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Fiatal alkotók, kutatók ötleteivel találkozni mindig öröm. 
Ezt éreztem, amikor lapunk képviseletében idén is részt 
vehettem a XIX. Országos Tudományos és Technikai 
Diákalkotó Kiállítás – a TIT Kossuth Klub Egyesület által 
szervezett – miskolci döntőjének zsűrizésében. 

A verseny címe tulajdonképpen „szerénykedő”, hiszen 
nemcsak hazánkból, hanem a Kárpát-medence más or-
szágainak magyar középiskoláiból is érkeztek szép szám-
mal a versenyzők. Különösen aktívnak bizonyultak a 
vajdasági diákok és felkészítő tanáraik: Zenta vagy Sza
badka szinte kreativitási központokként mutatkoztak be 
a versengésen.

A seregszemle a maga nemében egyedülálló, hiszen 
nem kötődik konkrét tananyaghoz, tantárgyhoz, tehát 
nem tanulmányi vetélkedés. Ugyanakkor a tizenévesek 
által bemutatott alkotásoktól azt sem várják el a szerve
zők, hogy feltétlenül gyakorlati, gazdasági haszonnal 
kecsegtessenek, tehát nem is a szó klasszikus értelmében 
vett innovációs pályázat. Az OTTDK-n leginkább a tu-
dományt magát – a műszaki és természettudományokat 

Kedves Olvasónk!
mint a világ megismerésének egy szép formáját – kedve
lő fiatalok találkozhatnak hasonló érdeklődésű kortársa
ikkal.

Az ilyen, kellően tág gondolati körben mozgó pályá
zatnál nem könnyű aztán eredményt hirdetni. Idén is ki
rajzolódott a műszaki és természettudományi tematiká
jú tehetséggondozás két lehetséges útja. Az egyik a ha
gyományos, otthon, szabadidejében kísérletezgető, mo
delleket, robotokat, automata rendszereket barkácsoló 
diákoké. Ők idén olyan látványos konstrukciókkal ör
vendeztették meg a látogatókat, mint a házilag készí-
tett, vízforralóval, mini napelemekkel szemléltetett, ha
gyományos reléket kiküszöbölő fűtésrendszer, saját ke
zűleg gyártott felderítő drón, kerék nélkül haladó lépe
gető gép vagy az agyagfalú hűtőszekrény. A másik út 
pedig azoké, akik felkészült tanáraik szakmai kapcsola
tai révén a felsőoktatási vagy akadémiai kutatóműhe
lyekben töltenek el heteket, s bekapcsolódva az ott folyó 
kutatásokba, sokszor saját részterületi tudományos pub
likációra tesznek szert – már az érettségi vizsga előtt!

Egy biztos: bármelyik utat járja is egy érdeklődő diák, 
a sikeres jövőbeli pálya egyik legfontosabb alkotóeleme, 
a motiváció biztosan ott lapul a tarsolyában!

GÓZON ÁKOS 
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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: A

Minden sorban és oszlopban 
van egy kék, egy narancs és 
egy zöld figura;
minden sorban és oszlopban 
van egy „lukatlan坑, 
egy egylukú és 
egy kétlukú figura;
minden sorban és oszlopban 
van egy háttérszín: 
rózsaszín, türkiz és 
orgonaszín.

ERPSÍTÉS: T

A figura bal oldala 
tükrözQdik kétszer (180 
fokot fordul), színt vált 
(felveszi a figura jobb 
oldalának színét) és a
jobb oldalra kerül.

HAJRÁ:  

Igen. Legalább 192, 
legfeljebb 592 utazó 
volt mindhárom helyen.
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A 19. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik szám hiányzik a sorozatból? 

Melyik halacska merült el az örvényben?

Melyik illik a legkevésbé a többihez? 
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	 Kozmikus	délibáb	

A Tokiói Egyetem Kavli Fizi-
kai és Matematikai Intézetének 
(Kavli IPMU) Robert Quimby 
amerikai csillagász vezette kuta-

tócsoportja egy olyan, a látóvonalba 
eső előtérgalaxist fedezett fel, amely 
mintegy harmincszorosára növelte egy 
mögé eső (távolabbi), Ia típusú szuper-
nóva (SNIa) fényességét. Ez amellett, 
hogy első példa arra, hogy egy szuper-
nóva fényét megnöveli a gravitációs 
lencsehatás, egyúttal igazolja a csoport 
korábbi, a szóban forgó szupernóva 
szokatlan tulajdonságainak magyará-
zatára tett feltételezését. 

A felfedezésről a Science-ben közzé-
tett cikkükben a kutatók azt is meg-
mutatják, hogy a közbeeső gravitációs 
lencsék által felnagyított Ia típusú szu-
pernóvák sokkal gyakoribbak lehet-
nek, mint korábban gondolták. Segít-
ségükkel a jövőben közvetlenül lehet 
majd mérni a Világegyetem tágulásá-
nak ütemét (a Hubbleállandót). 

Az Ia típusú szupernóvarobbanások 
fényét a csillagászok régóta használják 
olyan „szabványgyertyaként”, amely-
nek segítségével a kozmikus távolságok 
és a Világegyetem tágulási üteme meg-
határozható. Ez azon alapul, hogy ezek 
a szupernóva-robbanások a mai mo-
dellek szerint olyan kettős csillagokban 
következnek be, amelyek egyik tagja 
– egy fehér törpe – olyan nagy meny-
nyiségű anyagot szív el társától, hogy 
tömege túllépi az 1,4 naptömeget (az 
úgynevezett Chandrasekharhatárt). 
Ez a kritikus tömeg egy, a Föld mé-
retének megfelelő nagyságú csillagba 
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zsúfolva, annak belsejében olyan nagy 
hőmérsékletet és nyomást hoz létre, 
melynek hatására a nukleáris fúzió 
„megszalad”, ami végül a csillag rob-
banásához vezet. Mivel a robbanás 
kezdeti feltételei lényegében azono-
sak, a robbanás abszolút fényereje is 

nagyjából azonos: a szupernóva tény-
leges luminozitása és fénygörbéjének (a 
luminozitás időbeli változásának) lefu-
tása kiszámítható. A szupernóva látszó 
fényessége viszont a távolsággal ugyan-
úgy csökken, mint bármely más fény-
forrásé (például egy gyertyáé) – ezért 
belőle a távolsága meghatározható. 

A 2010ben felfedezett PS1-10afx jelű 
szupernóva azonban – úgy tűnt – né-
mileg „kilógott a sorból”: spektruma 
és fénygörbéje ugyan megfelelt az Ia 
típusnak, de csúcsfényessége mintegy 
30szorosa volt az elvárhatónak. Ez az 
eltérés különféle elméleti spekulációkra 
vezetett – köztük némelyek alapvetően 
új típusú „szuperfényes” szupernóvák 
létezését feltételezték. „A PS1-10afx 
szinte minden szempontból úgy viselkedett, 
mint egy Ia típusú szupernóva – magya-
rázta Quimby –, egyedül a fényessége 
tűnt az elvárható érték sokszorosának.” 

Az Ia típusú szupernóvák elméleti 
modelljét az elmúlt három évtizedben 

Egy közbeesQ galaxis gravitációs lencsehatása által keltett illúziók keletkezésének elvi vázlata

A Keck-I spektrográfja által megfigyelt teljes spektrumban az oxigén jellegzetes színképvonalai 
kétféle vöröseltolódást mutatnak

A kétféle eltolódás keletkezésének elvi vázlata: a megfigyelt teljes spektrum két eltérQ távolságba 
esQ (eltérQ vöröseltolódású) objektum fényének összege (KÉPEK: KAVLI IPMU)
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pelnek még az ausztrál Vee Speers, az 
amerikai Joel-Peter Witkin, valamint a 
90 éves svéd Lennart Nilsson alkotásai. 
Lennart Nilsson a világ egyik leghí-
resebb fotográfusa. Ő volt az első, aki 
különleges technikával készített képso-
rozatokat az embriókról. Ezek a képek 
először mutatták meg, hogyan néznek 
ki a még meg nem született emberek, 
milyen gesztusaik vannak, hogyan 
szopják az ujjukat az anyaméhben a 
néhány hónapos babák, miképpen al-
szanak és mosolyognak. A stockholmi 
fotóművészeti múzeumot egy testvér-
pár, Per és Jan Broman alapította.  Per 
Broman maga is fotóművész. 

A Táncmúzeum ugyancsak na-
gyon népszerű. Az egyik legfor-
galmasabb belvárosi utcában, a 

Drot tn i n ggat anon 
lévő épületben, a vi-
lág szinte minden hí-
res táncosáról láthatók 
fotók, tárgyi emlékek, 
dokumentumok, jel-
mezek, tánccipők. A 
kávézójába és az üzle-
tébe azok is szívesen 
ellátogatnak, akik már 
látták az aktuális ki-

állítást, de bejönnek nézelődni. Az 
üzletben a tánccal összefüggő ízlé-
ses, esztétikus tárgyak kaphatók, a 
képeslapoktól a selyemsálakig. 

A Gustavsbergben lévő Porcelán-
múzeum egy hajdan híres és jelentős 
mennyiségű porcelánt gyártó üzem-
ben kapott helyet, Stockholm egyik 
külső kerületében. A múzeumot 
körbeveszik a híres formatervezési 
boltok. A komplexum étteremmel, 
parkkal, saját hajókikötővel egészül 
ki. Népszerű családi kirándulási cél-
pont hétvégeken.

ELEK LENKE

elég alaposan kidolgozták ahhoz, hogy 
nyilvánvaló legyen: a modell mecha-
nizmusa alapján nincs mód arra, hogy 
a robbanás abszolút fényessége számot-
tevő mértékben növekedjen. 

„Találtunk azonban egy másik lehetséges 
magyarázatot – mondta Marcus Werner, 
a Kavli IPMU fizikusa, a cikk egyik 
társszerzője –, amely nem igényelt újabb 
feltételezéseket, csupán a régebbiek fel-
frissítését. Eszerint, ha az előtérben egy 
nagyobb tömegű galaxis gravitációs len-
cseként működik, az felerősítheti a háttér-
szupernóva fényerejét.” 

Így már „csupán” az volt a kérdés, 
vane ilyen, a látóvonalba eső galaxis, 
s ha igen, mekkora a tömege és hol he-
lyezkedhet el, hogy éppen a látott illú-
ziót hozza létre? 

2013 szeptemberében a csoport a ha-
waii 10 méteres KeckI nevű távcső 7 
órányi megfigyelésével elegendő ada-
tot gyűjtött össze ahhoz, hogy a szu-
pernóvának a felvételeken viszonylag 
fényes vendéglátó galaxisának a fényé-
től elkülönítsék a közbeeső – s korábban 
észrevétlenül maradt – előtérgalaxis 
halványabb fényét, amelynek a tömege 
azonban az elemzés szerint éppen ele-
gendő a PS110afx extrém kifényese-
désének magyarázatához. 

A most alkalmazott eljárás mintájára 
a jövőben a közbeeső galaxisok által 
felerősített fényességű Ia típusú szu-
pernóvák esetében a csillagászoknak 
módjukban áll majd rákeresni az illú-
ziót létrehozó galaxisra, amelynek a 
spektruma – mivel hozzánk közelebb 
esik – kisebb vöröseltolódású, mint a 
távolabbi szupernóváé. „A mostani fel-
fedezés alapján a korábbi adatbázisokat is 
érdemes lesz újravizsgálni, számos kisebb-
nagyobb eltérésre magyarázattal szolgálhat 
egy-egy közbeeső galaxis lencsehatása” – 
tette hozzá Masamune Oguri, a Tokiói 
Egyetem elméleti fizikusa.

A gravitációs lencsehatás által keltett 
másik gyakori illúzió a távolabbi objek-
tum képének megkétszerezése, illetve 
sokszorozása, ami abból adódik, hogy 
a képe(ke)t a közbeeső galaxis(ok) által 
elgörbített fénysugárnak az egyenes 
vonalú meghosszabbításában látjuk 
az égbolton. „Ezekben az esetekben az 
egyes képeket adó fénysugarak eltérő utakat 
futnak be, ezért beérkezési idejük között 
mérhető eltolódás van, ennek révén pedig 
közvetlenül összevethetjük a Világegyetem 
tágulásának ütemét két eltérő időpontban 
(a távolabbi, illetve a közbeeső objektum 
távolságában)” – mondta Quimby.
Forrás: http://www.ipmu.jp/node/1865

	 Svéd	múzeumi	paletta

A stockholmi közgyűjtemények 
és kiállítóhelyek közül számos 
alakult át vagy újul meg a kö
zeljövőben. Ezek sorában a Nobel 
Múzeum a leghíresebb, amelyet 
szinte kötelező meglátogatni. A 
patinás intézmény költözés előtt 

áll: a Nemzeti Múzeum közelében 
lesz az új otthona. 2018ra lesz kész 
a sárgarézzel bevont épület, amelyet 
Nobel Centernek fognak nevezni. 
A tervezést a David Chipperfield 
Architects Berlin nevű építészeti cég 
nyerte el pályamunkájával. 

A legtöbb turista azonban tavaly a 
nemrég megnyílt ABBA Múzeumra 
volt kíváncsi.  

A Stockholm szívében 
lévő nagy városi parkban, a 
Djurgardenben lévő múzeum-
ban a világ egyik legnépsze-
rűbb popzenei együttes tagjai-
nak régi színpadi ruhái, hang-
szerei, hajdani koncertplakátjai 
kapnak helyet. Ám nemcsak  
a zenekar relikviáira építenek, 
hanem egy több évtizedet átfo-
gó, pop- és beattörténeti pano-
rámát nyújtanak. Meghallgat-
hatók itt az elmúlt évtizedek 
nagy slágerei, beleértve a své-
dek által kedvelt Eurovíziós Dalfesz-
tivál számait is. Az intézmény interak-
tív: a holografikus, háromdimenziós, 
bábszerűen kivitelezett „énekesek” 
mellé fel lehet menni a színpadra és „ve-
lük” együtt, mikrofonba énekelni. Már 
az első évben meghaladta a látogatók 
száma a félmilliót, akik között nagy 
számban voltak oroszok és japánok.

A Fotografiska nevű gyűjtemény 
néhány éve nyílt. A megnyitáskor a 
világ egyik leghíresebb élő fotómű-
vésze, az amerikai Annie Leibovitz 
műveiből láthattak a nézők tárlatot. 
De az állandó gyűjteményben szere-
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Az 1960as év fő feladata a terü-
let feltárása lett, melynek ered-
ményeként előkerült a csatá-

ban elesettek első két tömegsírja. Ezek 
környékét mintegy 400 méter hosszú, 
80 centiméter széles kutatóárokkal 
vizsgálták át 1 méteres mélységig. Mi-
vel további sírok és a csatához köthető 
tárgyi anyag nem került elő, Papp 
László a magyar tábor őreivel és tábori 
szolgákkal azonosította az elesetteket.

Elszalasztott	lehetWség
Csak a sírok felső rétege került kibontás-
ra, a sírgödrök mélységét és alakját me-
rőleges árkokkal vizsgálták. A feltáráson 
jelen volt Bartucz Lajos antropológus 
professzor is, aki 1908ban a kiskunhala-
si kuruc tömegsírban talált maradvá-
nyok vizsgálatát elvégezte. Akkoriban ő 
volt hazánkban az egyetlen szakember, 
aki csatában elesett katonák maradvá-
nyait tartalmazó tömegsír vizsgálatában 
gyakorlattal rendelkezett, mivel azt 
megelőzően nem volt ilyen feltárás Ma-
gyarországon. (Az európai régészetben 
addig csak egy esetben, 1905–30 között 
folyt a svédországi Wisbyben hasonló 
kutatás, ahol Bengt Thordeman rendkí-
vüli alapossággal tárt fel három tömeg-
sírt, melyekben az 1361es csata áldozatai 
pihentek.)

1960ban a sátorhelyi lucernásban a 
sors felkínálta ezt a lehetőséget Papp 
Lászlónak is, aki nem élt vele. Ő a csa-
tateret, a harc nyomait kereste és nem 
akart éveket tölteni a sírok aprólékos 
feltárásával. A letisztított sírfelszínen 
heverő csontokat megszemlélve, Bar-
tucz professzor tett néhány megállapí-
tást a fegyverek ütötte sebekre vonat-

A  M O H Á C S I  TÖ R T É N E L M I  E M L É K H E LY  TÖ M E G S Í R J A I

A	HVSÖKET	MÉLTÓ	
MÓDON	KELL	ELTEMETNI
Papp	László,	 a	 pécsi	 Janus	Pannonius	Múzeum	 régésze	1959-ben	kutatásokat	 kezdett	 a	mohácsi	
síkon,	azzal	a	céllal,	hogy	az	1526.	évi	–	tragikus	kimenetele	–	csata	nyomait	megtalálja	és	feltárja.	
1960.	április	6-án	a	Sátorhelyi	Állami	Gazdaság	által	biztosított	lovas	kocsival	indult	terepbejárásra.	
Útközben	Koller	Márton	fogatostól	megtudta,	hogy	a	Fekete	kapu	és	Sátorhely	közötti	erWdítési	mun-
kák	során	az	1950-es	években	sok	embercsontot	hozott	felszínre	az	árokásó	gép.	Azonnal	az	említett	
helyre	siettek,	ahol	a	visszatemetett	lövészárok	vonalában	még	jól	látszottak	a	kiszórt	csontok.	

kozóan, de ezen túl nem terjedt az ant-
ropológiai vizsgálat. Ez körülbelül any-
nyira volt eredményes, mint amikor 
egy belgyógyásznak pusztán a beteg 
szemrevételezése alapján kell felállítani 
a diagnózist. 

A tömegsírokat azután visszatemet-
ték és a következő években a mohácsi 
sík más részein folytatódtak a régészeti 
kutatások, de az összecsapás helyszínét, 
a csata „belső küzdőterét” nem sike-
rült azonosítani. Eközben a környék 
állami és társadalmi szervei több fó-
rumon is javaslatot tettek a sírok em-
lékművel való megjelölésére. Tisztá-
ban voltak a felfedezés jelentőségével, 
hiszen Mohácson a megelőző évtize-
dekben számos, a csatával kapcsolatos 
emlékhely került kiala-
kításra – II. Lajosem-
lékmű a Cselepataknál, 
Csatatéri emlékkápolna 
–, azonban a sírok jelen-
tették az első valós emlé-
két a gyászos vereségnek. 

Végül a csata 450. év-
fordulója (1976) közeled-
tével megélénkülő ér-
deklődés meghozta a 
szükséges támogatást. 
Elkészült az emlékhely 
terve, melynek közép-
pontjában az 1960ban 
előkerült két tömegsír 
állt. A legfontosabb ele-
me egy 30 méter átmé-
rőjű lapos kiemelkedés, 

mely megőrizte az eredeti talajszintet. 
Körülötte 25 méteres sávban talajgya-
luval eltávolították a felső, 100 centi-
méteres földréteget, és így jött létre a 
tömegsírok fölötti sírhalom. Nagyon 
szép jelképe ez az utókor kegyeletének, 
hiszen a hősök sírjait már az ókorban is 
földhalommal jelölték. A mohácsi csa-
tában elesett katonák fölé azonban 
senki nem emelt halmot, de a marad-
ványokra szórt földből is halom lesz, 
ha körülötte a talajt elhordjuk.

A belső kört egy 150 méter átmérőjű, 
lépcsőzetesen mélyülő amfiteátrum 
veszi körül, amit tiszafa és mogyoró-
sövény övez. Ez a sírkert, melybe a 
művészek által készített sírjelek kerül-
tek. Az út felé eső oldalon van a bejá-

A II. számú tömegsír  

– a bal alsó részen látszik  

a lövészárok-beásás nyoma
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tömegsírok előkerülésével 
felborult az emlékhely ere-

deti koncepciója, eltűnt a szimmetria és 
a körök szépen kidolgozott szimboliká-
ja. Ezt felismerve el kellett volna fogad-
ni a tényt, hogy a sírkert amfiteátrum-
szerű kialakítása elvesztette az aktuali-
tását és az egész terület alapos átvizsgá-
lására lenne szükség, hogy kiderüljön, 
nincseneke ott további sírok. Sajnos ez 
nem történt meg, ezért a sírkertben jár-
va nem tudhatjuk, mikor taposunk ép-
pen az elesettek csontjain.

Akkoriban az építkezésre látogatók 
közül többeknek feltűnhetett a visszás-
ság és közülük Kiss Károly a sajtóban is 

hangot adott nézeteinek. Véleménye 
szerint: (az emlékhelyre) „szánt nehéz 
pénzek töredékéből föl lehetne tárni a csata-
mezőt. S a meglelt tetemeket – tudományos 
igényű antropológiai vizsgálat után – igenis 
méltó módon végső nyughelyre kell helyez-
ni, ahol egyszerű jel hirdesse emléküket”.

A válasz Ecsedy István régésztől érke-
zett, aki felhívta a figyelmet arra, hogy 
a csatatér feltárása régészeti módsze-
rekkel irreálisan nagy munka lenne – 
amivel teljes mértékben egyet kell érte-
nünk. Azonban az antropológiai vizs-
gálatok szükségességéről és a kegyelet-
ről vallott nézetei erősen vitathatók: „A 
tömegsírokban lévő csontvázak részletes 
embertani vizsgálatára nincs lehetőség. Ak-
kor sem lenne, ha a tudományos vizsgálat 
az antropológia számára fontosnak minő-
sülne, mert ebben az esetben a hazáért éle-
tüket áldozó hősök iránti kegyelet parancsa 
minden egyéb szempontnál erősebb. Nem 
bolygatjuk meg, nem szedjük szét és nem 
lajstromozzuk az elesettek földi maradvá-
nyait, nem kezeljük vizsgálati anyagként.”

Meglepő vélemény. Azt, hogy 
volte lehetőség a vizsgálatra, és 
hogy az antropológia számára mi a 
fontos, valószínűleg Bartucz pro-
fesszor és K. Zoffmann Zsuzsanna ké-
pes lett volna eldönteni, akik valószínű-
leg nem azért vettek részt a feltáráson, 
hogy azután csak úgy nézegessék a 
csontokat, mint a gyerekek a bolt ki-
rakatában a játékokat. A vizsgálat 
egyébként nem az antropológiának 
lett volna fontos, hanem a történettu-

rat, ahol a megtört boltívű 
csontkapu fogadta a láto-
gatót, aki a föld alá süllyesztett átriu-
mon keresztül juthatott ide és róhatta 
le kegyeletét az elesettek előtt. Igazán 
méltóságteljes kompozíció.

Felborult	koncepció
1975ben elkezdődött az emlékhely ki-
építése. Az MTA Régészeti Bizottsága 
előírta a folyamatos régészeti felügye-
letet a munkák során, ugyanis számí-
tani lehetett a csatához kapcsolódó tár-
gyak előkerülésére. Ilyen nem történt 
– leszámítva az út menti árokból elő-
került töredékes kardot –, azonban a 
belső kör lemélyítése során kettő, a víz-
vezeték árkának kiásása során pedig 
egy újabb tömegsírt találtak. Maráz 
Borbála, a felügyelettel megbízott ré-
gész végezte el a sírok feltárását, ami 
módszertanilag annyiban jelentett to-
vábblépést a korábbihoz képest, hogy 
nemcsak a felső réteg került letisztítás-
ra, hanem a csontvázak tömbjét telje-
sen körbebontották. Ezzel tökéletesen 
előkészítették a csontvázak kiemelését, 
de csak a csontvázrétegek számának 
meghatározására került sor és a feltárá-
son jelen lévő K. Zoffmann Zsuzsan-
na antropológus a szabad szemmel lát-
ható maradványokon végzett megfi-
gyeléseket.

Az évfordulónak köszönhetően a sors 
ismét felkínálta a lehetőséget, hogy 
nemzetközi viszonylatban is figyelem-
re méltó kutatási eredményeket mutat-
hasson föl a magyar régészet és antro-
pológia, de senki nem élt vele. Az újabb 

A III. számú  

tömegsír

A Mohácsi Történelmi Emlékhely sírkertje: pirossal a tömegsírok, sárgával az 1950-es években  

ásott lövészárkok, fehérrel a kutatóárkokkal átvizsgált terület
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módszert is. Mivel ismerjük a sírkert 
területén a feltárt tömegsírok, a Papp 
László által ásatott kutatóárkok és az 
1950es évek lövészárkainak a helyét, 
ha ezeken kívül jelentkezik beásás 
nyoma, akkor az akár tömegsír is le-
het. A kétféle módszer együttes al-
kalmazásával tovább növelhető a 
vizsgálat eredményessége.

A sírkert kör alakú területén gond 
nélkül elvégezhetők a mérések, hiszen 
a kopjafákat leszámítva más nem aka-
dályozza a munkát. Az alapterülete 
17 600 m², melyből a feltárt sírok, a ku-
tatóárkok és a lemélyített belső gyűrű 
területét – mivel ezeken a helyeken 
már nem számíthatunk újabb sírokra – 
levonva még mindig marad közel 
10 000 m² nem kutatott terület.  

A munka célja, hogy megbizonyo-
sodjunk arról, vannake további tö-
megsírok a területen. Ennek megfele-
lően, ha nem sikerül újabbakat találni, 
az is fontos eredmény. Másrészt, talán 
sikerül tisztázni a sírgödrök eredeti 
funkcióját, ugyanis az alakjuk és elhe-
lyezkedésük alapján gyanítható, hogy 
eredetileg valamilyen védelmi létesít-
ménynek készültek. Véleményem sze-
rint itt húzódott a balszárny vonala. Az 
I., II. és V. számú tömegsír az ágyúk 
elé ásott árok lehetett. A csata idején a 
puskás gyalogság a sáncolás mögé állí-
tott ágyúk előtti 1,5 méter mély árkok-
ba húzódott és onnan fedezte a lövege-
ket. A III. és IV. számú tömegsírok ki-
sebb gödreire az 1525ben lezajlott 
páviai csatában találunk párhuzamot. 
Itt a sáncok elé ásott gödrökbe telepí-
tettek puskásokat, akik képesek voltak 
oldalazó tűzzel lefogni az előterepet. 
Az I. és II. sírok által kirajzolt árok-
rendszernek elvileg keleti irányban 

dománynak, mint arra K. Zoffmann 
Zsuzsanna is felhívta a figyelmet a 
vizsgálati eredményeiről szóló, közel 
100 oldalas tanulmányában. 

A kegyeleti szempontokat figyelem-
be véve, ha elfogadjuk a fenti gondola-
tokat, akkor be kellene fejezni a teme-
tőfeltárásokat, hiszen fölöttébb kegye-
letsértő magyar őseink csontjait múze-
umi raktárakban tárolni vagy 
kiállításokon mutogatni.

Joggal feltételezhetjük, hogy a fenti 
érvek nem a tudomány érdekeit szol-
gálták, hanem sokkal inkább az em-
lékhely időre történő befejezésének út-
jába gördített akadályt kívánták semle-
gesíteni. Kár volt a politika szekerét 
tolni, hiszen a tudomány részéről törté-
nő erőteljesebb fellépéssel talán el lehe-
tett volna érni, hogy az emlékpark, de 
legalább a sírkert területén a felső talaj-
réteget eltávolítva, tisztázni lehessen a 
tömegsírok valós számát. Ez egyéb-
ként sem zavarta volna a gótikus kapu 
és az átrium megépítését.

Sajnos ez a lehetőség elmúlt. Az ava-
tás óta eltelt 38 év alatt a betelepített 
növényzet megerősödött és egy szép 
emlékpark növekedett a síkon. Ennek 
elpusztítására, legyalulására semmilyen 
tudományos cél nem jogosíthat fel. 
Szerencsére a kutatási módszerek is fej-
lődtek és ma már nem kell feldúlni a 
területet ahhoz, hogy újabb sírokat ke-
ressünk.

Új	vizsgálatok
2013. december 14én Bertók Gábor 
régészgeofizikus és Simon Béla 
régésztechnikus talajradarral vizsgálta 
az I. és II. számú tömegsírok területét. 
A méréssel arról szerettünk volna 
megbizonyosodni, hogy a műszer jól 
felismerhetően képese jelezni a mély-
ben rejtőző csontmaradványokat. Ez si-
került, tehát bízhatunk abban, hogy a 
sírkert növényzettel nem fedett részein 
is megtalálhatjuk az esetleges tömegsí-
rokat. 

A másik alkalmazható módszer a 
magnetométeres mérés, ami képes ki-
mutatni azokat a helyeket, ahol jelentő-
sebb talajmozgatás, beásások történtek. 
Ez a már feltárt tömegsírok esetében 
nem alkalmas referenciamérésekre, hi-
szen a talajmunkák eltüntették a sírt 
jelző eredeti mágneses nyomokat. Eze-
ken a helyeken az ásatás nyomait, nem 
pedig a sírt mutatja a mérés. Ellenben 
kizárásos alapon használhatjuk ezt a 

folytatódni kellene. Erre következtet-
hetett Papp László is, amikor ezt a terü-
letet több, 80 cm széles és 100 cm mély 
kutatóárokkal vizsgálta át. Mivel újabb 
tömegsírok felfedezése volt a cél, nem 
zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a 
sáncárkok nyomait észlelték, de mivel 
nem voltak bennük csontmaradvá-
nyok, nem kaptak elég figyelmet. A 
területen ugyanis több gödör lehetett, 
mint amennyibe temettek. Minden-
esetre egy nagyobb területre kiterjedő 
vizsgálat talán segítene tisztázni az ár-
kok és gödrök eredeti funkcióját.

Ez persze csak a kutatás első fázisa 
lenne. A legfontosabb feladat ismét fel-
tárni a tömegsírokat és elvégezni a ma-
radványok antropológiai vizsgálatát. 
Ma már nem lehet kérdéses, hogy szük-
ség vane a csontvázak antropológiai 
vizsgálatára, hiszen számos nemzetközi 
példa bizonyítja, hogy a csatákban el-
esettek maradványai a hadtörténelem 
sajátos forrásának tekinthetők. A vizs-
gálatok elénk állítják a harcost, meg-
mutatva az életét és a halálának körül-
ményeit. Az 1461es towtoni csata 
helyszínén feltárt tömegsírban nyugvó 
38 katona maradványainak antropoló-
giai vizsgálata egy önálló tanulmány-
kötettel gazdagította a tudományt. 

Még 12 év van hátra a csata 500. 
évfordulójáig. Van tehát 12 eszten-
dőnk, hogy elvégezzük azt, amit a 
450. évfordulón elmulasztottunk, 
évről évre egyegy újabb tömegsírt 
feltárva elvégezni a szükséges vizsgá-
latokat. Végül – helyreállítva az em-
lékhely eredeti szimbolikáját – a sír-
kert közepén kialakított osszáriumban 
kellene a hősöket méltó módon nyu-
galomra helyezni. 

NÉGYESI LAJOS

Az 1525-ös páviai csatában a puskás gyalogságnak ásott gödrök ábrázolása  

egy korabeli falikárpiton
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Jut eszembe...
AUREA PRIMA SATA EST...

Jaj de régen, van már 65 éve, hogy Ovidiust bif-
láztuk esténként. Akkoriban még volt memori-
ter, melyért nem lelkesedtünk különösképpen, de 

belátom, hasznos volt.
Persze már nem tudok latinul, de a rend kedvéért: 

„S lett legelőbb az aranykorszak…” (Ovidius: Átváltozá-
sok, Devecseri Gábor fordítása).

Ekkor hallottam először az aranykorról, amelyről ma 
már tudom, mikor volt. A késői neolitikumban, mintegy 
6000–4000 évvel ezelőtt, amikor preurbánus kultúrákról 
beszélhetünk a mai Alföldön, Dunántúlon. Olyan társa
dalmi, gazdasági fellendülés állt be, mely összefogva 
a mozaikkultúrákat, létrehozta az Al
földön a Tiszai kultúrát, a Dunántú
lon pedig a Lengyeli kultúrát.  

Elnevezésüket Tompa Ferenc pro-
fesszornak köszönhetjük, aki a múlt 
század első harmadában összefoglalta a 
hazai őskor főbb kérdéseit.

Azóta mérhetetlenül többet tudunk, 
köszönve Banner János professzorom-
nak és tanítványainak, illetve a hatal-
mas, új ásatási anyagnak.

A települések, kisebb-nagyobb ke-
reskedelmi, vallási központok hosz-

szú időn át használatban voltak. Megtaláljuk a papok, 
főnökök hatalmát jelző tárgyakat, jelenségeket. 

Íme például egy közülük. A központokat mély árok 
övezte, olykor több is. Egy 200 méter hosszú árokból mi
nimum négyszáz köbméter földet kell kibányászni, majd 
a földből töltést építeni. Tudom, hogy ez a gondolatkísér
let csak akkor lenne igazi, ha lenne teljesen feltárt árok-
rendszer, de nincs. Ha folyóméterenként négy fatörzset 
kellene kitermelni, a helyszínre szállítani, akkor 800 jó
kora fát kéne kőbaltával kivágni. Ha meggondoljuk, az 
50 x 50 méter viszonylag kis területet ölelne körbe, hány 

ház férne el benne, mekkora népességnek nyújta
na védelmet, végül, de nem utolsó

sorban, hogyan tudná a főnök 
munkára fogni az alattvalókat, 

mindennek megválaszolását az ol-
vasók fantáziájára bízom.
Ugyanez vonatkozik a fejlett ke-

reskedelemre is. Hogyan, milyen 
csereértékért szerezték be az általá-
nosan használt vörös festéket, a 

melegtengeri kagylót, melyből 
karperecet készítettek, már-

ványt, melyből gyöngyöket 
fúrtak, kész ékszert vettek, 
vagy a nyersanyagot?

Milyen volt a vallásuk? Tud
juk, hogy voltak szentélyeik, 
házi oltáraik, talán temploma-

ik is. Hitvilágukról azonban en
nél több egyelőre nem árulkodik.

A tiszai kultúra jellegzetes edény
dísze a bekarcolt meander volt. Nyu-

gati szomszédja, a Dunántúl határain 
többszörösen túlnyúló Lengyeli kultúra. 

Névadója a Tolna megyei Lengyel nevű település, ahol 
egykor Wosinszki Mór apátplébános is szolgált és az el
ső ásatásokat végezte a XIX. század utolsó évtizedeiben.

A kultúra gyökereit a megelőző vonaldíszes népesség
ben vélik megtalálni, mely jelentős déli hatásokra tért át 
az edények formavilágának átalakítására és a festett dí-
szítésre. Jellemző típusa a magas, csőtalpas tál, illetve a 
gomba alakú test, a festék vörös, sárga vagy fehér.

Szerb, horvát, magyar, szlovák, lengyel, osztrák régé-
szek a kultúra életét négy nagy korszakra osztják. Tele
püléseik helyét korszakonként változtatták. A falvaik 
mellett lelt temetőikben a halottakat oldalukra fordított, 
kuporgó helyzetben, gazdag edénymelléklettel temették 
el. A hosszú életű kultúra harmadik és negyedik szaka
sza már a rézkorszak elejére, illetve közepére esik.

Mielőtt áttérünk a fémekre, a következő fejezetben azt 
nézzük át, mikor születtek az istenek.

TROGMAYER OTTÓ

A Lengyeli kultúrához tartozó 

tárgyak és edények
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Bár könyveit Vojnichként írta, 
s így is dedikált, a későbbi, 
róla íródott életrajzokban 

családneve mégis gyakran Voj-
nitsként szerepel. Rokonsága is in-
kább ez utóbbi írásmódot használta, 
s a gyászjelentésében ugyancsak így 
találjuk a nevét, így vélhetően mind 
a két írásmód helyes.

Vojnich Oszkár földbirtokos család 
sarjaként százötven éve, 1864. május 
18án született Szabadkán. Elemi is-

VO J N I C H  O S Z K Á R ,  A Z  E L F E L E D E T T  U TA Z Ó

A NAGYVILÁG 
VÁNDORA VOLT
Világutazó,	gyejtW,	múzeumok	mecénása,	 remek	 fotós,	meked-

velW	etnográfus,	vadász	és	–	nem	utolsósorban	–	kitenW	tollú	író	
volt.	 Utolsó	 nagysikere	 könyve	 halálának	 évében,	 éppen	 száz	

esztendeje	jelent	meg.	

koláit magántanulóként szülőváro
sában végezte. Pesten, a piaristákhoz 
járt középiskolába, de megbetege-
dett, s ezért Szabadkán érettségizett. 
Később, a felsőfokú iskola elvégzése 
után az állam és jogtudományok 
doktora lett. Már gyermek és ifjú-
korában jó lovas, céllövő és vívó 
volt, a sport szeretete átszőtte min-
dennapjait. Ám úgy tűnik, éltető 
eleme és legnagyobb szenvedélye 
mégis az utazás és a felfedezés volt.

Kereste	a	kalandot
Első, kalandos útjára is 
egészen fiatalon vállalko-
zott; húszévesen meg sem 
állt Afrikáig! Erről, az 
1884–85ös útjáról – az 
akkori szokás szerint – 
már naplót is vezetett. Él-
ményeiről és megfigyelé-
seiből azonban életében 
még nem született könyv, 
talán nem érezte magát 
eléggé felkészültnek a 
feladatra. Ám feltehető-
leg inkább arról van szó, 
hogy abban az időben 
több Afrikakönyv is 
megjelent, és Vojnich 
Oszkár egyszerűen nem 
akart beállni a sorba. Ké-
sőbb több ízben is járt és 
vadászott a kontinensen, 
de élményeit azután sem 
tette közkinccsé.

Következő hosszú útja 
egészen Alaszkáig veze-
tett, 1893ban. Ekkor 

már fényképezett is, az útról írott, 
még magánkiadásban megjelent 
könyvében erről így ír: „Éjszak-
Amerikáról tudomásom szerint minded-
dig nem jelent meg illusztrált magyar 
munka. Amíg érdemesebb mű e hiányt 
pótolni nem fogja, talán az én szerény 
naplójegyzeteim is tesznek némi szolgá-
latot az érdeklődőknek.”

A fényképezés épp az idő tájt vált 
egyszerűbbé, hiszen George East
man néhány évvel korábban megal-
kotta az állványt nem igénylő, hor-
dozható fényképezőgépet, majd hama-
rosan piacra dobták az első filmteker-
cset is. Ennek ellenére összes ségében 
elmondható, hogy a XIX. és XX. 
század fordulóján a fotózás nemcsak 
nehézkes, hanem költséges is volt.

A könyv – Budapesttől Sitkáig – 
pompás, aprólékos leírása Ameriká-
nak. Különösen érdekesek azok a 
részek, ahol a természet kizsákmá-
nyolásáról emlékezik meg: „A dél-
után talált gőzfűrészmalom hangja már 
messziről kiáltotta felénk: »Nem sokáig 
büszkélkedtek itt ti 200 láb magas fe-
nyők, elpusztítalak benneteket, miként 
elpusztítottam már méltó társaitokat 

Vojnich Oszkár

BudapesttQl Sitkáig – Vojnich 
Oszkár amerikai útirajza
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mészetrajzi viszonyokra is. A Vezúv 
1906. évi kitörésének nemcsak szem-
tanúja volt Lóczy Lajossal, hanem 
fotózta is azt. Az ott készült képek 
ma is egyedülálló dokumentumok. 

Talán épp a Vezúvnál tapasztalt él-
ménye miatt fölrajzi érdeklődése to-
vábbra is leginkább a tűzhányókra 
irányult, de egyre jobban érdekelték 
a korallszirtek parttípusai is. Legkö-
zelebbi, csendesóceáni útján ezeket 
is tanulmányozta, s mindeközben 
nagy számban készítette unikális fo-

tóit is a különböző tűzhányókról. Er-
ről az útjáról megjelent könyvében 
az eddigieknél jóval nagyobb szere-
pet kapott a néprajz, mivel több tu-
catnyi szigeten járt, s meglátogatta 
Ausztráliát is – százéves leírásai egy 
felettébb izgalmas, letűnt korszakot 
idéznek.

Szétszóródott	gyejtemény
Bár szülőföldjén vadászott, útjain 
sokáig nem fogott kezébe vadász-
puskát. A keletindiai szigetcsopor-
ton tett látogatása során azonban 
már igen. Ekkor például Balin lőtt 
egy tigrist. Ez különösen azért érde-
kes, mert a szigeten élő tigrisalfaj 
(amely a legkisebb volt valamennyi 
közül) azóta már kipusztult. Azt 
nem tudni, mi lett a bundájával, ám 
a felbecsülhetetlen értékű koponyát 
ma a Magyar Természettudományi 
Múzeumban őrzik.

Vojnich Oszkár később, a múlt szá-
zad tízes éveiben több nagy utazást is 
tett, afrikai látogatásai kivételével 
ezekről könyvek is születtek. Trófe-
áit és néprajzi gyűjtéseinek jelentős 
részét otthonában, Szabadkán, a 
Halasi úti kúriájában helyezte el.  A 
többit pedig – életrajzírói szerint a 
szebb, értékesebb darabokat – múze-
umoknak ajándékozta. Sok állattani 
érdekesség került a Nemzeti Múze-
umba, és számos néprajzi tárgy a 
Néprajzi Múzeumba. Arról csak sej-
téseink lehetnek, hogy mekkora le-

Észak-Amerika nagy részében«; a vé-
re fellázad az embernek, ha látja, mi-
ként döntik le ezek a csakis nyerész-
kedni akarók a természet e díszeit! 
Nincs itt semmi rendszer, a kivágott 
fát nem pótolják újjal, pénzt csinál-
nak abból, a mit a természet hosszú 
időn át művelt, és ha majd telt zsebek-
kel végig néznek a kopár hegyeken, 
nem a megbánást fog ják érezni, ha-
nem sajnálkozni fognak a felett, hogy 
nincs többé mit pusztítani!”

Vojnich Oszkár a következő két 
évtizedben több nagyszabású uta-
zást szervezett. Jellemző volt rá, 
hogy expedíciói előtt gondosan fel-
készült az adott területről, az összes 
rendelkezésére álló irodalmat vé-
gigolvasta. Így azután a naprakész 
naplójegyzetei alapján készítetett 
könyvei is roppant részletesek, és 
számos felettébb érdekes, forrásér-
tékű adatot tartalmaznak. 

Azt gondolhatnánk, amerikai útja 
után megpihent. Nos, nem így tör-
tént. Némi otthon tartózkodás után 
már Európa országaival ismerke-
dett. 1898ban például eljutott egé-
szen a Spitzbergákig. Útján annyi 
érdekességet tapasztalt, hogy tollat 
ragadt, és ismét könyvet írt. 

1904ben Oroszországba utazott, 
ahol leginkább mint műkedvelő 
geográfus tanulmányozta  a hatal-
mas országot, de már mind jobban 
odafigyelt az ott élő népekre és ter-

Filippino asszonyok a Laguna de Bay tóvidékérQl

Pihenés Ovalau-sziget bennszülöttei körében
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lasztásán keresztül egészen addig, 
hogy hány kilogrammos terhet ci-
pelhet egy teherhordó.

Az egyes állatfajokról felettébb ér-
dekes természetrajzi leírásokat is kö-
zölt. Nem beszélve arról, hogy a 
könyvet egy vadirtást ellenző, 
gentleman vadász írta, aki elítélte 
egyebek mellett a búrok délafrikai 
állatmészárlásait, az elefántok tö-
meggyilkolását és sok egyebet is. Így 
ír az első elefántja elejtése utáni érzé-
seiről: „Nagy pillanat volt ez, mégis 
amint az ős állatot előttem láttam a por-
ban heverni, szánalom fogott el, mert 
olyan könnyű hozzáférközni és egy go-
lyóval kiontani századokra teremtett 
életét! (…) Azóta jobban megismertem 
az elefántot, két hónapon át figyeltem 
Assamban (India) az emberi szolgálat-
ban hasznos óriás állatokat, és nem tu-
dom fölfogni, miként találhat vadász 
örömet az elefántöldöklésben.”

Éppen abban az esztendőben, ami-
kor e könyve napvilágot látott, lett 
ötvenesztendős Vojnich Oszkár. Af-
rikai vadászexpedíciója végeztével 
(ahol egyebek mellett bivalyt, orr-
szarvút és oroszlánt is lőtt) 
Mombasából Port Saidba hajózott. 
Lefoglalta az Eastern Hotel egész 
emeletét, majd születésnapja után 
két nappal, 1914. május 20án önke-
zével vetett véget életének. Tettének 
okát máig csak találgatják.

KOVÁCS ZSOLT

hetett a kollekció, hiszen lőtt kaffer-
bivalyt, gaúrt, elefántot, orrszarvút, 
antilopokat – talán nem tévedek, ha 
csak a nagyvadak fajszámát veszem, 
az jóval félszáz fölött van. Nagy kár, 
hogy a gyűjtemény java része elkal-
lódott vagy megsemmisült. 

Egy 1971ben megjelent írás szerint 
akkoriban a délvidéki Palicsi Állat-
kert számos trófeát őrzött Vojnich
tól, például arab nyársasantilopokét, 
addaxokét, sőt három indiai orrszar-
vú tülkét is. Ugyanitt olvasható, hogy 
a trófeák más részét a novi sadi Ter-
mészetvédelmi Intézetben és néhány 
szabadkai iskolában őrizték. A nép-
rajzi tárgyak egy része Szabadkán 
maradt, ahol a Vojnichgyűjtemény 
ma 314 darabból áll. Fényképeinek 
legnagyobb része a Magyar Nemzeti 
Múzeumhoz és a Néprajzi Múze-
umhoz került.

Hogyan	vadásszunk	 
veszélyes	vadra?

1914ben jelent meg Vojnich Oszkár 
leghíresebb könyve, a Hogyan vadász-
szunk veszélyes vadra? Ebben az ak-
kori legismertebb vadászok – Baker, 
Selous, Gerard, Oswell és társai – 
megfigyeléseit összegezte. Nem csu-
pán az egyes fajok vadászatát írta le, 
hanem sok-sok gyakorlati tanácsot is 
adott; írt a trópusi gyógyszerek ha-
tásáról és fontosságáról, foglalkozott 
az öltözködésen át a fegyver kivá-

Barátságos	kismajmok

Az oxitocin hormon hatására megvál-
tozik az újszülött rhe sus majmok szo-
ciális viselkedése: kommunikatívab-
bak lesznek, stresszszintjük csökken, 
szociális érdeklődésük nő. Azoknál a 
kismajmoknál mérték a legerősebb 
hatásokat, amelyek a legjobban imi-
tálták a kísérletvezetők arckifejezése-
it (ajakcsettintést és nyelvnyújtást) – 
vagyis a szociálisan motiváltabb 
egyedek érzékenyebbek a hormonra.

Az oxitocin az agy hipotalamusz 
nevű részében termelődik, a szülésen, 
szoptatáson túl főként fizikai kon-
taktus hatására. Csak az elmúlt évti-
zedben derült ki, hogy e hormon a 
szociális viselke-
dés szabályozá-
sában is jelentős 
szerepet tölt be.

Az agy viselke-
désszabá lyozó 
folyamatait nem 
lehet oxitocin-
in fú zióval befo-
lyásolni, mint a 
szü  lésindítást, 
mert a molekula 
nem jut át a vér
agy gáton. Sprayben belélegeztetve 
viszont bejut az agyba, és az ezzel a 
módszerrel végzett vizsgálatok sze-
rint úgy tűnik, hogy az ember eseté-
ben az oxitocinnak a társas viselke-
dés szinte minden területén szerepe 
van: ideális körülmények között 
együttérzőbbé, nagylelkűbbé, biza-
kodóbbá teszi a kísérleti alanyokat, 
javítja az érzelemfelismerő képessé-
güket, hosszabb szemkontaktusra 
készteti őket, segít leküzdeni a szo-
ciális stresszt. A hatás olykor ellen-
tétes is lehet, az oxitocin ugyanis 
valószínűleg felerősíti a társas hely-
zetekkel kapcsolatos érzelmeinket, 
legyenek azok akár pozitívak, akár 
negatívak. Sok fajnál dokumentál-
ták már, hogy az oxitocin szabályo-
zó szerepet tölt be a szociális memó-
ria, kötődés kialakulásában, de fő-
emlősök kölykeinél most igazolták 
először a hatékonyságát.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA

Tigrisvadászaton Balin



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/20  621

A csont rigid szövet, melynek 
40 százalékát víz teszi ki. 
Rugalmassága a fa rugal-

masságának a duplája, nyomási szi-
lárdsága a sárgarézével egyezik meg. 
Száraz anyagát mineralizált szervet-
len, valamint szerves anyagok alkot-
ják. A szervetlen állományt hidroxi-
apatit, kalcium- és magnézium-kar-
bonát, kova és alkáli sók teszik ki. A 
szerves rész kollagénrostokból, 
glikoproteinekből és csontsejtekből 
áll. A csontsejteknek három fajtája 
létezik: a csontépítő oszteoblasztok, 
a csont bontásáért felelős oszteo
klasz tok és az oszteociták. Az 
oszteoblasztok feladata a kollagén-
ben gazdag szerves állomány létre-
hozása, speciális fehérjék kiválasztá-
sa és a csontszövet mineralizációjá-
nak az előkészítése szervetlen anya
gok és az azok átalakulását elősegítő 

enzimek kötőszöveti állo
mányba való építésével. 
Emellett az oszteoklasztok 
működésének szabályozásá
ért is felelősek. A csontállo
mány felépítése során bizo-
nyos csontépítő sejteket tel
jesen körülzár a szerves ál-
lomány. Ezek a sejtek 
oszteocitákká alakulnak és 
a továbbiakban mechano-
receptorként érzékelik a 
csontot érő mechanikai ter
helést. Ezek az információk 
fontos szerepet töltenek be 
a csont átépülésének szabá-
lyozásában.  A táp- és ásványianyag-
forgalmukat a sok irányba elágazó 
nyúlványaik biztosítják. Az oszteo-
klasztok a csont felszínén található 
nagyméretű, sok sejtmagvú sejtek, 
amelyek a szervezetben egyedüli-

ként képesek lebontani a 
csontot, illetve az elme-
szesedett porcszövetet. 

Fel- és átépülés –
élethossziglan

A csontszövet annak el-
lenére, hogy merev, 
rendkívül szilárd szerke-
zet, mégis egy átépülni, 
megújulni képes struk-
túra. Kialakulására a 
modeling kifejezést hasz-
náljuk, ez a folyamat a 
növekedés lezárultával 
véget ér. A csontok 25 
éves kor körül érik el 

maximális tömegüket. Mivel a 
csont dinamikus átalakuláson megy 
keresztül az egész élethossz során, 
folytonos átépülésre van szüksége. 
Ennek a folyamatnak első lépése
ként az oszteoklasztok mikroszko-
pikus méretű alagutat vájnak a 
csontba, majd a keletkezett kis üre-
geket oszteoblasztok töltik ki és új 
szövetet képeznek, amelybe ezután 
ásványi anyagok rakódnak le. Ez a 
folyamat kis fókuszpontú helyeken 
megy végbe, amelyből több mint 
egymillió működik azonos időben. 
Ezt a pontosan szabályozott folya-
matot remodelingnek nevezzük, 
melynek eredményeképp a csontok 
tömegének 10 százaléka évente ki-
cserélődik. Amennyiben a reguláció 
meghibásodik, túlzott csontvesztés 
esetén csontritkulás, túlzott csont-
képződés esetén pedig márványcsont-
betegség léphet fel.

A  R E U M ATO I D  A R T R I T I S Z  K U TAT Á S A

IMMUNOLÓGIAI TÉNYEZPK 
ÉS CSONTERÓZIÓK 

A	csontszövet	számos	betegsége	vezethet	sokréte	funkcióinak	károsodásához	és	számos	más	szerv-
rendszer	megbetegedése	is	járhat	a	csontszövet	kóros	meködésével.	Így	reumatoid	artritiszben	(RA)	

a	fokozott	oszteoklaszt	aktiválódás	csonteróziók	kialakulásához	vezet,	mely	az	
ízületek	funkcionális	károsodását	okozhatja.	Cikkünkben	áttekintjük	a	csont-
szövet	felépítését,	a	csontsejtek,	köztük	kiemelten	a	csontfalósejtek	meködé-

sét	 és	 a	 csontra	 ható	 hormonokat.	A	 legújabb	 irodalmi	 adatok	és	 a	 jelenleg	 is	 folyamatban	 lévW	
kísérleteink	alapján	tárgyaljuk	az	immunrendszer	és	a	csontszövet	meködése	közötti	kapcsolatot.

Csontsejtek

Az oszteoklaszt m_ködése

oszteoblaszt

oszteocita

oszteoklaszt
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Emellett a sejtek fehérjéket bontó enzi-
meket is kibocsátanak, amelyek a szer-
ves állomány lebontásáért felelősek.

Növekedési	hormon	és	társai
A csontanyagcserét számos, a szervezet 
állapotától függő hormonális tényező is 
befolyásolja. A parathormon (PTH) a 
kalcium- és foszfátanyagcsere egyik 
kulcsfontosságú molekulája, amely a 
négy mellékpajzsmirigyben termelődik. 
A vesében csökkenti a kalcium és fokoz-
za a foszfát kiválasztását, emellett a 
csontfalósejtek felszínén is található 
PTH-receptor, amelyen keresztül a 
parathormon serkenti a sejtek aktivitását. 
1932-ben Selye János közölte az 
Endocrinology című tudományos folyó-
iratban, hogy ha nem folyamatosan ma-
gas a vér parathormon-kon cent rációja, 
hanem csak naponta egy-egy injekcióval 
idézünk elő kisebb csúcsokat, akkor nem 
csontbontás, hanem éppen ellenkezőleg, 
csontépülés következik be. 

Jelentős hatást gyakorolnak a csont 
mineralizált vázának felépítésére a 
Dvitaminból keletkező hormonok is. 

A D3vitamin vagy a bőrben 
képződik UVfény hatására, 

Sajátos	falósejtek
A csontfalósejteket Kölliker fedezte fel 
1873-ban. Az oszteoklasztok csontszö-
vetre specializálódott falósejtek, elsőd-
leges funkciójuk a csontbontás. Akár 
fél milliméteresre is megnőhetnek, így 
esetenként szabad szemmel is láthatók. 
A csontfalósejt előalakjai az osz teo
blasztokkal érintkezve tovább fejlőd-
nek, ezt a folyamatot az oszteoblasztok 
felszínén található RANKL nevű mo-
lekulának az oszteoklaszt előalakok 
felszínén kifejeződő RANKre
ceptorhoz történő kapcsolódása stimu-
lálja. Emellett egy makrofág kolónia 
stimuláló faktor nevű fehérje is szüksé-
ges a differenciálódásukhoz.  Az elő
alakoknak egyesülniük kell ahhoz, 
hogy létrehozhassák a sokmagvú óri-
ássejteket. Ehhez a lépéshez elenged-
hetetlen az integrin nevezetű sejtkötő 
receptorokon keresztüli kapcsolat.

Az oszteoklasztok feladata a csont-
bontás, ami a csontfelszín sejtjei alatt, a 
reszorpciós üregekben (Howship-
lakúnákban) jön létre. Az aktivált 
csontfalósejtek polarizált sejtek, a 
reszorpciós üreg felé néz az apikális és a 
sejtközti tér irányába a bazolaterális 
membrán. A két membrán eltérő 
funkciót lát el. Erre példa, hogy az en-
zimek apikálisan kerülnek ki a sejtből 
és a lebontott mátrixállomány 
apikálistól bazolaterális irányban halad 
keresztül a sejten.  Az apikális memb-
rán redőzötté válik, feltehetőleg a 
megnövekedett transzportaktivitás és 
szekretoros működés következtében. 
Az oszteoklasztok a csont apikális ré-
szén, a protonpumpák által létrehozott 
hidrogénionok révén alakítják ki a sa-
vas kémhatást, az ürített sósav pH-ja 
eléri a 4,5 körüli értéket. Az így létre-
hozott alacsony pH oldja a 
hidroxiapatit kristályokat. 

vagy a táplálékkal jut be a szervezetbe. 
Ezután a májban és a vesében alakul 
tovább, minek eredményeképp 
kalcitriol keletkezik. A kalcitriol fo-
kozza a bélcsatornában történő kalci-
um és foszfát felszívódását, és közvet-
len hatással van a csontok működésére 
is. A kalcium és D3-vitamin csökkent 
bevitele miatt a drasztikus fogyókúra 
növeli a csontritkulás előfordulását.

A csontanyagcserét szabályozó továb-
bi hormon a pajzsmirigyben termelődő 
kalcitonin. Közvetlenül az oszteo klasz-
tokon hatva gátolja a csontlebontást. 

Számottevő szerepe van a csont-
anyagcserében a szteroid típusú hor-
monoknak is. Az ösztrogén megaka-
dályozza a csontfalósejt előalakjainak 
érését, illetve gátolja a már érett 
oszteoklasztok csontbontását. Ennek a 
hatásnak a csökkenése okozza a meno-
pauza utáni csontritkulást. Az andro-
gén hormonok is anabolikus irányba 
tolják el a csontanyagcserét. Növelik 
a csontbontást a mellékvesében ter-
melődő, illetve gyógyszerként adott 
glükokortikoidok is. A tartós 
glükokortikoid-terápia ennek megfe-
lelően mellékhatásként oszteoporózist 
válthat ki.

Az agyalapi mirigyben termelődő 
növekedési hormon elősegíti a csont-
szövet képződését az oszteoblasztok 
proliferációjának és kollagéntermelé-
sének növelése révén, mindamellett 
az oszteoklasztok fejlődését és akti-
vációját is növeli, így stimulálva a 
remodelinget.

Hibás	meködés
Az eddigiekben említett csontépítő, le-
bontó és csontátépítő folyamatok nél-
külözhetetlenek az egészséges csont-
szerkezet kialakulásához és megtartá-

Oszteoklasztok

Egészséges és oszteoporotikus csont szövete



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/20  623

sához. Több olyan betegséget isme-
rünk, melyekben a csontszerkezet 
jelentős mértékben károsodik az emlí-
tett folyamatok valamelyikének szabá-
lyozási zavara miatt. Ilyen kórfolyama-
tok például a csontritkulás, az angolkór 
és a márványcsont-betegség. 

A leggyakrabban előforduló csont-
anyagcsere-betegség a csontritkulás. 
Az oszteoporózis a csontváz egészé-
re kiterjedő, metabolikus megbete-
gedés, amelyben a csonttömeg csök-
kenése és a szövet minőségi károso-
dása fokozott törékenységhez vezet. 
A mindennek következtében fellépő 
csonttörések típusos helyei kezdet-
ben a csigolyák, az orsócsont és a csí-
pőtáj törései. A megritkult állomá-
nyú csontban az oszteoklasztok ak-
tivitása meghaladja az oszteo blasz to-
két. Megkülönböztetünk elsődleges 
(95%) és másodlagos (5%) csontrit-
kulást. Az elsődleges csoportba tar-
tozik a már említett menopauza 
utáni oszteoporózis, amely az 
ösztrogének hiánya miatt alakulhat 
ki. A jóval ritkább másodlagos 
oszteoporózis okai lehetnek például 
a glükokortikoidok túltermelése 
Cushing-kórban vagy a kalcium- és 
D-vitamin felszívódási zavara.

Szisztémás autoimmun megbetege-
désekben (például RA-ban) a gyulla-
dásos faktorok serkentik a csontfaló-
sejteket, így vezetnek szisztémás és lo-
kális csontritkuláshoz is egyben. Az 
oszteoklasztok aktivitását a hormono-
kon kívül számos sejtkommunikáci-
óban résztvevő kis molekulasúlyú 
fehérje: a citokin szabályozza. A 
gyulladás során termelődő citokinek 
(például tumornekrózis-faktor; TNF, 
inter leukinek) stimulálják a csontfa-
lósejteket. Az oszteoklasztok fejlő-
déséhez elengedhetetlen RANK-
ligandot (RANKL), a TNF-családba 
tartozó citokint az oszteoblasztok 
mellett fehérvérsejtek is termelik. A 
RANKL megismerése szolgáltatta az 

egyik első nyilvánvaló bizonyítékot az 
immunrendszer és a csontszövet mű-
ködése közötti szoros kapcsolatra.

Az RA gyakrabban érinti a nőket, 
mint a férfiakat, számos más autoim-
mun betegséghez hasonlóan. A gyul-
ladás károsítja a porcot és a környező 
csontszövetet is. Végső soron mozgás-
korlátozottságot, fájdalmas ízületi me-
revséget okoz. Léteznek már 
gyógykészítmények, melyek mérsék-
lik a tüneteket (például TNF-
blokkolók, gyulladáscsökkentők), de 
olyan terápiát még nem sikerült talál-
ni, amely teljes mértékig megszünteti 
a betegséget. A reumatoid artritisz 
prognózisa szempontjából rendkívüli je-
lentősége van a betegség korai felismeré-
sének. Míg korábban a vérben nagy 
mennyiségben jelenlévő reumatoid fak-
tort vették figyelembe a diagnózis felál-
lításakor, ma az úgynevezett ciklikus 
citrullináltpeptid-ellenes antitesteket 
(anti-CCP) mérik, amelyek 5–10 év-
vel a betegség klinikai tünetei előtt 
megjelenhetnek. A citrullin egy ami-
nosav, mely argininből keletkezik a 
peptidil-arginil-deimináz (PAD) ne-
vű enzim segítségével. Citrullinált fe-
hérjék számos betegségben létrejöhet-
nek, viszont anti-CCP antitestek 
csak RA-ban vannak jelen. Minél 
magasabb az antitestek mennyisége, 
annál rosszabb kórjóslatú a betegség, 
súlyosabb esetben tolószékbe is kény-
szerülhetnek a betegek.

Felmerült, hogy az anti-CCP antites-
teknek szerepük lehet a betegség kór-
oktanában. Az RA kapcsán is láthat-
juk, hogy milyen fontos az immunsej-
tek és a csontsejtek közti kapcsolat. Az 
ezt a területet vizsgáló tudományág a 
csontimmunológia, amely napjainkban 
rendkívül gyorsan fejlődik. 

Kutatásunk során, mely az RA-ban 
létrejövő csontvesztés pontosabb meg-
ismerésére irányul, RA-betegségben 
szenvedő és egészséges személyeket is 
vizsgálni fogunk. Újabb adatok sze-
rint oszteoklasztok tartalmaznak 
citrulli ná ciót végző PADenzimeket 
és az anti-CCP antitestek befolyásol-
hatják a csontfalósejtek működését. 
Ezt a kérdéskört szeretnénk részlete-
sebben körüljárni. Amennyiben be-
bizonyosodik, hogy az említett anti-
testeknek szerepük van a betegség 
létrejöttében, az új terápiás lehetősé-
geket vetne fel.

MARTON NIKOLETT

A fűszerkömény

A legelterjedtebb és legkedveltebb fűsze-
rek közé tartozik, már a Biblia is említi 
nagyszerű tulajdonságait. Az ernyősvi-
rágzatúak rendjébe és a zellerfélék csa-
ládjába tartozó faj elterjedési területe a 
Földközitenger vidékétől egészen Kö-
zépÁzsiáig húzódik. Nálunk mezők, 
legelők, kaszálók gyakori növénye. A 
kétéves növény az első évben csak levele-
ket hoz, a második évben hajt virágzó 
szárat. Májustól júliusig virágzik, termé-
se júliustól szeptemberig érik. Egyéb népi 
elnevezései: konyhakömény, kemény-
mag, régikömény, hasznos kömény.

A mag illóolajat (karvon, limonén, 
karveol), flavonoidokat, fehérjét tartalmaz. 
Az erősen fűszeres ízű mag legfontosabb 
hatóanyaga az illóolajában levő karvon. A 
kömény tápanyagban rendkívül gazdag. 
A vitaminok közül az A-, B-, C- és E-vi-
tamin, ásványi anyagok és nyomelemek 
közül a kalcium, vas, magnézium, foszfor, 
cink és kálium található meg benne je-
lentősebb mennyiségben. 

A karvon illóolaj a gyomor-béltraktus 
működésére hat, serkenti a gyomor-
nedv-termelést, jótékony hatással van a 
bélflórára, továbbá tudományosan bizo-
nyított, hogy bélfertőtlenítő, baktérium 
és gombaölő hatású. A kömény termését 
fokozott bélgázképződéssel és felfúvó-
dással járó gyomorpanaszok, görcsös 
gyomor- és bélbántalmak, illetve egyéb 
emésztési panaszok kezelésére gyógyte-
ák és összetett készítmények alkotórésze-
ként használják, megszünteti a puffa-
dást, segíti az idegi eredetű szív és gyo-
morpanaszok gyógyulását. Az illóolajat 
kozmetikai készítmények (fogkrémek, 
szájvizek), illetve parfümök alkotórésze-
ként is hasznosítják. A népi gyógyászat-
ban a szoptatós kismamák számára az 
anyatej mennyiségének növelésére ajánl-
ják. Néhány kömény elrágásával enyhít-
hetjük a kellemetlen szájszagot is. 

A köménymag önmagában gyakori 
ízesítő anyaga a különféle leveseknek, 
főzelékeknek, kenyereknek, sajtoknak 
és egyéb ételeknek, továbbá a savanyú-
ságok és a savanyú káposzta elengedhe-
tetlen fűszere. A termésekből készült 
kivonatot, párlatot és illóolajat likőrök 
és pálinkák ízesítéséhez használják.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

Reumatoid artritiszes kéz 
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vették a fonalat. Köztük egy akkori 
diák, Köteles Ferenc, aki lassan do-
cens lesz nálunk. Neki nemrégiben 
jelent meg a Placebo-hatás című vi
lágszenzációs könyve. Szóval, Kö-
teles Ferenccel együtt kezdtünk 
mélyebben is foglalkozni a témá-
val. Az első néhány sikeres próbál
kozás után látszott, hogy sokkal 
több van benne, mint gondoltuk.
– Mit vizsgáltak?
– Cziboly Ádám kollégám végzett 
egy vizsgálatot, amelyben ugyan 
kisszámú beteg szerepelt, de az 
eredmények nagyon markánsak 
voltak. Ezen felbuzdulva óriási ku-
tatást terveztünk, klinikai együtt-
működésben, többszörös kontrol
lal, ahogy illik. Mintaszerűen 

megtervezett projekt 
volt, de az Országos 
Etikai Tanács nem en-
gedélyezte. Ma sem ért
jük, miért. Maradtunk 
tehát a megkezdett kí
sérleteknél, és egyértel-
műen ki tudtuk mutatni 
annak a jelentőségét, 
hogy a beadott tablettá
nak milyen a színe, az 
alakja és a fontosságát a 
szuggesztióknak, ame-
lyeket az orvos vagy a 

terapeuta ad stb. Ekkor kezdtünk 
foglalkozni azzal is, mi szerepel a 
gyógyszerek betegtájékoztatójá-
ban. Itt futottunk bele a nocebo-
hatásba. 
– Ezt alighanem kevesebben ismerik. 
– A nocebo lényegében ugyanaz, 
mint a placebo, csak ellentétes az 
előjele. Kissé leegyszerűsítve, a va
lódi hatások nélkül is jelentkező 
negatív mellékhatásokról van szó. 
A tájékoztatókban sok negatív tü-
netet sorolnak fel, ami persze kö
telező, mivel benne van mindenfé
le direktívában. 

Számos per is volt amiatt, hogy 
nem soroltak fel eleget. Mi azt ta
láltuk, hogy az egyik tájékoztató
ban nem szerepelt egy tünet, és ab
ban a kórházban, ahol kimaradt, 
ott nem is fordult elő, a többinél 
viszont igen. Így derült ki szá-
munkra is, hogy a nocebo mennyi
re izgalmas, és még inkább kell ve-
le foglalkozni. Egyébként a nocebo 
is ugyanúgy függ a tabletta színé-
től, alakjától stb., és itt sem csak 
gyógyszerekre érvényes. 

Például az Országos Sugárbiológi-
ai Intézettel (OSSKI) közösen vizs-
gáltuk a transzformátorok potenci
ális egészségkárosító hatásait. Noha 
viselkedési változások nem látszód-

– A sportpszichológiától a halálközeli 
élményekig sok mindennel foglalko-
zik. A placebo-nocebo honnan jött?
– Ádám György professzor tanítvá
nya voltam, és ma is annak vallom 
magam. Ő elsősorban a belső szervi 
érzékelési folyamatokkal foglalko-
zott, így a placebóval is. Én is ezen a 
vonalon indultam el, ebből írtam a 
kandidátusi munkámat. A lelki és a 
zsigeri működés közötti kapcsolat
rendszert vizsgálom sok-sok éve, és 
ebbe a placebo tökéletesen beleillik. 

Egy hallgatóm erről írt egy na
gyon jó szakdolgozatot, majd itt 
maradt az egyetemen doktoran-
dusznak. Később elment, de ad
digra már voltak szakdolgozók, bi-
ológusok, pszichológusok, akik fel
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PLACEBO – NOCEBO
A placebo-hatásról sokan hallhattak már, leginkább azzal 

kapcsolatban, hogy hatóanyag nélküli tabletták is hatnak, 

ha	megfelelW	körülmények	között	kapja	a	beteg.	A	kevésbé	
ismert	 nocebo	 pedig	 azokat	 a	 negatív	 mellékhatásokat	
jelenti,	amelyek	valódi	hatás	nélkül	is	jelentkeznek.	Ezeket	
a	világviszonylatban	is	kevéssé	kutatott	témákat	vizsgálják	
az	ELTE	Egészségfejlesztési	és	Sporttudományi	Intézetében.	
EzekrWl	 az	 érdekes	 jelenségekrWl	 beszélgettünk	 Bárdos	

Györggyel,	az	intézet	igazgatójával.
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doljuk, hogy lehetnek nagyon nehe-
zen megfogható, nem specifikus 
biológiai hatások, amelyekre ráépül-
het egy pszichés mechanizmus, és 
kialakulhat egy betegség. Kiderül-
het, hogy volt valami fertőzés ko-
rábban, amelynek nincs köze köz-
vetlenül a kórképhez. Ám ilyenkor 
az ember kicsit jobban figyel magá-
ra, többet aggódik, és a biológiai je-
leket, amelyek egyébként normáli-
san jelentkeznek, kórosnak címkézi. 
Ennyi elég is ahhoz, hogy kialakul-
jon egyfajta panaszmintázat. Az or-
vos persze nem tehet mást, mint 
hogy kivizsgálja. Ezzel el is fogad-
ták, mint tünetet, holott nagy része 
valójában nem az, vagy nem annak a 
tünete, aminek gondolták. Ez tehát 
egy önerősítő kör, amit az egész tár-
sadalom elfogad. Elég, ha arra uta-
lok, hogy Magyarországon mennyi-
re elterjedtek a depressziós, szoron-
gásos tünetek. 

Mi úgy gondoljuk, hogy a pszicho-
lógiai és biológiai működés nagyon 
mély, nagyon szerteágazó és változé-
kony együttműködése látszik az ilyen 
problémák hátterében. Az a jelmon-
dat lebeg előttünk, hogy úgy gyó-
gyítsunk a placebohatással, hogy ne 
kelljen placebót adni. Tehát megtalál-
ni azt a belső mechanizmust, amelyet 
aktiválni kell ahhoz, hogy a gyógyító 
folyamatok jól működjenek. 

TRUPKA ZOLTÁN

Később a placebovizsgálatokból 
„nőtt ki” a testi tudatosság vizsgála-
ta, azaz mitől függ, hogy mennyire 
vagyunk tudatában annak, mi törté-
nik a testünkkel. Olyan praxisok 
kapcsán vizsgálják, mint például a 
jóga, a Pilates, különféle harcművé-
szetek, meditáció stb. Ez is nagyon 
ígéretes kutatási irány és ezekkel is 
nagyon keveset foglalkoznak. 
– Lehet sejteni, hogy mi a placebo és 
a nocebo mechanizmusa? 
– Azt gondoljuk, van az embernek 
egy képessége, amelyet az utóbbi évez-
redekben elfelejtett vagy legalábbis el-
nyomta a szociális és kulturális fejlő-
dés. Ez az öngyógyító képesség, amely 
azon alapul, hogy nagyon magas ben-
nünk a pszichológiai erő, s ez különbö-
ző utakon aktiválható. Ugyanúgy, 
ahogy az önrontó mechanizmusok is. 
Mind a kettő erős, gyakran nem tuda-
tos pszichés kontroll alatt áll, és na-
gyon erős rá a kulturális hatás. 

Ugyanakkor ebben az a rossz, hogy 
sok jelenségre kimondják: nincs bio-
lógiai alapja, mert nem lehet megta-
lálni stb. Csakhogy mi biológusok is 
vagyunk, és bujkál bennünk a kisör-
dög. Az elektromágnesességgel kap-
csolatos kísérleteinknél kitűnt, hogy 
a patkány nem viselkedett másként, 
nem látszott rajta semmilyen beteg-
ségtünet, de amikor a sejteket néz-
tük, mindig volt valami picike elté-
rés. Emberre alkalmazva, azt gon-

tak, enyhe és átmeneti biológiai 
eltérések igen, de azt nem tud-
ni, meghaladjáke a sejtszintet.

Aztán ebből indult a modern-
kori egészségféltés vizsgálata. 
Olyan aggodalmakról van szó, 
melyeket az újfajta technika és 
technológia vált ki sokakban. 
Talán éppen a sugárzások vélt és 
valódi hatásainál látszik legjob-
ban, mennyire befolyásolja az 
embereket a kulturális és társa-
dalmi miliő, ami aztán megjele-
nik az érzékenységekben és sok-
sok szomatizációs kórképben. 
– Mondana gyakorlati példát?
– Hosszú évtizedeken keresztül 
az új gyógyszereket placebóval 
szemben tesztelték. Az egyik 
csoport az új gyógyszerből ka-
pott, a másik a placebóból, de 
nem tudták, ki melyiket kapja. 
Az volt az érdekes, hogy nem-
csak az új gyógyszereknek voltak 
mellékhatásai, hanem a placebónak 
is! Sőt, egyes antidepresszánsvizsgá-
latoknál a placebó esetében több mel-
lékhatás jelentkezett, mint a valós 
gyógyszernél. Nehéz értelmezni, 
hogy valódi hatás nélküli gyógyszer-
nél mellékhatásokat lehet érzékelni. 
Fontos megjegyezni, hogy a placebo
hatás nem csak önmagában, hanem a 
hatóanyagok hatásával együtt is je-
lentkezik, azaz a valódi gyógyszere-
ket is kíséri placebo (és nocebo) ha-
tás. Olyan is van, hogy új gyógyszert 
kezd valaki szedni, és a mellékhatá-
sok hamarabb jelentkeznek, mint a 
célhatás. Sok gyógyszer valódi hatá-
sa ugyanis csak több hét után jelent-
kezik, de már egy hét elteltével mu-
tatkoznak mellékhatások. Ezek sok-
szor kifejezetten nocebojellegűek. 

Kiderült, hogy ennek is lehet haszna 
a terápiában. A páciens a mellékhatá-
sok monitorozásával győződik meg 
arról, hogy a szer tényleg működik, 
és ennek megfelelően már úgy érzé-
keli, hogy dolgozik a gyógyszer. Ez is 
nagyon izgalmas felismerés volt, és 
rámutatott arra, hogy placebo
gyógyszert csak ott és akkor érdemes 
alkalmazni, ha az adott állapotra 
nincs specifikus készítmény, illetve 
ha biztosak vagyunk abban, hogy 
nincs a betegség mögött speciális el-
változás. Másként fogalmazva: a pla-
cebo sem csodaszer!
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A komplex evolúciós folyamatok 
laboratóriumi tanulmányozása azon-
ban hagyományos úton nehézkes, 
mert a nagyléptékű evolúciós újítások 
megjelenése ritka esemény. Az ezred
fordulón viszont új eszköztár jelent 
meg: a molekuláris biológia és a mér-
nöki megközelítés fúziójából születő 
szintetikus biológia új lehetőségeket 
nyújt ilyen folyamatok tanulmá
nyozására. A szintetikus biológia a 
hasznos cél elérése érdekében új bi
ológiai rendszerek (egyedi moleku
lák, teljes sejtek) tervezését vagy már 
létező biológiai rendszerek átterve
zését és megalkotását lehetővé tevő 
tudományág. 

A mikroorganizmusok kiválóan 
alkalmasak különböző evolúciós je
lenségek, alapfolyamatok közvetlen 
tanulmányozására, mert gyorsan 
szaporodnak, nagy a populációmé
retük és általában könnyen fenn
tarthatók. Egyszerűségük ellenére 
életfolyamataik többsége a maga
sabb rendű szervezetekéhez nagyon 
hasonló. Segítségükkel vizsgálhatók 
az elemi evolúciós lépések is, mint 
például az, hogy miként képesek új 
környezeti körülményekhez alkal
mazkodni. Ezek a vizsgálatok azon
ban csak addig képzelhetők el, míg 
a sejteket nem állítjuk túl nagy 
„életmódváltás” elé, hiszen minél 

több mutáció, elemi változás 
szükséges az új tulajdonság 
kialakulásához, annál hosz-
szabb időt vesz igénybe az 
alkalmazkodás.

Felmerül így a kérdés, va
jon nem kaphatnánke átfo
góbb képet akkor, ha nem-
csak kiragadott, elemi lépé
seket vizsgálhatnánk, ha-
nem a valódi, nagyléptékű 
evolúciós folyamatok tanul-
mányozására is lehetőség 
adódna laboratóriumi körül
mények között. Ez azonban 
csak a természetes evolúció 
felgyorsításán keresztül vá
lik lehetségessé, melyre a 
szintetikus biológia eszköz
tára kínál megoldást.

Ahhoz viszont, hogy lehe-
tőségünk adódjon az élőlény 
evolúciós folyamatának se-
bességét befolyásolni, elő
ször az evolúciós változás 

SZINTETIKUS BIOLÓGIA 
ÉS EVOLÚCIÓ KUTATÁS

Az	evolúció	szó	hallatán	sokunkban	az	évmilliók	során	végbemenW,	lassú	és	fokozatos	változás,	al-
kalmazkodás	képe	tenik	fel,	mely	Földünk	élWvilágának	mai	képét	kialakította.	Azonban	az	evolúció	
kevésbé	szembeötlW	oldalát	képviselik	azok	az	alkalmazkodási	mechanizmusok	is,	melyek	napjaink	

megannyi	égetW	problémájának	alapját	képezik.

Ilyen például az antibiotikumre
zisztens „szuperkórokozók” ki
alakulása, illetve az újabb és újabb 

vírusváltozatok megjelenése, me
lyek következtében az alkalmazott 
terápia könnyedén hatását vesztheti, 
esetenként lehetetlenné is téve a be-
teg gyógyulását. Ezek a folyamatok 
mindmind az örökítőanyagban 
megjelenő mutációs eseményekre 
épülnek, melyek az egyedek közt 
generációról generációra apró válto-
zatosságot eredményeznek. A popu
lációban így természetes változatos
ság alakul ki, melyre hatva a szelek-
ció az előnyös formák elterjedését 
eredményezi. A szelekciós hatás pe
dig könnyen lehet a kóroko
zó elpusztítására bevetett an
tibiotikum vagy az immun-
rendszert hatásos védekező 
mechanizmussal felvértező 
vakcina.

Az ilyen sejtszintű alkal
mazkodási folyamatok év
rőlévre globális méretű 
egészségügyi problémával 
fenyegetnek, így sürgetővé 
vált olyan stratégiák kidol
gozása, melyek segítségével 
az alapvető evolúciós folya
matokat laboratóriumi kö
rülmények között model
lezhetjük és tanulmányoz
hatjuk. Ebből adódóan 
nagy előnyt jelenthetne, ha 
előrejelezhetővé válna egy
egy vírus vagy kórokozó 
baktérium alkalmazkodása 
az emberi szervezethez, il-
letve a megfékezésére beve-
tett terápiához.
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mikéntjét kell feltárni. Az élőlények 
életfolyamatainak működéséhez szük
séges adatokat a DNS kódolja, mely 
generációról generációra öröklődik az 
utódsejtekbe. A sejt molekuláinak 
felépítéséhez szükséges információt 
pedig a négy építőkő, nukleotid sor
rendje határozza meg a DNS lánc
szerű molekulájában. 

A sejtszintű életfolyamatok meg
változásának képessége így az 
örökítőanyagban keresendő. Ezt a 
változást az teszi lehetővé, hogy a 
DNSt érő környezeti hatások (pél
dául UV és ionizáló sugárzás, oxi
datív szabadgyökök, mechanikai ha
tások, kémiai károsító anyagok) és a 
sejtben történő DNSmásolás, fel
dolgozás során különféle hibák ke
letkeznek, melyeket a sejt igyekszik 
kijavítani. A javítás sikertelensége 
esetén azonban a nukleotidsorrend
változás rögzül az örökítőanyagban, 
mutáció keletkezik és az utódsejtbe 
is továbböröklődhet. A mutáció pe
dig attól függően, hogy milyen ge
netikai információt érint, befolyá-
solhatja a sejt életműködésének bár
mely elemét. Ennek következtében 
a mutációk legnagyobb hányada 
semleges vagy káros hatással bír és 
csak igen kis részük jelent valódi 
előnyt az organizmus életben mara
dásában. Az evolúciós változás alapját 
mégis ezek a ritka mutációs esemé-
nyek és az ennek következtében al
kalmanként kialakuló, adott környe
zetben előnyös életfolyamatváltozások 
adják, melyek segítik az élőlényt az 
alkalmazkodásban. 

Az evolúciós változás felgyorsítá
sához így arra van szükségünk, 
hogy az előnyös mutációk kialaku
lásának gyakoriságát növeljük meg 
a sejtekben, melyhez elengedhetet
len, hogy a mutációk kialakulásá-
nak helyét és pontos típusát is befo
lyásolni tudjuk.

Néhány éve George M. Church és 
munkatársai a szintetikus biológia 
eszköztárát vetették be a probléma 
megoldása érdekében. Olyan DNS
módosítási elvvel álltak elő, mely le
hetővé tette nagyszámú célzott mu
táció létrehozását a vizsgált sejt 
örökítőanyagállományában. A 
módszert MAGEnek (Multiplex 
Automated Genome Engineering) 

nevezték el. A MAGE 
a sejt megváltoztatan
dó DNSrégióját cik
likusan újra és újra 
mesterségesen létre-
hozott, különféle mu
tációkat hordozó, rö
vid DNSdarabokkal 
„bombázza”, melyek be
épülve az örökítőanyag
ba, mesterséges mutáci-
ókat hoznak létre. 
Ezeknek a mutációk
nak pedig minden tu
lajdonságát, típusát és 
helyét is szabá lyozni lehet. Eredmé
nyeként ciklusról ciklusra egyre több 
változás halmozódik fel a sejtek 
örökítőanyagában. 

A MAGE alkalmazása azonnal 
új távlatokat nyitott meg az evo
lúcióbiológiai kutatások előtt. El
sőként vált lehetővé a mutációs 
folyamatok szabályozott úton tör
ténő, nagyléptékű befolyásolása. 
Kutatócsoportunk ezért kíváncsi 
volt arra, vajon felhasználhatóe a 
MAGEmódszer arra, hogy a ter
mészetben bekövetkező adaptáci
ós folyamatokat laboratóriumi 
körülmények között is modellez
zük. Ennek érdekében egy, az or
vostudományban széles körben 
használt baktériumölő antibioti
kum, a ciprofloxacin hatását és a 
rezisztencia kialakulását tanulmá-
nyoztuk a kólibaktérium sejtjei
ben. Ennek érdekében korábbi 
vizsgálatainkkal meghatároztuk 
azokat a fehérjéket kódoló DNS
szakaszokat, amelyeknek szerepe 
van a ciprofloxacinnak a sejtben 
kifejtett hatásában. Ezt követően 
pedig a MAGE segítségével mutá
ciókat hoztunk létre ezekben a 
DNSrégiókban. Az eredmények 
magukért beszéltek: néhány nap 
alatt sikerült olyan baktériumvál
tozatokat létrehozni és tulajdon
ságait szigorú laboratóriumi felté-
telek mellett vizsgálni, melyek 
természetes körülmények között 
csak nagyon ritkán alakulnak ki. 

A kísérlet, bár bizonyította a mód
szer hatékonyságát, újabb megol
dandó problémákat vetett fel. A 
MAGE hatékony működéséhez el
engedhetetlen volt a sejtek termé

szetes DNShibajavítási rendszeré
nek eltávolítása, mely a természetes 
úton képződő mutációk elleni vé
delmet biztosítja. Így a folyamat so
rán igen sok, káros mutáció is meg-
jelent a vizsgált sejtekben. Ennek ér
dekében egy olyan eljárást is kidol
goztunk, melynek segítségével 
kizárólagosan csak a célzott mutáci-
ók beépítésének idejére kapcsolható 
ki a DNShibajavítás, így káros mu
tációk felhalmozódásától sem kell 
tartani.

Kihasználva az elmúlt évtized 
módszertani áttörését, mely teret 
engedett az élőlények genetikai in
formációja tetszőleges és költségha
tékony módosításának, az evolúció
kutatás egy újabb paradigmaváltás elé 
került. A MAGE és egyéb nagy át
eresztő képességű módszerek haszná
latával elsőként került a kutatók ke
zébe olyan eszköz, melynek segítsé
gével nemcsak a múltbéli evolúciós 
folyamatok útvonalára következtet
hetünk, hanem a jövő folyamataiba 
is bepillantást nyerhetünk. Kutató
csoportunk ezekkel az eszközökkel 
felvértezve keresi a választ a bakte-
riális alkalmazkodás és antibioti
kum-rezisztencia kialakulásának 
sürgető kérdéseire. 

NYERGES ÁKOS

A kutatás az Európai Unió és Magyarország 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-
11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és m_ködtetése konvergencia 
program” cím_ kiemelt projekt keretei között 
valósult meg.
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Napjainkban a nyelvtudás kü-
lönösen nagy jelentőséggel 
bír: a továbbtanulás, munka-

vállalás során nélkülözhetetlen. A 
nyelvtudás megszerzése hosszadal
mas és fáradtságos folyamat, ebben 
hatékony nyelvoktató rendszerek se
gíthetnek. A tradicionális oktatási 
anyagokon (például könyveken) ala
puló nyelvtanulási folyamat tipiku
san egy előre adott témasorozaton 
vezet végig. 

A web alapú oktatási rendszerekkel 
szemben sokkal flexibilisebbek, és le
hetővé teszik az adaptív, egyénre sza
bott tanulási folyamatot, amihez a 
számítógép további pedagógiai funk
ciókat és audiovizualizációs eszközö
ket is biztosít. Egyúttal a nyelvoktatás 
folyamatának egy része kikerül az 
osztálytermekből, a diákok bárhon
nan, bármikor hozzáférhetnek ezek
hez a rendszerekhez, ami az 
okostelefonok elterjedésével még lát
ványosabban megmutatkozik. 

HELYZETKÉP ÉS EREDMÉNYEK A NYELVOKTATÁS TERÜLETÉN

OKTATÁSTÁMOGATÓ 
RENDSZEREK?

A	 felnövW	 generáció	 manapság	
tetten	 érhetW	 tanulási	 nehézsé-
gei	 mögött	 meghúzódó	 okokra	
sokan	 sokféle	 magyarázatot	
adnak,	melyek	közül	az	egyik	a	
robbanásszere	 technológiai	 fej-
lWdés	 társadalomra	 gyakorolt	
hatása:	 az	 infokommunikációs	
technológiák	felgyorsítják	a	min-
dennapjainkat	és	hihetetlen	 információmennyiséggel	árasztanak	el	bennünket.	Ennek	eredménye,	
hogy	 a	 készségek	 között	 fontos	 szerephez	 jutott	 azon	 infokommunikációs	 eszközök	 használata,	
melyeken	keresztül	a	digitalizált	információk	közvetlenül	elérhetWek.	Ugyanakkor	az	alkalmazott	ter-
mészettudományi	és	matematikai	meveltség	s	más	fontos	készségek	háttérbe	szorultak.	A	pedagó-
gia	módszertani	 innovációkkal	 és	 az	 eszköztár	 bWvítésével	 igyekszik	 lépést	 tartani,	 amihez	más	
tudományterületekrWl	is	érkezik	segítség.	Cikkünk	a	nyelvoktatásra	fókuszál,	ahol	talán	leglátványo-

sabbak	az	interdiszciplináris	eredmények.

Ezek a rendszerek 
nagyon hatékonyan 
támogatják a nyelvta-
nulást, ugyanakkor a 
tapasztalatok szerint a 
tanfolyamszerű nyelv
oktatást nem váltják 
ki, inkább kiegészítik, ezért a tanárok 
központi szerepe megmarad.

MitWl	hatékony?
A nyelvtanulás során a legfontosabb 
a diák motivációjának erősítése és 
megtartása. A jelenleg elérhető 
legújabb nyelvoktató rendszerek 
(Duolingo, Memrise, Babbel, 
Busuu, Rosetta Stone stb.) is en
nek erősítésével ( játékosan, közös
ségi alapon, jutalmazva stb.) válnak 
sikeressé és érnek el több milliós fel
használószámot. 

Ugyanakkor a motiváció megtar
tásában alapvető fontosságú, hogy a 
gyakorlásra szánt feladatok nehézsé
ge pontosan illeszkedjen a diák tu

dásszintjéhez, sem alacsonyabb (ek
kor unalmassá válhat), sem maga
sabb (ekkor kudarcélményt okoz
hat) nem lehet annál. Ezért ahhoz, 
hogy ezek a rendszerek feladat
ajánló modulja hatékonyan támo
gassa a nyelvtanulást, a diákok tu-
dásszintjének és a feladatok nehéz
ségének pontos becslésére van szük
ség. Ennek egyik elméleti 
megközelítése a valószínűségelméle
ti alapokon nyugvó modern tesztel
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paraméterbecslése kellően pontos le
gyen, természetesen nagyszámú (mini
mum 300–400) kitöltésre van szüks ég. 
A diákok tudásszintjére – a tapasztala
tok szerint – már 25–30 ilyen bemért 
feladattal pontos becslést lehet adni.

Európai pályázati forrásból finanszíro
zott hazai fejlesztésben a kutatók egy in
novatív nyelvoktatást támogató rend
szert hoznak létre, melynek során az el
méletet átültetik a gyakorlatba. A meg
valósuló rendszer a hagyományos 
nyelvtanfolyamokat teszi hatékonyabbá, 
melynek egyik lényegi eleme egy be
mért feladatokat tartalmazó adatbázis.

Az	elmélet	a	gyakorlatban
Az adatbázisban szereplő feladatok a 
nehézségük szerint – könnyű és nehéz 
között – folytonos skálán helyezhetők 
el. Ezeket a bemért feladatokat felhasz
nálva, konkrét kitöltés alapján, a diák 

tudásszintje becsülhető, 
ugyanazon a folytonos 
skálán elhelyezhető. Pél
dául egy nehéz – 80 szá
zalékos várható nyelv
vizsgaeredményhez tar
tozó – feladat azt jelenti, 
hogy nagy valószínűséggel 
csak azok a diákok töltik ki 
helyesen, akik legalább 
ezen a tudásszinten állnak.

A diákok tudásszintjének 
méréséhez feladatokból 
összeállított teszteket hasz
nálunk. A tesztek hagyo
mányos kiértékelése (he
lyesen megválaszolt/összes 
feladat százalékosan) na
gyon félrevezető lehet, hi
szen például ha az adott 
teszt túlnyomórészt köny
nyű, illetve nehéz feladato
kat tartalmaz, akkor a szá
zalékos eredmény túlbe
csüli, illetve alulbecsüli a 

valós tudásszintet. Ugyanakkor a teszt 
IRT alapú értékelése során figyelembe 
vesszük a feladatok nehézségét, ami 
pontosabb becslést eredményez.

A mellékelt ábránkon jól látható, hogy 
egy komplex nyelvvizsga eredményé
nek pontossága – 35 feladatot tartalma
zó teszt esetén és IRT alapú becslés 
mellett – 80 százalék fölött van. Ellen
ben a hagyományos, százalékos becslést 
alkalmazva, a pontosság a 70 százalékot 
sem éri el. Természetesen a becslés a fel
adatok számának növelésével egyre 
pontosabb, ugyanakkor az IRT alapú 
becslésnél sokkal kevesebb feladatot 
tartalmazó teszttel is már elfogadható 
pontosság érhető el. A becslések hibael
oszlásából látszik, hogy IRT alapú becs
lés esetén lényegesen gyakoribb a kis
mértékű tévedés, míg a százalékos 
becslésnél nagyobb tévedések is gyak
ran előfordulnak. A tudásszint pontos 
becslése azért nagyon fontos, mert az 
oktatástámogató rendszer feladatajánló 
modulja ehhez a tudásszinthez fogja il
leszteni a gyakorláshoz szükséges újabb 
feladatokat, ezáltal biztosítva, hogy a 
tanuló számára a gyakorlás se unalmas, 
se túl nehéz ne legyen. 

A hatékony nyelvoktatástámogató 
rendszerek megvalósításához a roha
mos technológiai fejlődés mellett a kü
lönböző tudományterületek kutatási 
eredményei is hozzájárulnak. A fejlődés 
folyamatos, a tanulási környezet egyén
re szabott és idealizált, ugyanakkor a 
diákok számára az üzenet nem válto
zott: lelkesen kell tanulni. 

OLÁH ANDRÁS

HORVÁTH ANDRÁS

BALOGH ÁDÁM 

A kutatás a GOP-1.1.1-11-2012-0483 azonosí-
tó számú „Információtechnológiai kuta-

tásokon alapuló innovatív nyelvoktatá-

si keretrendszer fejlesztése” cím_ pályá-
zat révén valósul meg.

mélet (IRT, Item Response Theory), 
melyet az adaptív tesztek területén is 
sikerrel alkalmaztak. 

A	tudomány	szerepe
Az IRT elmélet annak matematikai le
írására szolgál, hogy megismerjük egy 
adott feladat relevanciáját a diák egy 
mögöttes ismeretének/készségének mé
réséhez. A vonatkozó matematikai te
rület a valószínűségelmélet, amivel az 
adott feladat helyes kitöltése valószínű
ségben adható meg, például a feladatot 
kitöltő diák tudásszintjének alapján.

Mivel a diákok nyelvtudását a szak
mai szempontok alapján, nyelvtanárok 
által összeállított akkreditált nyelvvizs
gával (BME, City&Gilds, EURO, 
ITK, TELC stb.) mérik, ezért adja ma
gát, hogy a feladatok paraméterezésé
hez a nyelvvizsgán elért eredményt 
használjuk. Ahhoz, hogy a feladatok 
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Ismét „a következő négy beér-
kező” volt a kiválasztás elve. 

Belemerítés az ÉT-galéria rovat 
képfolyamába; véletlen minta-
vétel. Saját szerepem mindössze 
a kiállíthatóság ( jobbára techni-
kai) szűrőjét alkalmazni. Aztán 
kíváncsian nézhettem – miként 
a kedves Olvasó is –, most mit 
fogtunk ki?  
Gárdonyi Láthatatlan ember cí-

mű regényében van egy jelenet, 
mikor Zéta, a görög ifjú Atilla 
felesége udvarhölgyeinek virá-
gokat rajzol hímzésmintának. 
A csokorba egy hervadtat is sze-
repeltet. A hun lányoknak 
(konkrétan Emőkének) ez nem 
tetszik, ők nem ismerik a festé-
szetet, csak a díszítőmotívu-
mokat. Nem jutottak a képző-
művészet olyan szemléleti 
szintjére, ahol a természet bár-
mely megnyilvánulása hordoz-
hat esztétikai, illetve asszociatív 
tartalmakat. Persze a csoda-
szarvast mutató korhadt faág 
előtt ők is megtorpantak az er-
dőben, sőt… 

H. J.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2
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Az ÉT-galériában bárki kiál-
líthatja felvételét, megosztva 
élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 
dpi felbontással küldje el az 
et-galeria@eletestudomany.
hu címre. A tárgyrovatba írja: 
ét-galéria, és a kísérRlevélben 
mondja el, amit a felvétel körül-
ményeirRl és a témáról tud. A 
beküldR jutalma a „kiállításban” 
megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft külön-
díjat kap.

SZABÁLYOK

1. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, 

szabolcs.felszeghy@gmail.com) 

– Reinkarnáció – 

A hortobágyi halastavaknál járva 

lettem figyelmes erre 

a madárürülékre. Egy vetésfehérítQ 
bogár bátran tallóz 

a kitintojás-roncstelepen, 

pedig egy késQbbi ilyen lerakatba 
az Q páncélja is könnyen 

bekerülhet, hiszen a begy_jtQ 
ezen a környéken keresgéli 
szorgalmasan a napi betevQ 

falatokat.

2. Heimuth Kriszta (Budapest, 

heimuth.kriszta@gmail.com) – Egy 

esQs vasárnap délután… – Ezt a 
zivatart szerencsére védett helyrQl 
élvezhettem. Nagyon szeretem a 

nagy esQk hangulatát.

3

4

3. Hájas Ágnes (Páty, 

agnesh56@gmail.com) – 

Csodaszarvas – Egy túrán, 

félúton a Csikóvár felé 

váratlanul elém szökkent.

4. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, 

drszix@monornet.hu) – Selyemsál 

vagy desszert? 

– Búcsúzott a tulipán – múlott 

a tavasz… Csigánk úgy gondolta, 
azért még ünnepel egy kicsit 

ebben a színes sziromvilágban. 

Tetszett-e, ízlett-e neki, halványlila 

fogalmunk sincs.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Fülöp egy kicsit süket

Édesanyja mindig ezzel a mondattal 
próbálta oldani a társaságban rend-
szeresen fellépő kínos helyzetet, pe
dig ez egyáltalán nem volt igaz. Fü-
löp gyakorlatilag semmit nem hallott. 
Pontosan nem tudja, hogy születése 
vagy kisbaba kora óta, de emlékei kö
zött semmilyen hang nem szerepel. A 
világa vizuális ingerekből, érintések
ből és kifinomult érzel
mekből áll, mert Fülöp 
rendkívül értelmes, már 
kicsi korától különös érzé
kenységgel figyeli kör
nyezetét. 

Azt a környezetet, mely 
főleg nőkből és gyerme
kekből áll. Anyákból, 
akik mellett csak nagyrit
kán tűnnek fel férfiak. 
Testvérek, féltestvérek tár
saságában és egy felkapott nyaraló
hely díszletei között telnek napjai, 
„napfényes, derűsen levendulaszínű, 
mandulássütemény-illatú, selyemfodros, 
csipkeszegélyes világban, amit a napi kétsze-
ri szellőztetés és a heti nagymosás ellené-
re minden zugában átjárt az állott anya-
tejszag” – hogy aztán egy csapásra 
kiszakadjon egy teljesen új környe
zetbe, egy bentlakásos iskolába, me
lyet süketintézetként emleget. „Idő-
be tellett kiderítenem, hová kerültünk és 
miért. Apánk valóban úgy tekintett rám, 
mint egy háziállatra, amellyel fölösleges 
közölni, hová viszik, miért kötik ki.” 

Fülöp életének új és új helyszínei és 
szereplői kaleidoszkópszerűen váltják 
egymást, szinte egyetlen fix pont nő
vére (akit hamarosan húgaként kell 
szólítania). Amilyen hirtelen beke
rült, olyan váratlanul el kell hagynia a 
bentlakásos iskolát, hogy egy birtok
ra kerüljön, ahol édesapja intéző. Las
san derül csak ki, épp milyen ország
ban vagyunk, a figyelem hangsúlya 
az érzelmek rezdülésein és a kapcso
latok árnyalatain van. Ekkor Fülöp 
már tud szájról olvasni és jelbeszéddel 
kommunikál. Hamarosan önálló éle
te is lesz, bár színészi ambíciókra törő 
nővére árnyékában és rövid időre a 
süketek intézetébe is visszakerül – 
már oktatóként. 

Ahogy a korral változik, érik sze
mélyisége, érzelmi állapota, úgy vál

tozik a könyv hangulata, válik egy
re komorabbá, míg beletorkollik a 
második világháború egyik rémes 
helyszínébe, egy ostromlott nagyvá
rosba. Itt is csak sejtjük, hol va
gyunk, az egész cselekményt a csend 
burkolja be, a tágas nyílt tenger 
csendje, melyet hol hisztérikusan be
vágott ajtók, hol becsapódó bombák 
által keltett rezgések borzolnak fel. 
Valamint a fiatal férfi bontakozó 

vágyai.
Az író, a József Attila

díjas Szécsi Noémi fiatal 
kora ellenére már jelentős 
sikereket könyvelhetett el, 
első könyve két magyar és 
egy amerikai kiadást is 
megért.

Jelen műve, a Gondolat-
olvasó a Nyughatatlanok 
című regény folytatásá
nak tekinthető, mivel 

több szereplő is újból feltűnik, bár 
teljesen önállóan is megállja a helyét. 
Élvezetes olvasmány mindenkinek, 
akár az ér ze lem gazdag jellemábrá
zolást, akár a lendületes cselekményt 
vagy a finom hangulatokat igényli 
az olvasó. A főszereplő személyének 
megformálása egyenesen bravúros. 
(Gondolatolvasó. 2013. Európa Könyv-
kiadó, 256 oldal, 3200 forint)

KOVÁCS GABRIELLA

Mi történne, ha...

A DNS felfedezése, a klónozás lehe
tősége különös gondolatjátékra vezé
relte sokak kedvenc íróját, José 
Rodrigez dos Santost: mi történne, ha 
Jézust klónoznák. Lehetségese ez 
legalább elvileg, és ha igen, ráismer
nee Krisztus a maga alapította val
lásra? Ezeknek a kérdéseknek a meg
válaszolásáig jut el A végső titok című 
történelmi krimi, ami a vatikáni 
könyvtárból, a Codex Vaticanus ol
vasásától és egy meggyilkolt kutató
nőtől indul el, hogy Jeruzsálemen át 
Názáretig, egy titkos laboratóriumig 
vezessen el. 

A nyomozó ezúttal is régi ismerő
sünk, a portugál kriptológus, Tomás 
Noronha, aki elszántan halad a gyil
kos nyomában, s eközben a legmo
dernebb kutatásokat „fordítja le” 
közérthető nyelvre, helyezi át azok 

eredményeit a mindennapokba. Köz
ben persze kódokat, rejtett üzenete
ket kell megfejtenie, amelyekhez el
engedhetetlen a Biblia alapos ismere
te, szinte újrafelfedezése. Végül szám
talan kalandon át a professzor a 
rendőrséggel együtt megakadályozza 
a hátborzongató, titkos kísérletet.

Érdekes gondolat, ám dos Santos 
könyve csak fikció. Vagy nem telje
sen? A bibliai idézetek valóságosak 
(krimiben szokatlan módon minden
hol pontos jelzet mutatja a szövegidé
zet helyét), Jézus korát történeti forrá
sok alapján ismerjük meg és persze 
valóságosak a modern kutatások is. 
Létezik a talpioti lelőhely is, ahol a zsi
dó temetkezéseknél a csontokat tar
talmazó kőládákat: osszáriumokat 
tártak fel, amelyek feliratai Jézus csa
ládjának neveit tartalmazzák. 

Használható DNSt azonban nem 
vontak ki a csontokból, azt sem tudni 
pontosan, melyik csont kihez tarto
zik, és valóban a történeti Jézus csa
ládját találtáke meg. Persze egy klón
ember sem jelent „feltámasztást”, 
csak egy nagyon hasonló másolatot. 

Miért járta körül mégis ezt a témát 
dos Santos, és miért letehetetlenül iz
galmas az olvasó-
nak ez a regény? A 
választ maga a 
szerző adja meg: 
„Talán észre sem 
vesszük, de a keresz-
ténység húzódik meg 
a jóról és a rosszról, 
a helyesről és a hely-
telenről… alkotott 
felfogásunk mögött 
is. Még ha nem is 
vagyunk tudatá-
ban, mindannyiunkat áthat a keresz-
ténység és annak etikája. Ezért tartom 
fontosnak, hogy megismerjük ezt a val-
lást. Ki alapította valójában? … Ha esetleg 
visszatérne a földre, Messiásként ünnepel-
nénk, vagy eretneknek kiáltanánk ki?” 

Nem kell megijedni a kri mi ked ve
lők nek sem. Dos Santos könyve vé
gig feszültségben tartja olvasóját, 
míg végül minden szál egybefut, 
hogy a háttérben megbújó összees
küvő végül lelepleződjön. (A végső ti-
tok. Kossuth Könyvkiadó, 418 oldal, 
3490 forint)

- J - 



Bankkártyás hízókúra

A nyugati társadalmakban az utóbbi két-három évtized-
ben az elhízottak aránya jelentősen megnőtt, és ez egyre 
nagyobb közegészségügyi problémát jelent. Jól szemlél-
teti a folyamatot, hogy 1988ban az USA lakosságának 
23 százaléka volt elhízott (ebbe a kategóriába azok tar-
toznak, akiknek testtömegindexe 30nál nagyobb), és 
ez az arány 2006ra 34 százalékra nőtt. Ráadásul a la
kosság további százaléka túlsúlyos (azaz testtömegindexe 
25 és 30 között van).

Érdemes felfigyelni rá, hogy van még valami, ami az el
múlt évtizedekben az elhízáshoz hasonlóan nagymértékben 
terjedt: a bankkártyás fizetés a boltokban. A két folyamat 
első ránézésre tökéletesen függetlennek tűnik egymástól. 
Vagy lehetséges volna, hogy a fizetés módja befolyásolja azt, 
hogy mit vesz meg az ember? Manoj Thomas, az ameri
kai Cornell Egyetem kutatója és két munkatársa erre a kér-
désre egyértelmű igennel válaszol. Állításuk szerint, ha 
bankkártyával fizetünk, akkor hajlamosak vagyunk sokkal 
több egészségtelen, hizlaló ennivalót vásárolni.

Ezt a különös elgondolást a kutatók egy kísérlettel ellen-
őrizték, melyről a Journal of Consumer Research című fo
lyóiratban számoltak be. A kísérlet során a Cornell Egyetem 
151 hallgatójának különféle árucikkek fényképét mutatták 
be a bolti árral együtt. Az összesen 20 élelmiszer fele egész
ségtelen, hizlaló volt (például cukros üdítő, csokis süte
mény, muffin), a másik fele pedig egészséges (például ás
ványvíz, gabonapehely, teljes kiőrlésű kenyér, zsírmentes 
joghurt). A résztvevőknek minden árucikkről el kellett dön
teniük, hogy egy szokásos vásárlás alkalmával betennéke a 
kosarukba. A diákok egyik felének azt kellett elképzelnie, 
hogy készpénzzel fizet, a másik felének azt, hogy bankkár
tyával. A különbség óriási volt: a készpénzzel fizetők átlago
san 9,89 dollárt költöttek egészségtelen élelmiszerekre, a 
bankkártyával fizetők viszont 14,07 dollárt! Ez átlagosan 
2,02, illetve 2,85 árucikket jelentett az egyes kategóriákból. 
A fizetés módja csak a hizlaló élelmiszerek vásárlására volt 
hatással, az egészségesekére nem.

Ez az összefüggés nemcsak a laboratóriumban bizonyult 
érvényesnek: a kutatók egy másik vizsgálatban 1000 ember 
vásárlásait elemezték hat hónapon át, és azt találták, hogy 
akik általában bankkártyával fizettek, lényegesen nagyobb 
arányban vásároltak egészségtelen, hizlaló élelmiszereket. 
Thomas és munkatársai szerint a jelenség oka az, hogy a 
készpénzzel való fizetés sokkal nagyobb „lelki fájdalmat” 
okoz, mint a bankkártyás fizetés, amikor nem kell a bank
jegyeket egyenként kiadni a kezünkből. Ezért ha bankkár
tyával vásárolunk, sokkal könnyelműbbek vagyunk. Már

pedig a hizlaló termékek legtöbbjének beszerzése úgyneve-
zett impulzusvásárlás, ami ez esetben azt jelenti, hogy pilla
natnyi vágyainknak engedve megveszünk egy olyan 
terméket, aminek a megvásárlására nincs jó okunk, sőt a 
vásárlás gyakran ellentétben áll hosszú távú céljainkkal (pél
dául a fogyással). Ha készpénzzel fizetünk, akkor a pénzki
adás „fájdalmát” egy zsírmentes joghurt esetében semlege-
síteni tudjuk azzal az érvvel, hogy okosan cselekedtünk, jól 
vásároltunk, mert a termék jót tesz nekünk. Ám egy csoki 
vásárlásakor semmilyen efféle racionális érveléssel nem tud
juk elűzni a készpénz kiadásából eredő kellemetlenséget, így 
inkább már be sem tesszük az árut a kosarunkba. Bankkár-
tyás fizetéskor viszont a pénzkiadás nem okoz ilyen kínt, 
ezért nem olyan nagy gond, ha nem tudjuk észérvekkel alá
támasztani, miért is vettük meg a töméntelen kalóriát tartal
mazó, csábító muffint.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Mindent egy lapra (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Ganymedes 
szendvicsszerkezete

A Jupiter (és egyúttal a Naprend-
szer) legnagyobb holdja, a Gany-

medes külső jeges köpenye az új mo

tört értékű (1/3 vagy 2/3) elektromos 
töltésük van (az elektron egységnyi
nek tekintett töltéséhez viszonyítva). 
Egy másik különleges töltésjellegű 
tulajdonságuk az úgynevezett „szín”, 
amely háromféle „értéket” (vörös, 
zöld és kék) vehet fel: a részecskefizi
ka standard modellje szerint ezek a 

Egy újfajta egzotikus 
részecske

A CERN Nagy Hadr on üt köz te tő jé
vel (LHC) idén áprilisban kimuta

tott új egzotikus részecske, a Z(4430) 
létezése az asztrofizikában (pontosab-
ban a neutroncsillagok belsejének ér
telmezésében) is új elképzelések 
lehetőségét nyitja meg. Az új ré
szecske tömege mintegy négy
szerese a protonénak, elektro-
mos töltése negatív, de nem ettől 
különleges, hanem mert a ré
szecskék eddig csak elméletileg 
feltételezett újabb családjának, az 
úgynevezett tetrakvarkoknak az 
első igazolt tagja lehet. 

A tetrakvarkok az erősen köl
csönható részecskék, a hadronok 
(ilyen például a neutron és a pro-
ton) csoportját bővítik ki. Ezek 
valamennyien még egyszerűbb 
építőelemekből, a kvarkokból 
állnak, amelyeknek különleges, 
a természetben nem megfi-
gyelhető tulajdonságuk, például 

színkeverés szabályai szerint adódnak 
össze, és úgy, hogy valamennyi létező 
részecske eredő színe semleges (a szá
munkra látható fény esetében: fehér) 
legyen. Az erős kölcsönhatások elmé
lete, a kvantumkromodinamika (QCD) 
szerint ez a semleges szín csak a kvarkok 
megfelelő csoportokba rendeződésével 

állhat össze, ennek alapján a 
hadronok két nagy csoport
ba, a három kvarkból felépülő 
barionok (ilyen például a proton 
és a neutron), továbbá a két 
kvarkból (pontosabban egy 
kvarkból és ellentétes színtöl
tésű antikvarkból) álló mezonok 
csoportjába sorolhatók (például 
a pionok). A QCD szerint az 
erős kölcsönhatás a kvarkokat 
mindig a részecskék belsejébe 
zártan tartja, szabadulásukat 
nem engedi meg: ezért a ter
mészetben szabad kvarkok 
nem figyelhetők meg. 

A QCD szerint azonban 
még további színsemleges va
riációk is elképzelhetők, így a 

dell szerint egy többrétegű, rakott 
szendvicshez (club szendvicshez) ha
sonló felépítésű lehet: benne különbö
ző módosulatú jég, illetve óceáni 
vízrétegek váltogathatják egymást. A 
modellt a kutatók a Planetary and 

Space Science című folyóiratban mu
tatták be.

Korábban azt feltételezték, hogy 
a Ganymedes köpenye két jégréteg 
közé zárt vastag óceáni rétegből áll. 
Ám az új modell, amelyet a Steve 
Vance (NASA Jet Propulsion Labora
tóriuma) által vezetett kutatócsoport 
állított fel, ennél jóval bonyolultabb 
szerkezetet mutat. Az ugyanis a pri
mitív életformák kialakulását is lehe
tővé teszi, mivel a mélyebben fekvő 
kőzetrétegekkel közvetlenül nem 
jég, hanem (sós) vízréteg érintkezik. 
Vance elmondása szerint ez alapve
tően annak köszönhető, hogy a ko
rábbiakkal szemben az új modellben 
a vízben oldott sók hatását is figye
lembe vették.

A NASA Galileoszondája az 1990
es években többször elrepült a Gany
medes közelében, mérései a külső jég
réteg alatt több száz kilométer mély
ségig nyúló óceánt jeleztek, amelyben 
különféle sók, köztük magnézium
szulfát jelenlétét is kimutatták.

Vance és munkatársai laboratóriumi 
kísérletekkel vizsgálták meg, hogyan 
növeli a sók jelenléte a víz sűrűségét 

Fantáziakép a Jupiter Ganymedes holdjának 

réteges szendvicsszerkezetérQl
KÉP: NASA/JPL-CALTECH

A neutroncsillag és a feltételezett kvarkcsillag közti különbség 

KÉP: CHANDRA

óceáni vízrétegek 
a mélység felé növekvQ 

sótartalommal

neutronok

neutroncsillag

bezárt 
kvarkok

szabad
kvarkok

kvarkcsillag

jég I

jég III

jég V

jég VI
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négy kvarkból álló tetrakvark, továbbá 
penta és hexakvark állapotok. (Va-
lamennyiben a színek semlegesítésé-
hez megfelelő számú, a színtöltésében 
ellentétes, tehát antikvark is van, így 
például a tetrakvarkot két kvark és két 
ellentétes színtöltésű antikvark alkotja.)

A tetrakvarkok létezése az asztrofi-
zikában is újabb elképzeléseknek nyit 
utat. Például a neutroncsillagok bel-
seje a hagyományos modellek szerint 
neutronokból áll, bennük a kvarkok 
a neutronokba zártan maradnak. A 
tetrakvarkok létezése azonban új le-
hetőségeket nyit meg: a neutronok 
közti erős kölcsönhatás a neutron-
csillag belsejében uralkodó extrém 
körülmények között lehetőséget te-
remt tetrakvarkok (sőt: penta vagy 
hexakvark állapotok) keletkezésére. 
Az ilyen folyamatok közben a kvar-
kok, hadronbörtönükből átmenetilag 
kiszabadulva, egymással közvetlenül 
is kölcsönhathatnak. Ezáltal pedig egy 
újfajta csillagállapot, az úgynevezett 
kvarkcsillag jöhet létre. 

 (PhysOrg)

Megfejtették  
a	piramisépítWk	titkát?

Egy, a Physical Review Letters-ben 
megjelent tanulmány szerint az 

ókori egyiptomi piramisépítők egy 
nagyon egyszerű trükköt alkalmaz-
hattak a hatalmas szobrok és kőtöm-
bök sivatagi szállítása során: a szán-
talpakra helyezett monstrumok hú-
zása közben a közvetlenül a szán 
előtt lévő homokot kevés vízzel ned-
vesíthették meg.

A Daniel Bonn, az Amszterdami 
Egyetem professzora által vezetett 
nemzetközi kutatócsoport a feltéte-
lezést (amelyhez az ötletet egy fáraó-
sírban látható falfestmény adta) kí-
sérletekkel is tesztelte. Fából megépí-
tették egy egyiptomi szán modelljét, 
amelyre egy nagy és nehéz súlyt 
helyeztek, majd különféle homok-
nedvességek mellett megmérték a 
szükséges húzóerőt és a homok és 
a szántalp közötti csúszó súrlódást a 
homok nedvességtartalmának függ-
vényében. 

Bonn és munkatársai a kísérletek 
alapján megállapították, hogy kez-
detben a még száraz homok torlaszt 
formált a szántalpak előtt, ami erő-
sen megnövelte a szükséges húzó-
erőt, mivel a szánra helyezett teher 
mellett a torlaszt is mozgatni kellett. 

A homokot megnedvesítve a torlasz 
magassága egyre csökkent, végül tel-
jesen kisimult: ekkor sokkal kisebb 
húzóerő kellett a folyamatos mozga-
táshoz. Ez azonban csak egy bizonyos 
koncentrációig érvényesült: ha túl sok 
vizet adtak a homokhoz, a csúszási 
súrlódás ismét növekedni kezdett.

A kutatók szerint a jelenség azzal 
magyarázható, hogy kevés (legfel-
jebb 5 térfogatszázaléknyi) víz hoz-
záadásakor a homokszemcsék között 
a parányi vízcseppek folyadékhidakat 

hoznak létre, amelyek ragasztóként 
tartják együtt az egyébként szétcsúszó 
homokszemcséket. (Ugyanez a jelen-
ség tartja együtt a vödörből kiborított 
nedves homokot például homokvár 
építése közben a száraz, azonnal szét-
omló homokkupaccal szemben. Túl 
sok víz hozzáadása azonban lerom-
bolja ezt a szerkezetet: az elfolyósodó 
homok erősen viszkózus folyadékként 
viselkedve ismét növekvő ellenállást 
mutat a mozgatással szemben.)  

Az egyiptomi piramisépítők való-
színűleg ismerték ezt a trükköt. Leg-
alábbis erre utal egy falfestmény rész-
lete, amely a Kr. e. 1880 táján uralkodó 
Djehutihotep fáraó sírjában található: 
a monumentális szobrot szállító szán 
orránál egy rabszolga korsóból vizet 
locsol a szántalpak előtti homokra.

 (Sci-News) 

a Ganymedes mélyebb rétegeiben 
uralkodó extrém nagy nyomásérté-
kek miatt. Emellett azt is számításba 
vették, hogy a jégrétegek is különféle 
módosulatok lehetnek, amelyeknek 
szintén eltérő a sűrűsége, így pél-
dául a „jég I” a legkisebb sűrűségű 
változat, amely úszik a vízen. Nagy 
nyomásokon azonban nagyobb sű-
rűségű, „tömörebb” kristályok kép-
ződhetnek, közülük a legsűrűbb, a 
„jég VI” módosulat. A számítógépes 
szimuláció így végül az ábrán látható 
modellre vezetett: a sűrűség szerint 
egymásra épülő rétegekben víz és 
különféle jégmódosulatok úgy vál-
togatják egymást, hogy a kőzetmag 
legfelső rétegével a legsűrűbb sós víz-
réteg érintkezik, ezt (innen felfelé 
haladva) a „jég VI” réteg követi és 
így tovább, egészen a legkülső (leg-
könnyebb) jégkéregig. 

A Ganymedes egyike Naprend-
szerünk azon öt holdjának, amely-
ről tudjuk, hogy külső jégkérgük 
alatt nagy kiterjedésű óceánok rej-
tőznek (a többi: a Jupiter Europa és 
Callisto, illetve a Szaturnusz Titan 
és Enceladus holdjai). Az első űr-
missziót a Jupiter jeges holdjaihoz az 
Európai Űrügynökség (ESA) 2022
ben tervezi indítani.

 (NASA) 

Rajz a falfestmény 

részletérQl a 
vizet locsoló 

rabszolgával és a 

szánnal

Laboratóriumi 

kísérlet: a száraz 

homok torlaszt 

épít (balra), a 

megnedvesített 

homok 

akadálymentes 

(jobbra)  
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Leállította a horvát környezet-
védelmi miniszter a dunai tér-
ségbe tervezett legnagyobb víz-

ügyi fejlesztést a természetvédők kitartó nemzetközi tiltakozá-
sa miatt. A horvát–szerb határszakaszon 53 kilométer hosszan 
akarták a folyót megregulázni. Ennek a fejlesztésnek az lett 
volna a kövtekezménye, hogy a horvát madárparadicsomnak 
titulált Kopacki Rit Nemzeti Park (magyarul egyszerűen csak: 
Kopácsi-rét), valamint Szerbia legfontosabb dunai természetvé-
delmi területe, a Gornje Podunavlje is kiszáradhatott volna. 

A WWF most ünnepel, mert nekik is nagy szerepük volt ab-
ban, hogy ez a szerintük teljesen ésszerűtlen program meghi-
úsult.  „Megállítani ezt a felesleges rombolást az egyik legértékesebb 

dunai területen az egész 
európai természetvédelem 
komoly sikerének szá-
mít” – vélekedett Arno 
Mohl, a WWF mun-
katársa. 

A horvát minisz-
térium döntése előtt 
több neves nemzetkö-
zi szervezet – mint a 
WWF, az EuroNatur, 
a Birdlife International 
és a Wetland – is tilta-

kozott, akárcsak más helyi és nemzetközi szervezetek. Több 
mint húszezer ember írta alá a Kopácsirét védelmében szüle-
tett petíciót még 2012ben, sőt az Európai Bizottság és az Eu-
rópai Parlament is tiltakozott a projekt miatt, amely ellentétes 
az uniós jogokkal. 

A Kopácsirét az egyik legvédettebb területe a ma már öt or-
szághoz tartozó Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumnak, 
amely felkerült a Ramsarlistára is  mint nemzetközileg is fon-
tos vizes élőhely. A dunai medret érintő fejlesztések súlyosan 
megrongálhatták volna a térséget és komolyan veszélybe so-
dorták volna az egyedülálló állat és növényvilágot. A Kopá-
csiréten csaknem 300 madárfaj és 64 halfaj él. Ez a terület az 
egyik legfontosabb része az Unesco által is kiemelt Mura–Drá-
va–Duna védett térségnek, amelyet Európa Amazonasaként 
emlegetnek. Korábban a Greenfo honlapján is olvasni lehetett, 
hogy ez a terület például a legfontosabb telelőhelye a fokozot-
tan védett rétisasnak. 

Bár Ausztria, Szlovénia, Magyarország, Horvátország és 
Szerbia is csatlakozott területeikkel az Európai Amazonashoz, 
mégis Horvátországban a vízügyi lobbi egy olyan vízerőmű-
vet építene a Mura folyóra Osijek környékén, amely a Drávát 
is tönkretenné és újból fenyegetné a Kopácsirétet. 

„Európa Amazonasának szüksége van a folyamatos védelemre” – 
vélekedik Arno Mohl a WWFtől, majd hozzáteszi, hogy to-
vábbi védelmi, helyreállító munkákra készülnek partnereikkel 
a folyóknál.  (www.greenfo.hu)
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MEGMENEKÜL A KOPÁCSI-RÉT

CigánykerekezW	sivatagi	pók

Egy marokkói sivatagban élő új pókfajt 
azonosított Peter Jäger, a frankfurti 

Senckenberg Kutatóintézet pókszakértő-
je. A Cebrennus rechenbergi az egyetlen ed-
dig ismert pókfaj, amely egészen különle-
ges módon, cigánykerekeket hányva 
közlekedik. Leírását a kutató a Zootaxa 
című folyóiratban ismertette.

Az éjszakai életmódot folytató 
Cebrennus rechenbergi a Marokkó dél-
keleti részén elterülő Erg Chebbi
homoksivatagban él, ahol a homokból 
egészen különleges, hengeres „lakótor-
nyokat” épít. A homokszemcséket se-
lyemszálakkal összefogott, kéményszerű 
építmények egyaránt védelmet nyújta-
nak számára a tűző napfény és a ragado-
zók ellen. Egyik namí-
biai rokonától eltérően, 
amely lábait behúzva és 

összegömbölyödve passzív gördüléssel 
gurul le a homokdűnéken, ez a pók a lá-
bait is használva, szabályszerű cigányke-
rekeket vet. Ennek segítségével nemcsak 
lejtőn lefelé, hanem sík terepen vagy 
dombnak fel is hatékonyan és gyorsan 
tud haladni. Sebessége így elérheti a má-
sodpercenként 2 métert is, ami nagyjá-
ból kétszerese a szokványos járásáénak. 

Jäger az új fajt a berlini Ingo Rechenberg 
bionikaprofesszorról nevezte el, aki egy 
expedíció során talált rá a sivatagban 
a különös pókra, ám azt taxonómiai 
meghatározásra továbbadta Jägernek. 
Rechenberget inkább a pók különös 
mozgása izgatta olyannyira, hogy  újfaj-
ta robot építésére ihlette. A Tabbot nevű, 
25 centiméteres pókrobot (amely nevét a 
pók berber neve, a „Tabacha” után kap-

ta) – élő mintájához hasonlóan –, 
lábain lépkedve, illetve cigány-
kerekeket hányva egyaránt tud 

haladni. Építője szerint szárazföldön, 
tengerfenéken vagy akár a Marson is 
sikeresen bevethető. (A pókról, illetve 
a robotról készült videók a http://bit.
ly/1nyhz7B és a http://bit.ly/1k1G72t 
webcímeken tekinthetők meg.) 

A morfológiai vizsgálatok során 
megállapították, hogy valóban eddig 

ismeretlen új pókfajról van szó, 
amely nemcsak előre haladásá-
nak egészen egyedi módjában, 
hanem néhány morfológiai 
vonásában is mutat apróbb el-
téréseket legközelebbi ismert 
rokonától, a tunéziai Cebrennus 
villosustól. 

(Senckenberg Research Institute) 

A Cebrennus 

rechenbergi 

cigánykerekezés 

közben 

A lakótornya Valamennyi lábával a talajon 

A pók ihlette  

Tabbot robot 

KÉPEK: 

 PROF. DR. 

RECHENBERG
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anyag. 21. ... Mannon; Eugene O’Neill hQse, Ezra Mannon fia. 23. Kárpátalja 
központja. 26. Burgenlandi település Nezsider közelében. 27. A kén és az oxi-
gén vegyjele. 29. ... Slaná; Alsósajó (település) szlovák neve. 32. Bet_t, jelet 
vés. 35. Dadaista költQ, képzQm_vész (Jean). 37. Noé egyik fia. 39. ÖsztökélQ 
szócska. 41. Narancs nedve.

A 16. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: PAUL KLEE: 
HÁZAK A FÁN; MONDRIAN: EZÜSTÖS FA. A jó megfejtést beküldQk közül 
Jadranka Damjanov: A rajz metafizikája cím_ könyvet (Flaccus Kiadó) nyerte: 
Exner Lászlóné (Budapest), Geml József (Eger), Qri Istvánné (Budapest), 
Tóth Ignác (Pozsony, Szlovákia) és Vándor Géza (Budapest). A nyertesek-
nek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. május 31.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. május 19.

A május 31-i vizsga bizonyítványai 

elkészülnek július elején, így még 

beszámítanak az idei felvételibe! 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó jelentette meg Hollós János: Bevezetés a kommunikációelmé-
letbe cím_ könyvét. EbbQl kérjük 3 fejezet címét. A megfejtést beküldQk között 
a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, május 27-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. szá-
munkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i – helyes 
sorrendbe rakva – egy 90 éve született (és 5 esztendeje elhunyt), Széche-
nyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudománytörténész nevét adják. A név 
megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.
 
VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 11. A Republic együttes CipQ bece-
nev_ énekese volt (László). 12. Kolumbia fQvárosa. 13. (Könyv)kiadás, latin 
szóval. 15. A másik fejezet címe. 16. Az ilyen gombák vékony szála a hifa. 
18. Arany, olaszul és spanyolul. 19. Északi férfinév. 20. Ilyen hangszer a hege-
d_ és a cselló is. 22. A kén és az urán vegyjele. 24. XX. századi író, Szerelem 
cím_ novellája alapján Makk Károly rendezett filmet (Tibor). 25. Ügynök. 28. 
GrófnQi szerep A kertész kutyája cím_ Lope de Vega-darabban. 30. Benne 
van a csávában! 31. ... Ivanisevic; a közelmúlt horvát teniszsztárja. 33. Ital 
fele! 34. 1928-ban vitorlázásban olimpiai bajnok norvég trónörökös (késQbb 
34 éven át király). 36. Kanóc vége! 37. Szolidaritási Alap, röv. 38. Komika 
(Lenke). 40. Friss, eleven.

FÜGGQLEGES: 1. A harmadik fejezet címe. 2. Rejtjelez. 3. Északolasz 
város sportklubja. 4. ... Pavone; olasz táncdalénekesnQ. 5. A Liszt Ferenc-
díjas Pongrácz Péter (1936–2010) fafúvós hangszere. 6. Uszoda közepe! 
7. Járom. 8. Lustán lomha. 9. Másik füzetbe másoló. 10. ... sötétpiros; hazai 
nemesítés_ almafajta. 14. Lóth ...; legendás színésznQ. 17. Kit_nQ penge-

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szintenA PLANETÁRIUM június 21-én, 

a Múzeumok éjszakáján 
18.00 órától 01.00 óráig fogadja 

az	érdeklWdWket.	
Karszalagot nem árusítanak, viszont 

regisztráció szükséges a korlátozott számú 
férWhelyek	miatt.

Regisztráció: 
www.planetarium.hu	honlapon.

A	mesor:	
18.00 A NAP CSALÁDJA

19.15 FÉNYSUGÁR AZ ANDROMÉDÁRÓL
20.30 ISMERKEDÉS A PLANETÁRIUM 

MdSZEREIVEL
21.45 ÉGIEKKEL JÁTSZÓ FÖLDI LELEMÉNY

23.00 AZ ÉGBOLT CSODÁI
00.15 CSODÁLATOS UNIVERZUM – 3D
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Magyarország első, 
élethű di no szau ru szo 
kat bemutató parkja 
nyílt meg május 1jén 
a Zala megyei Rezi
ben. A 2,3 hektáros 

területen kialakított Dino- és Kalandparkban tucat
nyi, az eredetivel azonos nagyságú dinoszauruszt láthat
nak a látogatók. Az őshüllők mozgatják a végtagjai
kat, a fejüket, pislognak és hangot is adnak. Magyar
országon ez az első ilyen park, de a környező orszá
gokban is csak néhány helyen található hasonló 
létesítmény.

A település határában 
húzódó parkban a di
noszauruszok mellett 
felnőtteknek is szánt 
kötélpálya, vizes szörf
szimulátor, csónakázó 
medencék és mászók
nak felállított sziklato
rony is áll. A parkot 
azonban szeretnék to
vábbfejleszteni, a most 
legnagyobb, hét méter magas Brachioszaurusz mellett 
jövőre egy 16 méter magas és 40 méter hosszú őshüllővel 
is gyarapodik a látnivalók sora.

Szent Flórián vagy Florianus 
Kr. u. 240 körül született és 
304. május 4én halt mártírha
lált. A római légióban száza
dosként szolgált, itt vette fel a 
keresztény hitet. Mikor Dioc
letianus császár uralma alatt, 
303ban újra kitört a keresz
tényüldözés és Flórián nyíltan 

megvallotta keresztény mivoltát, elfogták, bíróság elé 
állították és kínhalálra ítélték.

Sírja felett később templomot építettek, amely mára 
híres kegyhellyé alakult át. Florianus az árvizek és tűz
vészek ellen védőszentté vált, hiszen életében és a sírjá
nál főképp a tűzoltók, kéményseprők által elszenvedett 
balesetekhez hasonló eseményekkel kapcsolatos csodák 
történtek. Személye a tűzoltómunka lényegét testesíti 
meg: az állhatatosságot, becsületet, önfeláldozást és se
gítségnyújtást. Tisztelete Magyarországon a XVII. szá
zadban terjedt el általánosan.

Az Aquincumi Múzeumban nyílt Szent Flórián, a 
Védőszent című kiállítás a szent életét mutatja be, aki 
visszatér gyökereihez, a legenda keletkezésének idősza
kában Aquincumba, ahol a magyarországi tűzoltóság és 
tűzoltás történetének első emlékei kerültek elő. A tárlat 
október 31-ig látogatható.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

2014 tavaszán két helyszínen is 
bemutatásra kerül a Tükör-
ben a Világ című kiállítás So
mogy szívében, a Kadarkúti

Nagybajomi Kistérségi Társulásnak köszönhetően. A 
rendezvények célja a kistérség településein élő hátrányos 
helyzetű gyermekek és családjaik esélynövelése, kulturá
lis életük gazdagítása. A színes, kacskaringós tárlat 
számtalan installációval és játékkal gondolkodtatja el a 
látogatót, hogy a jövőt, az élhető Földet hogyan és miért 
is tesszük kockára.

A látogatók adato
kat, tényeket ismer
hetnek meg a kom
posztálás, tudatos vá
sárlás, takarékosság, 
rendszerszemlélet té
májában. Ezek isme
rése, megértése után 
mindenki kiválaszt
hatja, hogy melyek követését tudják, akarják vállalni 
a jövőben környezetük, környezetünk és a Föld vé
delme érdekében.

A június 4-ig két helyszínen is látogatható kiállítás két 
zöld jeles napot is szeretne rendhagyó módon megünne
pelni, a Madarak és Fák Napját (május 10.), valamint a 
Biológiai Sokféleség Napját (május 22.).

Kész festményt lefényképezni si
ma ügy – elkattintjuk a gépet és 
kész. Digitális képből festményt 
varázsolni kicsit macerásabb – ki
szabadítani a virtuális világ jel
legzetes lakóit a képernyő börtö
néből és felkenni őket a vászonra, 
például olajfestékkel...

Ezzel a módszerrel kapott új tes
tet a popkultúra néhány jellegzetes szereplője, az űrhajós 
varázsló, a pegazus, a velociraptor és más ikonok Veres 
Máté képzőművész kezétől.

Veres Máté játékfejlesztő 
grafikus, egész nap a számí
tógépet nézi, talán ezért is 
témái az idegen létformák 
és az elképzelt kozmosz, de 
annak is a lehetőleg rendkí
vül távoli sarkából.

Az alkotói folyamat első lépése a digitális, szigorúan 30 
perc alatt készülő, spontán photoshopvázlat, amiből az
tán létrejön a nem csak bitekben létező mű. A projekt 
célja a fejlődés, utazás a virtuális pixelfaragásból az 
ecsettel történő megvalósítás felé.

A tárlat Analogeek: Pixel és Pigment címmel a bu
dapesti Pótkulcsban nézhető meg május 31-ig.

Dinopark

Digitális festményT_zoltók védQszentje

A Föld védelméért
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A	múltról	mesélW	jég
A jégfuratok egyik vitathatat
lan erénye, hogy a csapadék 
(számos fizikaikémiai jel lem
zőjével egyetemben) közvetle
nül őrződik meg a jégrétegek
ben, és a hó metamorfózisa, a 
firnképződés során buborékok 
alakulnak ki a jégben, így a lég
kör „egy darabja” is fagyos 
csapdába záródik. 

Az Év vadvirága 2014-ben
A szibériai nőszirom Európa 
több országának vörös könyvé
ben, il letve vörös listáján úgy 
szerepel, mint egy potenciálisan 
veszélyeztetett faj. Veszélyezte
tettségének mértéke vitatott, ám 
intő jel, hogy például Szlovákia 
területén vadon élő állományai 
kipusztultak. 

Koldusopera
A XVI. században a németalföldi 
nemeseket dísztelen, puritán öl
tözékük miatt a spanyol megszál
lók lekicsinylően csak koldusok
nak hívták. Orániai Vilmos, a 
„koldusok hercege” különösen 
szálka volt a spanyol udvar sze
mében, akik az orgyilkosságtól 
sem riadtak vissza, hogy megsza
baduljanak tőle.

A hátlapon
A Seuso-kincs 
Dionüszosz-kancsója

A teljes Seusokincs megtalálása
kor eredetileg öt kancsót tartal
mazott. A közelmúltban Magyar
országra visszakerült, a magyar 
állam által visszavásárolt ezüst 
kincsegyüttesben ezek közül há
rom található: két geometrikus ki
öntő edény és egy Dionüszoszról 
elnevezett műtárgy.

A Seusokincs öt kancsója közül 
méretében a legkisebb (magassága 
43,5 centiméter, tömege 3 kilo
gramm, űrtartalma 4 liter), díszí
tése miatt azonban a leginkább le
nyűgöző a Dionüszosz-kancsó. 

A nyolcszögletű talpon álló és a 
bordákkal nyolc részre tagolt 
edény testét körben minden mező
ben egyegy domborított alak dí
szíti: Dionüszosz és a kíséretéhez 
tartozó bacchánsnők, szatíroszok 
és a kecskelábú Pan. A fáklyákat, 
zeneszerszámokat, tobozzal díszí
tett, valamint görbe végű pásztor
botokat tartó alakok Dionüszosz 
vezetésével egyetlen, önkívület
ben mulatozó menetet alkotnak. 
Alattuk és felettük szintén relief
ben megmintázott szőlő és akan
tuszinda tölti ki a teret, a kancsó 
nyakát pedig akantuszlevelek bo
rítják. 

A díszítése alapján a kancsó való
színűleg bor töltésére szolgált.

ÉT-összeállítás
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A Seuso-kincs Dionüszosz-kancsója
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