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Kedves Olvasónk!
nül írta Bugátról Toldy Ferenc akadémikus: „helye-
sen szólni Révai, szépen Kazinczy, műszabatosan Bu-
gát tanította a nemzetet.”

Történelmi szerepéről szólva Vizi E. Szilveszter megemlé-
kezett arról, hogy a szabadságharc idején részt vett a Hon-
védelmi Bizottmány munkájában, amiért a világosi ka-

tasztrófa után évekig szigorú rendőri fel-
ügyelet mellett folytathatta csak a hivatását.  

Bugát Pál sokoldalú tudományos teljesít-
ménye és újítás iránti fogékonysága a mai 
ismeretterjesztők számára fontos üzenettel 
bír – szögezte le a TIT elnöke –, ugyanis a 
természettudományok exponenciális fej-
lődése és az információs forradalom ered-
ménye, hogy egy-egy nemzet helyét és 
szerepét a globalizálódott világban az dön-
ti el, milyen mértékben hasznosítja az in-
formációt és a tudást társadalmi és gazda-
sági tőkeként. A szellemi tőke – hangsú-
lyozta Vizi E. Szilveszter – a XXI. század 
legfontosabb nyersanyaga, az egyetlen 
olyan nyersanyag,  amely nem véges, fo-

lyamatosan növelhető és újrateremthető: megfelelő ok-
tatással és továbbképzéssel. GÓZON ÁKOS

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat koszorúzással 
emlékezett Budapesten, a Fiumei úti sírkertben április 
16-án a TIT elődjének, a Magyar Ki-
rályi Természettudományi Társulat-
nak az alapítójára, Bugát Pálra.

A 220 éve született neves orvos-
kutatótól, a tudományszervezőtől, 
nyelvújítótól és ismeretterjesztőtől 
Vizi E. Szilveszter, a TIT elnöke 
felidézte a tudomány anyanyelven 
történő terjesztésének fontosságáról 
szóló gondolatait: „egyedül a honi 
nyelven művelt, legnagyobb fokra vitt 
tudományok életmentő szerei nemzeti-
ségünknek”. Bugát Pál és munkatár-
sai (Rácz Sámuel, Bene Ferenc) or-
vosi szakszóalkotásai közé tartoz-
nak olyan, ma is használt kifejezé-
seink, mint az agy, gyógyszer, gyógyszertár, ideg, 
izom, kór, kórház, kórtan, láz szavaink. Nem véletle-



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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: S
A piros, illetve ultramarin ábra – 
tükrözve a függQleges tengelye 
mentén – illik bele.

ERPSÍTÉS

Válasz: a (Róma)
Az állomások utolsó elQtti bet_je 
adja a következQ helység elsQ 
bet_jét.

HAJRÁ

Válasz: K
Minden négyzet négy részre 
van osztva, ezek a háromszögek 
egymástól függetlenek.
Összesen négy szín fordul elQ, ám 
a négyzetekben csak három van 
jelen.
Minden „északi” negyed – minden 
sorban és oszlopban – kék, sárga 
és piros;
Minden „nyugati” negyed – 
minden sorban és oszlopban – 
zöld, sárga és piros;
Minden „keleti” negyed – minden 
sorban és oszlopban – zöld piros 
és kék;
Minden „déli” negyed – minden 
sorban és oszlopban – sárga kék 
és zöld.

úgy aránylik mint ahogy

aránylik ... melyikhez?

M Á S O L

A 16. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:

Firenze Nápoly Pisa VelenceRóma
O L A S Z
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Melyik illik az üres helyre?
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Firenze Nápoly Pisa VelenceRóma
O L A S Z

Budape t alzbu g ó a ila o airo i udapestS R M N BS R M N B

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

tükrözve a függQleges tengelye 

ERPSÍTÉS

Az állomások utolsó elQtti 
bet_je adja a következQ helység 
elsQ bet_jét.

Minden négyzet négy 

háromszögek egymástól 

Összesen négy szín fordul elQ, 
ám a négyzetekben csak három 
van jelen.
Minden „északi” negyed - 
minden sorban és oszlopban 

Minden „nyugati” negyed - 
minden sorban és oszlopban 
- zöld, sárga és piros;
Minden „keleti” negyed - 
minden sorban és oszlopban 
- zöld piros és kék;
Minden „déli” negyed - minden 

és zöld.

I
N

D
Í
T

Á
S fejtörQk megoldása:

P Á R N A

E
R

V
S

ÍT
É

S

 

?
8 5

2 3

3 5

úgy aránylik 

H
A

J
R

Á
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T OK( (
Egy kétbet_s értelmes szót keresünk, amelyik mind az elsQ, 

mind a második szótöredékkel értelmes szót alkot.  

mint ahogy

aránylik... melyikhez? 

Mi kerüljön a mérleg 
serpenyQjébe a kérdQjel 
helyére?A mérleg súlya 
elhanyagolható. Mind a 
piros, mind a kék súly 
értéke pozitív egész. 
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Magyarok a Marson – 
nyolcadszor

„Legyen egy olyan verseny, 
amivel arra motiváljuk a fi-
atalokat, hogy megtanulják 
és alkalmazzák a mérnöki és 
műszaki tudományokat!” Ezt 
vetette fel még 2005-ben Si-
pos Attila kiskunhalasi villa-
mosmérnök. Hogy mennyire jó 
meglátás volt, azt mutatja az is, 
hogy napjainkban bizony hiány 

van magasan képzett mérnökökből 
és műszaki szakemberekből. A jövő 
mérnöki tudományainak kulcsa a 
fiatalok megfogása, amihez el kell 
érni, hogy megszeressék, és men-
jenek erre a pályára. Mindehhez az 
egyik legjobb megoldás egy verseny 
szervezése. Ilyen a Magyar Alkalma-
zott Mérnöki Tudományok Verse-
nye, melyen először 6 csapat indult, 
idén pedig már 38 csapat jelentkezett. 
Ráadásul úgy, hogy az utóbbi három 
évben – anyagi okok miatt – csak a 
megmérettetés honlapján lett meg-
hirdetve a lehetőség. 

Sipos Attila szervezi a megméret-
tetést a kezdetek óta Vízi Pál Gábor 

űrkutató mérnökkel együtt. A siker 
egyik kulcsa, hogy klasszikus érte-
lemben nincs zsűri. A szabályok be-
tartását ellenőrzik, de csak az elért 
pontszám számít. Évről évre mindig 
nehezebbek a feladatok, de a diákok 
elég kreatívak és mindig megoldják. 
Ahhoz persze, hogy bekerüljön va-

laki a legjobbak közé, komolyabb 
műszaki tudás szükséges. Sipos 
Attila kiemelte, hogy a résztvevők 
megtanulják a versenyen, hogy 
meg kell felelni a megadott felté-
teleknek: súly, terjedelem, határidő 
stb. A sikert az is mutatja, hogy 

van olyan csapat, amely mindegyik 
versenyen ott volt, de a többség is 
4-5-6. alkalommal vesz részt. 

Idén április 6-án rendezték a ver-
senyt a szegedi Déri Miksa Álta-
lános Iskolában. A tornateremben 
építették fel azt a „marsi terepet”, 
ahol kétkerekű robotoknak kellett 

különböző feladatokat megolda-
niuk. Az ilyen instabil mechanika 
irányítása egy labirintusszerű aka-
dálypályán nem kis kihívás. A robot 
maximum 4 kilogrammos lehetett, 
50×50×50 centiméteres helyen kellett 
elférnie és autonóm módon is mű-
ködnie kellett. Utóbbit a pálya fölé 
elhelyezett kamera, a „műhold” segí-
tette. A robot vezérlésénél 10 másod-
perces késleltetést kellett beiktatni. A 
megépítéshez mindössze két hónap 
állt rendelkezésre, de a verseny végé-
ig volt lehetőség a robot folyamatos 
csiszolására. Többen ki is használták 
ezt, így a háttérben állandóan „am-
perszag” terjengett. Sokan forrasz-
tottak, fűrészeltek, barkácsoltak még 
percekkel a futamindulás előtt is. 

Több körben különböző pontér-
tékű kristályokat (mágneseket) kel-
lett begyűjteni, illetve elhelyezni 
adott területeken. Lelkesedésben és 
feszültségben sem volt hiány, néha 
nagy küzdelmet folytattak a robotok 
egymás ellen is egy-egy nagy értékű 
kristály megszerzéséért. A legtöbb 
pontot végül – a tavalyihoz hasonló-
an – a Mars Poetica érte el. A csapat 
tagjai a BME-ről jöttek, többségük a 
villamosmérnöki karról. Karkus Pé-
ter csapatkapitány elmondta, hogy 
több természettudományos, tech-
nikai versenyen indultak már, így 
robotversenyeken is. Tavaly jöttek 
először, akkor csak jól akartak sze-
repelni és azt szerették volna, hogy 
minden, amit kitaláltak, működjön. 
Alapvető filozófiájuk, hogy mindig 

A csapat tagjai balról jobbra: Laki Péter, Maróti Árpád, Kékesi Kata, Daróczi Gábor, Karkus 

Péter, Dányádi Bulcsú, Szalóki Dávid, Marosi Csaba, Sz_cs Annamária. FekvQ sor: Gazda 
Eszter és a GarázdabillegetQ nev_ robot 
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pozitrontöbblet a galaktikus síkban 
fekvő pulzároktól ered. 

Az AMS a világűrbe felbocsátott 
eddigi legérzékenyebb és legna-
gyobb felbontóképességű részecs-
kedetektor, amelyet a Nemzet-
közi Űrállomás külső burkolatán 
2011. május 19-én rögzítettek, és 
a kozmikus sugárzás elektromo-
san töltött részecskéinek kimuta-
tására alkalmas: évente átlagosan 
16 millárd kozmikus sugárzási 
eseményt észlel. Az ISS-en való 
elhelyezés biztosítja, hogy a koz-
mikus sugárzás részecskéit még azt 
megelőzően vizsgálhatja, mielőtt 
azok belépnének a földi légkörbe, 
s kölcsönhatásba kerülnének annak 
részecskéivel. 

A működésének első 18 hónapjá-
ban (üzembehelyezésétől 2012. de-
cember 10-ig) kimutatott 25 milli-
árd eseményben az AMS 6,8 millió 
elektron–pozitron párt mutatott 
ki a 0,5 GeVtől 350 GeVig terjedő 
energiatartományban. 

a lehető legegyszerűbb megoldást 
alkalmazzák. Ők is kihasználtak 
minden percet a robot fejlesztésére. 
Előző éjszaka azzal a Spanyolor-
szágban tanuló társukkal tartották 
a kapcsolatot skype-on, aki a felső 
szintű logikai vezérlést készítette, 
ezt tesztelték a helyszínen. 

Sipos Attila megfogalmazása sze-
rint a verseny egy civil összefogás 
szerény lehetőségekkel, de egyre 
inkább kiteljesedő közösségi erő-
vel. A jövő mindig kérdéses, mivel 
nincs stabil támogatójuk, de ezúttal 
a Magyar Asztronautikai Társaság 
mellett az egyik legnagyobb szpon-
zor az USA második legnagyobb 
processzorgyártója volt. A verseny 
honlapja a http://www.ma gya rok a-
mar son.hu címen található.

TRUPKA ZOLTÁN

 A sötét anyag hírhozói?

 A Nemzetközi 
Ű r á l l om á son 
(ISS) működő Al-
fa Mágneses Spekt-
rométernek (AMS) 
az el ső másfél év 

alatt összegyűjtött eredményeit a 
CERN-ben megrendezett sze-
mináriumon ismertette Samuel 

Ting, az MIT Nobel-díjas fizikapro-
fesszora, a nemzetközi kutatócsoport 
szóvivője. A széles nemzetközi 
együttműködésben folyó megfigye-
lések elsődleges célja a sötét anyag 
(vagy ráutaló jelek) kimutatása. Az 
eddigi vizsgálatok (amelyekről a 
Physical Review Lettersben számolnak 
be) fő eredménye, hogy olyan 
pozitrontöbbletet mutattak ki a vi-
lágűrben terjedő kozmikus sugárzás-
ban, amelynek egyik lehetséges for-
rása a sötét anyag lehet. 

Az AMS a kozmikus sugárzás flu-
xusában több mint 25 milliárd elekt-
romosan töltött részecskét észlelt, köz-
tük 400 ezer pozitront (az elektron 
antirészecskéjét) a 0,5 GeV és 350 GeV 
közti energiatartományban: ez a leg-
népesebb antianyagminta, amit ed-
dig a világűrben sikerült kimutatni. 
Mivel a részecskék eloszlásában sem 
idő-, sem irányfüggés nem mutatható 
ki, a megfigyelés összefér azzal a fel-
tételezéssel, hogy a pozitronok a sötét 
anyag részecskéinek annihilációjából 
származhatnak, bár még nem zár-
nak ki egyértelműen más lehetséges 
magyarázatokat, például azt, hogy a 
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Amennyiben a pozitrontöbblet va-
lóban a sötét anyag részecskéinek 
annihilációjából származik, úgy az 
adatoknak az e részecskék feltételezett 
tömegének kétszerese fölötti energia-
tartományban (modellszámítások sze-
rint 250 GeV fölött) erős letörést kell 
mutatniuk. Ez az eddigi adatok alapján 
még nem igazolható egyértelműen, de 
az elkövetkező években, tovább növel-
ve a mérések pontosságát és a statiszti-
kai adatok számát, várhatólag tisztáz-
ható, mondta Ting.

A sötét anyag a Világegyetem teljes 
anyagának mintegy negyedét teszi 
ki, eddig csak közvetve, gravitáci-
ós hatása révén sikerült kimutatni. 
Mibenlétére, lehetséges összetevőire 
is csak feltételezések, modellek van-
nak. Közvetlen kimutatását a világ-
űrben folyó megfigyelések mellett 
földi laboratóriumi kísérletek is cél-
ba vették, így például a genfi Nagy 
Hadronütköztetőben (LHC), illetve 
számos föld alatti óriásdetektorban. 

GAJZÁGÓ ÉVA

A Nemzetközi ^rállomos külsején elhelyezett AMS-detektor mintegy 400 kilométerrel  
a Föld felszíne fölött vizsgálja a Világegyetem távoli részeibQl érkezQ kozmikus sugárzás 

elektromosan töltött részecskéinek áramát
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Az 51–63 milliméteres szárny-
fesztávolságú citromlepkét 
nemigen lehet összetéveszteni 

más hazai nappali lepkével. A csapon-
gó röptű hímek szárnyainak élénksár-
ga felső felülete valósággal ragyog a 
kora tavaszi táj fakó lombtalanságá-
ban. A hímek szárnyainak fonáka al-
mazöld; a sokkal tompább árnyalatú 
nőstények felül zöldessárgák, alul 
fehéreszöldek. Mindkét nem mind-
egyik szárnyán egy-egy narancssárga 
petty díszlik. A hímekhez hasonlóan 
rikító sárga fajokat találunk a 
kéneslepkék (Colias) nemzetségében, a 
nőstények pedig kissé emlékeztetnek a 
káposztalepke és a répalepke rokonsá-
gára (a Pieris-fajokra), de az említett 
csoportokban a szárnyakon mindig 
látható több-kevesebb fekete mintázat.

A citromlepke Európa-szerte elter-
jedt, gyakori rovar, csak Skócia és 
Skandinávia északi területeiről hi-
ányzik. Európán kívül előfordul 
Észak-Afrikában, illetve Ázsia mér-
sékelt égövi területein, kelet felé 

A  K Ó B O R L Ó  T E R M É S Z E T d  C I T R O M L E P K E

A Magyar Rovartani Társaság 

2013-ban az Év rovarának a cit-

romlepkét választotta. Bár az 

idei hideg tavaszon a citromlep-

kék ébredése is megkésett, ez 

a feltenW rovar a hóvirág nyílá-
sával együtt jelzi a tél múlását.

TÉLTEMETV ROVARUNK

BENGEI RVTCSÁP
A citromlepke (Gonepteryx 
rhamni) magyar neve a sárga 
színre utal, de ugyanez a 
helyzet számos európai nyelv-
ben is, így németül (Zitronenfalter), 
franciául (citron), spanyolul (limonera), 
oroszul (limonnica), svédül (citronfjäril), dánul 
(citronsommerfugl), fi nnül (sitruunaperhonen) 
és lengyelül (listkowiec cytrynek). Angliában 
ugyanakkor a brimstone (= kénkQ) nevet kap-
ta, melyben szintén érezhetQ a színre utalás. A 
nemzetség nevének (Gonepteryx) jelentése 
„szögletes szárny”, az elülsQ szárny csúcsa 
ugyanis nem lekerekített, hanem kissé kihú-
zott.  A faji jelzQben (rhamni) a varjútövis latin 

nevét ismerhetjük fel. Ennek alapján 
adta a nyelvújítás korában Frivaldszky 

Imre a „bengei rQtcsáp” nevet (emlékeztetve a lep-
ke csápjának vörös színére is), ám ez nem hono-
sodott meg a nyelvünkben.

Az angolszász nyelvterületen többen úgy 
vélik, hogy az angol butterfl y (nappali lepke) 
szó az óangol „Buttorfl eoge” – jelen kori alak-
jában „butter-coloured fl y” –, azaz a „vajszín_ 
repülQ rovar” kifejezésbQl ered, és ezt a cit-
romlepke sárgás színe ihlette.

Citromlepke nQsténye 
(GÓR ÁDÁM FELVÉTELE)

Kleopátra-citromlepke 

(A MAGYAR 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI 

MÚZEUM 

ARCHÍVUMÁBÓL)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/17   519

még ott is hosszasan keresgél, mire 
megtalálja a neki alkalmas kifakadt rü-
gyet vagy fiatal levelet, de a válogatás 
szempontjait nem ismerjük. Az április-
ban lerakott, kuglibábura hasonlító pe-
ték eleinte zöldek, majd sárgák, a her-
nyók kibúvása előtt pedig szürkések.

A hernyó – sok más, színét váltó lep-
kehernyóval ellentétben – a bábozódá-
sig zöld színű marad, így jól beleolvad a 
lombozat színébe. Jelenlétét azonban 
elárulja a levelek szélétől induló rágása. 
Pihenés közben a levél főerére telep-
szik, azzal párhuzamosan, de a teste el-
ülső felét kissé feltartja. Egy hónapig 
tartó fejlődése alatt négyszer vedlik. 

Bábozódás előtt vékony ágat keres, 
amelyhez a hátsó végével odatapad, 
majd selyemfonalakkal rögzíti magát, 
és utolsó lárvabőrét levetve görbült le-
vélhez hasonló bábbá alakul.

A két hétig tartó bábállapot után, 
nyár elején megjelennek az új nemze-
dék lepkéi. Akkorra az áttelelt, majd 
párosodott hímek már régebben, a pe-
téiket lerakott nőstények pedig nem 
sokkal korábban elpusztultak.  Kivéte-
les körülmények között azonban az el-
ső frissen kelt lepkék pár napig együtt 
láthatók az előző nemzedék ütött-ko-

pott, tépett szárnyú – a lepkészek kife-
jezésével élve „lerepült” – nőstényeivel. 
A lepkék szeptemberig táplálkoznak, 
bár a legforróbb hetekre faodvak, szik-
larepedések, pincék hűvösébe vonul-
nak. A nyárutó enyhébb napjait azon-
ban ismét felhasználják arra, hogy nek-
tárt szívjanak, és feltöltsék energia-
készletüket a télre. A nyári lepkék 
azonban sohasem párosodnak.

HidegterW rekorder
Hazai lepkéink nagy része pete vagy 
báb alakjában telel. A hernyóként tele-
lés elég ritka, bár a málnaszövő 
(Macrothylacia rubi) barnabundás, jóko-

ra hernyóival ősszel gyakran találkoz-
hatunk az utakon, miközben sietősen 
keresik téli rejtekhelyüket. Néhány lep-
kefaj pedig kifejlett rovarként tölti a te-
let. Így tesz a citromlepke is.

A telelő lepkék szinte mindig vé-
dett, zárt helyet – odvakat, barlango-
kat, emlősök kotorékait, épületeket – 
választanak maguknak a rideg hóna-
pokra. A citromlepke viszont legfel-
jebb valamilyen télen is lombos 
növény – például a szeder vagy a bo-
rostyán – összehajló hajtásai közé bú-
jik, sokszor azonban minden védelem 

egészen Nyugat-Szibériáig és Mon-
góliáig. Hernyójának tápnövényei a 
bengefélék családjába tartozó cser-
jék. Közülük a varjútövis (Rhamnus 
cathartica) – vagy varjútövis benge – 
a száraz, meleg hegy- és dombvidéki 
bokorerdők, erdőszegélyek lakója; 
nem ritka, de virágzás közben sem 
különösebben látványos, ezért sokan 
nem ismerik fel. A kutyabenge 
(Frangula alnus) viszont az alföldi li-
get- és láperdők szegélycserjéje. 
Mindezek miatt a citromlepkével 
sokfelé találkozhatunk a hegyektől 
a síkságig, és mivel kóborló termé-
szetű, akár a városokba is betéved-

het, sőt ott a kertekbe, parkokba ül-
tetett bengéken szaporodhat. Euró-
pa hegységeiben akár 2000 méteres 
magasságban is látható.

Maratoni párosodás
A telelés után kora tavasszal először a 
hímek jelennek meg. Eleinte a felhal-
mozott tápanyagaikat élik fel, de mi-
helyt alkalmuk nyílik rá, felkeresik az 
elsőnek nyíló virágokat, és a nektár 
cukortartalmából igyekeznek energiá-
hoz jutni. A nyiladékok, utak, erdő-
szegélyek mentén járőrözve várják a 
később felbukkanó nőstényeket. Ha a 
hím észrevett egy nőstényt – mely a te-
lelésből ébredve perceken belül kész pá-
rosodni –, látványos udvarlási szertar-
tásba kezd, melynek során együtt akár 
10–20 méter magasságba is felrepül-
hetnek. Maga a párzás napokig tart-
hat, különösen hűvösebb időben – fel-
jegyeztek olyan esetet is, amikor a pár 
17 napig maradt összekapaszkodva.

A nőstény igen gondosan válogat a 
peterakásra alkalmas helyek között. 
Ahol bőven tenyészik a tápnövénye, 

Citromlepke 

hímje 

(GÓR ÁDÁM 

FELVÉTELE)

Citromlepke hernyója 
(HARALD SÜPFLE 

FELVÉTELE) 
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5000 forint. Élőhelyeinek jelentős 
része védett területeken található, 
fennmaradását ezért egyelőre nem 
fenyegeti veszély. Bizonyos intézke-
dések és gazdálkodási módok – így 

a virágos rétek beerdősülésének meg-
akadályozása vagy az erdőszegélyek 

cserjeszintjének megóvása – persze a 
citromlepkének is hasznára válnak.

Hiedelmek
A hideg tél után, látszólag a semmi-
ből előbukkanó sárga lepke nagyon 
feltűnő, ezért nem csoda, hogy hie-
delmek kapcsolódnak hozzá. A 

nélkül, szabadon függeszkedik egy-
egy bokor ágán. Ilyenkor néha még a 
hó is belepi – mégsem fagy meg. Test-
folyadékában (hemolimfájában) ugyan-
is glicerin, szorbit és különleges fehérjék 
találhatók, amelyek természetes fagyál-
ló módjára megakadályozzák, hogy 
sejtjeiben roncsoló jégkristályok alakul-
janak ki, így a mínusz 20 Celsius-fokos 
hideget is károsodás nélkül átvészeli.

Mindezek következtében a cit-
romlepke csúcstartó a maga ne-
mében: imágója a hazai nappali 
lepkék között a leghosszabb életű, 
mert akár a 10 hónapos kort is 
megéri. Azok a lepkék ugyanis, 
amelyek peteként, hernyóként 
vagy bábként telelnek át, kifejlett 
állapotukban legfeljebb néhány hetet, 
de néha csak néhány napot élnek.
A citromlepke Magyarországon a vé-
dett állatfajok listáján szerepel, pénz-
ben kifejezett természetvédelmi értéke 

néphit szerint, ha korán jelenik meg, 
akkor korai lesz a tavasz is. Ez persze 
magától értetődő; az már kevésbé, 
hogy az április 24-én, vagyis Szent 
György napján fogott lepke állítólag 
szerencsét hoz egész évre. A pénz-
tárcában őrzött – talán aranyra em-
lékeztető – lepkétől azt várták, hogy 
megsokszorozza tulajdonosának 
pénzét. A vásárra hajtott marhák és 
lovak fülébe néha citromlepkét tet-
tek, abban bízva, hogy a jószágot 
olyan gyorsan el tudják adni, aho-
gyan a lepke tovalibben. 

Negatív hiedelem is akadt: voltak, 
akik úgy vélték, ha tavasszal sárga 

lepkét látnak először, az be-
tegséget vagy halált jelent a 
családban, de ha piros szí-
nűt, az egészséget hoz. A 
sárga lepke nyilván a cit-
romlepke, a piros pedig ta-
lán a nappali pávaszem 
(Inachis io) lehetett, amely 

szintén kifejlett lepkeként te-
lel, és tavasszal ugyanúgy 
korán megjelenik, mint az 
Év rovara 2013-ban.

MERKL OTTÓ

SIMONYI SÁNDOR

(Magyar Rovartani Társaság)

A ROKONOK
A Gonepteryx nemzetségbe a mi citrom-
lepkénkkel együtt 15 faj tartozik, ame-
lyek a Földközi-tenger mellékétQl Kelet-
Ázsiáig honosak. Valamennyien meglehetQ-
sen hasonló megjelenés_ek, de azért az 
apró különbségek alapján megkülönböztet-
hetQk. Vitás esetekben az ultraibolya fénnyel 
történQ megvilágítás segíthet, ugyanis ekkor a 
hímek szárnyán fajra jellemzQ rajzolat mutatko-
zik. Az egzotikus fajok rendszerint jóval termetesebbek: szárnyfesztá-
volságuk a 7 centimétert is meghaladhatja. A nagy méretre nevével is 
utal például a távol-keleti mahaguru-citromlepke (Gonepteryx 
mahaguru): faji jelzQjének jelentése „nagy méltóság”.

A Kleopátra-citromlepke (Gonepteryx cleopatra) a hozzánk legköze-
lebb élQ faj: már Horvátországban találkozhatunk vele. ElQfordul a Föld-
közi-tenger körüli országokban szinte mindenütt, kelet felé Törökor-
szágban az Eufrátesz vidékéig. Sokkal élénkebb szín_, mint a hazai cit-
romlepke, és a hím elülsQ szárnyán alig t_nik fel a narancssárga petty, 

hiszen a szárnyának nagy része maga is narancssárga.

A jókora méret_ lisztes citromlepke 
(Gonepteryx farinosa) szárnyfesztá-
volsága a 72 millimétert is elérheti. A 
Balkán-félszigettQl Törökországon, a 
Kaukázuson és a közép-ázsiai hegy-

ségeken át a Himalájáig terjedt el. Szár-
nyainak felszíne sápadtabb, mint a mi cit-

romlepkénken, viszont a hátulsó szárny há-
tulsó élének fogazottsága erQsebb.

Az Aszpaszia-citromlepke (Gonepteryx aspasia) a milétoszi Asz-
pasziáról, Periklész „nem hivatalos” feleségérQl – vagy beszédírójáról 
– kapta nevét. (A lepkének nincs köze Aszpasziához, alighanem csak 
a jó hangzás vezette a névadó szerzQ kezét.) Az orosz Távol-Keleten, 
Koreában, Kínában és Japánban honos. Minden más fajnál jobban ki-
húzott az elülsQ szárnyának csúcsa. 

Az Amintha-citromlepke (Gonepteryx amintha) Koreában, az Usszu-
ri vidékén és Délnyugat-Kínában él, így Tajvanon is. ElülsQ szárnyá-
nak csúcsa feketével szegélyezett, hátulsó szárnyán pedig hiányzik a 
rövid, farokszer_ nyúlvány.

Noha a trópusi Afrikában és Ázsiában élQ afrikai citromlepke 
(Catopsilia fl orella), illetve a közép- és dél-amerikai sárgafoltos cit-
romlepke (Anteos clorinde) egyedei megjelenésükben emlékeztetnek 
az eurázsiai citromlepkékre, azoknak nem rokonai.

Aszpaszia-citromlepke
(KÉPFORRÁS: MTM ARCHÍVUMA)

Amintha-

citromlepke

(KÉPFORRÁS:

MTM ARCHÍVUMA)

Lisztes citromlepke 
 (KÉPFORRÁS:

MTM ARCHÍVUMA)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/17   521

2.
rész

Válaszként a lengyel auto-
nómia és az alkotmány 
egyes paragrafusainak meg-

szüntetési kísérletére, 1830 no-
vemberében felkelés tört ki a Lengyel 
Királyságban. A felkelők 1831 máju-
sában Osztrolenkánál súlyos veresé-
get szenvedtek, az orosz csapatok 
bevonultak Varsóba és véres meg-
torlásba kezdtek. 

A cár felfüggesztette az autonó-
miát, feloszlatta a lengyel intézmé-
nyeket, bezáratta a varsói egyete-
met, a kormányzóságokra felosz-
tott lengyel területeket besorolták 
az orosz tartományokba. 

Nem volt különb a helyzet a poro-
szok megszállta területeken sem: a 
felkelés hatására a Poznani Nagy-
hercegség területén felgyorsult a 
germanizálás folyamata, a német 
közigazgatási rendszerbe besorolt 
országrészben mindenütt a német 
oktatási, közigazgatási és igazság-
szolgáltatási elvek érvényesültek, a 
lengyel nyelv „otthon használt” 
nyelvvé szorult vissza.

Újabb forradalmak  
és felkelések

Kétségtelen, hogy az oroszok és a 
poroszok által megszállt lengyel te-
rületekhez képest az Ausztria-Ma-
gyarországhoz tartozó Galícia hely-
zete kedvezőbb volt, hiszen politi-
kai és kulturális jogokkal rendelke-
zett, s a közigazgatás nyelve a 
lengyel volt. Krakkóban és Lem-
bergben (Lwow) lengyel nyelvű 
egyetem működött, a bécsi kor-
mány – az 1867-es kiegyezés után – 
a lengyel arisztokráciának, a hiva-
talt vállaló lengyel nemességnek és 
a formálódó lengyel polgárságnak 
nagyobb kiváltságokat jutatott, 
mint a többi (ukrán, orosz stb.) 
nemzetiségnek. Így azután Galícia 
állandó székhelye lett a különböző 

lengyel függetlenségi mozgalmak-
nak, politikai pártoknak és csopor-
toknak.  
Galíciában 1846-ban felkelés tört ki: a 
forradalmi demokraták Bécs ellen, a 
polgári átalakulásért fogtak fegy-
vert, de ezt Bécs leverte. A felkelés 
radikális elvei és a parasztság részvé-
tele félelmet keltett a magyar re-
formnemzedékben. Az 1848 tava-
szán egész Európát lángra lobbantó 
forradalmak elérték a lengyel terüle-
teket is, Poznanban felkelés robbant 
ki, amit a porosz csapatok levertek. 
A bécsi forradalom hírére Galíciában 
is megalakult a Nemzeti Bizottság, 
majd a Nemzeti Gárda. Metternich 
bukása után a helyi lengyel politiku-
sok nem terveztek kormányellenes 
lépéseket, bízva abban, hogy egy eu-
rópai háború Oroszország ellen irá-
nyul és ebben Ausztria szövetségesük 
lesz. A Nemzeti Tanács 1848. április 
6-án egy sor, a polgári átalakulást 
célzó demokratikus kívánságot ter-
jesztett elő, de Bécs válaszát meg sem 

várva, Stadion kormányzó kihirdette 
a jobbágyság felszabadítását. A csá-
szári csapatok lerohanták Krakkót, 
feloszlatták a Nemzeti Bizottságot és 
a Nemzeti Gárdát. A Galícia függet-
lenségéért vívott közdelem ezután a 
Birodalmi Tanácsban, az örökös tar-
tományok közös parlamentjében 
folyt, ahol a liberális és konzervatív 
lengyel képviselők azonos arányban 
voltak jelen. 

A magyar szabadságharc kirobba-
násakor Galíciában szervezkedés 
folyt a magyarok megsegítésére, tö-
megesen léptek be lengyelek a hon-
védségbe. Igaz, önálló reguláris had-
sereget szerettek volna, amivel Kos-
suth Lajos nem értett egyet, de öröm-
mel vette a lengyelek segítségét. A 
magyar földre érkezett lengyelek 
szerették volna harcukat kiterjeszte-
ni Galíciára, majd onnan a másik két 
lengyel területre.

Az 1848-1849-es harcok veresége 
csak átmenetileg csendesítette le a 
lengyel függetlenségi mozgalmakat. 

L E N G Y E L O R S Z Á G  Ú J B Ó L  E U R Ó PA  T É R K É P É N

ÚT A FÜGGETLENSÉGHEZ
Az 1820-as évektWl az oroszok kormányozta Lengyel Királyságban az egyre határozottabban fellépW 
lengyel nemzeti mozgalom a nemzeti függetlenség kérdését állította a küzdelem középpontjába,  

biztos támasza a lengyel hadsereg lett.

Józef Pilsudski Adam Paderewski
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gyel Szocialista Párt Forradalmi 
Frakciója jelentette.

Józef Pilsudski a lengyel független-
ségi eszme legmarkánsabb egyénisé-
ge 1867-ben született a litvániai 
Zulovban. Fiatalon részt vett több 
oroszellenes összeesküvésben. 1888-
ban letartoztatták, a bíróság ötévi 
szibériai száműzetésre ítélte. Bünte-
téséből visszatérve Vilnóban élt, ahol 
hamarosan bekapcsolódott a Lengyel 
Szocialista Párt helyi szervezetének 
munkájába. A párt baloldali eszmé-
ket vallott, de elsősorban lengyelnek 
vallotta magát, legfontosabb célkitű-
zései közé a lengyel függetlenség 
helyreállítása, a polgári lengyel állam 
megteremtése tartozott. Tagjai első-
sorban értelmiségiek, városi polgá-
rok és munkások voltak. A Lengyel 
Szocialista Párt éles ellentétben állt a 
Lengyel Szociáldemokrata Párttal, 
amely radikális eszközökkel akarta 
átszervezni a lengyel társadalmat, a 
cárizmust internacionalista elvek 
alapján kívánta megdönteni szoros 
együttműködésben az orosz mun-
kássággal és pártjaival. 

Pilsudski gyakran bujkált, illegali-
tásban élt, míg 1900-ban sikerült le-
tartóztatni és ismét több évi szám-
űzetésre ítélték. 1901-ben megszö-
kött és Galíciába ment. Ebben az idő-
ben csalódott a Lengyel Szocialista 
Pártban, mert úgy látta, hogy a párt 
vezetősége meddő vitákba keveredik 
más lengyel pártokkal, miközben 
háttérbe szorul a lengyel független-

Orosz-Lengyelországban 1863-ban 
felkelés robbant ki a cári rendszer el-
len, s abba bekapcsolódott a magyar 
emigráció is. A cár nem akart enyhí-
teni a lengyelek sorsán, bár a lengyel 
területeken gyors ütemben fejlődött 
az ipar, sőt a lengyel kereskedők 
egész Oroszországot behálózták 
kapcsolataikkal, s jelentős tőkeerőt 
képviseltek. Annyi változás történt, 
hogy a cár 1861-ben felszabadította a 
jobbágyságot. 

A XIX. század utolsó évtizedeiben 
– mindhárom lengyelek lakta or-
szágrészben – a mezőgazdasági 
nagyüzemi gazdálkodás előretörésé-
vel, az ipar fejlődésével egyre na-
gyobb lengyel tömegek voltak kény-
telenek elhagyni szülőföldjüket, mil-
liók hagyták el a történeti Lengyel-
országot, több milliós kolóniákat 
alkottak Amerikában, Ausztráliá-
ban, Ázsiában és Európa számos or-
szágában. 

Küzdelem a függetlenségért
A XIX-XX. század fordulóján az 
európai politikai élet egyik központi 
törekvése volt a lengyel államiság 
helyreállítása, illetve a különböző ál-
lamokban élő lengyelek számára au-
tonómia biztosítása. Németország 
hallani sem akart egyik változatról 
sem, míg a Monarchia és Oroszor-
szág csak saját jogara alatt akarta 
volna egyesíteni – persze a másik ká-
rára – a lengyel földeket.

 A sokszínű és számos programot 
adó lengyel pártok és csoportosulások 
mindhárom lengyel területen meg-
egyeztek egy dologban: a lengyel ál-
lamiság helyreállításának egyetlen 
esélye a központi hatalmak és az an-
tant várható összecsapása, amely a 
lengyelségre súlyos terheket ró majd, 
de a győztes – bármelyik lesz is – 
helyreállítja a lengyel függetlenséget. 

Orosz-Lengyelországban a lengyel-
ség körében általánossá vált, hogy a 
harcra fegyveresen is fel kell készül-
ni. Ezt a célt szolgálta a Józef 
Pilsudski köré tömörülő, a nemzeti 
erők által már 1908-ban életre hívott 
Harci Szövetség, amely lövészegyle-
tekben készítette fel a fiatalokat a 
lengyel függetlenségért vívandó há-
borúra. Az első világháború kirob-
banásakor az oroszországi lengyel 
pártok között a legnagyobb erőt a 
Józef Pilsudski köré tömörülő Len-

ség kérdése. Egyre inkább arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a len-
gyel függetlenség megvalósítása a 
nemzetközi helyzettől függ, s a 
nagyhatalmak ellentétei csak segít-
hetik a lengyel függetlenséget. Ami-
kor 1904-ben kirobbant a japán-
orosz háború, Tokióba utazott, hogy 
rávegye a japán kormányt a lengyel 
ügy támogatására, pénzt és fegyvert 
szerezzen egy lengyel felkeléshez. 
Nem járt sikerrel, elsősorban azért, 
mert a Nemzeti Demokrata Párt ve-
zetője, Dmowski is Japánba utazott, 
hogy lebeszélje a japánokat Pilsudski 
terveinek támogatásáról. 

Az 1905-ös oroszországi forrada-
lom idején azonban Pilsudski vissza-
tartotta pártját a forradalomban való 
részvételtől, ezzel megmentette a 
lengyel függetlenségi mozgalmat a 
megtorlástól. Igaz, pártján belül töb-
ben csatlakoztak a forradalomhoz, s 
részt vettek a harcokban is. A forra-
dalom hívei kizárták Pilsudskit a 
pártból, aki erre megalapította előbb 
a Lengyel Szocialista Párt Forradal-
mi Frakcióját, majd az Aktív Harci 
Szövetséget (AHSZ), amelynek szer-
vezésében sorra alakultak a lövész-
egyletek, ahol szabályos katonai ki-
képzéssel készítették fel a fiatalokat a 
függetlenségi harcokra.

Ezekben az években Pilsudski 
Lwowban élt, s arra törekedett, hogy 
minden lengyel pártban és mozga-
lomban híveket szerezzen. 1908-ban 
az AHSZ tiszti iskolát állított fel, s az 

Szövetségesek a compiègne-i tárgyalásokon



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/17   523

összes lövészegyletet a szövetség alá 
rendelték. 1912-ben Pilsudski és az 
osztrák vezérkar megegyezett arról, 
hogy az AHSZ által kiképzett len-
gyel csapatok egy orosz-osztrák há-
ború esetén bevetésre kerülhetnek.

Három hadfél – három ígéret
Amikor 1914-ben kitört a háború, az 
egymás ellen felvonuló hadseregekben 
jelentős számú lengyelt soroztak be, de 
egyetlen önálló lengyel hadsereg a 
Pilsudski vezényelte Lengyel Légió lett. 
1914 augusztusában Berlin, Bécs és 
Moszkva ugyanazt ígérte a lengyelek-
nek: saját jogaruk alatt független lengyel 
államot. Bécs azt ígérte, hogy a felszaba-
dított lengyel területekkel egyesítik Ga-
líciát és a dualista állam trialista – oszt-
rák-magyar-lengyel – szövetséggé ala-
kul át.  

A háború kirobbanásának napján 
Pilsudski hívei Varsóban meg ala kí-
tották a Nemzeti Kormányt, amely 
őt a lengyel hadsereg főparancsnoká-
vá nevezte ki. Pilsudski megszervezte 
a Lengyel Légiót, amelyben a lövész-
egyletek önkéntesekkel egészültek ki. 
Pilsudski igyekezett kivonni magát 
az osztrák hadvezetőség felügyelete 
alól, ezért tevékenységét a megszállt 
orosz-lengyel területekre helyezte át. 
Sőt, amikor a Lengyel Légiót be 
akarták sorolni az osztrák-magyar 
hadseregbe, Pilsudski tüntetőleg kilé-
pett a hadseregből és a német-lengyel 
területen megalapította a Lengyel 
Nemzeti Szervezetet és önkéntes len-
gyel csapatokat szervezett.

A hadi helyzet változásai azonban 
gyakran változtatták Bécs, Berlin és 
Moszkva elképzeléseit – és természete-
sen ígéreteit is – a lengyelekkel kapcso-
latban. De a frontokon lengyelek százez-
rei haltak meg, küzdve az ígéretek meg-
valósításáért. „Nem német vagy osztrák 
zsoldosok akarunk lenni, hanem lengyel 
katonák” – mondta Pilsudski 1916. nov-
ember 12-én.

Az elhúzódó háború és az óriási 
veszteségek 1916-1917 fordulóján 
arra késztették a nagyhatalmakat, 
hogy nyilatkozzanak a lengyel kér-
désben. A német uralkodó 1916 
novemberében bejelentette a félig 
autonóm lengyel állam létrehozását, 
mivel ekkor a volt lengyel állam te-
rületének legnagyobb részét a né-
met hadsereg tartotta megszállva. 
Meg is alakult az Ideiglenes Állam-
tanács Varsóban, amelynek had-
ügyminisztere Pilsudski lett. De a 
németek nem akartak önálló len-
gyel haderőt, ezért Pilsudski 1917 
tavaszán kilépett az államtanácsból, 
s katonáit felszólította, hogy ne te-
gyék le a németek előtt a katonai 
esküt. Ezért a német hatóságok 
Pilsudskit Magdeburgba internál-
ták. Az Ideiglenes Államtanács ha-
marosan feloszlott, helyét újabb 
súlytalan szervezet vette át. 

Az antant oldalán is szerveződött 
egy lengyel szövetségi forma: első-
sorban a belgiumi és franciaországi 
lengyel emigrációból lengyel hadse-
reget állítottak fel, s Párizsban 
megalakult a Lengyel Nemzeti Bi-

zottság, amit az antant a békekötés 
után felállítandó lengyel állam poli-
tikai képviseletének ismert el. En-
nek elnöke a jeles lengyel zongora-
művész, Adam Paderewski lett.

A független lengyel állam meg-
alakulása valójában Németország 
teljes katonai vereségével kezdő-
dött: az 1918. november 11-én aláírt 
compiègne-i fegyverszüneti egyez-
mény értelmében a német hadse-
regnek vissza kellett vonulni min-
den megszállt területről, a volt len-
gyel állam területének jelentős része 
„légüres térré” vált, hiszen az orosz 
(ekkor már bolsevik) hadsereg nem 
volt megszálló erő a térségben. Sza-
badon engedték Pilsudskit, aki len-
gyel csapatainak élén bevonult Var-
sóba, megalakította a lengyel köz-
társaság első koalíciós kormányát, 
ugyanakkor ő lett az egyesített len-
gyel hadsereg főparancsnoka, egy-
úttal hadügyminiszter. Az összeült 
lengyel parlament 1918. november 
22-én Józef Pilsudskit ideiglenes ál-
lamfővé választotta, aki előbb 
Moroczewskit, majd a párizsi emig-
rációból hazatért Paderewskit ne-
vezte ki kormányfőnek. Ezzel a var-
sói és a párizsi hatalmi bázis egyesült, 
intézkedések történtek a nyugati 
lengyel haderő hazatelepítésére. 

A fiatal lengyel államnak ekkor 
hatalmas feladatokat kellett megol-
dani: három különböző fejlettségű 
országrészből egységes országot, 
közigazgatást, ipart, kereskedelmet 
kellett szervezni. Ugyanakkor biz-
tosítani kellett keleti határait, amit a 
szovjethatalom hadserege veszé-
lyeztetett. Ebben a helyzetben döntő 
szerepe volt a Pilsudski vezényelte 
lengyel hadseregnek, amely 1920-
ban – magyar fegyver- és lőszerse-
gítséggel – nemcsak feltartóztatta a 
Varsót fenyegető orosz hadsereget, 
de mélyen benyomult Ukrajnába és 
egy polgári ukrán állam megalakí-
tását segítette. Pilsudski külpolitikai 
elképzeléseiben szerepelt a Szovjet-
Oroszországtól elszakadni akaró ál-
lamokból – Baltikum, Belorusszia, 
Ukrajna, a kaukázusi országok – 
egy olyan szövetségi rendszer kiala-
kítása, amely Közép-Európa és a 
bolsevik állam között húzódott vol-
na, s gátolta volna Oroszország 
nyugati terjeszkedését.  

KAPRONCZAY KÁROLY

A Lengyel Légió katonái 1914-ben
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dezi, szinte mindannyian föl tudnak 
mutatni a pályájuk kezdetén egy-
egy Pro Sciencia Aranyérmet vagy 
OTDK-győzelmet.
– A felsőoktatási tömegképzésben 
különösen fontos a kiemelkedő te-
hetséggel, ambícióval, szorgalom-
mal megáldott fiatalok fölkarolá-
sa. Mennyien vesznek részt ma a 
mozgalomban?
– A tudományos diákkörök or-
szágszerte évjárattól függően 
mintegy 20-30 ezer fiatalt vonza-
nak. A diákkörökben folyó munka 
lehetőséget nyújt a tehetséges hall-
gatók és az oktatók közötti szemé-
lyes, akár mentori jellegű kapcsolat 

kialakítására, műhelymunkára, sze-
mélyre szabott feladatok meghatá-
rozására. Egy-egy jól eltalált kuta-
tási téma a tudományos világban 
sorsokat, életutakat határozhat 
meg. A testhezálló, a tehetséges fia-
talt fölvillanyozó, rabul ejtő kutatá-
si téma megleléséhez azonban min-
denképpen szükség van a hallgató 
és a témavezető tanár, a mester és a 
tanítvány közötti elmélyült mun-
kakapcsolatra. Akár a saját szemé-
lyes példámat is idézhetem: 1960-
ban nyertem egy konferenciát ag-
rár-műszaki területen, majd ugyan-
ebből a témámból diplomáztam, 
doktoráltam, sőt később az akadé-

miai doktorimat is ebből ír-
tam. Azt mondhatom, hogy 
az OTDK meghatározó je-
lentőségű volt a pályám ala-
kulása szempontjából, és úgy 
látom, ez ma is így lenne. Aki 
ma OTDK-t nyer, az jó esé-
lyekkel indul a kutatói pályán.
– Az OTDK-n eredménye-
sen versenyzők előtt tehát 
nyitott a kutatói pálya. De 
hogyan lesz egy „gólyából” 
TDK-tag? Mit tesz a moz-

– Mi a különlegessége az idei kon-
ferenciának?
– Ahogy mondani szoktam, „az 
OTDK örök”! Éppen az a specia-
litásunk, hogy nálunk nincs új-
donság: a sok változás közepette a 
diákköri mozgalom képes volt 
megőrizni hagyományait, minő-
ségelvű működését. A tudomá-
nyos diákkörök országos konfe-
renciájára 31. alkalommal kerül 
sor idén, és a TDK-vezető okta-
tók ugyanúgy társadalmi munká-
ban látják el tevékenységüket, 
ahogyan évtizedekkel ezelőtt is, 
az induló diákok pedig ugyanaz-
zal a lelkesedéssel, elhivatottság-
gal dolgoznak éveken 
át, hogy aztán az or-
szágos seregszemlén 
megmutatkozhassa-
nak. A mozgalom év-
tizedek óta és ma is 
meghatározó jelentő-
ségű bázisa a hazai tu-
dományos utánpótlás-
nak. A doktorandu-
szok 80-90%-a TDK-
tag volt, ha pedig a 
befutott kutatókat kér-

I N T E R J Ú  S Z E N D R V  P É T E R R E L

AZ OTDK ÉS 
A KUTATÓI PÁLYA
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Tudós professzorként, a Szent István Egyetem alapító 

rektoraként és számos tudományos szervezet meghatá-

rozó alakjaként is beírta nevét a tudománytörténetbe, 

mégis arra a legbüszkébb, hogy évtizedeken át, a hazai 

felsWoktatás-politika irányváltásait, sWt teljes struktúra-
váltásokat átívelWen képes volt megWrizni és kiszélesíte-
ni a tudományos utánpótlás inkubátoraként meködW 
Országos Tudományos Diákköri Mozgalmat. SzendrW 
Péterrel, az OTDT elnökével a XXXI. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia alkalmából beszélgettünk. 
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A tudomány jövője, a jövő tudósai 
címmel rendezett kerekasztal-be- kerekasztal-be-
szélgetésen is.
– Hogyan látja az OTDK jövőjét?

– Az OTDK a hazai felsőokta-
tási tehetséggondozás legjelen-
tősebb civil mozgalma. Több 
mint fél évszázados története 
megmutatta, hogy mással össze 
nem mérhető értéket képvisel. 
Az OTDK működtetéséhez is 
szükség van persze anyagi 
forrásokra, de ez a mozgalom 
felsőoktatási léptékkel nem 
igényel jelentős anyagiakat. 
Mindazonáltal fontosnak tar-
tom, hogy a Nemzeti Tehetség 
Program keretében az OTDK 
finanszírozása megoldottnak 
látszik, még ha évről-évre újra 
meg is kell bizonyosodnunk 
arról, hogy az OTDK által le-
hívható keretek valóban meg-
nyílnak. Az OTDK szervezé-
se is nyugodt körülmények 
között folyik, mivel a titkár-

ság működése az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet jóvoltából meg-
oldódott. A háttér tehát stabilnak 
mondható, a legfontosabb pedig: 
fiatal tehetségekből és elkötele-
zett mentortanárokból továbbra 
sincs hiány – ők alkotják a TDK-
mozgalom valódi bázisát!

SZILÁGYI ZSUZSA

műhelymunkába, hiszen már 
középiskolásként is eredmé-
nyesen bizonyítottak. 
– A kétévente megrendezett or-
szágos konferencia idén mekko-
ra érdeklődésre tart számot?

– Országszerte 16 szekcióban 
találkoznak az egyes szakte-
rületek diáktudósai, a TDK-
műhelyek több mint 5000 
dolgozatot neveztek be a kon-
ferenciára. Az egyetemi és fő-
iskolai TDK-k keretében 
15 000 fiatal 13 000 pálya-
munkát mutatott be, az orszá-
gos megmérettetés lehetőségét 
a legjobbak nyerték el. A 
megnyitónak Szeged városa 
adott otthont 2013 március 
25-én, az OTDK szekciói áp-
rilis végéig zajlanak le. Szeged 
városa és az egyetem nagy 
gondot fordít Szent-Györgyi 
Albert örökségének méltó 
ápolására, számos tudományos 
kongresszus vonz Nobel-díjas 
résztvevőket, főleg az élettudo-
mányok területéről. Büszke va-

gyok arra, hogy a XXXI. 
OTDK-t Nobel-díjas tudós is 
megtiszteli jelenlétével: Bert 
Sakmann német fiziológus részt 
vett április elején az OTDK or-
vos- és egészségtudományi szek-
ciójának döntőjén. Neves kutatók 
a szakterületüket bemutató elő-
adásokat tartottak és felszólaltak 

galom a saját utánpótlásának meg-
teremtése érdekében?
– A XXX. jubileumi OTDK al-
kalmából (az OTDK-t minden 
második évben szervezik meg) in-
dítottuk útjára a Tehetségútlevél 
elnevezésű kezdeményezésünket 
éppen abból az indíttatásból, hogy 
a középiskolában sikeres, akár 
OKTV-győztes fiatalokat ne csak 
tárt karokkal várja, de aktívan 
meg is kereshesse a felsőoktatási 
tehetséggondozás. Komoly prob-
lémának láttuk, hogy a felsőokta-
tási képzésbe bekerülő nagy hall-
gatói létszámok mellett az okta-
tóknak alig van módjuk fölfigyel-
ni az egyéni képességekre, és 
joggal tartottunk attól, hogy a 
köznevelésben kiemelkedően tel-
jesítő, tehetséges, ambiciózus fia-
talok veszhetnek el a TDK-moz-
galom számára, ha a tehetségek 
(újra) felfedezése több évet várat 
magára. A Tehetségútlevél éppen 
ezt az információs szakadékot hi-
vatott áthidalni: az osztályfőnö-
köket arra biztatjuk, hogy tehetsé-

ges tanítványaikról állítsanak ki 
„tehetségútlevelet”. Ez az elektro-
nikus dokumentum azután elkísé-
ri a fiatalt az általa választott fel-
sőoktatási intézménybe, ahol a 
TDK-elnököknek így már az első 
pillanattól fogva a látókörükbe 
kerülnek azok az elsőévesek, aki-
ket biztosan érdemes bevonni a 
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Jut eszembe...
LÓBURGER

Nem tudom, igaz-e a kultúrtörténeti pletyka, misze-
rint a hamburger ősét a tatár bifsztek irányában kell 
keresni. Ha igaz, akkor eredeti neve lóburger lehe-

tett, mivel a tatárok mindmáig szívesen fogyasztják a lóhúst, 
miként azt elődeink is tették. Az étek másik alapanyaga 
Sandwich grófjának találmánya (1726), kenyérszeletek közé 
rakott hús és sajt, mely témánkban zsömlealakban jelenik 
meg, melybe fasírtot tesznek. 

Az Újvilágba hamburgi bevándorlók vitték, innen az elne-
vezés, a technikát aztán a XX. században sokféleképpen bő-
vítették. Hal, pulyka, sajt, zöldség, rák, 
meg még a fene tudja, miféle flanc kerül a 
jókora zsömlébe, mely akár többemeletes is 
lehet. Ilyen a lóburger is, ha van hozzá ló.

Nem is a különféle burger, hanem az 
utóbbi hónapok sajtópánikja kényszerített 
géphez, a nagy műfelháborodás, misze-
rint valamilyen marhahúskészítménybe 
lóhúst kevertek, s ezzel becsapták a vásár-
lókat. A becsapás igaz, de több dolog utal 
arra, hogy megkárosításról nehezen be-
szélhetünk. Ha minden étkünk mellé 
odatennék anyagainak elemzését, a finy-
nyásabb népek éhen halnának. Magam is 
hiszem az öreg mészáros tanácsát, melyet 
halálos ágyán súgott fiának: Fiam, sohase 
egyél parizert.

Pótanyag, festékanyag, dúsító őrlemény, hulladék, víz telí-
ti minden ételünket, még a zöldségek is tele vannak vegy-
szerrel, ha nem is beszélünk róla.

Kijelentem, a lóhús finom, értékes fehérje, magam is sok-
szor ettem, amíg volt Szegeden lómészárszék. A lógyulait 
ízre nem, csak színre tudom megkülönböztetni a hagyomá-
nyos hungarikumtól.

 A lóhús iránti ellenszenvnek két gyökere lehet. Mózes har-
madik könyvében szigorúan tiltott – többek között – a disz-
nó, ló, öszvér, szamár és teve fogyasztása. Ennek okát na-
gyon nehéz lenne kibogozni. Talán az ókori bölcsek rájöt-
tek, hogy a disznók és a patások hordozógazdái lehetnek egy 
fonalféregnek (trichina), mely étkezés útján az embert is 
megfertőzheti.

A Korán már csak a disznó fogyasztását tiltja, a mohame-
dánoknál van teve- és lómészárszék, ez utóbbihoz tartozik 
az öszvérek és a szamarak feldolgozása is.

A sztyeppei nomádok étlapján nem ismerek tabut, és a lovak 
evése általános volt az ősgermánok, valamint a kelták között is.

Juhari Zsuzsanna blogjából (www.juharizsuzsanna.blog.hu) 
tudom, hogy a brit szigeteken a kereszténység terjedésével 
együtt szorult háttérbe, majd tűnt el a lóhúsevés szokása. A 
VIII. századtól kezdve III. Gergely pápa utasítására tiltották és 
büntették a hittérítők az erkölcstelen és szörnyű szokást. A 
háttérben bizonyára kultikus okok rejtőznek. A magyarok tó-
áldozatairól sok legenda kering, ritkábban szólnak azonban 

arról, hogy a feláldozott lovakat megették, az isteneknek csu-
pán a lóbőr és néhány csont jutott. Magam is láttam lóáldozat 
maradványait egy szibériai ásatáson. Figyelemreméltó, hogy 
az eddig ismert legrégebbi hazai írott forrás nem fehér ló, ha-
nem kövér ló feláldozásáról beszél. Az államalapítás után ná-
lunk is tiltották a pogány módit, a hajviselettől a lóhúsevésig 
több-kevesebb sikerrel. Mindenesetre 300 évvel a honfoglalás 
után Anonymus még ismerte a pogány szokást.

Magam úgy vélem, hogy a ló, ha nem is annyira, mint a 
szarvasmarha és a kiskérődzők, valamint a sertés néptáplá-

léknak számított sokáig. Legújabb kori tév-
hitek, mint például az, hogy a virsli lóhús-
ból készül, ugyanúgy elterjedtek, mint a té-
liszalámi szamárhúshoz csatolása. A XX. 
század közepére a lovak száma drasztiku-
san csökkent. Ennek oka a mezőgazdaság 
gépesítése. Ezt a csökkenést csak az ökrök, 
szamarak fogyása tudta felülmúlni.

Lóügyi tudásom egy részét Gulyás László ta-
nulmányából merítem. Ezek szerint, a világ 
lóállománya mintegy 60 millióra tehető. A 
csacsik száma 45 millió, az öszvéreké 15 millió. 
Együttesen is elenyésző a gépkocsik számához 
viszonyítva. Hazai lóállományunk 1935-ben 
886 ezer, 2004-ben 70 ezer. Hozzá kell ten-
nem, hogy ma a világon 60 millió személy-
gépkocsit gyártanak évente.

Kevesen tudják – igazán csak a lótenyésztők, valamint a 
lovasnépek –, hányféle lószínt lehet elkülöníteni. Hivatalosan 
fehér ló nem létezik, hacsak nem albínó, mely különlegesen rit-
ka. A fehérnek hitt lipicai ménes is szürke. Ennek ismeretében 
válik érthetővé, miért fehérek a varázsos erejű táltos lovak.

Ennyi okosság után, hallgassanak meg egy valódi 
lótörténetet: Kigyün a gazda a korcsma hűséből, rálép a 
fürhécre s fölmászik a bakra, no, azt mondja, gyíííja Bandi. 
A ló elindul döcögve, a két hátsó kerék között üget velük a 
puli. Poroszkálnak, a gazda is megszunnyad a napon, Bandi 
is egyre lassabban szedi a patkót. Egy kaptatón aztán megáll. 
Fölérzik a gazda, s az ustorral odapittyent a ló nyakára. Ám 
az nem mozdul, hanem fejét hátrahajtva így beszél.

– Mért ütsz engöm. Hűségesen szolgállak, húzom az ekét, 
a kapát, a szekeret. Hazaviszlek akkor is ha részög vagy, 
mégsem hagyol egyet szusszantani.

No, leugrott a gazda a bakról, futott mint az eszefogyott, 
a puli meg utána. Egy útszéli epörfa hűvösében aztán lero-
gyott. A puli nyelvét lógatva a csizmája elé feküdt, de 
egyször csak azt mondta:

– Hű az istállát! De mögijedtem, amikor a ló mögszólalt!
Újsághír: Több mint két mázsa lóhúst találtak Svédország-

ban egy lóban az állat bőre alá rejtve. A hús belül a ló csont-
jaira volt erősítve. Franciaországban ugyanakkor nem talál-
tak lóhúst semmiben sem. A lóban sem.

TROGMAYER OTTÓ

Sandwich grófja
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A z idegrendszer megbetegedései a lakosság 30%-
át érintik. Ma Magyarországon a stroke a har-
madik leggyakoribb haláloki tényező a dagana-

tos betegségek és a szív-érrendszeri betegségek mögött. 
A neurológiai kórképek között vannak akut és krónikus 
lefolyásúak, a terápiás lehetőségek azonban sok esetben 
korlátozottak. Az akut idegsejtpusztulással járó stroke és a 
lassú, évek alatt progrediáló neurodegeneratív kórképek, 
mint például a Parkinson-kór vagy a Huntington-kór kli-
nikailag egymástól távol állnak, de a patomechanizmusuk 
számos közös vonást mutat. Jellegzetes neurokémiai vál-
tozások közé tartozik a sejtek energiatermelő folyamatai-
ban részt vevő mitokondriumok funkciózavara; a szabad-
gyökök kóros felhalmozódása; neuroinflammációs folya-
matok elindulása, a sejtek excitotoxikus és oxidatív káro-
sodása, melyek végül az idegsejtek pusztulásához 
vezethetnek. Az excitotoxikus károsodás lényege, hogy a 
sejtek glutamát-receptorai túlzott mértékben ingerületbe 
kerülnek, ez a sejtekbe történő kalcium-beáramlást fokozza, 
és ez kóros szabályozási folyamatokat indít el, melyek végül 
a sejtek pusztulásához vezetnek. Mivel az idegsejtek pusztu-
lása tartós funkciókieséseket okozhat – például bénulásokat 
vagy beszédzavart –, ezért kiemelt fontosságú a sejtkároso-
dás megelőzése, az idegsejtek védelme, a neuroprotekció. 
Intenzív kutatások folynak ilyen neuroprotektív hatású 
gyógyszer kifejlesztésére, ezen vizsgálatok egyik fókusz-
pontjában a kinurenin-rendszer áll. Az esszenciális amino-
savak közé tartozó triptofán lebomlása során keletkező ve-
gyületek, a kinureninek között az idegsejteket károsító, 
neurotoxikus és védő hatású, neuroprotektív molekulák 
is vannak. A neurotoxikus hatású kvinolinsav a 
glutamát-receptorok agonistája, emellett a fehérjék és 

lipidek oxidatív károsodásában is szerepet játszik. A 
kinurenin-rendszer egyes elemei, például a 3-hidroxi-
kinurenin vagy a 3-hidroxiantranilsav pedig a szabad-
gyökök termelésén keresztül vesz részt a sejtkárosító fo-
lyamatokban. 

A legfontosabb neuroprotektív vegyület a kinurénsav, 
mely elsősorban glutamát-receptorok gátlásán keresztül 
fejti ki a hatását, de emellett más sejtfelszíni receptoro-
kon keresztül a neurotranszmisszió szabályozó folyama-
taiban is szerepet játszik. A kinurenin-rendszer elemei 
egészséges sejtekben egymással egyensúlyban vannak, 
de annak felbomlása esetén a neurotoxikus vegyületek 
kerülnek túlsúlyba, és ez hozzájárulhat a neuronok 
pusztulásához. Mára számos idegrendszeri betegségben 
kimutatták a kinurenin-rendszer folyamatainak meg-
változását.

Stroke vagy szélütés leggyakrabban az agyi artériák 
elzáródása miatt következik be, ilyenkor az érintett 

agyterületen az idegsejtek nem kapnak oxigént és emi-
att elhalnak. A ritkább, vérzéses forma során az agyerek 
valamelyike megreped, így és az agyállományban kelet-
kező vér okozza a károsodást. A tünetek attól függnek, 
hogy melyik agyterület érintett. Leggyakrabban félol-
dali végtagzsibbadás, végtaggyengeség, szédülés vagy 
beszédzavar alakul ki. A tünetek észlelésétől számított 3 
órán belül van lehetőség egy speciális vérrögoldó keze-
lésre. Ez a beavatkozás helyreállíthatja a normális agyi 
vérkeringést, de a betegek jelentős része sajnos későn 

T E R Á P I Á S  P E R S P E K T Í V Á K

KINURENINEK 
IDEGRENDSZERI 
KÓRKÉPEKBEN

Számos neurológiai betegség közös jellemzWje, hogy az 
idegsejtek visszafordíthatatlan károsodása igazoló-

dik. Sok kórkép esetén csupán tüneti terápia áll 

rendelkezésre. Az orvostudományi kutatások célja 
olyan gyógyszerek létrehozása, amelyek képesek 
az idegsejtek károsodását, pusztulását megelWzni, 
vagyis neuroprotektív hatásúak. A vizsgálatok egyik 
fókuszpontjában a kinurenin-rendszer áll, mely ígéretes 
lehetWséget nyújt új terápiás lehetWségek kifejlesztésére. 

  

A kinurénsav  

képlete
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a kinurenin-metabolizmus komp-
lex változásait igazolták. Egyebek 
között humán vizsgálatokban azt 
találták, hogy a betegség korai sza-
kaszában megemelkedik a kvino-
linsav mennyisége, míg a kinu-
rénsav szintje csökken a betegek 
agyában és liquorában. Ezek az el-
változások az excitotoxikus folya-
matok elősegítése révén hozzájá-
rulhatnak a betegség kialakulásá-
hoz. Ezzel szemben állatkísérletek 
során a kinurénsav-analógok ada-
golása neuroprotektív hatásúnak 
bizonyult. Így felmerül, hogy a ké-
sőbbiekben ez lehetőséget adhat 
egy új gyógyszer kifejlesztésére.

Egy másik krónikus neuro de ge neratív kórkép a Par-
kinson-kór, mely szintén jellegzetes mozgászavaro-

kat okozhat. A betegség típusos tünetei közé tartozik a 
nyugalmi tremor, vagyis remegés, az akaratlagos moz-
gások meglassulása és az izommerevség, vagyis rigor. 
Emellett gyakori tünet az arc mimikaszegénysége, a já-
rásnehezítettség. Későbbiekben azonban számos egyéb 
tünet, például alvászavar, személyiségváltozás, illetve 
kognitív tünetek is kialakulhatnak. A betegség kialaku-
lásának oka az agy dopamin-termelő sejtjeinek sze-
lektív pusztulása, emellett 
azonban a glutamáterg- 
ingerületátvitel is károso-
dik. A szelektív sejtpusztu-
lás hátterében elsősorban a 
mitokondriális diszfunkció 
és az oxidatív stressz áll. 
Emellett a glutamáthoz 
köthető excitotoxicitás is 
jelentős patológiai tényező. 
A kinurenin-rendszer szere-
pét a Parkinson-kór kialaku-
lásában több vizsgálat igazol-
ta. Parkinson-kóros betegek 
agyában és plazmájában csökkent kinurénsavkoncentrációt, 
míg állatmodellben a kinurénsav szintéziséért felelős 
kinurenin-aminotranszferáz (KAT) enzim alacsonyabb 
szintjét mutatták ki. Ennek megfelelően, a kinurénsav 
mennyiségének emelése állatmodellben a parkinsonos 
tünetek javulását okozta. Jelenleg a Parkinson-kórban 
szenvedő betegek esetében a tüneteket enyhítő gyógy-
szerek elsősorban az agyi dopaminszint emelésén ke-
resztül hatnak. A dopamin-pótlás azonban hosszú-
távon mel lékhatásokkal jár, szintén akaratlan 
mozgásokhoz, túlmozgásokhoz, vagyis szaknyel-
ven diszkinéziákhoz vezethet. A kinurenin-3-
monooxigenáz(KMO-) enzim gátlása a kinu-
renin-metabolizmust a kinurénsav-szin té zis irányá-
ba tolja el; állatkísérletekben emelte a ki nu rén sav-
szin tet, és a parkinsonos tünetek mellett a 
dopamin-pótlás okozta diszkinéziákat is képes volt 
csökkenteni.

fordul orvoshoz. Kutatások kimu-
tatták, hogy az érelzáródást követő-
en az oxidatív stressz okozta káro-
sodás mértékéhez hozzájárul a 
kinurenin-rendszer aktiválódása. A 
kinureninszintek változása egyenes 
arányosságot mutatott az agyállo-
mány elhalása, vagyis az infarktus 
mértékével. Állatkísérletekben sike-
rült igazolni, hogy a kinurénsav 
koncentrációjának emelése, illetve a 
kvinolinsav mennyiségének csök-
kentése protektív hatású és csök-
kenti az érelzáródás okozta agyká-
rosodás mértékét. 

A Huntington-kór olyan auto szo-
má lis domináns módon öröklődő 
neurodegeneratív betegség, melynek tünetei általában 
40 éves kor körül jelentkeznek. A progresszív lefolyás 
következtében leggyakrabban 10-15 év alatt a betegek 
halálához vezet. A betegség hátterében a huntingtin fe-
hérjét kódoló gén mutációja áll. Ez egy úgynevezett 
CAG-repeat-szakasz expanzióját okozza, ennek a sza-
kasznak az ismétlődései szaporodnak fel. A betegség pa-
tológiai alapja az agy bizonyos sejtcsoportjainak pusztu-
lása, mely motoros, pszichés és kognitív tüneteket okoz. 
A jellegzetes akaratlan mozgások, szellemi hanyatlás és 
személyiségváltozás egyre fokozódik, míg végül a bete-
gek teljes ápolásra szorulnak. A Huntington-kór jelenleg 
csak tünetileg befolyásolható, bár intenzív kutatások foly-
nak a gyógyszeres terápia kifejlesztésére. A kinurenin-
rendszer szerepét a betegség patomechanizmusában már 
az 1980-as években felvetették. Megfigyelték, hogy állat-
kísérletek során az agyba injektálva a kvinolinsav a Hun-
tington-kórra típusos elváltozásokat okoz. Ezt követően 
mind állatkísérletekben, mind humán vizsgálatok során 

 

Az agyi infarktus 

kialakulása

Parkinson-kóros beteg jellegzetes képe

 Vizuális auratünetek migrénben
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GYakori primer fejfájásbetegség a migrén, melynek tí-
pusos tünetei a féloldali, görcsös, lüktető fejfájás, 

melyet fényérzékenység, hányinger és hányás kísér. Az aurá-
val járó migrén esetében a fejfájást jellegzetes vizuális vagy rit-
kábban motoros tünetek előzik meg. A betegek szikralátásról, 
látótérkiesésről, ritkábban zsibbadásérzésről vagy átmeneti be-
szédzavarról számolnak be, melyek a fejfájás kezdetekor meg-
szűnnek. A migrénes betegek a roham alatt gyakran elesett 
állapotúak. Panaszaikat a mozgás, fizikai megterhelés fokoz-
za. A tünetek hagyományos fájdalomcsillapítókkal nem vagy 
nem teljesen csillapíthatók; emiatt a betegek sokszor a munká-
jukat sem tudják ellátni.  A migrén patomechanizmusa egy-
értelműen nem tisztázott. Szerepet játszik benne bizonyos 
agytörzsi területek megváltozott működése, fokozott ingerlé-
kenysége, az agyi véráramlás megváltozása, bizonyos gyulla-
dásos markerek felszabadulása is. A migrén patofiziológiájában 
a glutamátnak és a szerotoninnak is kiemelkedő szerepe van. 
Migrénes betegekben kimutatták, hogy a vérben és a 
liquorban is megemelkedik a glutamát szintje. Emellett több, 
a migrénnel kapcsolatba hozható genetikai mutáció is a 
glutamát-homeosztázishoz köthető. A ki nu re nin-rendszer 
szerepét migrénben állatkísérletes adatok támogatják. A 
kinurénsav és szintetikus analógjai különböző fájdalom-mo-
dellekben fájdalomcsillapító hatásúnak bizonyultak. Gátolták 
a fájdalmas ingerek hatására kialakuló specifikus agyi szövet-
tani változásokat is. A migrénes aura kialakulásához egy jel-
legzetes jelenség, a tovaterjedő kérgi gátlás (cortical spreading 
depression) jelensége köthető. Ez a sejteken hullámszerűen to-
vaterjedő ingerlékenységváltozást jelent. A kinurénsav expe-
rimentális körülmények között képes ezt a jelenséget is gátol-
ni. A triptofán a kinurenin-rendszer mellett a szerotoninszin-
tézis előanyaga is. Így a kinurenin-rendszer aktiválódása 
magyarázatot adhat a migrénes betegekben igazolt szero-
toninszint változására is. Mindezen adatok arra utalnak, 
hogy a kinurenin-rendszer több szinten is szerepet játszik a 
migrén patomechanizmusában. További kutatások szüksé-
gesek az esetleges terápiás lehetőségek vizsgálatára.

A kinurenin-rendszer szerepe e példákon kívül több más 
idegrendszeri és egyéb betegségben igazolt. Intenzív ku-

tatások folynak a metabolizmus még pontosabb megismerése 
érdekében. Fontos kihangsúlyozni, hogy a legtöbb neurológiai 
kórkép esetében jelenleg csupán tüneti terápia áll rendelkezésre, 
így a kinurénsav és analógjai – mint neuroprotektív hatású ve-
gyületek – további vizsgálata is kiemelkedő jelentőségű lehet a 
jövőbeli gyógyszerfejlesztésben. Mivel a neu ro de ge ne ra tív 
kórképekben a glutamát-mediált excitotoxicitás az egyik leg-
ismertebb patológiai tényező, a szabályozásában részt vevő ki-
nu re nin -rend szer modulálása egy ígéretes terápiás lehetőség le-
het a jövőben. A glutamáterg ingerületátvitel szerepe a fájda-
lom-szindrómákban, neuro pá tiás fájdalomban és migrénben is 
bizonyított. Így a glutamát-re cep to ro kat gátló kinurénsav és 
analógjai ezen kórképek kezelésében is fontosak lehetnek. 

MAJLÁTH ZSÓFIA

VÉCSEI LÁSZLÓ

A  Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinikája, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Idegtudomá-
nyi Kutató Csoportja kutatása a  TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0052 
azonosítószámú projekt támogatásával valósult meg. 

Kukorékol a kiskakas, hajnal akar lenni
A hajnali fények vagy a kakas belső órája váltja ki a falusi 
reggelekre jellemző kakofóniát? Japán kutatók a szó szoros 
értelmében „megvilágították” a problémát, amikor a kaka-
sokat egy hónapon át a napfénytől elzártan tartották. Nem 
egyedül, hanem négyesével, hiszen a kakasok mások miatt 
kukorékolnak: így próbálják kijelölni területüket és távol 
tartani a rivális hímeket. A 12 óráig világosban, 12 óráig de-
rengő fényben tartott madarak két órával a lámpa felkap-
csolása előtt kezdték a kukorékolást, ami megfelel a hajnali 
időnek. De ha folyamatos szürkületben éltek, és már nem 
volt mihez igazítani belső 
órájukat, akkor is megtar-
tották 24 órás ciklusukat, és 
minden nap ugyanakkor 
kezdtek a legintenzívebb 
kukorékolásba. A belső órá-
juk által diktált napjuk 
végefelé és alvásidőben már 
sem a kutatók által lejátszott 
kukorékolás-hangfelvételek, 
sem fényhatások nem bírták 
rá a madarakat a hangadás-
ra. Világossá vált tehát, hogy 
a hajnali kukorékolást a ka-
kasok belső órája szabályoz-
za. Ez a belső óra a külső ha-
tások által kiváltott hang-
adást is befolyásolja. Persze, 
ahogy a kakukkos órát is 
időnként fel kell húzni és beállítani a pontos időt, a kakasok-
nak is kell valami, amihez igazodhatnak. Ahogy telt-múlt 
az idő, a szürkületben tartott madarak egyre inkább kiestek 
a ritmusból, és a kukurikú (pontosabban a kokíkokoh, mert 
a kakas így szól japánul) egyre változóbb időkben harsant fel. 

Az emberek napi működési ritmusát is szabályozza a külső 
fény. A látóidegből leágazó rostok folyamatosan információ-
val látják el az emberek „mesteróráját”, a hipotalamuszban 
ülő szuprakiazmatikus magokat. A korai kutatások úgy ta-
lálták, hogy egy hónapnyi bunkerbéli élet után az emberek 
napi ciklusa 24 helyett körülbelül 25 órássá alakul, aminek 
egyharmadát töltik alvással. Azóta kiderült, hogy a beltéri 
fényforrások módosítják a belső óra működését. Ha az em-
berek nem tudják szabályozni a fényforrásokat, fel-le kap-
csolgatni a lámpákat, akkor majdnem pontosan 24 óra alatt 
ketyeg le bennük egy teljes nap.  Sok szervünk is rendelkezik 
belső órával, így például az emésztőenzimek már az étkezé-
sek előtt termelődni kezdenek. Egy most készülő ismeretter-
jesztő film forgatásán a népszerű Quimby együttes alapító 
tagja hat napot töltött egyedül a föld alatt. Úgy érezte, hogy 
teljesen elvesztette az időérzékét, és a denevérek reptéből pró-
bálta kitalálni, hány óra lehet, a kamerák mégis azt rögzítet-
ték, hogy mindig a nap ugyanazon óráiban ült le enni.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A szenvedélyes megnyilvánulá-
sok ellenére mégis gyakorta 
tapasztalható alapvető tájéko-

zatlanság abban a tekintetben, hogy 
mik is azok az őssejtek, milyen típusaik 
vannak, mire használhatók jelenleg és 
hol tart a tudomány az újabb terápiás 
lehetőségek kidolgozása terén.

Az őssejt (törzssejt, stem cell) olyan 
sejt, amely maga nem vagy kevéssé 
differenciálódott, de egyidejűleg ké-
pes önfenntartásra és specializálódott 
utódsejtek létrehozására, melyek to-
vábbi sejtfejlődési sorok kiindulásául 
szolgálhatnak. 

Egy adott őssejttípus fejlődési vagy 
differenciációs potenciálja azt jelenti, 
hogy milyen specializált sejttípusok lét-
rehozására képes. Ez a képesség az 
egyedfejlődés során beszűkül, de az 
egyes őssejttípusok tekintetében nem 
azonos értelemben. A megterméke-
nyített petesejt és első leánysejtei 
totipotensek, vagyis mind az embrio-
nális, mind az extraembrionális szö-
vetek (pl. méhlepény) létrehozására 
képesek. Hólyagcsíra állapotban az 
úgynevezett belső sejttömeg sejtjei 
már csak pluripotensek, vagyis csak 
az embrió szöveteit képesek kialakíta-
ni. Az egyedfejlődés további szakaszai-
ban létrejött szövetek sejtjei között éle-
tünk végéig jelen lévő szöveti őssejtek 
még inkább elköteleződtek, és már csak 
az adott szövettípus sejtjeit hozhatják 
létre. Ilyen multipotens őssejtek pl. a 
vérképző őssejtek, melyek a vér alakos 
elemeinek elődsejtjeit képesek kialakí-
tani. A szöveti őssejtek jelentik a kiin-
dulást az élethosszig tartó sejtképződés 
és a regeneráció során. Minél potensebb 
egy sejt, annál érdekesebb lehet terápiás 
célokra is, mert annál többféle sejt, szö-

vet, esetleg szerv pótlására lehet alkal-
mas. Egyelőre ezeknek a lehetőségek-
nek nagy része elméleti, jobb esetben 
kísérleti. Ma még az egyetlen, tudomá-
nyosan igazolt és évtizedek óta embere-
ken sikerrel alkalmazott őssejt-terápia a 
vérképző (hematopoetikus) őssejtek 
(HSC-k) transzplantációja, melyet vér-
képzőszervi betegségekben alkalmaz-
nak. Korábban, amikor még a HSC-k 
forrásául egyedül a csontvelő szolgált, az 
eljárást csontvelő-transzplantációnak 
vagy csontvelő-átültetésnek nevezték. Az 
első sikeres csontvelő-átültetést 1968-ban 
a Minnesotai Egyetemen végezték.

Jóval később, 1982-ben ismerték fel, 
hogy a köldökzsinórvér is tartalmaz 
HSC-ket. Eliane Gluckman és mun-
katársai 1988-ban végezték el az első si-
keres köldökzsinórvér-transzplantáci-
ót. A köldökzsinórvér mint he ma to po-
et ikus őssejtforrás, számos előnnyel 
rendelkezik a csontvelőhöz képest. 
Minden szülésnél rendelkezésre áll, a 
levétel nem okoz nehézséget, és nem 
vezethet komplikációhoz sem a mag-
zat, sem az anya szempontjából. A fa-
gyasztott minta hosszú ideig tárolható 
és azonnal elérhető. Nagyobb osztódási 
képességű sejteket tartalmaz. A köl-

dökzsinórvér immunogenitása kisebb, 
ezért a graft versus host (GVHD) nevű 
betegség – amely az allogén csontvelő-
transzplantáció legsúlyosabb, életet ve-
szélyeztető szövődménye – előfordulá-
sa és súlyossága csökkent a csontvelő-
transzplantációhoz viszonyítva.

Ugyanakkor a köldökzsinórvér 
transz plantációnak bizonyos hátrá-
nyai is vannak a csontvelő-transzplan-
tációval szemben. A tároláshoz fa-
gyasztani kell, mely költséges és sejt-
vesztéshez vezethet. A vér mennyisége 
limitált, így sokszor nem elegendő a 
benne lévő őssejtek száma a sikeres 
transzplantációhoz. A szükséges sejt-
számot a beteg testsúlya alapján szá-
mítják ki, és így általában egy minta 
csak 10–12 éves korig használható fel. 
A köldökzsinórvér éretlen sejteket 
nagy számban tartalmaz, melyek egy 
még éretlen immunrendszer képvise-
lői, így a transzplantációt követően 
hosszabb a beteg immunhiányos álla-
pota. Utóbbi az eredeti vérképzőszervi 
betegség kiújulásának fokozott veszé-
lyét is magában hordozhatja. A köl-
dökzsinórvérben található sejtek való-
ban életet menthetnek, de a felhaszná-
lásuk valószínűsége elenyésző ahhoz 

Ha visszatekintünk a tudomány történetén, kevés olyan kérdéskört találunk, mely az Wssejtek fel-
használhatóságához fogható mértéke társadalmi érdeklWdést váltott volna ki. Sokan a Szent Grált 
látják bennük, az örök fiatalság, egészség, ha nem a halhatatlanság lehetWségét. A felröppenW hírek 
gyakran tovább fokozzák az amúgy is túlzott elvárásokat, vagy épp ellenkezWleg, néhányan szinte 

ördögi dolognak állítják be az Wssejtekkel végzett kutatásokat és gyógyító eljárásokat.

VSSEJTEK ÉS REMÉNYEK

John B. Gurdon és Shinya Yamanaka a felnQtt sejtek embrionális sejtekké való 
visszaprogramozásáért kapott Nobel-díjat 2012-ben



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/17   531

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

képest, hogy a tárolás mekkora anyagi 
terhet ró az egyes családokra. Olyan 
közösségi köldökzsinórvér-bankok je-
lenthetnék a megoldást, ahonnan bárki, 
aki immunológiai értelemben kompa-
tibilis a donort jelentő adományozóval, 
felhasználhatná a sejteket, ha transz-
plantációra szorul.

Az első humán embrionális ős sejt vo-
na lat 1998-ban hozták létre a hólyagcsí-
ra belső sejttömegéből izolálható sejtek-
ből. Az in vitro kultúrában fenntartható 
és szaporítható sejtek, az embrionális 

őssejtek (ES-sejtek) megfelelő tenyész-
tési körülmények mellett megőrzik 
pluripotenciájukat, vagyis a körülmé-
nyek megfelelő megváltoztatásával elv-
ben a test bármely szövete kialakítható 
belőlük. Vizsgálatukkal és felhasz-
nálásukkal kapcsolatban azonban sú-
lyos etikai aggályok merülnek fel. 
Problémát okoz továbbá a sejtek nagy 
tumorigenitása, valamint a szöveti ösz-
szeférhetetlenség kérdése, mely egyelő-
re megnehezíti az ES-sejtek humán te-
rápiás alkalmazását. Kutatásuk jelenleg 

elsősorban az in vitro gyógyszer ki-
próbálásokhoz felhasználható szö-
vetek előállításának irányában fo-
lyik. A 2012. évi orvosi Nobel-díj-
jal olyan munkákat tüntettek ki, 
melyek végdifferenciálódott sejtet 
képesek újra széles differenciációs 
potenciállal bíró sejtté alakítani. 
Az ilyen lehetőségek új lendületet 
adhatnak e területnek.

A HSC-k után a szöveti őssejtek 
másik, terápiásan alkalmazható, 
legígéretesebb típusának a mesen-
chymális ős- vagy stromasejteket 
(MSC-k) tartják. Az MSC-k szinte 
valamennyi szövetünkből kinyer-
hetők, így például forrásuk lehet a 

köldökzsinór maga vagy a zsírleszívásból 
származó szövet is. Az MSC-knek nagy 
differenciációs potenciált tulajdoníta-
nak, melyet több kísérleti terápia is 
igyekszik kihasználni. Újabban főként 
rendkívüli regeneratív és immunmodu-
láló képességeik miatt fordul feléjük a fi-
gyelem. Az MSC-k külön előnye, hogy 
nem im mu no gé nek, így nem szükséges 
kompatibilis do nor keresése.

Noha a rutinszerű őssejt-felhasználás a 
terápiás gyakorlatban egyelőre csak 
egyetlen területre korlátozódik, az őssej-
tekben rejlő ígéretek másfél évtizede 
még fokozottabban lázban tartják a tu-
dományos közösséget, mint valaha.  Je-
lenleg olyan súlyos betegségekkel kap-
csolatban folynak őssejt-kísérletek, mint 
amilyen az Alzheimer-kór, Parkinson-
kór, stroke, gerincvelő-sérülések, szkle-
rozis multiplex, rákos betegségek, cu-
korbetegség, csontritkulás, máj- és vese-
betegségek, autoimmun betegségek. 
Megfelelő őssejtekből összetett szöveti 
felépítésű szervek pótlására alkalmas 
konstrukciókat is fejlesztenek a „szövet-
mérnökök” speciális bioreaktorokban, 
talán a nem túl távoli jövő orvostudomá-
nya számára. A címben feltett kérdés-
re válaszolva tehát, az őssejtek to-
vábbra is érdemesek a figyelemre. A 
hematopoetikus őssejt-traszplantációk 
sikere mellett, az őssejtekhez fűzött to-
vábbi remények egy része rövid időn 
belül valóra válhat. Éppen a terület fo-
lyamatos fejlődése miatt a megfelelő 
tájékozottság elengedhetetlen ahhoz, 
hogy eligazodjunk az újabb és újabb 
tudományos eredmények között. 

URBÁN S. VERONIKA
 UHER FERENC

Az Qssejtek differenciációs potenciálja

Embrionális Qssejtek

petesejt

hímivarsejt

totipotens 
sejtek

szedercsíra

hólyagcsíra 

pluripotens sejtek

keringési rendszer

idegrendszer

immunrendszer

embrió
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Májusban már hosszúak a nappalok és rövidek az 

éjszakák. A hónap elején 14 és fél óráig, a 

végén majdnem 15 és háromnegyed óráig 

van a Nap a horizont felett, delelési magas-

sága pedig 58 fokról 64,5 fokra emelkedik.

Már késRn nyugszik a Nap és utána még sokáig világos a 
nyugati égbolt, csak este fél 11 felé áll be a teljes sötétség. 

Nézzük hát, milyennek látjuk az eget május 15-én este 22:30-
kor. Bár a hónap elején a szürkületben még megpróbálhatjuk 
felkeresni az Orion csillagait vagy a Szíriuszt a Nagy Kutyából, 
de ekkorra a téli esték fényes csillagaiból már csak négy maradt 
a látóhatár felett. Legalacsonyabban, majdnem pont nyugaton 
a Procyon látszik a Kis Kutyából, tRle észak felé a Castor és 
a Pollux az IkrekbRl, míg legészakabbra találjuk a Capellát a 
SzekeresbRl. Nyugat felé láthatjuk a Holdat is, amely ekkor az Ikrek 
és a Rák határvidékén tartózkodik. Az Oroszlán a fényes Regulussal 
már szintén a nyugati égbolton látszik. Nagyjából a fejünk felett áll a 
Nagy Medve csillagképe. A hét legfényesebb csillaga alkotta Göncölszekér 

A csillagos  

ég május15-én  

22:30 -kor

A Skylab elsQ legénysége (NASA)

A Skylab indítása (NASA)

rúdjának ívét követve elRbb a narancsos szín` Arcturust találjuk az Ökörhajcsár 
csillagképbRl, majd az íven tovább haladva délen találjuk a kékesfehér Spicát a 
Sz`zbRl. A Göncölszekér rúdja alatt van a Vadászebek, tRle délre pedig a Bereniké 
Haja csillagképei. Az Oroszlán és a Sz`z alatt látszik az igen halvány csillagok alkotta 
Szextáns, majd kelet felé haladva a valamivel fényesebb csillagokból álló Serleg és 
Holló csillagképek. A déli horizont felett az ég legnagyobb terület` csillagképe, az 
Északi Vízikígyó tekereg. Az Ökörhajcsártól keletre találjuk az Északi Korona jelleg-
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zetes csillagívét és a nagy terület`, de nem túl fényes csillagok alkotta Herkulest. A 
délkeleti horizont felett van már a Kígyótartó és a Kígyó. A Sz`ztRl keletre a Mérleget 
találjuk. A Sz`z és a Mérleg határvidékén, de már a Sz`zben egy fényes, sárgásfehér 
fény` csillagot látunk, ez azonban bolygó: a Szaturnusz. E hónapban mozgása 
hátráló, tehát lassan nyugati irányba, a Spica felé mozog. A délkeleti horizonton 
felkelRben van a Skorpió, legfényesebb csillagát, a narancsos fény` Antarest is a 
látóhatár felett találjuk. Keleti irányba fordulva már a Nagy Nyári Háromszög mind-
három csillagát láthatjuk, bár az Altair a Sasból még alig emelkedett a horizont 

fölé. A Perszeuszt most északnyugaton, nem sokkal a látóhatár felett találjuk, a 
W alakú Kassziopeia pedig majdnem északon, a lehetR legalacsonyabban látszik. 

A Cefeuszt északkeleten, már emelkedRben látjuk.
Május utolsó napjaiban a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter szép együttállá-

sában gyönyörködhetünk az alkonyatban, a nyugati égen. Ez egyben jó 
alkalom arra, hogy könnyen megtalálhassuk a Merkúrt, hiszen két, nála jóval 
fényesebb bolygó segít minket ebben. Május 24-én a Merkúr 1,3 fokra délre 
látszik a ragyogó Vénusztól. Május 26-án a három bolygó egy 3 fokos körön 
belül látszik majd egymás közelében, 28-án pedig a Vénusz és a Jupiter fog 
mindössze 1 fokra látszani egymástól. Ezeket az együttállásokat kevéssel 
naplemente után kell megpróbálni megfigyelni, mert nagyjából másfél órá-

val napnyugta után már ezek a bolygók is követik központi csillagunkat a 
látóhatár alá. A három bolygó alkotta, napról napra változó alakzatot egy 

binokulár segítségével könnyebben szemügyre vehetjük.
Idén 40 éve, 1973. május 14-én indították az elsR amerikai `rállomást, a 

Skylabet. Az `rállomást egy Saturn V rakéta utolsó fokozatából alakították ki. 
A felbocsátás során súlyos problémák léptek fel. Leszakadt egy borítás, amely a 

mikrometeoritoktól és az intenzív napsugárzástól védte volna az állomást, és az 
egyik napelemtábla is, a másik pedig a törmelékektRl beragadt, így az `rállomást 
túlmelegedés és az elektromos energia hiánya veszélyeztette. A május 25-én indult 
elsR legénység, Charles Conrad, Paul Weitz és Joseph Kerwin elsRként hajtott végre 
összetett szerelési feladatokat a világ`rben, melynek során felszereltek egy tartalék 

napvédR ernyRt és sikeresen kinyitották a beszorult napelemtáblát, így megmentet-
ték az `rállomást. 28 napos `rrepülésük abban az idRben rekord hosszúságúnak 
számított. Az elsR legénységet két további követte az `rállomáson, amelyek már 59 
és 84 napot töltöttek a világ`rben. Miután a harmadik legénység 1974 februárjában 
visszatért, az `rállomást sorsára hagyták. A hetvenes évek végén felmerült, hogy a 
készülRben lévR `rrepülRgéppel megemelnék a Skylab már erRsen süllyedR pályáját 
és újra használatba vennék azt, de az erRsödR naptevékenység miatt s`r`bbé váló 
felsR légkör megpecsételte a sorsát, és 1979. július 11-én a s`r` légkörbe érve meg-
semmisült, egyes darabjai Nyugat-Ausztráliára hullottak.

5 évvel ezelRtt, 2008. május 25-én érkezett a Phoenix-`rszonda a Marsra. Ez a 
berendezés szállt le elRször a Mars sarkvidéki régiójában. Feladatai között volt 
talajminták elemzése és a marsi idRjárás vizsgálata is. Fontos eredménye, hogy 
vízjeget talált közvetlenül a felszín alatt. A szondával 2008. november 2-án szakadt 
meg végleg a kapcsolat.

A Merkúr május elsR felében a Nap közelében jár, 12-én felsR együttállásban van 
a Nappal, azaz tRlünk nézve annak túloldalán halad el. Nagyjából egy héttel utána 
viszont már kereshetR az alkonyati égen. Május 20-án egy órával nyugszik a Nap után 
az ekkor −1,4 magnitúdós, 5,3 ívmásodperc látszó átmérRj` és 91 százalékos fázisú 
égitest. Május 31-én már 1 óra 50 percig van a horizont felett napnyugta után, ekkorra 
látszó átmérRje 6,3 ívmásodpercre nR, miközben fényessége −0,4 magnitúdóra, fázi-
sa pedig 0,64-re csökken. A Vénusz májusban az alkonyati égen kereshetR, május 
elején háromnegyed órával, a végén másfél órával nyugszik a Nap után. Fényessége 
egész hónapban −3,9 magnitúdó, látszó átmérRje kb. 10 ívmásodperc, fázisa pedig 
0,99-rRl 0,96-ra csökken. A Mars a Kos, majd a Bika csillagképekben mozog, a Nap 
közelsége miatt nem figyelhetR meg. A Jupiter a Bikában végzi elRretartó mozgását, 
a hónap elején még este 11 körül, a végén már csak kb. 1 órával napnyugta után, este 
fél 10 felé nyugszik. Fényessége −2,0 magnitúdóról −1,9 magnitúdóra, látszó átmé-
rRje 33,5 ívmásodpercrRl 32,3 ívmásodpercre csökken. A Szaturnusz a Mérleg, majd 
13-tRl a Sz`z csillagképekben végzi hátráló mozgást. A hónap elején egész éjszaka 
megfigyelhetR, a hónap végén kb. 1 órával napkelte elRtt nyugszik. A fényessége a 
hónap során +0,1 magnitúdóról +0,3 magnitúdóra csökken, a bolygókorong látszó 
mérete 19 ívmásodperc körüli. A gy`r`rendszer kiterjedése 43 ívmásodperces és 18 
fokos szögben látunk rá.

Május 2-án kerül utolsó negyedbe a Hold, május 10-én lesz újhold, május 18-án 
elsR negyedbe ér égi kísérRnk, május 25-én lesz telihold (a Skorpió csillagképben) 
végül május 31-én újra utolsó negyedbe ér égi kísérRnk. A gellérthegyi Uránia 
Csillagvizsgálóban derült idR esetén májusban is várjuk az érdeklRdRket hétfR, szer-
da és csütörtök estéken 21:00 és 22:30 óra között, valamint május 17-én pénteken 
este is. Május 27-én este 19 órától Nyerges Gyula csillagász tart elRadást A m_holdak 
a fejünkre esnek? címmel.

LAUER ZOLTÁN

2008 májusában szállt le a Phoenix-_rszonda a Marson (JPL/NASA)

40 éve indult az amerikai Skylab-_rállomás (NASA)
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Sokak által vitatott volt, hogy 
a fenyőfői fenyves valóban 
ősfenyves-e? Kitaibel Pál 

1799 júniusában, baranyai útja so-
rán (iter baranyense) járt itt, és fel-
tűnt számára az őshonosnak tűnő 
erdeifenyves, s a vele szinte egybe-
olvadt, a középhegység szívében 
megbújó homokpusztagyep. Ő hív-
ta fel a figyelmet elsőként erre az 
egyedi társulásra. Kitaibel emlékét 
és itt jártát máig őrzi Bakonyszent-
lászló határában egy kopjafa. 

Az évtizedekig tartó kutatások be-
bizonyították, hogy a jelenlegi fe-
nyőerdő ugyan ültetett, de a jégkor 
utáni fenyő–nyír-korszakból itt ma-
radt reliktum-társulás, ami a törté-
nelem viharai közepette javarészt el-
pusztult. A krónikák és a korabeli 
térképek azonban mindig jeleztek 
kisebb-nagyobb erdőfoltokat. Ezek 
kiterjedése erősen változott a száza-
dok során. Valószínűsíthető, hogy a 
kiöregedett ősfenyőket ültetéssel pó-
tolták. Magot, magoncokat, szapo-
rítóanyagot ugyanis az ősfenyvesből 
nyerhettek. 

A BAKONY 
GYÓGYULÓ SEBHELYE

Bakonyalja a Bakony északnyugati oldalán található. Itt szelídülnek meg az Északi-Bakony vadregényes 

vonulatai. Ezen a területen található Magyarország legnagyobb kiterjedése, Kitaibel Pál által is leírt, ma 
már védettséget élvezW Wsfenyvese, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó FenyWfWi Vsfenyves.

A kopjafától nem messze, közép-
hegységi tájainkon ritkaságnak szá-
mító, csodálatos homoki gyeptársu-
lás terül el. Március végén a fekete 
kökörcsin apró bokrai kandikálnak ki 
a fű közül. A vitézkosbor egyedei is 
nagy számban bújnak elő áprilisban. 
A gyakoribb fehér madársisak és a rit-
kább kardos madársisak májusban vi-
rágzik. Nyárra az erdőszéli homok-
puszta hullámzó árvalányhaj-ten-
gerré alakul. A homoki árvalányhaj 
borzas toklásza ezüstös fénybe bo-
rítja a tájat. Nyár végére a gyeptár-
sulás eléri legfajgazdagabb idősza-
kát. Egymás hegyén-hátán virít a 
macskafarkú veronika, a szürke ördög-
szem, az aranyfürt, az ernyős hölgymál 
és a hegyi hagyma.

Számos gomba is kedvező életfel-
tételre talál a fenyves savanyú tala-
ján. A homoktalaj jelenlétének leg-
ékesebb bizonyítéka a homoki pap-
sapkagomba. Találtam már színes ka-
lapú galambgombákat, igen értékes és 
ízletes vargányákat, rizikét, ízletes 
nagy őzlábgombát s az egyre ritkáb-
ban előforduló rókagombát is. 

Fenyőfő és Bakonyszentlászló kö-
zött a tájnak vöröses árnyalatot ad a 
szél által felkapott és széthordott 
bauxitpor. Kitaibel Pál itt járta után 
több mint 160 évvel, gyakorlatilag 
az ősfenyves szívében létesítettek 
egy bauxitbányát. A fúrások a 
mintegy 5–10 méter vastag pleisz-
tocén kvarchomok és a 11–13 méter 
vastag pannon kavics alatt érték el 
az átlagosan 25–45 méter, helyen-
ként 60 méter vastag kréta időszaki 
bauxitlencsét. 

Az ALUTERV kezdeményezésére 
1974-től kezdődtek meg a bányanyi-
tási munkálatok. A tényleges bányá-
szat csak 1981-től indult. Fenyőfőről 
közel 2 millió tonna bauxitot ter-
meltek ki a művelés során. 

A bánya nagyfokú pusztítást oko-
zott az élővilágban és a karsztvíz-
kincsben egyaránt. Művelését 2003-
ban fejezték be, a bányaüzem be-
zárt. A fenyőfői bányászat több mint 
150 hektárnyi erdeifenyvest érintett, 
és ennek mintegy fele, 78,6 hektár, a 
Bakonyszenlászló határában lévő 
erdeifenyves területét csonkította. 

Bükkös 

a Likas-kQnél 
Baracklevel_ 
harangvirág

F E L H A G YO T T  B Á N YA  A Z  V S F E N Y V E S  S Z Í V É B E N
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ké még csak meg sem közelíti. A 
meddőhányó felszínére kifejezet-
ten a bolygatott területekre jellem-
ző, igénytelen, tág tűrésű, értékte-
len fajok vonultak be, s van közöt-
tük határozottan invazív, káros faj 
is, mint az aranyvessző. A bányagö-
dörben, a szinte futóhomokszerű 
rézsűkön a fenyőn kívül nem sok 
növény tud megkapaszkodni. Min-
denkiben felvetődhet a kérdés: ké-
pes ezt a sebet begyógyítani az idő 
és a természet? 

Egyelőre csak az érintetlenül ha-
gyott ősfenyves területén gyö-
nyörködhetünk a természet, az 
élőlények sokféleségében, szín-
pompájában. Erről, innen várható 
a felhagyott bánya benépesülése, a 
kopárok szukcessziója. Ez azon-
ban még hosszú évtizedekig tartó 
folyamat lesz. 

VARGA MÁRTA

1980. július 31-én, tehát még a 
bányászat megkezdése előtt, az Or-
szágos Környezet- és Természetvédel-
mi Hivatal hagyta jóvá a majdani 
bezárást követő rekonstrukciós ter-
vet. A dokumentum tartalmazta a 
kiirtott fenyves pótlását: a több 
mint 50 m mély bányagödör tera-
szos kialakítása után hektáronként 
16 000 darab, négyéves erdeife-
nyő-csemeték ültetését írták elő. A 
felszínen mintegy 30 centiméter-
nyi, tápanyagban dúsabb homokré-
teget terítettek el. Az ültetést gépi 
eszközökkel végezték. A meddő-
hányók felszínét szántás után füve-
sítették. Ez a kezelés elsősorban a 
deflációt és a vízi eróziót igyeke-
zett meggátolni. A teljes helyreállí-
tás költségei 136 millió 600 ezer 
forintra rúgtak. 

Vajon kiheveri-e valaha ez a te-
rület a bányászat okozta pusztítást? 
A nem háborgatott fenyőtársulás 
fajgazdagságát sem a rekultivált 
bányaterületé, sem a meddőhányó-

Hegyi hagymavirág

Kapaszodik 

a bakonyi 
vonat a vinyei 

emelkedQn

Az egykori 
bányagödör mai 

állapota

A Természet Világa folyóirat 
XXII. Természet-Tudomány Diákpályázatának 

Élet és Tudomány-különdíjas írása.

Fekete 
kökörcsin

ErdQszéli 
homokpusztagyep- 

társulás

Fecskefarkú lepke

Homoki 
papsapkagomba
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Meghökkentő képes breviárium

McLuhan hatása csak későn és sok ideo-
lógiai szűrőn át jutott el hozzánk, a sajtó 
akkor (a hatvanas évek végén, hetvenes 
évek elején) egyfajta nyugati különc-
ségként kezelte ezt a szokatlan médiate-
oretikust, aki megsejtette és 
kissé szabadosan, csapongva 
megfogalmazta a televízió 
robbanásszerű elterjedésének 
mindent átható befolyását a 
nyugati társadalmak életében. 
A televízió valóban „globális 
falut” csinált a világból, de ezt 
a magyar „királyi” televízió 
hétfői szünnapjával és szigorú 
tartalomszűrésével még nem 
sejtette meg itthon a közvéle-
mény. Azután meg McLuhan ki is 
ment a divatból, jöttek a videók, a szá-
mítógépek, és a nagy McLuhan-könyv 
is csak az új évezredben jelent meg ma-
gyarul, különösebb hatás nélkül.

A „McLuhan-jelenség” elhalványulá-
sára némi magyarázatot ad ez a kötet, 
amely ugyancsak nagy késéssel érte el a 
magyar könyvpiacot. Eredetileg 1967-
ben jelent meg, nyílván a siker tető-
pontján érdemesnek látszott egy, az 
eredetinél még fésületlenebb, tézissze-
rű, de szellemes képekkel, rajzokkal il-
lusztrált kötetet közrebocsátani, amely 
a legeredetibb és leginkább meghök-
kentő gondolatokat emelte ki. A képek 
mintegy a leírt szentenciák kontrasztjai 
vagy éppen karikatúrái, és alkalmasak 
arra, hogy az olvasót megragadják fan-
táziában is és további tűnődésre ösztö-
nözzék. A könyv címe a McLuhan-féle 
alapeszme lett volna: The Media is the 
Message  – vagyis a média maga az üze-
net –, de ezt a címet a nyomda eltévesz-
tette és Message helyett Massage lett a 
cím, amelyet a szerzők elfogadtak.

Sajnos a magyarul most megjelent kö-
tet láthatóan facsimileszerűen az erede-
tit utánozza. Fekete fehér képekkel, 
minden bevezetés vagy magyarázat 
nélkül. Jó lett volna bele szakszerű elő- 
vagy utószó. Így azután nem tudunk 
meg belőle semmit a könyv utóéletéről. 
A médiával kapcsolatos szakirodalom-
ban nincs nyoma, ha európai nyelveken 
meg is jelent, siker nem lett belőle – a 
maga korában bombasztikus és borzoló 
McLuhan-féle vízió hamar kifáradt. A 
világ óriási sodrással ment át új virtuális 

valóságokba és az emberek még több és 
közvetlenebb ingerözönben kezdtek él-
ni, de közben alapvetően ugyanazok 
maradtak. Nem tudjuk, mi történt, mi 
változott. Ezt még kutatni kell.

Akit ezek a dolgok érdekelnek, olvas-
sa el ezt a könyvet! Egyértelmű, vilá-

gos, leíró mondat kevés van 
benne, annál több elvontság, 
metafóra, utalás a XX. század 
nagy elméleteire, és bár az 
egyes oldalak gyakran önma-
gában álló képei, másutt meg 
a tézisek, mondatok sejtelme-
sek és azonnal jelzik a mély 
értelmet, ezt gyakran nehéz 
„dekódolni”.  Ám a könyv 
mindenképpen szórakoztató 
és jó értelemben véve – ösz-

tönzően – felkavaró. (Médiamasszázs. 
Egy rakás hatás. 2012. Typotex, 160 oldal, 
1900 forint)

BUDA BÉLA

Keresd a rövencben!

Életünk szinte naponta szül új szava-
kat, nem utolsósorban olyanokat, 
amelyek betükből álló rövidítések ki-
mondott alakjai. Még a kisgyerek is 
hallja a mamától, hogy esemest vagy 
imélt kapott, máskor, hogy a doki né-
nihez az esztékába viszi. Ha olvasni 
megtanul, láthatja mindezeket írva  is 
– SMS, e-mail, SZTK –, de hogy betű 
szerint mit jelentenek, több-
nyire  nem tudja. Ez persze 
nem is olyan fontos – még az 
sem, hogy éppen ezeket sok 
más rövidítéssel a gyakran 
emlegetett globalizáció hoz-
ta nyelvünkbe a technikai, 
üzleti, szolgáltatási fejlődés 
nyomán. 

Sok olyan rövidítés kerül a 
szemünk elé szakszövegekből vagy 
akár az újságcikkekből, de még az ut-
cát járva is, amelynek a jelentését nem 
ismerjük, netán azt sem tudjuk, mit 
„takar”, mit „kínál” éppen nekünk. 
Azt persze tudjuk a gyakorlatból, 
hogy a CBA-ban mit vehetünk, s iga-
zában nem is olyan fontos tudnunk, 
hogy az ABC (amelynek mellesleg 
ugyancsak számos jelentése lehet) 
megfordításából született az elnevezés, 
az meg valaha abból, hogy ott sokféle 
betűvel kezdődő nevű áru található… 

Ezek már, mondhatni, közszóvá lett 
rövidítések, mint sok más. Feloldani, 
jelentésüket, esetleg keletkezésüket is-
merni napi életvitelünkben nem is 
fontos – legföljebb akkor, ha ugyan-
olyan rövidítés mást is jelent vagy ha 
számunkra fontos szövegben bukkan-
nak elénk. Például már az a betű is je-
lenthet vagy 35 „dolgot”, cselekményt 
stb. (mellesleg az stb. sem csak „és a 
többi”-t jelent), a jelentés attól a szö-
vegtől függ, amelyben előfordul. 

A bőségben nem könnyű eligazodni. 
Ebben segít Bicsérdy Gábor többéves 
gyűjtőmunkájával megjelent Rövidíté-
sek enciklopédiája, amely 67 szakterület-
ről 12 150 rövidítést tartalmaz, értel-
mez és megmagyaráz. A rengeteg rö-
vidítésből 5320 anyanyelvünkből ered, 
csak jó ezerrel marad mögöttük az an-
gol nyelv szülötte, s még 14 nyelv osz-
tozik a többin. Csaknem hetven szak-
területről gyűjtötték össze az enciklo-
pédiában található rövidítéseket, s ez 
azért is fontos, mert főként a különbö-
ző szakmák szövegeiben élnek velük – 
legtöbbjük az orvosi nyelvből ered, de 
ugyancsak bőséggel használ rövidítést 
a társadalmi (szervezeti, párt-, egyesü-
leti) élet is. Talán ezek sorában a leg-
gyakoribb a változás, egyre-másra új 
szerveződések alakulnak új néven, ré-
gebbiek megszűnnek, de lapokban, 
könyvekben fennmarad a nevük, s az 
„új” olvasó honnan is tudná, mit 

jelent(ett) a nevük.
Mindehhez hozzátehetjük: 

a rövidítések  tekintetében a 
teljes „névsor” már-már elér-
hetetlen, mert az élet napon-
ta hoz bennük változást. Ám 
még a „kimúlt” hátterű rövi-
dítésekből is számosat meg-
őriz az enciklopédia, mert ha 
már nincs is meg az életben, 

amire utalnak, írásban ma is megakad 
rajtuk a szemünk. Éppen ezért, köny-
vekben, szakszövegekben, akár egy 
technikai ismertetésben, használati uta-
sításban vagy vizsgálati lapon, záróje-
lentésben fennakadva valamilyen rövi-
dítésen, kisegít ez az enciklopédia.  S ha 
gyakori használata folytán e vaskos kö-
tet neve is rövidítéssé válik, akkor elég 
lesz annyit mondani, hogy keresd a 
rövencben... (Rövidítések enciklopédiája. 
2012. Tinta Könyvkiadó. 503 oldal, 
5990 forint) N. F.

 



Jóllétünk nemzetközi 
összehasonlításban

Valamely társadalom közérzete, jólléte más népekkel össze-
hasonlítva válik igazán karakteressé. A társadalmi jólét szám-
szerűsítésére, az egyes társadalmak életminőségének össze-
hasonlítására a hatvanas évek óta folynak nemzetközi kuta-
tások. Ezekre a próbálkozásokra elsősorban Amartya Sennek, 
a jóléti közgazdaságtan Nobel-díjas megújítójának munkás-
sága nyomta rá bélyegét. Közülük az egyik legismertebb és 
legrégebbi az emberi fejlődés indexe (HDI), amelyet az Egyesült 
Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDO) évről évre közzétesz 
az Emberi fejlődési jelentésében (HDR). Az alapmutató 
mellett az idők során többször változtatott és kibővített 
indexcsoport is megjelenik ezekben a jelentésekben: az 
IHDI és a GII (utóbbi a nők hátrányos megkülönbözte-
tését kifejező index, értéke a teljes egyenlőség esetén 0).

A HDI a világ országait alapvetően három dimenzió 
számbavételével hasonlítja össze; ezek az egészség, ame-
lyet a születéskor várható élettartammal, az oktatás, ame-
lyet a felnőtt írástudás és a beiskolázási arány együttesé-
vel, valamint az életszínvonal vagy jövedelem, amelyet a 
paritáson számított bruttó hazai termékkel mér. Az ösz-

szesített mutató értéke 0 és 1 között mozog, és minél fejlettebb 
egy ország, annál közelebb van a mutatója az 1-hez. Magyar-
ország az így számolt index alapján felállított négy országcsoport 

közül a legfejlettebbek közé tartozik, an-
nak 47 tagjából a 37-edik.

 Az általános elégedettséget mérő jólléti 
mutató a 2010-es jelentésben szerepelt 
először. Értéke 1 és 10 között változhat, és 
annál magasabb, minél elégedettebbek 
az adott ország lakói. Magyarország 
2012-ben mért 4,9-es értéke a legfejlet-
tebb országok csoportjában a legalacso-
nyabb volt. Az élettel való általános elé-

gedettségünk a közepesen fejlett országok (harmadik cso-
port) átlagának felelt meg. Tehát az ország objektív adottsága-
inál rosszabb annak szubjektív megítélése, ami a társadalom 
pesszimista látásmódjára utal.

A World Value Survey (Nemzetközi összehasonlító érték-
vizsgálat) a világ népességének 90 százalékára kiterjedő, mint-
egy 100 országot érintő attitűdkutatás, legutolsó (2009, 1007 
fő) magyarországi felmérését a TÁRKI végezte. Gondolko-
dásunkat jellemzi, hogy kevéssé tartjuk fontosnak a civil és 
politikai szabadságjogokat, alacsony az intézményi – különö-
sen a politikai intézmények iránti – valamint az általános biza-
lom szintje. A társadalmi szerepvállalásokkal szemben szkep-
tikusak vagyunk, legyen az politikai vagy civilmozgalmi 
részvétel. Az általános toleranciaszintünk nem túl magas, 
ugyanakkor a normaszegő magatartással szemben meglehe-
tősen megengedők vagyunk. Frusztrálnak bennünket a – 
nemzetközi összehasonlításban nem kirívóan nagy – jövedel-
mi különbségek, és elsősorban az államtól várjuk ezek mér-
séklését. Más országok polgáraihoz képest kevésbé hiszünk a 
gazdasági és társadalmi esélyegyenlőségben. 

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Magyarország 0,831 0,769 0,256
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

BeültethetW patkányvesék

A Massachusetts-i Közkórház (la-
boratóriumának kutatói bio-

technológiai eljárással mesterséges 
patkányvesét hoztak létre, amely 
mind laboratóriumi körülmények 
között, mind élő állatokba beültetve 
működött és vizeletet választott ki. 
A Nature Medicine-ben megjelent 
cikkükben a kutatók részletesen be-

számolnak módszerükről, amely re-
ményeik szerint áttörést hozhat a 
szervpótlás terén. 

Mint azt a kutatócsoport vezető-
je, Harald Ott elmondta, eljárásuk 
egyedülálló, mivel a mesterséges 
szervet patkányokból kivett, majd 
vegyi eljárásokkal minden élő sejttől 
megtisztított kollagén vázon építet-

ték ki, így az méretében és 
szerkezetében teljesen ha-
sonló az eredeti veséhez, 
és ennek köszönhetően 
ugyanolyan egyszerűen be-
ültethető, mint egy donor-
tól származó szerv. „Ameny-
nyiben az eljárás emberi mé-
retben is alkalmazható – ami-
nek elvi akadályát nem látom 
–, úgy az áttörést jelenthet a 

veseátültetésre várók gyógyításában” – 
tette hozzá a kutatásvezető.  

Az Egyesült Államokban évente 
mintegy 18 ezer veseátültetést haj-
tanak végre, és jelenleg is több mint 
100 ezren várnak megfelelő donor-
szervre. Sajnos, még a sikeres szerv-
átültetésen átesett szerencséseknek 
is életük végéig az immunrendszert 

elnyomó gyógyszereket kell szed-
niük, hogy elkerüljék a szerv kilö-
kődését, e szerek viszont gyengítik 
szervezetük általános ellenálló ké-
pességét, és egyéb mellékhatásaik is 
lehetnek.

A mesterséges szerv létrehozása 
során donorból kivett veséből in-
dultak ki, amelyből kémiai eljárással 

legősibb szakaszában itt élt, 
vadászó-gyűjtögető élet-
módot folytató közösségek 
már halakat vagy egyéb 
tengeri élőlényeket főz-
tek agyagedényeikben – 
ezt bizonyítják legalábbis 
a mintákban kimutatható 
zsírsavnyomok.

Ez azért különösen meg-
lepő, mert főtt étel marad-
ványokban a zsírsavak 
sok kal nehezebben mu-
tathatók ki, mint nyer-
sen beszáradt mintákban, 
amilyenek segítségével például a 
mai Kelet-Európa területén talált 
cseréptöredékeken a sajtkészítés 
első, mintegy 7400 évvel ezelőtti 
nyomaira vagy a mai Törökország 

Vsi konyhatechnika

A gyagedényeket az eddig feltéte-
lezettnél már évezredekkel ko-

rábban, a letelepedő (földművelő, 
állattenyésztő) legősibb civilizáció-
kat jócskán megelőzve használtak 
főzésre a japán szigetekre betelepü-
lő, vadászó-gyűjtögető életmódot 
folytató nomád ember csoportok – 
állítják brit kutatók egy, a Nature-
ben megjelent tanulmányban.

Oliver Craig, a Yorki Egyetem 
régészbiológusa és munkatársai Ja-
pán-szerte fellelhető cseréptöredé-
kekhez tapadt elszenesedett étel-
maradványok kémiai elemzéséből 
vonták le azt a következtetést, hogy 
a 15 300 – 11 200 évvel ezelőtti idő-
szakban, a kialakuló Jomon-kultúra 

Japánban feltárt, 15 ezer éves rekonstruált agyagedény 

KÉP: TOKAMACHI CITY MUSEUM

területén fejt tej 9000 évvel ezelőt-
ti maradványaira bukkantak.

Egészen az 1990-es évekig a mai 
Japán területén az agyagművesség 
legrégebbi maradványait mind-

PatkányvesébQl 
visszamaradó steril, 

kollagén váz

A vér- és vese-

sejtekkel újra 

benépesített vese 

m_ködQképes és 
beültethetQ
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össze 2300 évvel ezelőttig tudták 
visszakövetni: ekkoriban az itt 
élők már főként rizstermelést foly-
tattak. 

Az 1990-es évek elején bukkan-
tak először egy olyan nagyobb, a 
Jomon-kultúra jóval régebbi sza-
kaszához tartozó nagyobb település 
(épületek, sírok) maradványaira, 
ahol nagyszámú agyagedény-tör-
meléket is találtak. Későbbi felfede-
zések megerősítették, hogy a kelet-
ázsiai vadászó-gyűjtögető nomád 
népcsoportok már jóval korábban 
készítettek agyagedényeket, a leg-
korábbi maradvány mintegy 20 
ezer évvel ezelőtti, s a mai Kína te-
rületéről származik. Ám mostanáig 
senki sem kapcsolta össze ezeket az 
ősi agyagedényeket a főzéssel.

Craig és munkatársai szén és nit-
rogén nyomait mutatták ki összesen 
101 agyagtöredékhez tapadt anyag-
mintában, amelyek 13 Jomon-
kultúrához tartozó feltárási helyről 
származtak. A minták több mint 
háromnegyedében találtak egyér-
telműen olyan jellegzetes kémiai 
összetételt, amely mint egy ujjle-
nyomat, halak vagy egyéb tengeri 
élőlények (vízben történő) elkészí-
tésére utalt.

A kutatók remélik, rövidesen en-
gedélyt kapnak az eddig ismert leg-
régebbi, Kínában talált 20 ezer évvel 
ezelőtti agyagedény-maradványok 
vizsgálatára, hogy megállapíthassák, 
vajon ott is főzésre használták-e azo-
kat vagy csak tárolásra.

 (ScienceNews) 

 Honvédségi fejlesztések 
civilben

A Magyar Honvédség háttérintéz-
ményeiben nemcsak hadiipari, 

hanem több olyan fejlesztésen is dol-
goznak, amelyek alkalmazása a pol-
gári lakosság életét is nagymértékben 
könnyebbé teheti – Hende Csaba 
honvédelmi miniszter beszélt erről 
az Országgyűlés Innovációs és Fej-
lesztési Eseti Bizottságának ülésén a 
közelmúltban. 

A miniszter a fejlesztések két 
csoportjáról, a kizárólag hadiipari 
és az úgynevezett kettős felhasz-
nálású termékek köréről számolt 
be. A hadiipari innováció terüle-
téről egyebek között kitért arra a 
fejlesztésre, amelynek keretében 
a HM Technológiai Hivatala egy 
svéd gyártóval együttműködve 
olyan anyag létrehozásán dolgo-
zik, amelynek segítségével vadász-
repülőket, például a magyarországi 
Gripeneket egy különleges „lopa-
kodó technológiával” láthatnák el. 
A nagy hőmérsékleten radarsugár-
zást elnyelő anyagot nanotechno-
lógia alkalmazásával fejlesztik ki.

A kettős felhasználású fejleszté-
sek közül. Hende Csaba kiemelte 
például a pilóta nélküli robotre-
pülő program keretében kifejlesz-
tett drónt. Ez a robotrepülő „teljes 
egészében magyar szellemi ter-
mék, magyar műszaki talentum 
és magyar gyártás” – tette hozzá 
a miniszter, megjegyezve: mivel a 
hasonló eszközök ára a Magyar-
országon előállított termékhez 
képest 30–40 százalékkal maga-
sabb, így – szerinte – jó esély van 
arra, hogy komoly piacot találja-
nak ezeknek az eszközöknek. A 
drónok polgári felhasználási le-
hetőségeiről szólva a miniszter az 
eltűnt emberek felkutatását és a 
határellenőrzési feladatok ellátá-
sát említette.

Az ivóvíz arzénmentesítésének 
aktualitása kapcsán a tárcavezető 
a honvédség konténeres víztisz-
tító, víztározó és vízkiadó beren-
dezéséről beszélt. E berendezésből, 
amely egyedülálló szűrőtechnikájá-
nak köszönhetően az Európai Unió 
által megszabott határértéknél jóval 
alacsonyabb arzéntartalmú vizet 
bocsát ki, már majdnem ötvenet 
működtetnek országszerte.

Forrás: MTI-HM

minden élő (vagy elhalt) sejtet eltá-
volítottak, majd az így visszamaradt 
steril kollagén „burkot” népesítették 
be megfelelő sejtekkel, nevezete-
sen emberi köldökzsinórvér-sejteket 
alkalmaztak az érrendszer, illetve 
újszülött patkányokból kivett vese-
sejteket a veseszövet kiépítésére. (Az 
első lépést, azaz a donorvesék lecsu-
paszítását a kötőszöveti vázra disz-
nó- és embervesékkel is kipróbálták, 
igazolva, hogy az eljárás nagyobb 
léptékben is működik.) 

A szaporítandó sejtek megfelelő 
helyre kerülését azáltal biztosítot-
ták, hogy a vérsejteket a vesearté-
ria, a vesesejteket a húgyvezeték 
vázán keresztül juttatták a kötő-
szöveti burokba, majd az oldatok 
nyomásának szabályozásával elér-
ték, hogy a sejtek a műszerv tel-
jes térfogatában szétoszoljanak. 

Továbbtenyésztésüket 12 napon át 
bioreaktorban folytatták. Az így 
„elkészült” művesék működőké-
pességét elsőként laboratóriumi 
körülmények között ellenőrizték, 
majd miután meggyőződtek arról, 
hogy képesek vizelet kiválasztásá-
ra (bár nem annyira hatékonyan, 
mint egy egészséges patkányvese), 
sor került élő állatokba történő be-
ültetésükre is. 

A patkányokba beültetett mester-
séges vese egyelőre csupán harmadany-

nyi vizelet kivá-
lasztására képes, 
mint egy termé-
szetes egészséges 
szerv, ez azon-
ban a kutatók 
szerint feltehető-
leg annak tulaj-
donítható, hogy 
újszülött patká-
nyok még éret-
len vesesejtjeiből 
indultak ki.  

„A benépesí-
téshez alkalma-
zott sejttípusok 
jobb megválasz-
tásával és a te-

nyésztési idő esetleges meghosszabbítá-
sával reményeink szerint javíthatunk a 
teljesítményen – mondta Ott. – Az 
ideális persze az lenne, ha magából a 
szervátültetésre váró páciensből kivett 
egészséges (ős)sejtekkel népesíthetnénk 
be a vázat, s ezáltal elkerülhetnénk a 
kilökődés kockázatát.” 

(ScienceDaily) 

KÉPEK: OTT LABORATORY, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL
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 Ecuador több mint 3 mil-
lió hektár érintetlen amazonasi 
esőerdőt készül értékesíteni 

kínai olajvállalatoknak, holott a helyi őslakosok nem adták 
hozzájárulásukat az olajipari projektekhez. Jóllehet az ecua-
dori politikusok a világ minden részéről várnak befektető-
ket, a kínai vállalatok nagyon agresszívak, s egy ajánlattételi 
folyamatnak kétségkívül ők lehetnek a nyertesei, hiszen a 
távol-keleti ország energiaéhsége csillapíthatatlan.

Kritikusok szerint az államadósság jócskán befolyásolhat-
ja az ecuadori kormány számításait. Az elmúlt nyár végén 
az ország 4,6 milliárd fonttal (7 milliárd dollárral) tartozott 
Kínának, ami GDP-je több mint 10%-át jelenti. Kína olaj-
szállítások ellenében 2009-ben kezdte meg a több milliárd 

dollárra rúgó kölcsönök folyósítását Ecuadornak. A közel-
múltban pedig részt vállalt a dél-amerikai ország két leg-
nagyobb vízi energiával kapcsolatos fejlesztésében. Ecuador 
hamarosan 12,5 milliárd dollár költségvetésű olajfinomítót 
építhet kínai pénzügyi közreműködéssel. „Mivel az ecuado-
riak ennyire függnek a kínaiaktól a fejlesztéseik finanszírozását 
illetően, arra is hajlandók, hogy engedményeket tegyenek bizonyos 
területeken, amilyen például a szociális és környezetvédelmi sza-
bályozás” – fejtette ki Adam Zuckerman, a kaliforniai köz-
ponttal működő Amazon Watch szervezet környezetvédel-
mi és emberi jogi aktivistája. Az indián őslakosok csoportjai 
azt állítják, hogy a tervezett olajipari projektek tönkreten-
nék a környezetet és ezzel veszélyeztetik az ő hagyományos 
életformájukat. 

Tavaly júliusban az Amerika-közi emberi 
jogi bíróság a gazdag kulturális örökség és 
a biológiai változatosság védelme érdekében 
megtiltotta a csupán repülővel és kenuval 
megközelíthető Sarayaku, az Ecuador déli 
részén található trópusi esőerdő területén az 
olajipari fejlesztéseket. A bíróság azt is elren-
delte, hogy a kormányok kérjék az őslakos 
csoportok „szabad, előzetes és megfelelő 
információn alapuló hozzájárulását”, mie-
lőtt a területeiken olajipari tevékenységről 
döntenének. „Ezúttal a kormányzat, miközben 
kiárusítja a földjeinket, nem kérte ki a vélemé-
nyünket, és éppen azért tartjuk fontosnak elmon-
dani a nagybefektetőknek, hogy nem engedtük 
meg a földünk kizsákmányolását” – mondta 
egy riportban az ecuadori shuar népcsoport 
egyik női vezetője. 

(www.greenfo.hu)
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ECUADOR KIÁRUSÍTJA AMAZÓNIÁT

Jól úszó theropodák

Egy nemzetközi kutatócsoport 
újabb meggyőző bizonyítékot ta-

lált arra, hogy némely dinoszauru-
szok ügyesen és kitartóan tudtak 
úszni. 

A csoport, amelynek munkájá-
ban részt vett Scott Persons, a ka-
nadai Albertai Egyetem kutató-
ja, számtalan, a kréta időszakból 
fennmaradt megkövesedett láb-
nyomra bukkant egy kínai folyó 
medrében, amely hajdan a dino-
szauruszok egyik fontos vonulási 
útvonalába esett. A lábnyomok 
többsége könnyen azonosítható 
dinoszauruszfajok egykori jelen-
létéről árulkodott, de ami a kuta-
tók figyelmét igazán felkeltette, az 
egy sor egymást követő karomnyom 
volt, amelyeket a hátsó lábak össze-
hangolt bal-jobb váltogatásával járó 
„taposó” mozgása hagyhatott maga 
után. A vizet kitartóan taposó állat 

eközben éppen csak a karmai hegyé-
vel érintette a folyó medrét. 

„Egy, a szárazföldön két lábon járó, 
a folyóban jól úszó dinoszaurusz hagy-
hatott ilyen nyomokat” – mondta 
Persons. 

A karomnyomok egy 15 méter 
hosszú szakaszon húzódnak, ami a 
kutatók szerint elegendő bizonyíték 
arra, hogy az állat számára megszo-

Fantáziakép az úszó theropodáról

KÉP: NATHAN E. ROGERS

kott és természetes mozgásforma 
volt az összehangolt lábváltogatás a 
vízben is. A karomnyomok méreté-
ből és a „lépések” távolságából meg-
becsülhető, hogy feltehetőleg egy 
olyan (húsevő) theropoda hagyhatta 

a nyomokat, amelynek csípőma-
gassága úgy 1 méter körül volt. 

A mederben talált egyéb 
fosszilizálódott nyomok arra utal-
nak, hogy a hajdani folyómeder több 
mint 100 millió évvel ezelőtt több-
ször kiszáradt, majd újra megtelt 
vízzel, de mindvégig a dinoszauru-
szok egyik kedvelt vonulási útvo-
nala volt, miként erről a tömérdek 
lábnyom is tanúskodik. 

A karomnyomokat hagyó úszó 
theropoda ugyan ennyiből ponto-

san nem azonosítható faj, de feltételez-
hető, hogy egy kisebb ragadozó, eset-
leg egy korai tyrannoszaurus vagy az 
ebben az időszakban e vidéken szintén 
gyakori Sinocalliopteryx lehetett.

(ScienceDaily)  

Sarayaku esQerdQje
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A Typotex Kiadó adta ki Harald Voetmann: Plinius szerint a világ cím_ 
könyvét (Science in Fiction sorozat). EbbQl kérjük ifjabb Plinius teljes 
nevét. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó 
fejtést kívánunk! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. május 7-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve szü-
letett, Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név beküldQi 
között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. Ifjabb Plinius teljes nevének elsR három eleme. 10. 
Írott formája az újság. 11. Ügynök. 12. Terület, latinul. 13. Nagy test_ 
afrikai futómadár. 14. Csalit harapdálni kezdQ. 16. Nézd! 17. Ameny-
nyiben. 18. Encián. 21. Török autók jelzése. 23. A szeretet jelképe. 24. 
Makacs ellenszegülés. 26. Egyéb. 28. Szezon. 30. Te és társaid. 31. 
Gyurkovics Tibor verse. 34. Bár. 35. ... int; aggódva figyelmeztet. 36. 
Hidrogén-...; sósav. 39. Finn egyetemi város. 41. Ajándékoz. 42. Ifjabb 
Plinius teljes nevének negyedik, utolsó eleme.

FÜGGQLEGES: 1. Team összehangolt tevékenysége. 2. Bern folyója. 
3. Rémült. 4. Világjárás. 5. Ásványi f_szer. 6. Megtekintésre érde-
mes dolog, érdekesség. 7. Középkori énekmondó. 8. Új, németül. 9. 
Angolszász hosszmérték; hüvelyk. 15. Felvigyázás, szemmel tartás. 
19. Színvonal. 20. Svéd és német autók jelzése. 22. Germán eredet_ 
férfinév. 25. Az ámítás és elvakultság istennQje a görög mitológiában. 
27. London m_vész- és szórakozónegyede. 29. A 416–359 millió évvel 

ezelQtti földtörténeti idQszak neve. 32. ... Onsager; Nobel-díjas norvég 
fizikai kémikus. 33. Svájci kanton, Lausanne a székhelye. 37. IdQszámí-
tásunk elQtt, röv. 38. Római 600-as. 40. A lutécium vegyjele.

Az Élet és Tudomány 14. számában megjelent rejtvény megfejtése: Böl-
csesség; Tehehetséggondozás; Mi az igazi siker? A megoldást bekül-
dQk között Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám cím_ könyvét 
(Typotex) nyerte: Bodor Andrea (Budapest), dr. Farkas Lajos (Buda-
pest), Pinke József (Vác), Szoták Petra (Tatabánya) és Tamaskovics 
István (Nyíregyháza). A nyerteseknek gratulálunk, 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 2013-ban: 

      2013. május 25.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. április 22.)
      2013. augusztus 10.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. július 8.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
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nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!
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A tavalyi évben 434.308.- Ft felajánlást 
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kai technikákkal készült, néhány esetben megvalósulat-
lanul maradó csomagolástervek között látható Helbing 
Ferenc, Jeges Ernő, Lukáts Kató, Darilek Harry, Kaesz 
Gyula és Kozma Lajos művei is. A tárlat október 6-ig 
várja az érdeklődőket.

Újabb ritkaságokkal, az Esterházy-grá-
nátosok hadi felszerelésének darabjaival 
gazdagodott a fraknói  vár megújult 
történeti kiállítása, amelyet április elején 
nyitottak meg.

A Győztes csaták és koronázá-
sok című tárlat Közép-Európa egyik legrégebbi, kitűnő 
állapotban fennmaradt erődjének falai között látható. Az 
Esterházy-család XVII–XIX. századi haditörténetét be-
mutató tárlat középpontjában ezúttal a gránátosok és az ő 
felszerelésükhöz tartozó, ma ritkaságszámba menő XVII. 
századi kézi üveggránátok állnak.

A fraknói fegyvertárban nagy mennyiségben fennmaradt 
üveg kézigránátok 8-10 milliméter vastag falú, üreges üveg-
gömbök. Ezeket robbanószerrel töltötték meg és használat 
előtt fa gyújtószerkezettel élesítették. A gránátokról kapták a 
nevüket az Esterházyak magánhadseregének tüzérségi kato-
nái. Gránátosnak lenni megtiszteltetést jelentett. Feladatuk 
nemcsak a katonáskodás, de a fegyvertár gondozása is volt.

A Fehérlófia bemutatójához kapcso-
lódó tárlaton a Budapest Bábszínház 
Koós Iván Galériájában ló- és 
lovasbábokat láthat a közönség Ló és 
lovas a bábművészetben címmel. 
Lovagok harci díszbe öltöztetett tü-
zes paripái, huszárok felszerszámo-
zott ménjei, pegazusok és más csodá-

latos erővel rendelkező négylábúak, bumfordi bájú pacik, 
békésen ballagó mének, kese és fakó lovak, hintót és sze-
rény kocsit húzó állatok – sokféle fajtájú, rendű, rangú és 
beosztású lovat pányváztak ki a színház tárlóiban. Az új, 
Balla Margit válogatta kiállítás a színház több korszakát 
felöleli, így akik korábban érkeznek vagy az előadás után 
még egy kis ideig maradnak a színház előcsarnokában, egy 
különleges színház- és bábtörténeti utazáson vehetnek 
részt. Olyan emblematikus produkciók bábjait láthatják a 
látogatók, mint amilyen az 1972-ben bemutatott Kodály-
mű, a Háry János volt. Ehhez az előadáshoz – amelyben 
Sinkovits Imre is közreműködött –, Bródy Vera tervezte a 
bábokat. Szintén ő jegyzi a kiállított 1978-as Diótörő-, az 
1963-as Toldi-, valamint az 1989-es Rámájána-bábokat, 
továbbá a Szentivánéji álom (1964) és A csodaszarvas népe 
(1985) figuráit is.  

A legújabb időszakból származnak az Ólomvitézek, a 
Szegény Dzsoni és Árnika, illetve a Hamuban sült mese 
(2007) bábjai, amelyeket a Budapest Bábszínház idei utolsó 
bemutatójának, A kis Mukknak a tervezője, Julia Skuratova 
jegyez. A bábok június 10-ig láthatók.

Árvízi krónika – az 
1838-as pest-budai je-
ges ár a címe annak a ki-
állításnak, ami július 13-
ig látogatható az Országos 
Széchényi Könyvtárban. 

175 éve, 1838 márciusában bekövetkezett az, amire Pest 
és Buda akkori lakói még rémálmukban sem gondoltak: 
a Csepel-szigetnél keletkezett hatalmas jégtorlasz miatt 
a március 13-ról 14-re virradó éjjel a visszaduzzasztott 
víz több méter magasan elöntötte a fővárost. Március 
15-én éjjel 11 órakor az addig mért legmagasabb vízszin-
ten, 929 cm-en tetőzött a Duna. A Belvárost átlag 203 
cm, a Ferencvárost 260 cm, a Józsefvárost 216 cm, a Te-
rézvárost 208 cm, a Lipótvárost 150 cm magas vízréteg 
borította, de volt olyan hely – a mai József körútnál –, 
ahol 380 cm magasan állott a víz! Pesten csak kisebb ki-
emelkedések maradtak vízmentesek. Ilyen volt a mai 
Erzsébet tér környéke is, ezért sokkolta az itt élőket a 
szárazon álló kétszintes Derra-ház összeomlása. Sokan 
menekültek az ár elől a házaik padlására vagy a házte-
tőkre, ott aztán a vízbe omló épülettel együtt lelték ha-
lálukat, ha későn érkezett a segítség. Az árvízi kataszt-
rófát sokan az akkor vezetett naplóikban vagy később 
született visszaemlékezéseikben örökítették meg. 

Jelen kiállítás gerincét ezek a memoárok adják, íróik a 
szemtanúk hitelességével idézik fel az eseményeket. Az 
akkori idők hősöket teremtek, az „árvízi hajós”, Wesse-
lényi Miklós tetteit többek is felidézték.

A Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár 
barokk tereiben nyíló Csomagoljam? 
című kiállítás a papír alapanyagú keres-
kedelmi csomagolás történetét mutatja 
be. A színes csomagolópapírok, áru-
címkék, nyomott mintás papírzacskók 
és dobozok formátumának és nyomdai 

dekorációjának változatait a kezdetektől az 1990-es éve-
kig követi végig a tárlat, a Kiscelli Múzeum gyűjtemé-
nyén kívül több múzeum és magángyűjtők anyagából 
válogatva. Emellett kitér a jelenkori papírcsomagolással 
kapcsolatos környezetvédelmi dilemmákra is. Egy rövid 
animációs filmben a látogatók megnézhetik a termé-
szetben lebomló papírt, és láthatnak néhány olyan „öko” 
csomagolóanyag tervet és kortárs tervezők, egyetemi 
hallgatók által megálmodott munkát, amelyek irány-
adóak lehetnek az új évezredben.

A kiállítás történeti részében a kis cégek egyedi terve-
zésű dekorációi és a nagyobb hálózatok – így a Stühmer 
vagy a Pick – teljes tárgysorozatai is szerepelnek. Mára 
elfeledett termékek emlékezetes csomagolásától kezdve 
egészen a közelmúltból még talán ismerős, a szocialista 
dizájnt képviselő darabokig különleges papíranyagokkal 
találkozhatnak a kiállításra látogatók. Az egyedi grafi-
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A bankokról és meködésükrWl
A pénzkezelés, a bankok, a pénz-
váltók működése több mint két- és 
félezer éves időszakot ölel át. A 
pénzhez kapcsolható folyamatok 
napról-napra fejlődnek, és sokszor 
ezek megértése, pénzügyeink ha-
tékony intézése nem is tűnik egy-
szerűnek.

Csak lábnyomaikat ismerjük
Hazánk területén az első dinoszauru-
szokra utaló fosszíliák lábnyomok 
voltak, melyek példányait már 47 éve 
felfedezték. A lábnyomok legújabb, 
vizsgálata új információval szolgált e 
feltehetően ragadozó dinoszauruszok 
mozgásával kapcsolatban. 

Diákok a kémia fellegvárában
A MTA Természettudományi Ku-
tatóközpont idén is megrendezi az 
AKI Kíváncsi Kémikus elnevezésű 
nyári kutatótábort középiskolások ré-
szére.  A tábor ideje alatt végzett ku-
tatómunkáról már több ízben beszá-
moltunk, ezúttal az ionos folyadékok 
készítését és felhasználását mutatják 
be maguk a részt vevő diákok.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Őfelsége hajója, a Victory

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
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tanulmányi verseny anyagát adó cikkei: 
Téltemető rovarunk

Bár Portsmouth hadikikötőjének vi-
rágkora a XIX. században véget ért, at-
tól még továbbra is az ország tengerésze-
ti központja maradt: a nagy és jelentős 
hajógyárak itt találhatók, valamint itt 
székel a Brit Királyi Haditengerészet. Itt ta-
lálhatók a világ legrégebbi, még haszná-
latban lévő tengeralattjárói is. A modern 
hadihajók mellett ragyog a HMS 
Warrior és a zászlós csatahajó, az HMS 
Victory. A királyság hajói elnevezésében 
az Őfelsége az éppen uralkodó királyra 
vagy királynőre utal (így a hímnemű His 
vagy a nőnemű Her birtokos névmás a 
rövidítés feloldása).

A HMS Victory a világ legrégebbi, 
még működőképes hadihajója, és a Kirá-
lyi Tengerészet parancsnoksága alatt álló 
Second Sea Lord zászlóshajója. A korának 
páratlan erejű és küllemű hadihajóját 
Thomas Slade tervezte: 1765-ben bocsá-
tották vízre., s 1812-ig teljesített szolgála-
tot. Fedélzetén 104 különböző kaliberű 
ágyú található, azokat 90 másodperc 
alatt tudták elsütni és újratölteni. A lő-
porraktárban 35 tonna lőport tároltak 84 
ládában. Ha meggyulladt volna, robba-
nó ereje 47 tonna TNT-vel ért volna fel. 
A ládákat mogyoróvesszővel és rézab-
roncsokkal kötötték át a szikraképződés 
megelőzésére, és nyers bőröket raktak a 
ládák közé, a súrlódási hő keletkezésének 
elkerülése végett. A raktérben a 850 fős 
legénység számára hat hónapra elegendő 
víz és élelem fért el. 

Trafalgarnál 1805. október 21-én az 
Őfelsége hajója harcképtelené tette a fran-
cia zászlóshajót, majd a Bucentaure-t, és a 
Redoutable ellen fordult. A harcban a két 
hajó olyan közel került egymáshoz, hogy 
az árbockosarakból a francia pontlövé-
szek közvetlenül lőhették a HMS Victory 
fedélzetét: így halálosan megsebesítették 
az ütközetet irányító Lord Horatio Nelson 
admirálist, ám a legénység győzelemre 
vitte a csatát. A hajót 1922-ben hozták 
be a portsmouth-i dokkba, hogy helyreál-
lítsák: V. György király 1928-ban nyitot-
ta meg a közönség számára.

             Kép és szöveg: LENNER ÁDÁM



HMS Victory
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