, ásvá-
nyokat, amiket a föld köpenyéből ho-
zott fel, mi begyűjtöttük és most ezek 
hidrogéntartalmát vizsgáljuk. Eddigi 
eredményeink arra utalnak, hogy a 
Pannon-régió alatt egy érdekes meg-
oszlás rajzolódik ki: a köpenynek az a 

társaimmal hozzájárultam kialaku-
lásának jobb megértéséhez. 

Emellett azonban egy új módszer ki-
fejlesztése is közrejátszott a díj odaítélé-
sében. Ausztráliában kollégáimmal 
egy infravörös analitikai eljárást fejlesz-
tettünk ki, mely lehetőséget adott arra, 
hogy az ásványszemcsékbe bezárt 
anyagokat, elsősorban vizet, nagyobb 
pontossággal tudjuk mérni: azt, hogy 
mi és mennyi van belőlük. Ez egy fon-
tos lépés ahhoz, hogy megértsük, miért 
úgy működik a föld belseje, ahogy.
– Az ásványok mindent elárulnak?
– Azt gondolom, hogy amire az adott 
kutató kíváncsi, abból sok mindent. A 
lényeg mindig a kérdés, és ehhez kell 
megválasztani azokat az analitikai esz-
közöket, módszereket, amikkel a kő-
zeteket, ásványokat vizsgál-
juk. Az ásványok mindenre 
nem, de sok mindenre ad-
nak választ. 

Például, ha vizet adunk a 
kőzethez, akkor annak az 
olvadáspontja lecsökken. Az 
azonban már kevésbé ismert, 
hogy ezt kísérletileg alátá-
masztani és vizsgálni egyál-
talán nem egyszerű. Az álta-
lunk kifejlesztett kísérleti és 
analitikai módszer kombiná-
ciója ezt teszi lehetővé. A kő-
zeteket tulajdonképpen mo-
delleztük, vagyis a kémiai 
összetételének megfelelő ke-
veréket hoztunk létre, majd 
vizet adtunk hozzá, amit 
1000 °C-on és kb. 4 GPa 
nyomáson (kb. 120 km 
mélységnek felel meg) 
„megnyomorgattuk”, majd 
megnéztük, hová és mennyi 
víz épül be az ásványok szer-
kezetébe. A víz kifejezést csak képlete-
sen használom, hiszen az ásványok 
szerkezetébe nem vízmolekulák, ha-
nem hidrogének épülnek be és hoznak 
létre az oxigénekhez kapcsolódóan 
OH- (hidroxil) gyököket.

Az ásványok (amik a kőzetek építő-
elemei) szerkezetében előfordul, hogy 
bizonyos kristálytani pozíciók üresek, 
pl. hiányzik a szilícium vagy más ka-
tion belőlük. Ha azonban az ásványok 
szerkezetébe hidrogént építünk be, ak-
kor általában a hidrogén kihasználja a 
kation hiányát és kitölti annak helyét, 
vagyis beépül a szerkezetbe. Ha egy 

A Balaton-felvidék alatti felsQ-köpenybQl, több mint 30 km mélységbQl 
bazaltos kQzetolvadék által felszínre szállított kQzetben (peridotitban) 

talált különleges alakú spinell zárványok. A spinell a földköpeny 
jellemzQ, rendszerint magas alumíniumtartalmú ásványa, amely 

jellegzetes világos színével határozottan elkülönül az Qt körül vevQ 
magas magnéziumtartalmú szilikátoktól. A felvételt a kQzet egy 

vékonycsiszolatában készítettük elektronmikroszonda segítségével.
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A vonatkoztatási rendszer fogalmának – mint 
láttuk – alapvető eleme a tér, így neveztük az 
egymáshoz képest nyugvó testek összességét. A 

térben megmérhető a pontok (nyugvó pontok!) távolsága. 
Ezért a tér pontjaihoz illesztve derékszögű koordináta-
rendszert helyezhetünk el, ezzel megadhatjuk a pontok 
koordinátáit.  A tér különböző pontjaiban működő, kü-
lönben azonos szerkezetű órák össze-
igazíthatók, az idő szinkronizálható, 
sőt elvben többféleképpen is (különbö-
ző ismert sebességű, alkalmas jelekkel). 
A tér, a koordinátarendszer és az idő 
szinkronizálása együtt jelenti a vonat-
koztatási rendszert. A vonatkoztatási 
rendszert három fogalmi komponens 
alkotja, ezek: az anyagi testekből álló 
tér, a távolságméréssel értelmezett de-
rékszögű koordinátarendszer és az idő 
emberi konvención alapuló szinkroni-
zálása. 

A vonatkoztatási rendszer fogalma 
így – amint a bevezetőben is leszö-
geztük már – három fontos foga-
lomhoz kapcsolódik: az anyaghoz, a 
távolsághoz és az időhöz. 

A jelenségeket, a dinamikai, elekt-
rodinamikai folyamatokat alkalmas 
vonatoztatási rendszerben írjuk le. 
Helyes döntés (ez Newton I. törvénye), hogy a fizika 
törvényeit inerciarendszerben, más szóval, tehetetlen-
ségi rendszerben fogalmazzuk meg. Ezért az 
inerciarendszer – e sajátos tér – pontjai között mért tá-
volságoknak és a tér pontjaiban elhelyezett, nyugvó 
órák mutatta időnek van fontossága.  

A tér azonban  viszonylagos, ezért viszonylagos a tá-
volság és az idő is. Ahány tér van, annyi idő létezik. A 
vonatkoztatási rendszer óráin mért időt rendszeridő-
nek is nevezzük. (A rendszeridőt tehát távolról sem kell 
a relativitáselmélet jellemző fogalmának tekintenünk!)

Felvetettük a kérdést: összeigazíthatók-e a különböző 
terekben járó órák, szinkronizálhatók-e az egymáshoz 
képest mozgó terekben telő idők? 

A válasz nem volt egyértelmű. 

M I R V L  B E S Z É L  A  F I Z I K A ?

RENDSZERIDV, 
SAJÁTIDV

Ha a naiv – ám nagyon régi – megoldást választot-
tuk, vagyis egyszerre látással igazítottuk össze az órá-
kat, akkor elfogadtuk, hogy az órák a Marson ugyan-
azt az időt mutatják, mint a Földön, az űrhajóban 
ugyanazt, mint a laboratóriumban. A toronyóra 
ugyanazt az időt mutatja, mint az autós karórája. Elfo-
gadtuk, hogy a tér és az idő abszolút. 

Tudománytörténetileg érthető, hogy Newton feltéte-
lezte az abszolút idő és abszolút tér létezését. A távoli, 
egymáshoz képest mozgó órák összeigazításának prob-
lémája nem vetődött fel, vagy inkább „hallgatólago-
san” megoldottnak tekintették, anélkül, hogy ezt tu-
datosították volna. Burkoltan feltételezték, hogy a tá-
voli – egymáshoz képest mozgó – órákat egyszerre lá-
tással (együttlátással) össze lehet igazítani. Más szóval: 
azzal a feltételezéssel éltek, hogy a szinkronizáló jel 
végtelen sebességű. 

Newton elgondolása az abszolút térről nem tartható, 
de – felfogásunk szerint – az abszolút idő és abszolút 
tér eszméje nem is szerves eleme a dinamika Newton-
féle elméletének. Ezért helyesnek láttuk, hogy a tér, a 
távolság- és időtartamok mérése, a vonatkoztatási 

A vonatkoztatási rendszer három fontos fogalomhoz kapcsolódik: az anyaghoz, a távolsághoz 
és az idWhöz. A fizikai jelenségeket mindig valamely vonatkoztatási rendszerben írjuk le. 

fény a laboratóriumból nézve        fény az _rhajóban

ez az óra méri 
a rendszeridQ-
tartam kezdetét

ez az óra méri 
a rendszeridQ-
tartam végét

az _rhajó elmozdulása: x=vt

ez az óra méri 
a sajátidQtar-

tamot
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A témában további kérdések 
találhatók a www.baranyi.hu honlapon.

rendszer egzakt értelmezése mellett felvessük az idő 
szinkronizálásának általános kérdését. Ezt még akkor 
is jó volt szóba hozni, ha egyértelmű választ (sokáig) 
nem tudtunk adni. 

Mi is sokáig feltételeztük, hogy az idő abszolút, pél-
dául minden merev testek mozgásával kapcsolatos 
problémában. Ám más következtetésre jutunk, ha elfo-
gadjuk az elektrodinamika kínálta megoldást, a fény-
sebesség elméletileg megalapozott, 
tapasztalatilag alátámasztott állan-
dóságát, és a szinkronizációt elekt-
romágneses jellel valósítjuk meg, 
vagyis a rendszeridőt fényjel szállí-
totta információval hozzuk létre.

Fogadjuk el – ezt tettük a 90. 
részben –, a fénysebesség abszolút 
természetét, akkor az egymáshoz 
képest mozgó inercia rendszerek-
ben járó órák nem igazíthatók össze 
(azaz nem szinkronizálhatók). Ha a 
fény sebessége ugyanaz, akárhon-
nan nézzük is, a mozgó űrhajó rendszerében máshogy 
telik az idő, mint a földi laboratóriumban. Ez pontosan 
a következőt jelenti. 

Két esemény között eltelt időtartam az űrhajóban ob-
jektíve rövidebb, mint a laboratóriumban. Nincs ez el-
lentmondásban az első axiómával, az inerciarendszerek 
egyenértékűségével? Szó sincs róla, hiszen az előbb em-
lített két esemény az űrhajó terében ugyanott történik. 
A vaku és a fotocella az űrhajó falához van szerelve, 
egymáshoz képest nyugalomban vannak, ám a labora-
tóriumhoz képest elmozdulnak.  Az űrhajó és a labora-
tórium vonatkoztatási rendszere között a valódi kü-
lönbség ebben van. 

Magyarán a vaku és a fotocella, ez a két eszköz most 
az óraszerkezet két eleme, az űrhajó teréhez tartoznak, 
az űrhajó saját alkatrészei. Ez az óra az űrhajó saját ide-
jét méri.  Az űrhajóban a vaku villanása és a fotocella 
jelzése között eltelő időt egyetlen óraszerkezettel mé-
rik. A laboratóriumban tanácskozó tudósok a két ese-
mény között eltelt t rendszeridőt két különböző – ám a 
laboratórium teréhez tartó, összeigazított – járású órák 
segítségével mérik meg. Azaz: a vaku villanásának 

időpontját a laboratórium falán látható díszes óráról, az 
időpontot pedig, amikor a fotocella jelez, a tudósok 
valahol messze – x=vτ távol –, a laboratóriumhoz vi-
szonyítva nyugvó, a laboratórium órájával azonos 
gyártmányú óráról olvassák le. A rendszeridő t tarta-
mát egy óraszerkezet mutatója nem jelezheti! ( Jegyez-
zük meg, hogy ha a laboratórium falára is felszerelhet-
tek volna egy vakut és egy fotocellát, és ez a vaku vil-

lanását észlelné itt az érzékelő, ak-
kor az űrhajó kapitánya hosszabb-
nak mérné, a két esemény közötti 
időtartamot, mint a laboratórium-
ban beszélgető három tudós. De 
akkor más sajátidőről és más rend-
szeridőről volna szó, két más ese-
ményről beszélnénk.) 

A kitűzött feladatot – a fizikai je-
lenségeket, folyamatok jellemzését 
illetően fontos, hogy ezeket vala-
mely vonatkoztatási rendszerben 
írjuk le és erről  feltesszük, hogy az 

inerciarendszer (tehetetlenségi rendszer).  Az űrhajó 
nem feltétlenül inerciarendszer.  Elképzelhetjük, hogy 
az űrhajó gyorsul a laboratórium vonatkoztatási rend-
szeréhez képest, vagyis nem tehetetlenségi rendszer. 
Ennek azonban nincs jelentősége a sajátidő értelmezé-
sére. A futballista karján az óra jelzi, hogy mennyi ide-
ig kergeti a pályán a labdát. Elgondolhatjuk, hogy 
minden embernek van saját órája, ezt a karján viseli, 
akárhová megy is, akár gyorsulhat is. Ez az óra méri az 
illetőre jellemző sajátidőt.  A sajátidő abszolút, ez az, 
amit az a konkrét óra mutat. Az óra két pillanatszerű 
esemény – az óraszerkezet két kettyenése – között el-
telt sajátidőtartam mértéke, ennek akkor is van értel-
me, ha a futballista virtuózan kergeti a labdát. A saját-
idő mindig rövidebb (nem hosszabb), mint amit más 
rendszer órái mutatnak, például amit a szurkolók (ösz-
szeigazított) karórái jeleznek vagy amit a stadion órája 
mutat.
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Napjainkban egyre inkább tért 
nyer a biológiai növényvéde-
lem, amely a kémiai védeke-

zéssel ellentétben nem vegyszerek-
kel, hanem a kártevők termé-
szetes ellenségeivel próbálja 
kordában tartani azokat. Ég-
hajlatunkon a kártevők jelen-
tős részét rovarok teszik ki, 
ezek természetes ellenségeit is 
nagyrészt a rovarok között találjuk. 

Noha nem elhanyagolható a gerin-
cesek – elsősorban az énekesmada-
rak – szerepe a kártevők pusztításá-
ban, akadnak olyan kártevők is, 
amelyek rejtett életmódjuk vagy kis 
méretük miatt nem jelentenek po-
tenciális zsákmányt számukra. Ta-
lán azt sem felesleges megjegyezni, 
hogy az énekesmadarak a ragadozó 
rovarokat éppúgy pusztítják, mint a 
növényevőket, hiszen nem a káros/
hasznos osztályozás szerint választ-
ják meg táplálékukat. 

Könnye vadászterület
Mindez arra mutat, hogy a ragado-
zó ízeltlábúakat is érdemes megkü-
lönböztetett figyelemmel kezelni. A 
biológiai növényvédelem egyik sar-
kalatos pontja, hogy csökkentett 

H A D B A F O G O T T  Z Ö L D F Á T YO L K Á K 

VIRÁGILLATÚ 
TERMÉSZETES 

CSALÉTEK

A kártevWk természetes ellensé-
geinek bevetése a biológiai véde-
kezés során egyre népszerebb 
technológia. Ennek egyik lehet-
séges módja a hasznos szerveze-
tek beszerzése kereskedelmi 
úton, általában külföldi forrásból, 
amely gyakran idegenhonos fajo-
kat, de mindenképpen idegenho-
nos populációkból származó 
egyedeket jelent. Egy alternatív 
lehetWség a természeti környe-
zetben eleve jelen lévW ellensé-
gek odacsalogatása a védendW 
területre. Joggal merül fel a kér-
dés: hogyan? Természetesen 

virágillattal!Közönséges zöldfátyolka

A levéltetvek 

kedvelt zsákmányállatai 

a közönséges zöldfátyolka 

lárvájának

K 81494
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azon prédát több különböző ragado-
zó, illetve parazitoid is fogyaszthatja. 
Egyebek között ez az oka annak, 
hogy természeti környezetben csak 
igen kevés növényt fogyasztó 
(fitofág) ízeltlábúfaj képes károkat 
okozni.

Vérmes ragadozók
A biológiai növényvédelem azonban 
nemcsak az említett módon próbálja 
szolgálatába állítani a ragadozó, il-
letve élősködő rovarokat, hanem ak-
tívan, azok kibocsátásával is. A ki-
bocsátással történő védekezés egyre 
nagyobb ismertségre tesz szert, szá-
mos faj már kereskedelmi forgalom-
ban is kapható. Ezek zömében ízelt-
lábú–, azon belül is rovarkártevők 
ellen használhatók. Ugyanakkor a 
módszer veszélyeket is rejt magában, 
elegendő például a harlekinkatica 
(Harmonia axyridis) esetére gondol-
nunk. Ezt a Kelet-Ázsiában honos, 
falánk ragadozót üvegházi kártevők 
elleni védekezésre alkalmazták, 
azonban az üvegházakból kiszaba-
dult példányok révén a faj Európá-
ban is megtelepedett és viharos 
gyorsasággal terjedt szét és terjed 
napjainkban is. Mint agresszíven 

terjedő faj, egy-egy térségben mára 
szinte egyeduralkodóvá vált, így, 
ahol elterjed, hosszabb távon alapo-
san átalakíthatja a természetes élet-
közösségeket, akár más ragadozó fa-
jok kiszorításával. 

A hasonló kockázatok elkerülésére 
az egyik megoldás lehet az adott tér-
ségben eleve honos ragadozókat al-
kalmazni. Mivel azonban számos faj 
laboratóriumi tartása és kibocsátása 
meglehetősen nehézkes és körülmé-
nyes (ha egyáltalán megoldott), egy 
lehetséges alternatívát kínálhat a 
természetes ellenségek csalogatása, a 
védendő területre gyűjtve azokat. 
Minderre a kémiai ökológia fegy-
vertárában találhatunk is megfelelő 
eszközöket.

A zöldfátyolkákat vékony, töré-
keny alkatuk, zöld színük és csepp 
alakú, átlátszó, sűrűn erezett szár-
nyaik szinte összetéveszthetetlenné 
teszik. A látszat ellenére azonban 
ezek a filigrán rovarok vérmes raga-
dozók. Lárvakorukban szinte min-
dent elfogyasztanak, ami csak út-
jukba kerül. A legtöbb faj kedvelt 
táplálékát a levéltetvek jelentik, de 
vannak közöttük pajzstetűfogyasztó 
fajok is, sőt lepkefajok tojásai is táplá-
lékot jelenthetnek számukra. Teljes 
átalakulással (holometamorfózissal) 
fejlődnek és csakugyan meglehető-
sen nagy a különbség a kifejlődött 
rovarok, azaz imágók és a lárvák 
között. Amíg az imágóknak rágó 
szájszervük és nagy szemük van, ad-
dig az orsó alakú lárvák szeme csupán 
néhány ommatidiumból (az összetett 
szem lencseként működő elemeiből) 
áll, szájszervük pedig jellegzetes szívó-
kampó. Ragadozó szervezetekről, 
mégpedig igen fontos kártevők ter-
mészetes ellenségeiről lévén szó, szá-
mos nemzetközi kutatás célozta meg 
olyan csalétek kifejlesztését, amellyel 
zöldfátyolkák csalogathatók a vé-
dendő területre.

Nemcsak hímeket vonz
A közelmúltban észak-amerikai 
zöld  fátyolkafajokból fe ro mon ve-
gyü  le teket azonosítottak. A vegyü-
leteket szabadföldi kísérletekben is 
tesztelték: illatukkal viselkedési vá-
laszt sikerült kiváltani, azaz jelentős 
számban csalogatták a kifejlett egye-
deket – azonban kizárólag hímek 
vonzódtak a csalétekhez. Meglepő 

növényvédőszer-felhasználással, il-
letve a megfelelő élőhelyek meg-
óvá sával tartsunk fenn életképes ál-
lományt a kártevők természetes el-
lenségeiből, például ragadozó-, il-
letve élősködő rovarokból.

A termesztett növényekből létre-
hozott homogén állományok ugyan-
is elsősorban épp a kártevőknek 
kedveznek. A természetes életkö-
zösségekhez képest ezek végtelenül 
„lebutított” rendszerek, amelyekben 
egy vagy néhány kártevőfaj köny-
nyen egyeduralkodóvá válhat. A 
természeti környezettel szemben a 
kártevők itt nem kényszerülnek rá, 
hogy felkutassák a tápnövényt, az 
szinte korlátlan mennyiségben áll 
rendelkezésre. Ugyanakkor a kárte-
vők természetes ellenségei alacsony 
fajszámban és egyedszámban van-
nak jelen a vegyszeres kezelések kö-
vetkeztében, így bármelyik kártevő 
felszaporodására csak jelentős késés-
sel képesek egyedszám-növekedéssel 
reagálni.

Ezzel szemben egy természetes 
vagy ahhoz hasonló életközösségben 
a ragadozók számára több préda is 
kínálkozik, így magasabb egyedszá-
mot érhetnek el, valamint ugyan-

kedvelt zsákmányállatai  

a közönséges zöldfátyolka  

Levéltet_zsákmány 
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védelmet nyújt a kikelő 
lárvának. Azonban, 
mint azt szak értők 
megfigyelték, még a 
növényeken is előszere-
tettel választja azok ki-
álló tüskéinek, szőrei-
nek végét.

A megfigyelések kí-
sérletes alátámasztására 
további szabadföldi kí-
sérleteket végeztünk. 
Ezekben azt is célul tűz-
tük ki, hogy különböző 

felületekkel teszteljük: csakugyan be-
folyásolja-e a zöldfátyolkákat to jás ra-
kó hel yük megválasztásában a felület 
szerkezete. A kísérlet során mestersé-
ges felületeket használtunk, egyrészt, 
hogy az egyes ismétlésekben a felület 
minden szempontból azonos legyen, 
másrészt természetes felületek (példá-
ul növényi részek) alkalmazása fel-
vetné annak lehetőségét, hogy azok 
illata is befolyásolta az egyedek visel-
kedését. Minden különböző felületet 
csalétekkel és csalétek nélkül is tesz-
teltünk, több ismétlésben.

Tüskés tojáságy
Az eredmények nagyon beszédesek 
voltak: amíg a csalétek nélküli fe-
lületeken szinte elenyésző számban 
voltak tojások, addig a csalétkezett 
kezelésekben a kísérlet során több 
száz tojást figyeltünk meg. Emel-
lett a tüskés felületeken jóval na-
gyobb számú tojást találtunk, mint 

módon hasonló eredménnyel járt le-
véltetvekből azonosított szex fe ro-
mon -vegyületek szabadföldi teszte-
lése is: számos hím egyed repült a 
csalétkekre, nőstény egyedek vi-
szont nem vagy csak igen kis szám-
ban.

Könnyen belátható, hogy az olyan 
csalétek, amely hímeket és nősténye-
ket egyaránt csalogat, jóval nagyobb 
gyakorlati haszonnal kecsegtet. Ezt 
az eredményt magyar kutatók érték 
el: intézetünk, az MTA Agrártudo-
mányi Kutatóközpont Növényvé-
delmi Intézet munkatársai olyan 
csalétket fejlesztettek ki, amely a kö-
zönséges zöldfátyolkák (Chrysoperla 
carnea fajkomplex) hím és nőstény 
egyedeit is csalogatja. A csalétek 
szintetikus virágillatanyagokat tar-
talmaz, amelyek a közönséges 

zöldfátyolkák viráglátogató imágóit 
mint pollen- és nektárfogyasztó ro-
varokat csalogatják. A magyar kuta-
tók a csalétkeket nemzetközi együtt-
működők segítségével más európai 
országokban is tesztelték, hasonlóan 
jó eredménnyel: a csalétek szabad-
földi tesztekben felülmúlta a koráb-
ban, más csoportok által közölt ve-
gyületek hatását. 

A szabadföldi kísérletek során 
azonban egy másik érdekes megfi-
gyelés is született: a fátyolkák, fel-
keresve a csalétket, annak közelébe 
tojást raktak! Ez igen fontos ered-
mény a korábbi csalétkekhez képest, 
hiszen amíg a fátyolkák imágói sza-
badon továbbrepülhetnek, addig a 
lárvák röpképtelenek, tehát min-
denképpen a közelben keresnek 
majd zsákmányt. 

A közönséges zöldfátyolkák tojá-
sai, akárcsak a többi zöldfátyolkafaj 
esetében, hosszú nyélen ülnek, ez is 

a sima felületeken. Mindez arra en-
ged következtetni, hogy a közön-
séges zöldfátyolkák tojásrakóhely-
vá lasz tá sá ban mind az illatoknak, 
mind pedig a felület szerkezetének 
fontos szerepe van. Külön emeli az 
eredmények fontosságát, hogy a 
zöld fá tyol kák ból mesterséges sti-
mu lu sokkal is sikerült kiváltani a 
viselkedési választ. Ez, figyelembe 
véve az élőlények természetes kör-
nyezetének összetettségét, már ön-
magában tudományos fegyver-
ténynek tekinthető.

Ráadásul a mesterséges stimulusok 
– a természetesekhez képest – vi-
szonylag könnyen és nagy példány-
számban is azonosan létrehozhatók, 
vagyis a gyakorlatban is alkalmaz-
hatók. Az eredmények alapján nem 
kevesebb vált lehetővé, mint hogy a 
közönséges zöldfátyolkák a leendő 
felhasználó által választott helyre 
rakjanak tojást. A tojásgyűjtő lap 
ugyanis a rá rakott tojásokkal együtt 
szabadon mozgatható és akár üveg-
házba, télikertbe is bevihetjük, hogy 
a kikelő lárvák ott kezdjenek kárte-
vőkre vadászni. 

Reményeink szerint a Kedves Ol-
vasó hamarosan akár a saját kertjé-
ben is kiakaszthatja a biológiai nö-
vényvédelem egyik legújabb, ma-
gyar fejlesztésű termékét, és megfi-
gyelheti a közönséges zöldfátyolkák 
tojásait, majd az ebből kikelő lárvá-
kat, amint portyára indulnak. 

KOCZOR SÁNDOR

Zöldfátyolka tojásait gy_jtQ lap,  
rajta a lerakott tojásokkal, illetve a csalétekkel

KOCZOR SÁNDOR FELVÉTELEI

Levéltet_zsákmány  
a közönséges zöldfátyolka 

egy lárvájának  

szívókampói között
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Magyarországon 2010-ben 
összesen 130 456-an haltak 
meg, közülük 33 076 fő da-

ganatos megbetegedésben. Évente 
60–70 000 az új daganatos megbete-
gedések száma Magyarországon, de 
az, hogy országunkban a daganatos 
betegek fele meggyógyul, sajnos 
nem kap elég visszhangot – így tá-
gabb tévhitnek tekinthető, hogy a 
rák „halálos betegség”. Ma a hospice 
és palliatív szakellátásban részesülők 
több mint 95%-a rákbeteg.

Lássunk néhány gyakori mondatot, 
ami elhangzik a hospice-szel kapcso-
latban, és nézzük meg igazságtartal-
mukat!

„A terminális stádium az élet utol-
só néhány napja.” – tartják sokan. 
Ezzel szemben a legtöbb esetben 
több (3–6) hónapról van szó, amikor 
még nagyon sokat lehet tenni a bete-
gért, elsősorban az életminősége ja-
vítása érdekében. Félreértés az is, 
hogy a hospice egy ház, ahová bete-
szik a haldoklókat. Számos formája 
létezik ugyanis a hospice-oknak (in-
tézményi, otthoni, ambuláns ellátás). 
A hospice nem ház, nem is „elfek-
vő”, hanem kiterjedt szervezeti 
rendszerrel és átjárhatósággal ren-
delkező gondozási modell, amely-
nek szigorú szakmai és személyi kö-
vetelményei vannak.

Sokan azt hiszik, hogy nem kell 
mást tenni, csak fogni a haldokló 
kezét. Pedig a haldokló beteg ellátá-

sa speciális orvosi, ápolói, pszicholó-
giai, gyógytornászi stb. szakképzett-
séget igényel (lásd például fájdalom-
csillapítás, tünetek kezelése, pszichés 
támogatás). Tévhit az is, hogy a hos-
pice ellátásért fizetni kell. A valóság 
az, hogy a hospice a társadalombiz-
tosítás által finanszírozott egészség-
ügyi ellátás.

Sokan azt hiszik, hogy Magyaror-
szágon még nem létezik igazán – pe-
dig Magyarországon 1991 óta létezik 
hospice ellátás, 2004 óta finanszí-
rozza az OEP. A Magyar Hospice-
Palliatív Egyesület (MHPE) minden 
évben statisztikai felmérést készít, 
amelynek alapján 2011-ben már 84 
betegellátó intézmény, illetve ottho-
ni szolgálat 7000 végstádiumú daga-
natos beteget látott el. A hospice-ok 
listáját például ezen a honlapon is 
meg lehet tekinteni: http://www.
hospice.hu/hospice-ok/.

Van olyan vélemény, amely szerint 
nincs mit tenni a halál-tabu ellen. 
Azonban egyre több a nyílt társa-
dalmi kommunikációt segítő meg-
mozdulás, például figyelemfelhívó 
kampányok, konferenciák rendezé-
sével, információs és szakmai anya-
gok készítésével.

Sikeres intervenciós törekvés volt a 
Kharón című folyóirat indítása 1997-
ben. 2008-tól elektronikus formá-
ban olvasható: www.kharon.hu

A Napfogyatkozás Egyesület célul 
tűzte ki a társadalom figyelmének 

felhívását a gyászolók és az egyéb 
veszteségeket átélők nehézségeire, 
támogatásuk fontosságára; az egyéni 
és csoportos támasznyújtás keretei-
nek megteremtésére: www.gyasz-
por tal.hu.

A halál-tabu feloldása hosszú és ne-
héz feladat, de sok minden történt 
már annak érdekében, hogy a halál 
és a haldoklás ne feltétlenül elhallga-
tások és félelmek közepette menjen 
végbe. Ezért a hospice intézmény-
rendszerét minél több orvosnak is-
mernie és rászoruló betegének aján-
lani kellene a jövőben.

hegedŰs kAtAlin

TÉVHITEK ÉS VALÓSÁG 
A HOSPICE-RÓL

Magyarországon már több mint húsz éve létezik a hospice és palliatív ellátás, amelynek célja a 

legsúlyosabb állapotú, elsWsorban daganatos betegek életminWségének javítása, de még mindig 
számos misztikum és tévhit veszi körül. Misztikum, hiszen a rákbetegség, a halál és haldoklás kér-
dése mindmáig kevéssé feloldott tabu, és ezáltal a halál és haldoklás helyszínét, a haldokló betegek 
gondozását övezW kérdések is azok. És vannak tévhitek, amelyek makacsul tartják magukat. Fontos 
misszió tehát, hogy a tévhitekkel szembeállítsuk a valóságot, segítve ezzel azokat, akik igazán tenni 

szeretnének a súlyos állapotban levW betegekért, családtagjaikért és az ellátó személyzetért.
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Február a tél vége, egyben az év legrövidebb 

hónapja. Ekkor ugyan még nyugodtan lehet-

nek kemény fagyok, nagy havazások, de a 

nappal hosszának növekedése és Napunk 

delelési magasságának változása már 

jelzi, hogy lassan kifelé tartunk a télbQl. 
Február során a nappal hossza 9 és fél 

óráról 11 órára, a Nap delelési magassá-

ga pedig 26 fokról 35 fokra emelkedik.

Február 15-én este 8 órakor az eget a tél fényes csillagokban gazdag csillagképei ural-
ják, bár nyugaton látszik még néhány az Qsz, keleten pedig már a tavasz jellegzetes 

csillagképei közül. Északnyugaton nem sokkal a látóhatár felett még a nyári estékrQl isme-
rQs Denebet is megpillanthatjuk a Hattyú csillagképbQl. Nyugat felé láthatjuk lenyugvás 
elQtt a Pegazust és az Andromédát. Keletre van tQlük a Cefeusz, a Kassziopeia duplavé 
alakú csillagképe és a Perzeusz. A Pegazustól és az Andromédától délre még a Halak 
és a Cet nagy része is a horizont felett van. A növekvQ Hold most a Kos csillagképben 
jár. A Kostól északra látszik a Háromszög. Délnyugaton tekergQzik a látóhatár felé az 
Eridánusz. Déli irányban az eget az Orion jellegzetes alakzata uralja. A régi magyarok 
által Kaszásnak nevezett csillagkép közepén három, nagyjából egyformán fényes és 
egy vonalban álló csillag alkotja az Orion övét. Ennek vonalát jobbra felfelé meghosz-
szabbítva a Bika legfényesebb csillagához, a narancsos szín_ Aldebaranhoz jutunk. 
MeglepQ módon errefelé most egy még fényesebb, fehér „csillagot” is látunk, ez azonban 
bolygó: a Jupiter. Ez az égitest a csillagászati bemutatások kedvelt célpontja, az Uránia 
Csillagvizsgáló látogatói között is népszer_. A 20 cm-es Heyde távcsövön keresztül bárki 
megcsodálhatja felhQsávjait és négy legnagyobb holdját, melyek napról napra más elren-
dezQdésben látszanak a bolygó körül. A Bikában két közeli nyílt csillaghalmazt is találunk: 
az Aldebaran környékén a Hyádok V alakot formázó csoportját, tQle jobbra felfelé pedig 
a Fiastyúkot, melynek legfényesebb tagjai apró szekérformát látszanak kirajzolni. Ha az 

Orion övének vonalát balra lefelé követ-
jük, a földi éjszakai égbolt legfényesebb 
csillagához, a Szíriuszhoz jutunk. Ez a 
Nagy Kutya csillagkép legfényesebb 

A csillagos  

ég február 15-én  

20 órakor

Az Orion csillagkép déli részén  

van a félkör alakú Barnard-hurok 

(W. H. Wang felvétele)
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tagja. 9 fényév körüli távolságával egyike Napunk legköze-
lebbi szomszédjainak. Az Oriontól délre közepesen fényes 
csillagok alkotják a Nyúl csillagképet. A Szíriusztól északke-
letre látszó fényes magányos csillag a Procyon a Kis Kutyából. 
Ez is közeli csillag, távolsága csak 11,5 fényév. Az Orion, a 
Nagy Kutya és a Kis Kutya közötti területen elszórt halvány 
csillagokból áll az Egyszarvú csillagkép. A Procyontól északra 
látszó két fényes csillag a Castor és a Pollux az IkrekbQl. A 

fejünk felett, a zenitben találjuk a Szekeres csillagkép nagy 
ötszögét, benne a fényes Capellával. Az IkrektQl kelet-

re halvány csillagok alkotják a Rák csillagképet, benne 
sötét égen észrevehetünk egy ködös foltot, ez a Jászol 
nev_ nyílt csillaghalmaz, egy binokulárral fényesebb 
csillagait is megpillanthatjuk. Kelet felé már felkelt az 
Oroszlán csillagkép, ennek fQcsillaga a Regulus. A 
Nagy Medvét – melynek hét legfényesebb csillaga 
alkotja a Göncölszekeret – most északkeleten, már 
emelkedQben találjuk.

Az Orion csillagkép érdekes objektuma a Barnard-
hurok (Barnard’s Loop) nev_ nagy kiterjedés_ emissziós 

köd. Ez az 1600 fényév körüli távolságra lévQ ködösség 
jó 300 fényév kiterjedés_ és talán egy 2 millió éve történt 

szupernóva robbanás hozta létre. Bár nehezen figyelhetQ 
meg, de rendkívül sötét és tiszta eg_ helyrQl legfényesebb 

részeit megkísérelhetjük szabad szemmel is észrevenni.

Február 1-én lesz 10 éve az _rhajózás egyik fekete napjának. 2003. február 1-én, 16 
napnyi utazás után a Columbia _rrepülQgép visszatérés közben a légkörbe érés után, 
nagyjából 60 kilométer magasságban darabokra szakadt, héttagú legénysége életét vesz-
tette. A tragédia oka a felszállás során történt sérülés volt. A külsQ üzemanyagtartályt 
burkoló szigetelQhab egy darabja leszakadt, a Columbia szárnyának ütközött és mint 
késQbb kiderült, lyukat ütött rajta. A légkörbe érés után ezen a lyukon át felhevült, izzó 
gázok jutottak a járm_ belsejébe, ez vezetett azután a katasztrófához.

Február 8-án az alkonyatban megfigyelhetjük a Mars és a Merkúr szoros együttállását. 
A két bolygó már elQzQ nap is alig 1 fokra lesz egymástól, ekkor viszont mindössze 15 
ívpercre, vagyis a Hold látszó átmérQjének felére látszanak egymástól. Délután 17:30-kor 
délnyugati irányban, nagyjából 7 fokkal a horizont felett kereshetjük Qket. A −1 magnitúdós 
Merkúr lesz a fényesebb, a +1,2 magnitúdós Mars jóval halványabb nála. Ez utóbbit inkább 
csak binokulárral lesz könny_ megpillantani, de ez az eszköz a Merkúr észrevételében is 
segíthet. Február 11-én a még mindig egymáshoz viszonylag közel látszó bolygók közelé-
ben lesz a vékony holdsarló is.

A Merkúrnak februárban kedvezQ alkonyati láthatósága van. 
Február 1-én még csak háromnegyed órával nyugszik a Nap 
után, de már ekkor is próbálkozhatunk a −1,1 magnitúdós, 5,2 
ívmásodperc látszó átmérQj_ és 94 százalékos fázisú bolygó 
észrevételével. Legnagyobb keleti kitérését 16-án éri el, amikor 
1 óra 40 perccel nyugszik a Nap után. Eddigre fényessége −0,5 
magnitúdóra, fázisa pedig 52 százalékosra csökken, miközben 
látszó átmérQje 7 ívmásodpercre nQ. Ezt követQen látszó átmé-
rQje tovább nQ, fényessége és fázisa pedig csökken és 20-a 
után már gyorsan közeledik a Nap felé, február végére elt_nik 
az alkonyatban. A Vénusz már február elején is alig fél órával 
kel a Nap elQtt, ekkor még próbálkozhatunk a −3,9 magnitúdós, 
10,2 ívmásodperces és 97 százalékos fázisú égitest megtalálá-
sával, de nem sokkal ezután már elvész a hajnali szürkületben. 
Legközelebb április végén kereshetjük majd, már napnyugta 
után. A Mars februárban a VízöntQben végzi elQretartó mozgását. 
A hónap elején még másfél órával, a végén már kevesebb mint 
egy órával nyugszik a Nap után, ekkor már igen nehéz lesz 
észrevenni a +1,2 magnitúdós és 4 ívmásodperces égitestet. A 

Jupiter februárban elQretartó mozgást végez a Bika csillagképben. A hónap elején hajnali 
3 óra körül, a végén hajnali negyed 2 tájban nyugszik. Fényessége a hónap során −2,5 
magnitúdóról −2,3 magnitúdóra, látszó átmérQje 42,8 ívmásodpercrQl 39,2 ívmásodperc-
re csökken. A Szaturnusz február 18-ig elQretartó, azt követQen hátráló mozgást végez a 
Mérleg csillagképben. A hónap elején éjjel fél 1 felé, a végén már háromnegyed 11 körül 
kel. Fényessége +0,5 magnitúdóról +0,4 magnitúdóra, a bolygókorong látszó átmérQje 
17,1 ívmásodpercrQl 17,9 ívmásodpercre növekszik. Idén február 12-én látunk rá leg-
nagyobb (19,3 fokos) szögben a Szaturnusz gy_r_rendszerére, melynek kiterjedése kb. 
40 ívmásodperc.

Február 3-án kerül utolsó negyedbe a Hold, február 10-én lesz újhold, február 17-én 
elsQ negyedbe ér égi kísérQnk, végül február 25-én lesz telihold (a Szextáns csillagkép-
ben). A gellérthegyi Uránia Csillagvizsgálóban derült idQ esetén februárban is várjuk az 
érdeklQdQket hétfQ, szerda és csütörtök estéken 18-20 óra között, valamint február 22-én 
pénteken este is.

LAUER ZOLTÁN

A Columbia tragikus utolsó útjának legénysége (NASA)

A Columbia _rsikló 2003. február 1-én visszatérés közben semmisült meg 
(Scott Liebermann)
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– Azt már 25 évvel ezelőtt is tudtuk, hogy a daganatok 
kialakulásáért onkogének és tumorszupresszor gének 
felelősek, és az is ismert volt, hogy a génmutációk 
öröklődnek. Ezek lehetnek velünk születettek vagy 
szerzettek, de hogy ezeknek mi az aránya, az nem volt 
világos. Az első nagy áttörés az imatinib megjelenése 
volt 2000-ben. Ez a krónikus mieloid leukémiát kivál-
tó mutáció kezelésére szolgáló gyógyszer. Ez volt az el-
ső tudatosan tervezett gyógyszer, amit egy előre meg-
határozott célpont ellen fejlesztettünk. 
A következő mérföldkő a Humán Ge-
nom Project lezárása volt 2003-ban, 
majd egy évvel később a Nature-ben 
publikáltak egy cikket – Rák-gén szám-
lálás címmel –, mely szerint a 30 000 
emberi génnek közel az egy százaléka 
daganatokkal összefüggésbe hozható 
gén. Ez  3-400 gént jelent, melynek 90 
százaléka szerzett, 20 százaléka vele-
született, tehát van egy 10 százalékos 
átfedés, amely mindkét módon létrejö-
het. 
– Hogyan vadásznak génekre az Önök 
laboratóriumában?
– Egy daganatban általában 5-6, de van, 

N E G Y E D S Z Á Z A DA  Í R T U K  –  M A  I S  U T Á N A J Á R U N K

LÁZÁR-EFFEKTUS

A rákkutatás terén mára elvben lehetWvé vált a személyre szabott 
gyógyítás – ez az elmúlt évek eredménye. Negyed századdal 
ezelWtt éppen csak ismerkedtünk a gének valódi természetével. 
Az azóta megtett utat foglalta össze Peták István, aki kutatásaiért 

2012 decemberében kapott Gábor Dénes-díjat.

hogy egy tucat gén nem, vagy rosszul működik. Az is 
probléma, hogy folyamatosan új mutációk keletkeznek, 
ettől az egész nagyon heterogénné válik, és ahogy a fo-
lyamat halad előre egyre, nehezebb kitalálni, hogy hol 
van az a pont, ahol beavatkozhatunk. Jelenlegi tudásunk 
szerint van 460 onkogénünk amelyből néhány aktiváló-
dik, vagy inaktiválódik a daganatokban. A rák sokféle-
ségének éppen az az oka, hogy a bennük kifejeződő 
onkogén-kombinációk eltérőek, de szerencsére nem 

minden kombináció előnyös a da-
ganat kifejlődéséhez. Bizonyos 
kombinációkra ugyanaz a gyógy-
szer jó, mert pl. sok daganat ter-
mel növekedési faktort. Ha talá-
lunk olyan molekulát, amely blok-
kolja ennek receptorát, ami a 
tumorsejt terjedésére utasító jelpá-
lyát elindítja, akkor nem szapo-
rodnak tovább a daganatsejtek, ez 
a trükk több típusnál is beválhat. 
Vannak halál receptorok is, ame-
lyek a programozott sejthalálra 
adnak parancsot. Az, hogy melyik 
jelpálya aktiválása vagy blokkolása 
vezet eredményre minden egyes 
daganatnál más lehet. A betege-
inknek, ha a daganat még műthe-
tő, akkor minden esetben javasol-
juk. Ha mégis indokolt a vizsgálat, 
akkor jelenleg 50 gént tudunk 
megnézni, abból a feltételezet kb. 
460-ból, ami elromolhat. Ehhez a 
Patológiai Intézetből kérjük el a 
korábban a betegtől vett szövet-
mintát. Van egy modern lézer-lö-
késhullámmal működő mikro-
szkópunk, amivel képesek va-
gyunk az egészséges sejtektől el-
választani a néhány mutáns sejtet. 
Negyed századdal ezelőtt termé-
szetesen ez a technológia sem állt 
rendelkezésre. Daganatos mutáci-

„Manapság azt szokták mondani, hogy a 
rosszindulatú daganatok nagy hányadát 
(bizonyos becslések szerint több mint 80 
százalékát) környezeti tényezQk okozzák, 
s csak a maradék részt írják örökletes ha-
tásoknak a számlájára. A manchesteri 
D.C. Harnden professzor azonban nem 
osztja ezt a véleményt. Szerinte minden 
daganat létrejöttében egyaránt szerepük 
van környezeti és örökletes tényezQknek, 
s az elQbbiek daganatkeltQ ereje nagy 
mértékben függ a szervezet örökletes tu-
lajdonságaitól.”

(ÖröklQdik-e a rák? ÉT 1988/1 7. oldal)
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ókból nagyjából 136 ezer féle létezik, tehát nemcsak a 
génkombinációk sokfélesége, hanem a bennük rejtőző 
mutáció típusa is nehezíti a gyógyítást. A leletkészítés 
éppen ezért ma már bizonyos szempontból műszaki és 
informatikai probléma, mivel lényege a géndarabkák 
összerendezése és elemzése. 

A terápiában ma 20 gyógyszer áll rendelkezésünkre, 
de van olyan adatbázisunk, amelyből kiderül, hogy a 
világ mely táján milyen molekulák állnak kipróbálás 
alatt. Ha  a betegnek olyan génhibája van, amire a húsz 
forgalomban lévő gyógyszer nem hat, akkor keresünk 
olyan onkológiai központot, ahol az ő mutációjának 
megfelelő molekulákat tesztelik. Jelenleg mintegy 400 
féle molekulával kísérleteznek. Ezek sem biztos, hogy 
segítenek, de a tudomány mai állása szerint a legna-
gyobb esélyt adják a betegnek. Azok  a próbálkozások, 
hogy magát  a gént javítsuk ki, nem igazán sikeresek, a 
hibás gén által termelt fehérjét lehet gátolni, hogy ne in-
dítsa be azokat a jelátviteli utakat, amelyek a daganat 
kifejlődéséhez vezetnek. Ez rendkívül gyors és látvá-
nyos eredményre vezethet, már-már Lázár-effektusnak 
is nevezhető, amikor a beteg az intenzív osztályon van 
kómában, megkapja a gyógyszert és másnapra kinyitja  
a szemét.
– Van olyan konkrét probléma, ami a következő 25 
évben megoldható?
– Ami miatt azt gondolom, hogy a következő 25 évre is 
meg lesz a kenyerem, az a daganat/őssejtek problémája.  
Minden daganatban van néhány százaléknyi olyan sejt, 
amely az őssejtek tulajdonságait hordozza. Sokféle 
irányba fejlődhetnek, mert a kötőszöveti vagy a hám-
szöveti receptorok is megjelenhetnek a felszínükön, és 
az általunk alkalmazott célzott terápiával csak a már el-
kötelezett, egyféle szövettípussá differenciált ráksejte-
ket lehet elpusztítani. A szervezetben azonban, mint az 
alvó ügynökök, a daganat eltűnése után is ott vannak 
ezek az őssejtek. Azért, hogy soha többet ne újulhasson 
ki a daganat, nagyon fontos lenne valahogyan ezeket is 
elpusztítani – de ez a jövő feladata.

kŐvágó AngélA

(Peták István Gábor Dénes-díjáról részletesen olvashatnak a Ter-
mészet Világa februári számában)

A csípésrend embereknél is számít

Képzeljük el, hogy felcsapunk tojástermelőnek! Egyik 
első ötletünk biztosan az lesz, hogy a lehető legtöbb 
tojás termeléséhez a legjobban tojó tyúkokat kell be-
szereznünk. Igen ám, de ha ezeket a madarakat nem 
egymástól elkülönítve tartjuk, hanem  csoportban, 
akkor a teljes tojáshozam messze elmarad majd a vára-
kozásainktól. Történetesen ugyanis a legjobban tojó 
tyúkok igen versengő természetűek, ezért folytonosan 
megharcolnak a táplálékért és a pihenőhelyért, a sok 
stressz és sérülés miatt pedig nem marad energia a to-
jásrakásra. A tyúkok akkor teljesítenek a legjobban, ha 
megszilárdul köztük a csípésrend, és így vége szakad a 
harcias összecsapásoknak. 

Meglepő módon olykor az emberi csoportok teljesí-
tőképessége is a tyúkokéhoz hasonlóan működik. 
Amerikai kutatók azt a feladatot adták egyetemi hall-
gatóknak, hogy alkossanak szavakat 16 betűből, majd 
a szavakból mondatokat úgy, hogy minden csoport-
tagtól szerepeljen bennük egy szó. A feladat tehát 
nagy összehangoltságot és minden tagtól aktív részvé-
telt kívánt. Kiderült, hogyha  csupa törekvő, domi-
náns emberből állt a csoport, akkor az idő java része 
elment a vitatkozásra. De az sem volt jobb, ha min-
denki beosztottként viselkedett, és nem akadt köztük 
senki, aki megszervezze a munkát. Azok a csoportok 
viszont, ahol vezető és beosztott is volt, tehát kialakult 
a hierarchia, remekül teljesítettek. 

Ne feledjük azonban, hogy vannak olyan feladatok 
is, ahol a csapattagoknak nem kell együttműködniük 
a jó teljesítményért. Ha  mindenki egymástól függet-
lenül „termelhet”, mint a tojótyúkok önálló, ketreces 
tartásban – akkor a csoport jó eredményéhez nincs 
szükség hierarchiára, csak minél több kiváló munka-
társra.

kubinyi enikŐ

ÉT-ETOLÓGIA
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Út a Nagy válságig

Nálunk az 1929-től megkezdődött 
pénzügyi válság a nagy gazdasági vi-
lágválság néven került a történelem-
könyvek lapjaira, Ameriká-
ban egyszerűen csak Nagy 
válságnak hívják. A több éven 
át tartó gazdasági káosz so-
rán bankok mentek csődbe, 
tönkretéve emberek millióit, 
akik ott őrizték pénzüket. 
Leállt a hitelezés, a gazdasági 
élet pangott. A négy nagy-
hatalom, Amerika, Anglia, 
Németország és Franciaor-
szág bankárai megfeszítve 
dolgoztak a helyzet megoldásán. 

Liaquat Ahamed, bankárból lett író, 
filmes, A pénzvilág urai című könyvé-
ben a nagy megrázkódtatás előzménye-
it, kiváltó okait és megoldását mutatja 
be, nyomon követve a „főszereplők”, a 
kor meghatározó bankárainak olykor 
meghökkentő életét is.

A történet 1914 nyarán kezdődik, s 
mindjárt meg is ismerkedhetünk az 
egyik legfontosabb figurával, Montagu 
Normannel, a Bank of England vezető-
jével. Nem ő lesz az egyedüli azonban, 
aki a nagy válság idején az angliai szála-
kat mozgatja, a másik meghatározó alak 
– több érdekes mellékszereplő mellett - 
Maynard Keynes, matematikus, köz-
gazdász, spekuláns és világfi, aki az an-
gol művészvilágban ugyanolyan ottho-
nosan mozgott, mint a nemzetközi 
pénzügyi körökben. Amerikában a fő-
szereplő az örökké betegeskedő Benja-
min Strong, a FED elnöke. A poroszos 
küllemű, darabos modorú Hjalmar 
Schacht a német pénzvilágot képviseli, s 
bár eleinte úgy látja, a hatalomban egyre 
emelkedő Hitler mellett is folytathatja 
munkáját, még hangosan ki is áll mellet-
te, hamar félreállítják, majd rövid időre 
megjárja a dauchaui lágert is, mégis le-
tartóztatják a szövetségesek és háborús 
bűnökért bíróság elé állítják. A francia 
szál talán a leghaloványabb, Émile 
Moreau, a francia bank elnöke kevéssé 
szólt bele a nagyok működésébe.

A különböző karakterek önmagában 
is érdekes élete lenyűgöző, izgalmas ol-
vasmánnyá teszi az amúgy pénztörté-
neti írást. Érdekes módon a gazdasági 
élet megoldása, amelynek csúcspontja a 
Bretton Woods-i konferencián megkö-

tött egyezmények elfogadása lett, 
nagyjában egybeesett a könyv fősze-
replőinek hanyatlásával is. Strong és 
Keynes viszonylag fiatalon haltak meg, 
Normant és Schachtot a háború után 

félreállították. 
Norman hosszú élete végén 

úgy látta, bár rengeteget dol-
goztak, és tele voltak jó szán-
dékkal, semmit nem értek el. 
A könyv szerzője szerint vi-
szont a Bretton Woodsban 
létrehozott Világbank (IMF), a 
gazdasági nacionalizmus le-
építése teremtette meg annak 
feltételeit, hogy a válság után 
hatvan éven át összeomlás 

nélkül prosperált a világgazdaság. 
Liaquat Ahamed 2008-ban zárta le kéz-
iratát, pontosan az újabb nagy válság ki-
robbanásának előestéjén… (A pénzvilág 
urai; 2012. Corvina Kiadó, 623 oldal, 3990 
forint)                                             – J -

Hatalom és társadalom

Ma is eligazítók és termékenyítők Bert-
rand Russell gondolatai a hatalom és tár-
sadalom viszonyáról. Különlegesen ér-
dekes elme volt. Matematikát és filozó-
fiát tanult, s az utóbbiból diplomázott a 
cambridge-i Triniti College-
ban, de mindegyik tudo-
mányterületen alkotóként 
jegyzik nevét. Magyar nyel-
ven legismertebb műve alig-
hanem A nyugati filozófia tör-
ténete. Ám legalább úgy ér-
dekelte őt a körülvevő világ 
és társadalma élete, mint az 
elméletek. Ezt is honorálta 
1950-ben az irodalmi No-
bel-díj „sokoldalú és jelentős 
munkásságának elismeréséül, amelyek-
ben a humanista ideálokért és a gondolat 
szabadságáért harcolt”. 

A hatalom – írja – „ugyanolyan értelem-
ben alapfogalma a társadalomelméletnek, 
mint a fizikának az energia”, s mint az, 
sokféle lehet. Míg az állatok vágya betel-
jesül létük fenntartásával és utódok nem-
zésével, az emberek vágyainak „csak az 
szab határt, hogy mit tartanak elérhető-
nek”.  Ebből ered a vetélkedés közöttük, 
s ezért „a kompromisszumok és az állam-
rend szükségessége, s innen vannak a bizony-
talansággal és időnkénti erőszakkal járó lá-

zongás indítékai”. 
A hatalomvágy működik a vezetők-

ben és burkoltan a követőikben is. A 
nagy vezetőkben kivételesen erős az 
önbizalom, az emberfeletti cél szolgála-
ta és a felelősségvállalás erősíti a hata-
lom igényét, a vele járó előnyök kevésbé 
érdeklik őket. A hatalom egyébként le-
het egyénekre és lehet testületekre irá-
nyuló. Formái: fizikai erő, jutalom-
büntetés, vélemény-befolyásolás, pro-
paganda. A társadalmakban lévő szer-
vezetek aszerint osztályozhatók, hogy a 
hatalom mely formáját művelik. For-
máit leegyszerűsítve, leplezetlenül az ál-
latokkal való bánásmód mutatja: a disz-
nó szállítása fizikai erőszakkal jár, a sza-
marat jutalomként répával lehet csalo-
gatni és befolyásolhatók idomítással 
– ugyanez az emberek esetében a pro-
paganda is. S minthogy Russell e köny-
vet a világháború előtt, Hitler hatalom-
ra jutása után írta, e hatalomszerzést  is 
példázzák sorai.

A kötet az európai történelemből pél-
dázva elemzi a papi, a királyi, a leplezet-
len (zsarnoki), a forradalmi, a gazdasági 
és a közvélemény fölötti hatalmat, to-
vábbá a hatalom forrásaiul szolgáló hit-
vallásokat. Részletezi a szervezetek „bi-
ológiáját”, létrejöttüket, fajtáikat és for-
máikat, működésüket, versengésüket és 

elenyészésük okait. Külön 
tárgyalja a kormányzati ha-
talmat, annak formáit és ha-
tásköreit, továbbá a különfé-
le szervezetek és az egyének 
szerepét és viszonyait ben-
nük, valamint mindezekben 
(nem utolsósorban a gazda-
ságiakban) a versengés szere-
pét. Mindmáig eleven kér-
déseket vetnek föl a hatalom 
és erkölcs viszonyával, a ha-

talom kívánatos etikájával és  megszelí-
dítésével foglalkozó fejezetek.  

Végül még egy fontos észrevételét ér-
demes megfogadni, mely szerint „A tü-
relem légkörére van szükség ahhoz, hogy a 
demokrácia sikeres és szilárd legyen, nem túl 
sok haragra és nem túl sok erőszakos törek-
vésre”. Ehhez „a népességnek mentesnek 
kell lennie, amennyire csak lehet, a gyűlölet-
től és a romboló hajlamoktól, továbbá a féle-
lemtől és a szolgalelkűségtől”. (A hatalom 
– A társadalom újszerű elemzése. 2012. 
Typotex Kiadó, 200 oldal, 2900 forint)

N. F. 
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Helyi személyszállítás:
autóbusz és villamos  

Valamennyi közlekedési módozatot figyelembe véve 
2011-ben 2 milliárd 59 millió utazást regisztrált a statisz-
tika, valamivel kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
szállított utasok száma nemcsak 2011-ben, hanem az azt 
megelőző fél évtized során is fokozatosan csökkent ha-
zánkban. A közlekedési eszközök közül a legnagyobb 
arányban autóbuszokat vesznek igénybe a településen 
belül utazni vágyók, ezen közlekedési eszköz részesedése 
2011-ben 55%-os volt. Ugyanebben az évben helyi 
autóbusz-közlekedéssel – azaz azt is mondhatjuk, 
hogy helyi tömegközlekedéssel – mintegy száz ha-
zai település rendelkezett. Az országban a helyi 
autóbusz-közlekedés közel fele (48%-a) a főváros-
hoz kötődik, ahol az első autóbuszjáratot 1915-ben 
kezdték el üzemeltetni. Az egyes területi egysé-
gek teljesítménye között meglehetősen nagy kü-
lönbség adódik, Békés, Tolna és Vas megyében 
ugyanis az utasok 2011. évi száma 10 millió alatt 
maradt, amellyel ezen megyék nem egész 1%-os 
részesedést értek el az országos teljesítményben. 

Villamosokon 2011-ben 453 millió alkalommal 
utaztak, amellyel a helyi közösségi közlekedésben 
elért részesedésük 22%-os volt. Villamosközleke-
dést négy magyarországi város tart fenn: Buda-
pest, Debrecen, Miskolc és Szeged. Az utazások 
túlnyomó része a fővárosra koncentrálódik: Buda-
pest részesedése a 2011. évi országos villamosfor-
galomból 87%-os volt, az országban 2013 elején működő 
40 vonalból pedig 32-t a BKV Zrt. üzemeltet. A villa-
mosközlekedés Budapesten 1887-ben indult el, helyszíne 
a Nagykörútnak a Nyugati pályaudvar és Király utca 
közötti egy kilométeres szakasza volt. Villamosközleke-
déssel Miskolc 1897 óta, Szeged 1908 óta, Debrecen pe-
dig 1911 óta büszkélkedhet, a vonalak száma sorrendben 
2, 5, illetve 1. A cívisvárosban európai uniós támogatás-
sal jelenleg is folynak a 2-es vonal építési munkálatai. 
Négy olyan városunk van, amely ma már nem, koráb-
ban viszont rendelkezett villamosközlekedéssel: Sopron-
ban 1900 és 1923, Pécsett 1913 és 1960, Nyíregyházán 
1911 és 1969, Szombathelyen pedig 1897 és 1974 között 
csilingelhettek villamosok az utcákon. (Közülük Pécs 
esetében léteznek tervek a villamosközlekedés újjáélesz-
tésére.) A hatvanas évek második felében és a hetvenes 
évek első felében a közlekedési ügyekért felelős minisz-
térium a villamosvonalak felszámolását ajánlotta, tekin-

tetbe véve az igényeket szinte korlátlanul kielégíteni ké-
pes hazai autóbuszgyártó-bázist és az olcsón rendelke-
zésre álló üzemanyagot. (Környezetvédelmi szempon-
tok akkor még nem igen léteztek.) Ezen irányelv alapján 
szüntették meg több vidéki városban is a villamosközle-
kedést, Debrecenben pedig 1970 és 1975 között négy 
szárnyvonalat felszámoltak. Néhány évvel később, a 
hetvenes évek második felében Budapest villamosháló-
zata is számottevő mértékben megrövidült (1975-ben 
még 203 kilométer, 1980-ban már csak 173 kilométer 
volt a hálózat hossza), amelyben azonban a metróhálózat 

bővülése és az országban regisztrált személygépkocsik 
számának ugrásszerű – öt év alatt 568 ezerről 1 millió 13 
ezer darabra történő – növekedése is számottevő szerepet 
játszhatott. Érdekesség, hogy 1970-ben a közösségi közle-
kedés keretében megvalósult utazások több mint fele vil-
lamosokhoz kötődött, s a közel 1,1 milliárd utazás 2,4-sze-
resét jelenti a 2011. évinek. További érdekesség, hogy a 
költséghatékonysági szempontból előtérbe helyezett autó-
buszokra szóló jegyek és bérletek ára magasabb volt, mint 
a másik négy közlekedési eszközre szólóké. (1980-ban pél-
dául a buszjegy 1 forint 50 fillérbe került, a kötöttpályá-
sokra érvényes jegyek ára pedig 1 forint volt.) Az árkü-
lönbséget elsősorban az indokolta, hogy a kötöttpályás 
közlekedés támogatására elindított párhuzamos buszköz-
lekedést egyre több utas vette igénybe, a közlekedéspoliti-
ka ugyanakkor inkább a kötöttpályás szállítóeszközök 
használata felé kívánta terelni az utazóközönséget.

HERZOG TAMÁS
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Középkori  
gammasugár-kitörés

Egy viszonylag közeli, rövid ideig 
tartó gammasugár-kitörés (GRB) 

nagy energiájú sugárzása érhette el a 
Földet a Kr. u. VIII. században – ál-
lítja két német csillagász. Valeri 
Ham baryan és Ralph Neuhäuser, a Jé-
nai Egyetem Asztrofizikai Intézeté-
nek kutatói a Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society csillagá-
szati szakfolyóiratban számoltak be 
eredményükről.

Mostani kutatásukat megelőzte a ja-
pán Fusa Miyake tavalyi felfedezése: a 
professzor fák évgyűrűit vizsgálva a 
Kr. u. 775-ben keletkezett gyűrűkben 
szén- és berilliumizotópok (C 14 és a 
Be 10) szintjének olyan nagymértékű 
megugrását mutatta ki, amely arra 
utalt, hogy a Földet valamilyen nagyon 
nagy intenzitású sugárzás érhette el Kr. 
u. 774-ben vagy 775-ben. (A C 14 és 
Be 10 izotópok a Földön nitrogénből 
keletkezhetnek nagyon nagy energiájú 
sugárzás hatására.)

A sugárzás eredetére csillagászati 
magyarázatot kereső első kísérletek 
kizárták, hogy egy közeli szupernóva-
robbanás lehetett volna a forrás: egyfe-
lől semmi ilyen jellegű feljegyzést nem 
ismerünk ebből az időszakból, másfe-
lől ennek megfelelő távolságban lévő 
szupernóva-maradványt sem találtak 
eddig a csillagászok. Hasonlóképpen 
kizárható volt egy különösen erőteljes 
napkitörés hatása is.

Hambaryan és Neuhäuser a történeti 
feljegyzések hiányára alapozva abból 
indultak ki, hogy a nagyenergiájú su-
gárzás forrása vagy egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon rövid ideig volt lát-
ható (fényfelvillanásként) az égbolton.

Ilyen típusú égi jelenségek a rövid 
ideig tartó GRB-k, amelyeket ne-
utroncsillagok vagy fekete lyukak 
ütközése, összeolvadása válthat ki, s 
amelyeket gyakran nem kísér látható 
fényfelvillanás. Amennyiben való-
ban ez a magyarázat, akkor a GRB-t 
kiváltó égi kataklizma távolsága a 
Földtől 3000 és 12 000 fényév közöt-
ti lehetett.

„Ennél közelebbi forrás kizárható, annak 
hatása ugyanis már komoly károsodásokat 
válthatott volna ki a földi élővilágban – ám 
ennek sincsenek jelei ebből az időszakból. 
Egy hasonló intenzitású esemény egyéb-
ként napjainkban még több ezer fényévnyi 
távolságból is zavarokat okozhatna például 
az érzékeny földi elektronikus rendszerek-
ben – még ha nem is nagyobbat, mint a 
rendszeresen előforduló nagyenergiájú nap-
kitörések” – mondta Neuhäuser. 

(ScienceDaily)

ben valósul meg. A MARS 2013 szi-
mulációs terepteszt elsődleges célja, 
hogy emberes Mars-expedíciókhoz 
gyűjtsön tapasztalatokat. 

Magyarországot két rover képvi-
seli, a Hunveyor-4 és a Puli teszt-
verziója. A „földi” irányítóközpont 
Innsbruckban lesz, ahol Orgel Csilla 
az ELTE MSc. hallgatója a Remote 
Science Support csoport geológusa-

ként tevékenykedik majd. 
A hónap során sok érdekes 
kísérletet és tesztet fog-
nak végrehajtani, köztük 
technikai, technológiai, 
geológiai és asztrobiológia 
vizsgálatokat egyaránt. 
Utóbbiak között szerepel 
élőlények, illetve életje-
lenségek kimutatása, ami 
azért különösen fontos, 
mert a Viking-szondák 
ilyen irányú negatív ered-
ményeit ma is sokan vitat-
ják. Tesztelnek két oszt-
rák tervezésű szkafandert 
is, melynek működését, 
használhatóságát és per-
sze a benne lévő „analóg 

asztronauta” egészségi állapotát és 
munkavégző képességét vizsgálják. 
A kapcsolatot interneten tartják a 
szakemberek az eszközökkel és 10 
perces késleltetéseket iktatnak be, 
hogy szimulálják a Föld–Mars tá-
volság miatt fellépő kommunikációs 
akadályokat.

A magyar roverek közül a Hun-
ve yor-4-et Székesfehérváron, az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Egye-
temi Karának hallgatói építették  
dr. Hudoba György vezetésével. Az 
eszköz főként a környezeti tulaj-
donságokat tanulmányozza majd. A 
Puli a Google Lunar X Prize verse-
nyére készül, és a Holdra szeretnék 
eljuttatni, de a marsszerű terepen a 
tesztrover stabilitását és megbízható-
ságát tudják tesztelni. 

A nemzetközi program jelentő-
ségét mutatja, hogy 18 ország vesz 
részt benne. Jelzésértékű lehet, hogy 
a komoly űrkutatási tevékenységgel 
büszkélkedő államok mellett olyan, 
kisebb űrkapacitással rendelkező or-
szágok is csatlakoztak, mint Horvát-
ország, Irán, Új-Zéland és Uganda.

TRUPKA ZOLTÁN)

Magyar roverek a földi 
marsbázison

Az Osztrák Űrfórum (Austrian Space 
Forum, ÖWF) és a marrokkói  

Ibn Battuta Center együttműködésé-
nek kö szönhetően „marsbázis” műkö-
dik feb  ruár folyamán a Szahara északi 
részén, Erfoud közelében. A program 
az ÖWF PolAres projektjének kereté-

Fantáziakép két neutroncsillag 

összeolvadásáról

KÉP: NASA/DANA BERRY

A Hunveyor-4-rQl Gánton készült fotó, a háttérben Hudoba 
György (BALATON JÓZSEF MTI
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 HIBÁS KANADAI DOLLÁR. 
A botanikusok szerint egy másik faj, a 
norvég juhar levelének rajza került a 
kanadai juhar levele helyett az új kana-
dai dollárra. Az ország címernövényé-
nek a levele ugyanis kevesebb osztatú 
és a körvonalai is lekerekítettebbek. A 
hibás juharlevelek a novemberben ki-
adott új húsz-, ötven- és százdolláros 
papírpénzeken szerepelnek. A kanadai 
nemzeti bank igyekszik védeni magát 
azzal, hogy eleve csak vázlatos rajz-
zal szándékoztak díszíteni pénzüket. 
Amúgy az észak-amerikai országban 
az Qshonos kanadai juhar mellett bete-
lepített fajként ugyan, de megtalálható 
a norvég juhar is. Ősi mézlelŐhely. Indiá-
ban ötezer éves barlangrajzokat talált 
Kárnul közelében egy nemzetköz ré-
gészcsoport. A még a XIX. században 
felfedezett hatalmas kiterjedés_ Billa 
Szurgam-barlangban kQ- és csontesz-
közök, edénytöredékek és állati csontok 
kerültek elQ, amelyeket az Qskori ember 
használhatott. A barlang mészkQ falá-
ban egy bevésés díszeleg, az három 
rombuszt ábrázol, s feltehetQleg egy 
átmenetileg az üreget lakó, a vadászó-
gy_jtögetQ életmódról földm_velésre 
váltó közösség tagjai hagyták hátra. Af-
féle megjelölésnek, figyelemfelhívásnak 
szánták az utódoknak: nemcsak védel-
met találnak a barlangban, hanem az jó 
mézlelQhely is. A kŐrisbogár esete A 
légúti betegekkel. Az Amerikai 
Erdészeti Szolgálat legfrissebb tanulmá-
nyában azt vizsgálták, hogyan hat a fák 
pusztulása az emberek egészségi álla-
potára, azaz miként hatott ki az ország 
keleti és középnyugati részében élQk 
egészségére százmillió fa elpusztulá-
sa. Azokat a területeket vizsgálták, ahol 
elszaporodtak a kQrisfákat megfertQzQ, 
eredetileg Ázsiából származó smaragd 
kQrisbogár (Agrilus planipennis). Az 
adatok alapján kiderült, hogy a szóban 
forgó megyékben 15 ezerrel több szív- 
és érrendszeri zavarokból származó 
haláleset következett be azokhoz a te-
rületekhez képest, ahol a kQrisfák nem 
pusztultak ki a bogarak kártevése miatt. 
A légzQszervi betegségek 6 ezerrel több 
áldozatot mutattak ki az érintett körze-
tekben.

A tienjeni ember mai rokonai

A 40 ezer évvel ezelőtt a mai Pe-
king közelében élt korai modern 

ember csontmaradványából kivont 
DNS vizsgálatából kiderült, hogy az 
ott élt népesség nemcsak több ma élő 
ázsiai néppel, hanem az amerikai in-
diánokkal is közeli rokonságban állt.

A nemzetközi kutatócsoport, amely-
nek többek között tagja volt Svante 
Pääbo, Matthias Meyer és Qiaomei Fu, 
a lipcsei Max Planck Evolúciós Antro-
pológiai Intézetből, a Pekinghez közeli 
Tienjen-barlangban felfedezett korai 
mai ember lábszárcsontjából kivont 
DNS-t elemezve jutott arra a követ-
keztetésre, hogy a tienjeni ember, illet-
ve számos ma is élő ázsiai és amerikai 
indián nép eredete közös ősökre vezet-
hető vissza. Ezen túlmenően azt is ki-
mutatták, hogy a szintén ebben az idő-
szakban a régióban élt neander-völgyi 
és Gyeniszovai ember nem állt szoro-
sabb genetikai kapcsolatban a tienjeni 
emberrel, mint a jelenleg is itt élő né-
pesség. Az eredményről a kutatók a 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) szakfolyóiratban szá-
moltak be.

Eurázsiában a mai modern ember-
hez hasonló testfelépítésű emberek 
maradványai az 50 ezer és 40 ezer 

évvel ezelőtti időszakból szárma-
zó régészeti rétegekben jelennek 
meg. A kutatók most a Tienjen-
barlangban feltárt korai modern 
ember lábszárcsontjából kivont nuk-
leáris és mitokondriális DNS-t ele-
mezték.

„A vizsgált egyed az emberi evolúció 
egyik izgalmas átmeneti időszakában 
élt, amikor a korai modern ember a 
régióban átvette a korábban és részben 
vele egyidejűleg ott élő neander-völgyi és 
Gyeniszovai emberek helyét” – mond-
ta Pääbo.

A tienjeni ember genetikai profil-
jából az is kiderült, hogy miközben 
ősei közeli rokonságban álltak több 
ma élő ázsiai nép és amerikai indián 
törzs őseivel, a ma élő európai népes-
ség ősével nem állt kapcsolatban.

(ScienceDaily)

A menyhal lett az év hala

Véget ért az Év hala cím elnyerésé-
ért folyó szavazás, amely bő há-

rom hónapon át tartotta izgalomban 
a halbarátokat. A Magyar Haltani 
Társaság honlapján folyt versengés si-
kerét nemcsak a 6723 beküldött voks 
jelzi, hanem az is, hogy a jelöltek sor-
rendjét eldöntő szavazatok 75 ország-
ból érkeztek!

A győztes a menyhal lett, jócskán 
előzve meg a második leánykoncért és 
a harmadik kurta baingot. A meny-
hal, ez a titokzatos faj a tőkehalfélék 
(Gadidae) családjának tagja, ám alapo-
san kilóg a sorból, hiszen minden ro-
kona tengerben él, így a család egyet-

len édesvízi képviselője. Barna foltos 
teste, hosszú hát- és farokalatti úszója 
alapján első pillantásra akár valamelyik 
afrikai harcsának is nézhetnénk, ám 
alsó állkapcsáról lelógó egyetlen rövid 
bajuszszála összetéveszthetetlenné teszi 
ezt a karnyi hosszúságúra is megnövő, 
hengeres testű, hegyes orrú ragadozót. 
Nemcsak eredete, élőhelye teszi külön-
legessé a menyhalat, hanem életmódja 
is, hiszen halfajaink többségével ellen-

tétben a víz lehűlésével jön meg 
az étvágya, így késő ősszel vagy 
télen akad inkább horogra.

A tőkehalfélék minden tag-
ja kedvelt csemege, nem hiá-
nyozhat a magukra valamit is 
adó éttermek kínálatából. Nem 
kivétel ez alól a menyhal sem, 
amelynek ízletes húsa, de külö-

nösen hatalmas, kékes színű mája az 
ínyencek kedvence, ám éppen külön-
leges életmódja, valamint viszonyla-
gos ritkasága miatt kevesen mond-
hatják el magukról, hogy kóstolták 
volna. 

Wilhelm sándor

(HARKA ÁKOS FELVÉTELE)

A tienjeni ember lábszárcsontja, amelybQl  
az elemzéshez használt DNS-t kivonták

KÉPEK: MPI FOR EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY
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 A KERÉKPÁROZÁS ÉVE  
– BÉCSBEN

 A kerékpározás évének nyilvánította 2013-at a 
Bécsi Városháza, hogy tovább népszerűsítsék a bi-
ciklizést. A cél, hogy 2015-re 10 százalékra nőjön a 

kerékpáros közlekedés aránya. Ezzel egy nemzetközi megatrend élére küzdené 
fel magát az osztrák főváros. „A kerékpározás évével egy nagy lépéssel szeretnénk 
közelebb kerülni ahhoz a célunkhoz, hogy még több embert nyerjünk meg a biciklizésnek. 
Azokban a városokban ugyanis, ahol magas a kerékpáros közlekedés aránya, magas az 
életminőség is” – mondta Christoph Chorcherr városi képviselő.

Idén az osztrák főváros összesen 4,45 millió eurót fordít 
arra, hogy kedve támadjon a lakosságnak a biciklizés-
hez. 2013 során különböző biciklis rendezvények, infor-
mációs napok, szervízakciók és biztonsági tanfolyamok 
várják majd a kerekezés szerelmeseit. A kerékpárév nyi-
tórendezvénye szilveszterkor volt a bécsi Hősök terén. 
Az év tetőpontjának mégis június ígérkezik: ekkor ad 
otthont Bécs a Velo-City kerékpáros konferenciának – 
június 11-14. között minden a biciklizésről szól majd.

Egész évben nagy hasznát veszik majd az osztrák főváros biciklisei annak a ke-
rékpárra adaptált GPS-nek, amellyel a város 2011-ben kinevezett kerékpárosügyi 
megbízottja, Martin Blum szeretné meglepni a lakosságot. A bringa kormányára 
erősíthető készüléken futó navigációs alkalmazás segítségével a biciklisek ugyan-
úgy tájékozódhatnak majd idegen terepen, mint az autósok a GPS-szel. 

A kerékpárosügyi megbízott egyébként annak örül a legjobban, ha az emberek 
a mindennapi teendőik intézése során autó helyet (bicikli)nyeregre ülnek és télen 
sem szállnak le onnan. (www.greenfo.hu) 

 kettŐ- helyett négyszá-
lú dns. Hatvan évvel ezelQtt írta le 
a DNS kétszálú szerkezetét a Cambridge-i 
Egyetem két kutatója, Watson és Crick.  
Ennek  a „dupláját”, négyszálú DNS-szer-
kezetet, találó nevén a G-kvartettet mes-
terségesen, laboratóriumban már eddig 
is létre tudták hozni, ám a természetben 
tetten érni – bár létezését sejtették – csak 
most sikerült. A felfedezés ezúttal  is a 
cambridge-i falak között történt meg, Shan-
kar Balasubramanian laboratóriumában. 
A kromoszomális DNS védelmét nyújtó 
telomerák guaninban fölöttébb gazdagok, 
ebbQl adódóan alkalmasak a G-kvartett 
szerkezetek kialakulásához. Ráksejtek ta-
nulmányozásakor korábban már kimutatták, 
hogy ezek a G-kvartett szerkezetek létre-
jöttét és fenntartását segítQ kis molekulák 
DNS-károsodást okoznak a telomerákban. 
A most felfedezett emberi sejt eredet_ négy-
szálú szerkezet alighanem a génszabályo-
zásban vagy olyan sejtfolyamatokban tölt 
be szerepet, amelyek a rák és más hasonló 
betegségek kialakulásához vezetnek, így új 
terápiás célpont lehet a rák elleni küzde-
lemben, mivel segítségével célzottan lehet 
gátolni a ráksejtek osztódását. Agyvérzés és A szŐkŐár. 
Japán északi részében hirtelen ugrássze-
r_en megnQtt az agyvérzést elszenvedQ 
betegek száma a két évvel ezelQtt pusz-
tító szökQár utáni hetekben. A kutatók a 
Keszennumai Városi Kórházban található 
kórlapokat elemezve megállapították: a 
természeti csapást megelQzQ nyolc hétben 
csupán egy pácienst szállítottak be agyvér-
zéssel az intézménybe, az utána következQ 
két hónapban azonban tizenhármat. Vagyis 
a stresszel járó életveszélyes helyzetek fo-
kozhatják az agyvérzések bekövetkezését 
– állapította meg a kutatást vezetQ idegse-
bész. Hozzátette azonban, hogy a klinikai 
adatok ellenére a stresszt nem lehet álta-
lános érvény_ kockázati tényezQnek tekin-
teni az agyvérzés kialakulásánál, már csak 
azért sem, mert a tizenhárom páciens közül 
nem egynek már voltak neurológiai problé-
mái a katasztrófa elQtt is. A szökQár annak 
a Richter-skála szerinti kilences erQsség_ 
földrengésnek a nyomában zúdult a sziget-
ország északi részére, amely Japán keleti 
partvidékén, a Tóhoku régióbeli Szendai 
várostól nem messze következett be 2011. 
március 11-én. A természeti csapás több 
ezer áldozatot követelt.
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A magzatot is védW oltás

A várandósoknál fellépő különféle 
betegségek (köztük az influenza) 

megnövelhetik a koraszülés, a fejlődési 
rendellenességek vagy a magzat halva-
születésének kockázatát. Egy Norvégi-
ában most elvégzett nagy létszámú 
mintán statisztikai elemzés szerint a 
terhes nőknek adott influenza elleni 

védőoltás magzatká-
rosító hatásának koc-
kázata jóval kisebb az 
esetleg elkapott beteg-
ségnél. Ez tovább erő-
síti a korábban Kana-
dában és Dániában 
kapott hasonló ered-
ményeket.

Camilla Stoltenberg 
és munkatársai az 

oslói Norvég Közegészségügyi inté-
zetben a 2009. évi hivatalos egész-
ségügyi nyilvántartásban több mint 
100 ezer terhességre vonatkozó 
adatokat találtak. Ezekből a feldol-
gozás során a terhesség második és 
harmadik harmadára vonatkozókat 
vették figyelembe. (A terhesség első 
három hónapjára vonatkozó adatok 
több szempontból is bizonytalanok, 
ebben a nagyon korai szakaszban 
ugyanis gyakran spontán, észrevét-

lenül, de legalábbis intézményi ellá-
tás nélkül vetélhetnek el kismamák.)  

A terhesség második és harmadik 
harmadára vonatkozó adatok szerint 
a 26 ezer influenza ellen beoltott kis-
mamától született csecsemők közül 78 
született halva, míg a 87 ezer beoltat-
lan anya esetében a halott babák száma 
414 volt. Ez arányosan számítva úgy 
összegezhető, hogy a beoltatlan kis-
mamák magzatainál a halvaszületés 
esélye majdnem kétszeres (pontosan 
91 százalékkal nagyobb) volt, mint a 
védőoltásban részesülteknél. Az egyéb 
(többségükben csak később kiderülő) 
károsodásokról még nincs adat, ám 
feltételezhető, hogy azok is hasonló 
arányban jelentkeznek. 

Egy másik, az Egyesült Államokban 
és Skandináviában elvégzett statiszti-
kai elemzés a terhesség első harmadá-
nak kockázatairól árulkodik. Ennek 
során az 1918-as influenzajárványra 
vonatkozó adatokat vizsgálva egy 
kutatócsoport meredek visszaesést ta-
lált az 1919. májusi adatokban. Időben 
visszavetítve ez egybeesik az 1918-as 
influenzajárvány 1918 őszi, azaz 6-7 
hónappal korábbi tetőzésével, illetve 
– a kutatók szerint – a terhesség első 
harmadában elszenvedett influenzás 
megbetegedéssel. 

(Science News) 
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VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A The Economist nyomán a Typotex Kiadó adta közre A világ számokban – 

2012 cím_ évkönyvét. Kérjük a két fQfejezet címét (vízszintes 1. és függQleges 
28.). A megfejtQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR hét csütörtöke, 
2013. február 7-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 
1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu)

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvény-
ciklus végére e bet_k  egy 130 éve született, Kossuth-díjas botanikus, akadé-
mikus nevét adják. E név beküldQi között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fQ fejezet címe. 11. A viszály csírája. 12. Számítógépi 
tárolóegység. 13. A vese latin neve. 14. Erkölcstan. 15. Sine loco, röv. 17. Deci-
gramm, röv. 18. A radon vegyjele. 19. The Rolling …; Mick Jagger zenekara. 21. 
Angolna, angolul. 23. ... de Medici; fi renzei államférfi . 24. Kémiai elem; sulfur. 26. 
ÜtQhangszer. 27. Strázsa. 29. Égéstermék. 32. Azonos mássalhangzók. 34. Be-
ruházás, röv. 35. DrámahQs. 37. Fegyveres had. 39. Társaskör.

FÜGGPLEGES: 1. Hideg erdélyi szél. 2. Hittételekkel szembehelyezkedQ. 3. A 
Bohémélet nQalakja. 4. Életem, …!; Szakonyi-darab. 5. ... Mannon; O’Neill re-
gényhQse. 6. Kína harmadik legnagyobb édesviz_ tava a Jangce deltavidékén. 
7. Kolostor, régiesen. 8. Vége az örömnek! 9. Szerkezet az ajtón. 10. Meg-meg-
riadó. 16. Német származású amerikai biológus (Jacques, 1859–1924). 19. 
Tésztát nyújt. 20. Nomen nescio, röv. 22. Lyuk a dinnyén. 25. A dinamit feltaláló-
ja (Alfred). 28. A másik fQ fejezet címe. 30. Mitikus monda. 31. Vay ...; komika 
(1923–2008). 33. A fejére, költQiesen. 35. Az aljához. 36. Turku (Paavo Nurmi 
szülQvárosa) svéd neve. 38. Bergen centruma! 39. A kripton vegyjele.

A tavalyi ünnepi, 51-52. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Magyar 

Távirati Iroda; Burkina Faso; Madagaszkár; Személyi Jövedelemadó; Maast-

richti SzerzQdés; Arab Szocialista Unió; Afganisztán; Olaszország. A megol-
dást beküldQk között Bicsérdy Gábor: Rövidítések enciklopédiája cím_ kézi-
könyvét (Tinta Kiadó) nyerte: Banga Viktória (Budapest), Borbély Sándor 

(Szentgotthárd), Egyed Dániel (Nyíregyháza), Huszti Zoltán (Amszterdam, 
Hollandia) és Kurali Róbert (Tereske). A könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2012-ben: 

• 2013. április 13.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. március 11.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

 

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

FELHÍVÁS

A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi SzerzRk és Kiadók 
Reprográfi ai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzQket 
és jogutódaikat (reprográfi ai jogosultakat), hogy személyes adataik 
közlésével és a 2012-ben megjelent m`veik bejelentésével járulja-
nak hozzá az Egyesület reprográfi ai közös jogkezelésre vonatkozó fel-

adatainak maradéktalan teljesítéséhez, a jogosul-
taknak és m_veiknek nyilvántartásba vételéhez, a 
jogdíj felosztásához és kifi zetéséhez. 

Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmé-
ben minden szerzQ és jogutód (természetes sze-
mély) jogosult jogdíjra, aki a tárgyévben, papírala-
pú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon 

megjelent m_vét a következQ naptári év március 31-ig bejelenti. (A 
m_bejelentés január 31-i határidejét a VezetQség, 138/2011. sz. hatá-
rozatával március 31-ére módosította.)

Kérjük, hogy m_veik és személyes adataik bejelentésével tegyék le-
hetQvé a jogdíj folyósítását.  

A kitöltendQ m_bejelentQ megtalálható a www.maszre.hu oldalon, 
a M_bejelentés címszó alatt.

A visszaérkezett adatok alapján az Egyesület a jogosultak részére 
további tájékoztatást közvetlenül postai úton, telefonon, illetve az 
Egyesület honlapján (www.maszre.hu) keresztül ad.

A reprográfi ai jogosultak személyes adatainak nyilvántartására és 
kezelésére kizárólag a m_vek és a jogosultak összekapcsolása és a 
jogdíj felosztása körében kerül sor, az Egyesület betartja az adatvéde-
lemre, illetve az adatok kezelésére vonatkozó hatályos törvényi ren-
delkezéseket. 

 MASZRE VezetQsége
 1073 Budapest, Kertész u. 41. 
 Telefon: 343-2537



iban az elmúlt négy évtizedben végbement. A Tükör 
által homályosan – Tegnap és ma című kiállítás áp-
rilis 7-ig várja a látogatókat.

Liszt Ferenc életében döntő szere-
pet játszott annak az országnak a 
kultúrája, ahol serdülő éveit és 
kora ifjúságát töltötte, és amely-
nek nyelvét egész életében legszí-
vesebben használta.

Francia és túlnyomórészt Fran-
ciaországban működő muzsikus-

kortársaival való kapcsolata igen sokoldalú és kölcsönö-
sen gyümölcsöző volt. A budapesti Liszt Ferenc Emlék-
múzeum és Kutatóközpont legújabb kiállítása, Liszt és 
francia muzsikus-kortársai címmel ezeket a kapcso-
latokat mutatja be: a francia hangszerkészítők, zenemű-
kiadók, kritikusok mellett különös hangsúlyt kapnak a 
zeneszerző kortársak, akiknek sorában olyan jelentős 
mesterek találhatók, mint Berlioz, Meyerbeer, Saint-
Saëns, Gounod, Massenet, Delibes, Fauré. A sort a 2012. 
év zenei jubilánsa, a százötven éve született Debussy zár-
ja, aki mint fiatal római ösztöndíjas, még találkozott az 
idős Liszttel, játszott neki, hallhatta lenyűgöző zongora-
játékát és az impresszionizmust is megelőlegező muzsi-
káját. A tárlat október 19-ig látható.

Thorma János, a magyar 
barbizon festője címmel 
nyílik kiállítás a Magyar 
Nemzeti Galériában február 
8-án. A tárlat egy nemzetkö-
zi kiállítássorozat utolsó és 

legjelentősebb állomásaként mutatja be a művész évtize-
dek óta nem látott vagy teljesen ismeretlen remekműveit. 
A Kecskeméten, Kiskunhalason, Nagybányán, Mün-
chenben, Stuttgartban, illetve Ber-
linben bemutatott kisebb tárlatok 
után a budapesti kiállítás jóval több 
műalkotás felvonultatásával, árnyal-
tabban tekinti át az életmű egészét.

Thorma János az 1896-ban európai 
hírűvé vált nagybányai festőiskola 
egyik alapító tagja és számos, a 
modern magyar festészetet meghatározó művész meste-
re volt. Már fiatalon rendkívüli sikereket ért el, nemcsak 
hazánkban, de Münchenben és Párizsban is. Életének és 
festői működésének legfőbb helyszíne azonban Nagybá-
nya lett. Plein air festészete itt érett be igazán. Sodró, tü-
zes színeivel, fénnyel teli, nagy levegőjű tájaival egyre 
elevenebb műveket alkotott. A Magyar Nemzeti Galéri-
ában május 20-ig bemutatott több mint száz festmény 
és rajz jelentős része eddig nemcsak a nagyközönség, de 
a szakma számára is ismeretlen volt. 

Saaremaa, Muhumaa és 
Hiiumaa – Az észt sziget-
világ néprajzi képe száz 
évvel ezelőtt – Bán Ala-
dár gyűjteménye címmel 
nyílt kiállítás a budapesti 
Néprajzi Múzeumban. Az 

1871 és 1960 között élt műfordító-folklorista, Bán Aladár 
észtországi etnográfiai gyűjteménye kerül bemutatásra, 
száz évvel a gyűjtés után. Bán az észt népi eposz, a Kalevi-
poeg fordítása miatt járt több alkalommal is a térségben. A 
tárlaton munkájának köszönhetően a XX. század eleji Észt-
ország hagyományos kézművességét, népművészetét, vál-
tozatos textíliáit, jellegzetes viseleteit, használati tárgyait és 
ékszereit ismerhetik meg a látogatók. A gyűjtő elsősorban a 
három legnagyobb észt sziget, Saaremaa, Muhumaa és 
Hiiumaa területén tevékenykedett, és az általa tudatos 
koncepcióval összeválogatott 548 tárgy a felfedezés élmé-
nyével fog szolgálni a magyar közönség számára, hiszen 
még a nagy változások előtti pillanatban ragadják meg az 
elmúlóban lévő észt háziipar és népviselet jellegzetességeit. 
A gyűjtemény május 5-ig tekinthető meg.

Az emberi arc egyszerre néző és nézett, de 
főként ez utóbbi: saját arcunkat is csak kí-
vülről, valamiben tükröződve láthatjuk. 
Metafizikai, etikai, szemiotikai és művé-
szeti szempontból egyaránt az ember leg-
fontosabb testrésze: az arcnak világterem-
tő ereje van. A portré a képzőművészet 
meghatározó műfaja, amelyen hagyomá-
nyosan az emberi arc ábrázolását, egy sze-

mély külsejének és személyiségének megjelenítését szo-
kás érteni. Ez a műfaji meghatározás egyszerűnek tű-
nik, az elmúlt évtizedekben mégis kevés olyan jelentős 
műalkotás született, mely esetében a definíció teljesség-
gel érvényesülne.

Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy valójában mit is je-
lent ma a portré? Milyen funkciót lát el ez a műfaj a fo-
tográfia, a film, a virtualitás korában? Kit és miért ábrá-
zol a XX. század végi és a XXI. századi portré? Mi lehet 
ma a portré műfajának társadalmi szerepe? Ezek az alap-
vető kérdései az Ernst Múzeum legfrissebb tárlatának, 
mely mindemellett a műgyűjtő és múzeumalapító Ernst 
Lajos személye előtt tiszteleg, múzeumának centenáriu-
ma alkalmából. Ismeretes, hogy Ernst főként portrékat 
gyűjtött és mutatott be: vezetése alatt jórészt történelmi 
arcképcsarnokok darabjai, költők, művészek arcmásai 
alkották az Ernst Múzeum állandó kiállítását. Most a 
műgyűjteményre is emlékezve kerülnek művek a múze-
um termeibe, azonban annak romantikusan heroikus 
rendezőelvével ellentétben a jelenlegi kiállítás azt a mű-
vészeti változást igyekszik megjeleníteni, mely az embe-
ri arc megjelenítésének módjában, indítékaiban és célja-
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Észt hagyományok

Francia kapcsolat

Modern arcképcsarnok

Fák, virágok, fény
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

XIX. századi párkeresések
A dualizmus kori sajtótörténettel fog-
lalkozó kutató előbb-utóbb találkozik 
két kifejezetten párkeresésre, házassági 
hirdetésre szakosodott újsággal. Ezek 
rendkívül érdekes történeti források, 
hiszen hasábjaikon fennmaradtak ele-
ink ismerkedési szokásai, elképzelései.

Óceán és kontinens határán
Kínától, Koreától keletre, Ázsia kon-
tinentális padkájának szélén, a Csen-
des-óceán nyugati peremvidékén hú-
zódik az alig ismert Riukiu-
szigetvilág a maga érdekes földtörté-
netével és elzárt élővilágával, amely 
különleges szerepet tölt be a távoli 
Kelet állatföldrajzában.

Az epigenetika, 
az örökítWanyag szoftvere
A genetika hagyományos szemlélete 
szerint  az örökítőanyag, a DNS-lánc 
bizonyos szakaszairól, a génekről 
mintegy tervrajzszerűen egy-egy fe-
hérje képződik. Ám egyre többet tu-
dunk az eddig külön kezelt, nem a 
DNS-betűsorrendet érintő tényezők 
szerepéről is.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon

Az apró csíkosmókus

Az apró csíkosmókus (Eutamias 
minimus) Észak-Amerika lakója. El-
terjedési területe a legnagyobb a 
csíkosmókusok között, a Nagy-ta-
vak vidékétől nyugatra a Sziklás-
hegységen keresztül egészen a Csen-
des-óceán partvidékéig terjed. Kü-
lönösen elterjedt és gyakori a Yel-
lowstone Nemzeti Park ligetes 
fenyveseiben. Hegyvidéken a faha-
tárig felhatol. 
Csíkjainak elrendezésén kívül, ame-
lyek egészen a farok tövéig futnak, 
egyik legfontosabb ismertetetőjegye 
az élénk rozsdavörös testoldala. Má-
sik fontos terepi bélyege, hogy me-
neküléskor függőlegesen magasra 
tartott farokkal fut. A 16 észak-
amerikai csíkosmókusfaj között – 
mint neve is sugallja – a legkisebb 
termetű. Orra hegyétől a farka vé-
géig alig 20 centiméter hosszú, s en-
nek felét a farka teszi ki.
Évente kétszer ellik, egy alomban 
3–6 utódot hoz a világra. Tápláléka 
főként növényi eredetű, különféle 
magvakat, erdei gyümölcsöket, bo-
gyókat tartalmaz, de kisebb száza-
lékban rovarokat is fogyaszt. A tu-
ristakempingek környékét is felkere-
si, ahol ételmaradékok után kutat. 
Fészkét sziklahasadékban, faodvak-
ban, földi üregekben alakítja ki. Az 
év hideg hónapjaiban hosszú téli ál-
mot alszik.

Kép és szöveg: 

BANKOVICS ATTILA

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.
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tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: Az apró csíkosmókus;
Virágillatú természetes csalétek



Apró csíkosmókus
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