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70 évvel ezelőtt, 1946. december 1-jén jelent meg Szent-
Györgyi Albert bevezetőjével, az akkor már Nobel-díjas tu-
dós alapításában az Élet és Tudomány. E hét évtizedes múlt 
alkalmából lapunkat az utóbbi hetekben, főként a Tudo-
mányünnep rendezvényei keretében sok helyütt köszöntöt-
ték kutatók, egyetemi és akadémiai vezetők, a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat tagjai és munkatársai – s ami 
talán a legörvendetesebb: az olvasóink is szép számmal. 

Ez utóbbi szeretetnek szerkesztőségünk nemcsak azért 
örül kifejezetten, mert munkánk lényege, hogy a tudo-
mány (s benne hangsúlyosan a magyar kutatók) eredmé-
nyeit minél szélesebb körhöz juttassuk el hétről hétre, ha-
nem azért is, mert ennek az aktív közönségkapcsolatnak 
már a legelső számunkban megtalálható a lenyomata. 
Méghozzá egy, a lapszámhoz mellékelt „Kívánságcédula” 
formájában. Mi, mai szerkesztők mi mást kérhetnénk – ter-
mészetesen modernebb kapcsolattartási eszközök, a korsze-
rű kommunikáció csatornáit kihasználva –, mint hogy to-
vábbra is tudassa velünk, kedves Olvasó: miről olvas szíve-
sen hasábjainkon, miről szeretne kutatási hírekhez, adatok-
hoz, ismeretekhez jutni általunk. 

Szent-Györgyi Albert lapunk első számában szövetsé-
get ajánlott a tudomány és a nagyközönség tagjai szá-
mára. Az Élet és Tudomány továbbra is, még sok évti-
zeden át szeretne e szövetség, ezen egymásratalálás 
szakszerű médiuma lenni!

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Globális	Célok		
a	Globális	Jólétért

2000-ben az ENSZ megfogal-
mazta a Milleniumi Fejlesz-
tési Célokat, amelyek elérését 
2015-re tűzték ki célul. Nyolc 
volt belőlük. Többek közt, 

hogy a súlyos szegénységben és éhe-
zésben élők arányát felére csökken-
tik, csökkentik a gyermekhalandó-
ságot, megállítják a HIV, a malária 
és más betegségek terjedését, növe-
lik a környezeti fenntarthatóságot, 
kiterjesztik az alapfokú oktatást, 
segítik a nemek közti egyenlőség 
előremozdulását. Hogy sikerült-e? 
Részben. Például 43 millióval több 
gyermek jár iskolába, az újabb 
HIV-fertőzöttek száma 40%-kal 
csökkent, több mint 2 milliárd em-
ber jut friss ivóvízhez, az extrém 
szegénységben élők száma 36%-ról 
12%-ra csökkent.

 Az ENSZ szerint Nincs Értelme 
Félúton Megállni (No Point Going 
Halfway). 2030-ra nemcsak meg-
erősítették a régi célokat, hanem 
újakat is tűztek ki, és átalakították 
a program struktúráját. Nem né-
hány egymástól látszólag független 
célt neveztek meg, hanem átfogó, 
rétegesen felépített rendszert al-
kottak. A 17 cél mögött 169 célpont 
van és több száz indikátor. Hogy 
miért? „Mert a bajok nem függetlenek 
egymástól és a megoldás is csak rend-
szerszinten lehetséges” – hallhattuk 
a Karolinska Intézet Global Health 
Night nevű eseményén. Ahogy a 
Hatékony Önzetlenség (Effective 
Altruism) kezdeményezés is rávilá-
gít, segíteni csak úgy érdemes, ha 
pontosan ismerjük a probléma mi-
benlétét. „A tüneti kezelés időnként 
káros is lehet” – int Will MacAskill 
előadásában.

Létezik egy úgynevezett „szociális 
fejlődési mutató” (Social Progress 
Index), ami számszerűsíti az embe-
rek szociális helyzetét. Három lép-
csőfoka van. Első az alapvető embe-
ri szükségletek a túléléshez, mint az 
alapvető élelmezés és orvosi ellátás, 
a víz és higiénia, a lakhatás és a sze-
mélyes biztonság. Második lépcső-
fok a jólét alapjai, vagyis hozzáférés 
az oktatáshoz, információhoz, to-
vábbá az egészség és a fenntartható 
környezet. Harmadik pedig a lehe-
tőség a személyes fejlődésre, melyet 
a személyes szabadságon keresztül 
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L érhet el, így a választás szabadsá-
ga, az emberi jogok gyakorlása, a 
diszkriminációtól való szabadság és 
a felsőoktatáshoz való hozzáférés. 
Ez a mutató összefügg a gazdasági 
helyzettel. Leegyszerűsítve, van, aki 
képes fizetni az egészségé-
ért és a jólétért, valamint 
hozzáfér a tudáshoz, 
amely az egészséges 
életmódhoz és jó-
léthez vezet, más 
pedig nem tudja 
ugyanezt meg-
tenni. A 2015-
ös Közgazdasági 
Nobel-díj ennek 
az összefüggésnek 
a kidolgozását mél-
tányolta. De nem sza-
bad elsiklani a tény fölött, 
hogy néhány ország szociális 
szempontból „túlteljesíti” gazdasági 
helyzetét.

Ahogy a Global Health Night 
eseményen rámutattak előadóink, 
a képet árnyalja néhány tényező. 
Például, hogy a világ lakosságá-
nak várható élettartama draszti-
kusan megemelkedett az utóbbi 
évtizedekben. Jelenleg a világát-
lag 71 év. Ezzel párhuzamosan meg-
nőtt az igény az életminőség javítá-
sára is, hiszen ha tovább élünk, ak-
kor egészségesen is szeretnénk élni, 
valamint a közösségnek is hatalmas 
teher sok, idős, beteg ember. Az 
időskori betegségek pedig nagyban 
különböznek a gyermekkori beteg-
ségektől, amelyeket az oltásokkal 
és antibiotikumokkal képesek va-
gyunk legyőzni. Már nem a fertő-
ző betegségek okozzák világszerte 
a legnagyobb problémát, hanem az 
olyan betegségek, mint a cukorbe-
tegség, érelmeszesedés, demencia 
vagy a rák. Rendszerint „nyugati 
betegségeknek” hívják ezeket, de a 
helyzet ma már az, hogy elsősorban 
a szegényebb országokban okozzák 
a legtöbb problémát. Ezek egészsé-
ges és aktív életmóddal többnyire 
megelőzhetők, melynek kommuni-
kálásában elsősorban az oktatásnak 
van szerepe, melyhez rendszerint 
a szegényebb rétegek nem férnek 
hozzá.

Ugyanakkor eltolódott a problé-
ma súlypontja is. Már nem a sze-
gény és gazdag országok közt van 
a legnagyobb különbség, hanem a 
közepesen gazdag országok lakosai 

közt, aminek a kezelése is más tak-
tikát igényel. „Az egyenlőség megol-
dást jelenthetne, de ezt akadályozza a 
hagyomány és a tény, hogy ha valaki 
keményen dolgozott, hogy megszerez-
ze a jólétet, akkor fél, hogy elveszti és 

nem érdekelt abban, hogy má-
soknak segítsen” - vázol-

ja Josefin Wiklund, az 
ENSZ munkatársa. 
Mindeközben egy 
sokszorosan össze-
kapcsolt világban 
élünk, melyben 
sok probléma nem 
ismer országha-
tárt, a gazdaság, 

egyenlőség, egész-
ségügy és sok min-

den más kihat egymás-
ra, és egyiket nem lehet a 

másik nélkül fejleszteni. Mivel 
pedig a helyi kormánynak kell a 
gyakorlatba átültetnie a nemzetkö-
zi irányelveket, valamint az egész-
ségügyön osztozik a magánszféra 
és az állami szféra, további érdekek 
is ütköznek. Mindenesetre Anders 
Nordström, a WHO Sierra Leone-i 
képviselője bizakodik. Szerinte, ha 
a Coca Cola eljuthat mindenhova, 
akkor az Ebola-vakcinának és az 
óvszernek is sikerülni fog.

FERENC KATA

	 A	rekeszizom		
sokkal	idWsebb,	mint	
gondoltuk

A rekeszizom eredete kevés-
sé ismert, dacára annak, hogy 
milyen perdöntő szerepet ka-
pott a szárazföldi gerincesek 

evolúciója során. Most kutatók egy 
csoportja kihasználta a felkínálkozó 
lehetőséget, és elemezte az emlőssze-
rű hüllők (Synapsidák) egyik legöre-
gebb csoportjának paleobiológiáját 
és légzőszervrendszerét. Ez a csoport 
a Caseidae család, amely a perm ele-
jén jelent meg, és nagyjából a perm 
közepére (300–250 millió évvel ez-
előtt) tűnt el az élet színpadáról. 

E hüllők egyik legmegkapóbb 
jellegzetessége a testükhöz képest 
aránytalanul kis fejük. A csontszö-
vettan, a funkcionális anatómia, 
valamint a fiziológiai modellezés 
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ológusa által vezetett kutatócso-
port munkája. Eredményeiket az 
Annals of the New York Academy of 
Sciences folyóirat hasábjain mutatták 
be az érdeklődő nagyközönségnek. 
„Az evolúció már előrukkolt néhány 
furcsa élőlénnyel. Ilyenek a caseidák 
is.” – mondta velősen Lambertz. A 
caseidák hordószerű törzse hamar 

nyújtotta lehetőségek ötvözésével 
a kutatók megalkottak egy olyan 
forgatókönyvet, amelyben ezeknek 
az állatoknak a légzését egy afféle 
„kiegészítő keringető struktúra” tá-
mogatta. Lássuk, mi volt ez!

A rekeszizom (diafragma) és a 
hozzá kapcsolódó tüdő az emlősök 
respiratorikus rendszerének helyet-
tesíthetetlen elemei. Döntő szerepük 
volt az emlősök mint melegvérű 
állatok sikerében. Mindkét szerv 
megelőzi az emlősök felemelkedé-
sének korát, s noha evolúciós ere-
detük az emlősszerű hüllőkben vi-
tatott, a diafragma izommentes vá-
laszfal-komponense kialakulásának 
mindenképp meg kellett előznie a 
bronchioalveoláris tüdő kialakulását. 
Ez a következőképpen értendő: az 
emlősök tüdeje bonyolult járatrend-
szerrel tagolt, melynek végén apró, 
zsákszerű „légzsákok”, az alveolusok 
találhatók. Utóbbiak nem fejlődtek 
volna ki, ha nincs egy olyan képlet, 
amely a tüdőlebenyeket elszeparálja a 

zsigerektől egy negatív nyomású, test-
üregen belüli „fülkében”, a voltakép-
peni mellüregben. Ennek hiányában a 
tüdők összeomlanának a nagy felületi 
feszültség miatt. De mikor alakult ki 
az izmos diafragma?

A szóban forgó kutatás egy fő-
leg német kutatókból álló, Markus 
Lambertz, a Bonni Egyetem zo-

felkeltette a kutató figyelmét, s fel-
merült benne a kérdés: hogyan lé-
legezhettek ezek az állatok? Csont-
vázmaradványaikon jól megfigyel-
hetők azok a különleges ízesülé-
sek, amelyek korlátozták a bordák 
mozgásképességét, ily módon li-
mitálva a belégzést. A számítások 
szerint az így kapott légzőszerv-
rendszer nem volt túl hatékony, de 
elegendő volt egy lassan mozgó, 
legelésző állat számára. Ez jól illik 
a caseidákról eddig kialakult kép-
be, minthogy ezek a növényevő ál-
latok az első, 1910-es leírásuk óta 
úgy vannak számontartva, mint a 
paleozoikum egyfajta „tehenei”.

A kutatócsoport egy tagja, Christen 
Shelton érdekes felfedezést tett. „A 
csontok struktúrája nagyon meglepett. 
Szivacsszerű volt, ahogy arra például 
egy idősödő állat esetén számítanánk” 
– mondta a most Fokvárosban 
munkálkodó kutató. Ám a fiatal 
állatok ugyanezt a csontszerkezetet 
mutatták, amiből az következett, 
hogy vízi életmódot folytattak. A 
ceteknek is ilyen, „csontritkulás-
ra hasonlító” csontszövetük van. 
„A hordószerű törzs és a rövid nyak 
hirtelen értelmet nyert. A lapátszerű 
végtagok az úszást szolgálták. Ezek 
a lények sokkal inkább voltak a pale-
ozoikum tengeri tehenei” – mondta 
Lambertz.

A Cotylorhynchus romeri törzsének morfológiája. Jól látszanak a bordák különleges ízesülései. 

(LAMBERTZ ÉS MTSAI NYOMÁN)

A Cotylorhynchus romeri rekonstrukciója vízi környezetben 

(LAMBERTZ ÉS MTSAI)
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Az olyan állatok, melyek életük 
jelentős hányadát élik a vízben, bi-
zonyos időközönként kénytelenek a 
felszínre jönni, hogy vegyenek egy 
mély levegőt. „Az akvatikus gerin-
cesek a mesterei annak, hogy gyorsan 
megtöltsék a tüdejüket levegővel” – 
magyarázta Steven Perry professzor. 
Ugyanakkor a caseidák tüdőmoz-
gási kapacitása nem volt elég a vízi 
életmódhoz való teljes adaptációhoz.

Kellett lennie egy „kiegészító mo-
tor”-nak, amely segítette a bordák 
által szabályozott légzést. A gerin-
cesek esetében több ilyen struktúrá-
ról is tudunk, és a caseid emlősszerű 
hüllők esetében a szerzők gyakor-
latilag az összeset ki tudták zárni, 
kivéve a rekeszizmot – és valóban: 
a Caseidae családba tartozó hüllők 
legközelebbi, ma is élő leszárma-
zottai az emlősök. A kutatók ered-
ményei szerint már a caseidák és az 
emlősök legkorábbi közös őseinek 
is volt diafragmája több mint 300 
millió évvel ezelőtt. Ez a rekesz-
izom kialakulását mintegy 50 mil-
lió évvel korábbra datálja, mint azt 
eddig gondoltuk. A hatékony lég-
zőszervrendszer kialakulása össze-
fonódott a melegvérűséggel.

Fosszilis rekeszizmot valószínű-
leg soha nem fognak találni, mint-
hogy a lágy szövetek csak egészen 
különleges körülmények között 
fosszilizálódnak. Minden, amit a 
tudomány erről az egykor forra-
dalmi evolúciós újdonság kialaku-
lásáról tud, az jobbára becsléseken 
alapul. „Még mindig nem tudunk 
valami sokat ezekről az állatokról” – 
tette hozzá Lambertz. – „Hosszú út 
vezetett az emlősök kialakulásáig, de 
az bizonyos, hogy a rekeszizom egy 
fordulópont volt ebben a folyamatban.”

SZABÓ MÁRTON

	 Virtuális	barangolás		
a	Böddi-széken

 A Kiskunsági 
Nemzeti Parké 
az első hazai 
virtuális tér-
kép, amellyel 
ugyanúgy be-
járhatunk egy 
természetvé -

delmi területet, mint a google 
street view-val a városi hely-

színeket. A nemzeti parkok külön-
leges élőhelyein nemigen jár a 
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google kamerás autója, ezért a ter-
mészetvédelmi szakemberek és ter-
mészetfotósok maguk készítették el 
a Böddi-szék virtuális térképét. 

A 360 fokos tájképekkel ugyanúgy 
körbenézhetünk, mint a városban, 
csak itt a nevezetes objektumok 
nem utcák és épületek, hanem juh-
hodály, partifecsketelep, gémeskút 
és madármegfigyelő torony, a já-
rókelők helyett pedig gulipánok, 
récék, táplálkozó gólyatöcscsapat 
vagy épp egy különleges, pókot 
utánzó orchideaféle az, amire érde-
mes ráközelíteni. Gondoltak azokra 

is, akik számítógépének képernyője 
nem elég nagy felbontású a virtuá-
lis barangoláshoz: ebben az esetben 
a „Navigáció” gombra kattintva, az 
oldal tetején átváltható az alkalmazás 
mobiltelefonos felbontásra.

„Ha egy kirándulásra előre felké-
szül az ember, sokkal több mindent 
fog felfedezni és megérteni a körülötte 
lévő érdekességekből. A virtuális túrát 
nem az igazi helyett, hanem inkább 
az arra való felkészülésként ajánljuk 
a természetet kedvelőknek” – mondta 
Bankovics András, a Böddi-széken 
zajló természetvédelmi program 
vezetője.

A Böddi-szék csak első pillantásra 
tűnik „üres” pusztának. Ha jobban 
megnézzük, felfedezhetjük, hogy 
egy rendkívül változatos és sokszínű 
élőhelyen barangolunk, ahol külön-
leges sótűrő és sókedvelő élőlények 
vesznek minket körül. 

Májusban a mélyebb fekvésű terüle-
teket a pozsgás zsázsa fehér virágten-
gere borítja, a szikpadkákon pedig 
kamilla virágzik, de megtalálhatók 
itt orchideafélék is, például az agár-
kosbor és a pókbangó. Madarak kö-
zül több fokozottan védett faj fészkel 
a Böddi-széken, köztük a széki lile, 
ugartyúk, gulipán stb., de láthatunk 

tavasszal fiókákat vezető récéket, 
vadludakat vagy a költőládája köze-
lében vadászó kékvércsét is. 

A Böddi-szék nemzetközi jelentősé-
gű vízi- és partimadár élőhely Euró-
pában, így a vizes élőhelyek védelmére 
létrehozott Ramsari Egyezmény ha-
tálya alá is tartozik. Területén az őszi 
madárvonulás idején óriási a forgalom. 
Számos olyan faj, melynek a vonu-
lása és telelése tengerparti élőhelyhez 
kötött, Európát átszelve elsőként itt, 
a Kárpát-medence sekély vizű szikes 
tavainál talál a tengerpartihoz hasonló 
életfeltételeket.  

A Kárpát-medence szikes tavainak 
nagy része az utóbbi évtizedekben 
sajnos már eltűnt. A Böddi-széken 
is megindultak olyan kedvezőtlen 
folyamatok, mint a szikes gyepek 
elnádasodása a legeltetéses állattartás 
visszaszorulása miatt vagy pedig a 
szikes tavat kettészelő csatornának a 
természetes vízjárást átalakító hatása. 
E kedvezőtlen folyamatok megállítá-
sa és visszafordítása érdekében nagy-
szabású természetvédelmi programot 
indított a Kiskunsági Nemzeti Park. 
2013-ban egy csaknem kétmilliárdos 
költségvetésű élőhelyfejlesztési mun-
ka előkészületei kezdődtek meg a 
területen. Az unió LIFE+ elnevezésű 
természetvédelmi alap támogatásával 
hamarosan újra egyesíteni fogják az 
ötvenes években csatornával kettévá-
gott szikestó medrét. 

„A célunk az, hogy a természetes vízjá-
rás helyreállításával és a mélyebb fekvésű, 
elnádasodott szikes gyepterületek legelte-
tésével jelentősen kiterjesszük a madarak 
által kedvelt, sekély szikes vízzel borított 
nyílt vízi területet. Ez most körülbelül 
180 hektár, de az elnádasodott gyepterü-
letek megfelelő kezelésével ezt a projekt 
végéig megduplázhatjuk” – jegyzi meg 
Bankovics András. 
(Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park)

(PAPP GÁBOR FELVÉTELE)
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A második világháború kitöré-
sétől kezdve Roosevelt már 
nem a semlegességi törvé-

nyeknek megfelelő pártatlan politi-
kát folytatott, hanem nyíltan a de-
mokratikus hatalmak mellé állt. En-
nek megfelelően a negyedik semle-
gességi törvénynek (1939) már 
kifejezett célja volt a szövetségesek 
támogatása. Noha 1940 nyarán az 
Egyesült Államok népességének 
82 százaléka ellenezte a háborút, 
mégis megkezdődött a felkészülés 
(Preparadness) időszaka. Roosevelt 

7 5  É V E  TÖ R T É N T 

PEARL HARBOR 
HADBA LÉP

1942-re 60 000 repülőgépet és 45 000 
tankot, 1943-ra pedig 125 000 repü-
lőgépet és 75 000 tankot kívánt elő-
állíttatni. Végül 1940. július 1-től 
1944. szeptember 30-ig 232 403 re-
pülőgépet (közöttük 75 000 bombá-
zót) és 70 000 tankot gyártottak az 
egyéb fegyverek (puskák, ágyúk, 
gépfegyverek), továbbá járművek 
(autók, hajók) tízezrei, százezrei és 
milliói mellett. Emlékezetes továbbá 
egy 1940. június 10-én elfogadott 
törvény, amely felhatalmazta a kor-
mányt, hogy bizonyos nem használa-

tos, felesleges hadianyagot elcserél-
hessen más anyagokért. Ennek szelle-
mében az 1940. szeptember 3-án el-
fogadott támaszpont-szerződés révén 
(Destroyer Deal) az elnök a Szenátus 
meghallgatása nélkül 50 régi rombo-
ló csatahajót engedett át a briteknek, 
melynek ellentételezéseként az Atlan-
ti-óceán brit területein 99 évre ame-
rikai támaszpontok létesültek (Új-
Fundland, Bahama-,  és a Bermuda-
szigetek, valamint  Jamaica-, Anti-
gua, St. Lucia- és Trinidad-sziget, 
valamint Brit-Guyana területén).

Az Amerikai Egyesült Államok történelmében 

három	olyan	idWpont	volt,	amikor	az	anyaorszá-
got	támadás	érte.	Az	elsW	1812	és	1814	között,	a	
második	függetlenségi	háború	kezdetén,	amikor	
megtámadták	Washingtont,	a	brit	katonák	még	a	Fehér	Házba	is	bevonultak.	A	második	2001.	szeptem-
ber	11-én,	amikor	terrorista	támadás	érte	a	New	York-i	World	Trade	Center	ikertornyait,	amelyek	3000	
embert	temettek	maguk	alá.	A	harmadik	idWpont	pedig	1941.	december	7-e	volt,	amikor	Japán	a	Hawaii-

szigeteki	Pearl	Harbornál	megtámadta	az	Egyesült	Államok	csendes-óceáni	flottáját.	

A Pearl Harbor ellenei támadás

Korabeli híradás a rajtaütésrQl
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ezután elkötelezte magát a háború 
mellett: november 30-án értesítették 
a berlini japán nagykövetet, hogy kö-
zölje Hitlerrel, a „háború hamarosan ki-
tör az angolszász nemzetek és Japán kö-
zött (…)”.

A támadás
Roosevelt december 6-án tett még 
egy formális lépést, amikor közvet-
lenül Hirohito császárhoz fordulva 
békés megoldást javasolt, melynek fel-
tételéül a japán csapatok Indokínából 
való kivonását szabta meg. Azonban 
ekkor már nem volt visszaút: decem-
ber 7-én reggel nyolc és tíz óra kö-
zött japán anyahajókról elindult 360 
repülőgép a Pearl Harborban hor-
gonyzó 94 hadihajó (köztük nyolc 
csatahajó) nagy részét megsemmisí-
tette, továbbá 188 amerikai repülő is 
elpusztult. Több mint kétezer ame-
rikai vesztette életét, és közel ugyan-
ennyi megsérült. Azonban az ame-
rikai csendes-óceáni hadiflotta 
magvát képező repülőgép-anyaha-
jók nem tartózkodtak a kikötőben. 
Ezért a meglepetésszerű támadás 
inkább csak félsiker volt, hiszen a 
számbeli és technológiai fölényben 
lévő amerikaiak lassan átvették a 
kezdeményezést.

A támadás óta sokan feltették a 
kérdést, mennyiben tehető felelőssé 
az elnök a történtekért. Roosevelt 
egy november végi tárgyaláson kije-
lentette: „Az a kérdés, hogyan tudnánk 
őket [ Japánt] olyan helyzetbe hozni, hogy 
ők adják le az első lövést, anélkül, hogy 
az ránk nézve túl veszélyes legyen”. 

Vagyis mivel a közvélemény az 
Egyesült Államokban ellenezte a há-
borút, Hitler pedig nem volt hajlan-
dó hadat üzenni, az elnök az Észak-
Amerika elleni támadásra csábította 
Japánt. Reálisan nézve azonban ez 
nem jelentett provokációt, mert a fe-
lek kölcsönösen elfogadhatatlan kö-
veteléseket támasztottak egymás-
nak. Az amerikai kívánságok a 
„nyitott kaputól” kezdve Wilson új 
világrendjének alapeleméig több 
összetevőből táplálkoztak. Japán pe-
dig „speciális érdekeinek”, azaz he-
gemóniájának elismerését követelte 
az 1940 szeptemberében megkötött 
háromhatalmi szerződés védelmi 
alapon történő megítélésére. (Az 
1940. szeptember 27-én aláírt ja-
pán–német–olasz háromhatalmi 
paktum egyértelműen az Egyesült 
Államok ellen irányult: ha ugyanis a 
három részt vevő ország valamelyi-
két támadás érte volna – a Szovjet-
unió kivételével – egy olyan hatalom 
részéről, amely nem volt részese az 
európai vagy a japán–kínai háború-
nak, akkor a tagok kölcsönösen egy-
más segítségére siettek volna. Egy 
ilyen ország létezett: az Egyesült Ál-
lamok.)

Összeesküvés?
A Nagumo tengernagy vezényelte 
japán flotta útja a Kurill-szigetektől 
13 napig tartott, azonban az ameri-
kaiak erről nem vettek tudomást. 
1941. december 4-én elfogtak egy 
„keleti szél eső” (east wind rain) szöve-
gű hamis időjárás jelentést, amely a 
küszöbön álló háborút jelezte. A ma-
gas rangú tengerésztisztek azonban 
nem küldtek figyelmeztetést Hono-
luluba. Az elnök december 7-én va-
sárnapi pihenését töltötte, bélyeg-
gyűjteményét tanulmányozta, a Fe-
hér Házban pedig minden telefont 
kikapcsoltak. Más források szerint 
ugyanakkor a japán követség rejtjele-
ző gépének meghibásodása miatt 
már javában folyt a támadás, mire 
a japán hadüzenet a State 
Departmentbe ért. Ez pedig a 
nemzetközi jog durva megsértését 
jelentette, így a Roosevelt-admi-
nisztráció nyugodtan hivatkozha-
tott a nemzetközi jogra, az er-
kölcsre és az önvédelem jogára. A 
háború után létrehozott vizsgáló-
bizottság a felelősséget minden-

Háborúellenes	közhangulat
Közben a japán terjeszkedés egyre 
fokozódott, azonban Roosevelt a re-
torika szintjén – első világháborús 
elődjéhez, Wilson elnökhöz hason-
lóan – továbbra is szigorúan elzárkó-
zott a háborútól. 1941. január 6-án 
tartott „négy szabadság” beszédében 
(Four Freedoms Speech) hitet tett a 
szólás- és a vallásszabadság, valamint 
a nélkülözés- és félelemmentes élet 
mellett. Továbbá szólt a demokrá-
cia-exportjának amerikaiakat terhe-
lő felelősségéről, a lefegyverzés 
szükségességéről, végül elutasította 
a különbéke lehetőségét Németor-
szággal és szövetségeseivel.

Az amerikai közvélemény-kutató 
intézet 1941. november 5-i megállapí-
tása szerint a háborút a lakosság 63 szá-
zaléka továbbra is ellenezte, és csak 
26 százaléka helyeselte. Közben 
Konoje herceg, japán miniszterelnök 
1941 októberében lemondott, utódja a 
radikális hajlamú Hideki Todzso tá-
bornok lett. Konoje bukásában szere-
pet játszott, hogy hiába próbált talál-
kozót szervezni Roosevelt elnökkel, 
az kitért az érdemi megbeszélések 
elől. Japán továbbra is megegyezésre 
törekedett, 1941 novemberében nagy-
követük több javaslatot is átnyújtott 
Rooseveltnek. Az Egyesült Államok 
azonban a magát nyeregben érző Ja-
pán számára elfogadhatatlan követe-
léseket támasztott, amelyek lényege 
az volt, hogy Japán mondjon le a Kí-
nában élvezett elsőbbségi helyzetéről 
(preferential position). Közben a ten-
gerészeti kémszolgálat megszerezte a 
japán titkos kódjelzéseket, így képes 
volt felfogni és megfejteni a Tokió-
ból küldött diplomáciai, katonai és 
egyéb utasításokat. Így ismerték 
japán A- és B-tervét is, utóbbi 1941. 
november 25-ig adott határidőt a tár-
gyalásokra. A végső határidőt végül 
november 29-re halasztották. Az el-
nök és haditanácsa november 25-én 
modus vivendi elfogadásáról döntött 
egy kompromisszumos, reális javaslat 
formájában, november 26-án mégis 
egy teljesíthetetlen ultimátumot 
adtak át Japánnak, amelyben az 
1931. szeptember 18. előtti állapotok 
visszaállítását követelték a szigetor-
szágtól. Ezért elsősorban Roosevelt és 
külügyminisztere a felelős, akik a ha-
ditanács feloszlása után nem tartották 
magukat a megbeszéltekhez. Japán 

Franklin D. Roosevelt amerikai elnök
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a második világháborús hadseregbe-
li szegregáció volt az alapja a későbbi 
polgárjogi mozgalomnak.

A holokauszttal kapcsolatban a hi-
vatalos amerikai álláspont a németor-
szági zsidóüldözés áldozatainak meg-
mentése volt. Roosevelt javaslatára 
1938-ban a franciaországi Évian-les 
Bains-ben konferenciát tartottak 
32 ország részvételével. A résztvevők 
elvben egyetértettek abban, hogy va-
lamit tenni kell, a gyakorlatban – 
többnyire a gazdasági világválságra 
hivatkozva – annál kevesebb történt. 
Maga az elnök kevés zsidó menekült 
befogadását tartotta elképzelhető-
nek, kormányából egyedül Cordell 
Hull külügyminiszter lett volna 
nagyvonalúbb. Az 1938 novemberé-
ben bekövetkezett Kristályéjszaka (az 
egyik legnagyobb zsidókat ért atroci-
tás Németországban a világháború 
előtt) után az Egyesült Államok tilta-
kozásul visszahívta németországi 
nagykövetét, és tizenötezer zsidó 
származású látogató vízumát hosz-
szabbította meg. Az amerikai újságok 
1942 őszén kezdtek írni a megsem-
misítő táborokról. Kézenfekvő lett 
volna ekkor a bevándorlási kvóták 
emelése. Ehhez képest 1933 és 1941 kö-
zött éves átlagban nyolcezer-ötszáz 
zsidó származású kapott bevándorlási 
vízumot, azonban 1941–1945 között 
összesen húszezer telepedett le, azaz 
még vissza is esett az arány. A Hábo-
rús Menekültügyi Hivatal (War 
Refugee Board) viszont ennél össze-
sen tízszer több zsidót mentett meg és 
helyezett el a különböző országokban. 
Az amerikai passzivitás okai közé tar-
tozik, hogy sokan egyszerűen nem 
hitték el a haláltáborok létezését. Rá-
adásul a zsidó közösség is megosztott 
volt: a cionisták egy palesztinai haza 
megteremtésével voltak elfoglalva.

Az atombomba
Végül tegyünk egy kis kitérőt a tu-
domány területére. Albert Einstein 
már 1939 nyarán levelet írt Roose-
veltnek, amelyben egy hihetetlen 
erejű bomba megalkotásának lehe-

esetre a felsőbb szervektől az al-
sóbbakra hárította át, de ott is csu-
pán téves megítélésről és nem hibák-
ról beszélt. 

Üldözés és megkülönböztetés
A Pearl Harbor-i támadás erősen ki-
hatott az Amerikában élő japán kö-
zösség életére is. Az 1942 februárjá-
ban elfogadott telepítési törvény ér-
telmében ( Japanese Relocation Act) 
112 000 amerikai–japánt (kéthar-
maduk amerikai állampolgár) in-
ternáltak koncentrációs táborokba, 
továbbá ingó és ingatlan vagyonuk 
40 százaléka elveszett. Az embere-
ket átmenetileg istállókban helyez-
ték el, majd „áthelyezési központo-
kat” (relocations center) létesítet-
tek. Ezekben éltek három évig, el-
zárva a világtól a Sierra Nevada 
elhagyatott területein. Ugyanakkor 
furcsa módon később megenged-
ték, hogy a japánok beléphessenek 
a hadseregbe. A második világhá-
ború végéig példamutató módon 
17 000 japán szolgált az amerikai 
hadseregben (többségüket legalább 
kétszer kitüntették), s Hawaii-on sem 
bántották őket, de a kontinensen erő-
sen maradt a közhangulat ellenük.

A fajüldözésbe beletartozott, hogy 
az üzletekben nem szolgálták ki 
őket, bevonták orvosi és ügyvédi 
diplomájukat, befagyasztották be-
tétjeiket, megtiltották számukra a 
halászatot. A fodrászüzletekben ki-
írták: „Ha japánokat borotválunk, nem 
vállalunk felelősséget a sérülésekért”,  az 
éttermekben: „A vezetőség megmérge-
zi a patkányokat és a japánokat”. Az 
utakon nem kaphattak üzemanya-
got, a nyilvános illemhelyeket nem 
használhatták. Érdemes megjegyez-
ni, hogy a fajüldözés mellett a faji 
megkülönböztetésre is volt példa: a 
hadseregben szolgáló afroamerikaiak 
elkülönülten ettek, aludtak. Összesen 
hozzávetőleg egymillió egyenruhás 
afroamerikai férfi és nő szolgált a 
hadseregben, és végig érvényesült a 
faji elkülönítés. Főleg fizikai mun-
kát végeztettek velük; sokak szerint 

tőségéről értesítette. 1939 októberé-
ben Einstein egyik tanítványa, Ale-
xander Sachs kereste fel az elnököt, 
hogy tájékoztassa a fejleményekről. 
Közölte, hogy Németország végzetes 
haladást mutat e tudomány terén. 
Roosevelt 1939 végén rávette a 
Kongresszust, hogy kétmilliárd dol-
lárt engedélyezzen meg nem határo-
zott célra. Ezzel a segítséggel indult 
útjára az atombomba. 1942-ben 
Leslie R. Groves tábornok vezetésé-
vel a szövetséges országok legkivá-
lóbb tudósait vonták be a munkába. 
A vezető szellemek J. R. Oppenhei-
mer, E. O. Lawrence, A. H. Compton 
és Enrico Fermi voltak. Óriási üze-
mek létesültek Oak Ridge-ben (Ten-
nessee állam) és Hanfordban (Wa-
shington állam). Az új-mexikói Los 
Alamos titkos kísérleti laboratóriu-
mában Oppenheimer irányításával 
folyt a munka. Két és fél éven át több 
mint százezer ember dolgozott az 
üzemben, a költségek meghaladták a 
két és fél milliárd dollárt. A feladatot 
1945 júliusáig sikeresen megoldották, 
ekkor azonban már Harry S. Tru-
man ült az Egyesült Államok elnöki 
székében. (Roosevelt 1945. április 12-
én halt meg.) 1945. július 15-én meg-
jelent az új-mexikói sivatagban, 
Alamogordo felett az első atomfelhő. 
Ezzel párhuzamosan a magyar Szi-
lárd Leó petícióval fordult Truman-
hoz, hogy ne használják a bombát Ja-
pán ellen, legalábbis addig, amíg 
minden más lehetőséget ki nem me-
rítettek a sikeres háború érdekében. 
Groves tábornok viszont gondosko-
dott róla, hogy a tudós látnoki szavai 
ne jussanak el az amerikai elnökhöz, 
így végül csak az e tárgyra vonatkozó 
titkos iratok kiadásával, 1963-ban ke-
rültek nyilvánosságra. A szakértők 
négy katonai célpontot javasoltak az 
atombomba ledobására: Hirosima, 
Kokura, Nagaszaki és Niigita váro-
sokat. 1945. augusztus 6-án ledobták 
az első bombát Hirosimára, a máso-
dik célpont Kokura lett volna, azon-
ban az időjárási viszonyok következ-
tében augusztus 9-én a sorrendben 
következő Nagaszaki viselte a máso-
dik bomba szörnyű következményeit. 
Ezzel lezárult egy fejezet a Távol-Ke-
leten. A japán összeomlás után az 
Egyesült Államok a térség egyetlen 
nagyhatalma maradt.

MACZÁK MÁRTON
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTELORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

A 
gyógyítás történetében a di-
agnózis felállításában hosz-
szú évszázadokig az orvos 

kizárólag a saját érzékszerveire ha-
gyatkozhatott. A beteg arcának 
szemrevételezése, a nyelv megte-
kintése, a pulzus kitapintása és a vi-
zelet ízlelése jelentették azokat a di-
agnosztikai eljárásokat, amelyek 
segítették az adott kórforma meg-
határozását. Az évszázadok során, 
a különbözQ tudományágak fejlQdé-
sével számos olyan eszköz szüle-
tett, amelyeket eredményesen lehe-
tett alkalmazni a gyógyításban is. A 
muranói üvegcsiszolók tökéletesre 
csiszolt nagyítólencséinek köszönhe-
tQen, a mikroszkópok feltalálásával 
kezdetüket vették azok a vizsgálatok, 
amelyek nemcsak az anatómia terén 
szolgáltak újabb ismeretekkel, ha-
nem a diagnosztikai módszerek je-
lentQs fejlQdését is eredményezték. 
Megismerték az emberi szervek szö-
veteinek szerkezetét, láthatóvá vál-
tak azok az elváltozások, amelye-
ket a különbözQ betegségek okoz-
tak az emberi szervezetben. 

A nagyítólencsék segítségével a tudomány elQtt egy addig ismeretlen, új 
világ tárult fel. M. Malpighi olasz orvos és anatómus a nagyító szerkezet se-
gítségével már a XVII. században olyan megfi gyeléseket tett, hogy joggal 
nevezik Qt a mikroszkópos anatómia úttörQjének. Az Q munkásságával kez-
dQdött a mikroszkópia diadalútja az anatómiai és fi ziológiai kutatások terüle-
tén. Malpighi fedezte fel és rajzolta le a tüdQhólyagocskákat (alveolus) és a 
vörös vértesteket. Kutatásaival megerQsítette és teljessé tette W. Harvey an-
gol orvosnak a vérkeringésrQl 1628-ban közreadott felfedezését. A kétkedQ 

kortársakat a vér körforgásáról alkotott új teória arra ösztönözte, hogy ellen-
Qrizzék Harvey állítását. Az angol C. Wren és R. Boyle különbözQ folyadéko-
kat – bort, só- és ópiumoldatot juttattak be kanül segítségével kutyák vénájá-
ba, hogy ellenQrizzék a vérrQl szóló tant és az érrendszerbe fecskendezett 
szerek hatását. Kísérleteik igazolták, hogy ez a fontos „nedv” kering az em-
beri szervezetben, és szállítja a benne lévQ anyagokat. Tekintettel arra, hogy 
ebben az idQben még nem voltak a gyógyszerbevitelre alkalmas injekciós t_k 
és fecskendQk, valamint az aszepszis elmélete is ismertetlen volt, ez a 
gyógyeljárás majd csak a XIX. század második felétQl került be az orvosi 
gyakorlatba. A nagyítólencsékkel felszerelt szerkezetek további tökéletese-
désével egyre több ismeret birtokába jutottak a kutatók. R. Descartes fran-

cia tudós készüléke 1637-ben vált ismertté: ez lényegében egy nagyító 
volt, amelyet az alkotója már olyan kiegészítQkkel szerelt fel, 

hogy méltán lehet a mikroszkóp egyik Qsének ne-
vezni. R. Hooke 1665-ben bemutatott hasonló 
eszköze bizonyította: a nagyító szerkezetek épí-

tQi folyamatosan arra törekedtek, 
hogy ezekkel a m_szerek-

kel minél egyszer_bbé, 
kényelmesebbé te-
gyék a vizsgálódáso-

kat, valamint a nyert nagyított képek 
szél- és színhibáját kiküszöböljék.  A 
mikroszkópos vizsgálatok történetében 
és a szerkezet fejlQdésében jelentQs elQ-
relépést jelentett C. Zeiss munkássága, 
aki az 1840-es években, Jénában fi -
nommechanikai m_helyt alapított, és fQ-
ként a helyi egyetem természettudomá-
nyi kara számára készített mikroszkópo-
kat és lencserendszereket. Zeiss 1867-
tQl, E. Abbe fi zikussal együtt optikai 
eszközöket gyártó vállalatot alapított, 
ahol a különbözQ készülékek gyártása 
mellett a nagyító szerkezetek tökéletesí-
tésére törekedtek. Továbbfejlesztették 
az immerziós mikroszkópot és a közö-
sen kidolgozott módosítással már 
2000-szeres nagyítást tudtak elérni. A 
változás a tudomány szempontjából óri-
ási jelentQség_ volt, ugyanis ennek ré-
vén vált lehetQvé néhány igen fontos 
bakteriológiai felfedezés, és ezáltal lett 

ismertté számos betegség kórokozója. A XIX. század orvosi diagnosztikájá-
ban a laboratóriumi vizsgálatok lassan teret hódítottak. Különösen fontos 
szerepet kaptak a különbözQ vérvizsgálati módszerek. A gyártók alkalmaz-
kodtak az orvosok, a természetbúvárok, valamint a bakteriológusok elvárá-
saihoz, és olyan eszközöket, készülékeket gyártottak, amelyek segítségével 
ezeket a vizsgálatokat el lehetett végezni. Az orvosoknak a betegvizsgálat 
során immár nem kellett kizárólag a saját érzékszerveikre hagyatkozniuk, 
mert a laboratóriumi vizsgálatok eredményei jelentQsen segítették Qket a he-
lyes diagnózis megállapításában. KÓTYUK ERZSÉBET
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AZ EMBERI VÉR VIZSGÁLATA

Vérvétel és -vizsgálat eszközeit 

tartalmazó zsebtár, XX. század eleje
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tásokat kell kibírnia. Addig a férfinadrágok döntően 
gyapjúszövetekből készültek, így a vitorlavászonból való 
előállítás zseniális ötletnek bizonyult. Bátyjával San 
Franciscóban nyitott egy kis szabóműhellyel egybekötött 
üzletet, itt kezdték árusítani a vitorlavászonból készült 
strapabíró terméket. Levi Strauss vállalkozásával jelentős 
vagyonra tett szert és a város egyik elismert polgára lett. 

A farmerlegenda másik változata szerint 1872-ben Ja-
cob Davis nevű fiatalembertől segítségkérő levelet ka-
pott Levi Strauss, bizonyos szabadalom anyagi terheinek 
viseléséhez. Az ifjú 1853-ban vándorolt New Yorkba, 
azonban a sörfőzésből, szén- és dohánykereskedésből 
nem sikerült megélnie. Kaliforniába költözve egy Reno 
nevű faluban kis szabóüzletet alapított és főként kocsi-
soknak varrt ponyvát és lópokrócot. Váratlanul extra te-
herbírású munkanadrág előállításába kellett vágnia, ami-
kor egy asszony jól megtermett favágó férjének igen gyors 
elkészítéssel erős nadrágot rendelt. Egy San Franciscó-i 
méteráru-kereskedőtől vásárolt alapanyagból kiszabott, 

A FARMER-
ÖLTÖZÉK
KÉMIÁJA

A farmernadrág eredetéről több történet ismert. 
Egyesek szerint Amerikában régebben is fellel-
hetők voltak olyan olcsó nadrágok, amelyek 

alapanyaga Kolumbusz hajóvitorláinak vásznához ha-
sonlított. A több farmertörténeti história közül Levi 
Strauss méteráru-kereskedő és Jacob Davis szabóiparos 
nevéhez fűződnek a leghitelesebb verziók.

Levi Strauss Bajorországból vándorolt ki az Egyesült 
Államokba. A fiatalember házalással kezdett szerencsét 
próbálni New Yorkban. Később unokafivére rövidáru-
boltjában segédkezett, majd az aranyláz éveiben nem 
volt maradása a nagyvárosban, követte több ezer kortár-
sát Nevadába. Útravalónak unokafivérétől egy szállít-
mány durva szövésű vitorlavásznat kapott. Terve az 
volt, hogy sátoralapanyagként fogja értékesíteni az 
aranyásóknak. Nevadába érkezve, hamar felismertre, 
hogy nem sátrakra van szükség, hanem jó erős nadrá-
gokra. Az aranyásás folyamatos térdeléssel jár, a nadrág-
nak sarat, vizet, forró homokot és további megpróbálta-

FAV Á G Ó K ,  A R A N Y Á S Ó K  –  É S  A Z  I N D I G Ó  1 8 0  É V E

Favágók, aranyásók strapabíró öltözékeként 

több	mint	 140	éve	 jelent	meg	a	 legelsW,	 Levi’s	
farmernadrág. A Lee-cég kezeslábas farmer 

munkaruha változata 1913-tól terjedt el. Az 

1960-as években jutott el Európába, a '70-es 

évektWl	 mindmáig	 közkedvelt	 ruhadarab.	 Volt	
magyar gyártmány is, az egész Kelet-Európában 

közkedvelt Trapper farmernadrág.

láncfonal vetülékfonal

2/1 sávolykötés

Farmerszövetek szerkezetére példák

3/1 sávolykötés
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elmúlt század ötvenes éveiben az amerikai fiatalok ré-
széről – a hagyományos öltözékekkel szembeni ellenál-
lásként – a tiltakozás jelképévé is vált a farmernadrág. 
Az 1960-as években jutott el Európába ez a viselet, a 70-
es években pedig közkedvelt ruházat lett. 

A farmernadrágok szabásához használt méteráru-alap-
anyag kék színű láncfonalak és nyers/fehér vetülékfona-
lak sávolykötéses szövésével készül. Így a szövet előállí-
tásához olyan színes hosszanti fonalrendszer (lánc) szük-
séges, amelynek felületén, lazán kötődve helyezkedik el 
a színezék. 

Az egyéb textíliáknál általában alapkövetelmény a jó 
használati színtartóság, amelyhez a teljes keresztmetszetű 
elemiszál/fonal átszíneződése szükséges, és a felszínen 
maradt színezékrészecskéket pedig tökéletesen el kell tá-
volítani. Ezzel szemben a farmerszövet gyártáshoz szük-
séges láncfonalakon mintegy héjszerű fonalszínezésre van 
szükség, hogy a használatnál egyre jobban leváló színe-
zékszemcsék mintegy előhívják az elnyűtt hatású, kopta-
tott külsőképet. Ehhez kezdetben a természetes, növényi 
eredetű indigó adta a festőanyagot. A pillangósvirágúak 
családjába tartozó, a trópusokon termesztett növény, a 
festő indigó (Indigofera tinctoria) levegőn szárított levelei 

tartalmazzák az indikánt, ez hordozza az indoxil nevű 
vegyületet. Az indoxil levegőn, vizes fürdőben történő 
oxidációjának az ereménye  az indigó. Ez a sötétkék, 
bronzfényű vegyület volt a kékfestés természetes alapú 
színezéke hosszú ideig. Az indigót tömbökké formálva 
szállították, porrá őrléssel tették felhasználásra alkalmas-

nagyméretű nadrág erős igénybevételnek kitett részeit a 
ponyvakészítéshez használt – a kéznél levő – szegecsek-
kel erősítette meg. A termék sikeres és közkedvelt lett, 
egyre több környékbeli rendelt strapabíró nadrágot. Da-
vis látva a nagy üzlet reményét, szabadalmaztatni akarta 
a közkedvelt munkanadrágot. Hitvese azonban nem en-
gedte az újabb pénzkidobást, miután már három sikerte-
len találmány után ismét kudarctól tartott. Ekkor tá-
madt az ötlet Davis részéről, hogy Strausstól kérjen 
anyagi segítséget, aki a 68 dolláros díjat befizette, és így 
1873-ban bejegyezték a szabadalmat.

Strauss később a ponyvavászonról áttért egy másik 
szövetre, a franciaországi Nimes-ben (valószínű eb-

ből ered a későbbi Denim elnevezés is: serge de Nimes) 
gyártott durva és erős szövésű textilanyagra. Egy másik 
szövetfajta a genovai halászok kedvelt viselete volt. A 
külső megjelenésre hangsúlyt fektetve és az egyediséget 
megteremtve az indigóval kékre színezett szövet lett 
csakhamar a nadrágok alapanyaga. Strauss később két 
testvérével és Jacob Davissel megalapította a Levi Strauss 
céget. Davis nevéhez fűződik a zsebek vonalának kiala-
kítása és a speciális fémszegecsek használata. A Levis’s 
nadrágok 1886-tól eleinte barna színű bőrcímkékkel, 

később drapp alapon piros nyomású, a derékpánt hátsó 
részére rögzített címkével készültek (a termék nagy te-
herbírására utal, hogy lovakkal széthúzva sem szakad). 
1890-ben került piacra a bányászok és favágók kedvelt 
viselete, az 501-es modell. 1901-ben két farzsebbel bő-
vült a szabásminta, így összesen öt zsebes lett a nadrág. 
1906-ban a San Franciscó-i földrengés elpusztította a 
Levi Strauss vállalat központját és valamennyi gyárát. 
Az új gyártóüzemek 1915-től a Cone Mills vállalkozás 
(Észak-Karolina) farmerszöveteiből készítették a nad-
rágokat. A Levi Strauss Co. konkurense az 1889-ben 
megalapított H.D. Lee cég lett, ahol 1913-tól kezeslábas 
munkaruhát (Union All) is készítettek a farmeralap-
anyaghoz hasonló szövetből. 

A farmernadrágot mint munkaruhát – a XX. század 
végéig – az amerikai üzemekben a női- és férfimunká-
sok egyaránt viselték. Természetesen kedvelt öltözéke a 
farmereknek és cowboyoknak is. A munkaruhából di-
vatcikk lett, amely már egyenruhának is számított. Az 

indigó

ózon, 
nitrogén-
oxidok

színtelen 
antranilsav

szálképzQ-fej
perforált lemeze

bikomponens szál bikomponens szál

szálképzQ-fej
perforált lemeze

sárga 
izatin

Az indigó káros légköri gázok hatására bekövetkezQ  
oxidációja sárgulásos elváltozáshoz vezet

Példák a bikomponens szálképzésre

A Lycra T 400-as bikomponens szál külsQ képe 
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sá. 1836-ban Jean Baptiste André Dumas (francia vegyész, 
1800–1884) határozta meg az indigó összetételét. A szin-
tetikus változat előállítása Johann Friedrich Wilhelm 
Adolf von Baeyer (német vegyész, 1835-1917) nevéhez fű-
ződik, aki 1870-ben tudta először mesterségesen legyárta-
ni a vegyületet. A szintetikus indigó gyártását az indoxil 
előállításának olcsó és nagyüzemi technológiai változatá-
nak kidolgozása tette lehetővé. A ma is használatos mes-
terséges indigó első gyártóüzeme a BASF (Badische Ani-
lin und Soda Fabrik) volt, ahol 1897 óta termelték (idő-
közben számos színezékgyártó is áttért erre). Az indoxil 
oxidációja révén jön létre az indigó, ennek transzválto-
zata (sötétkék színű, rézfényű anyag) egy állandóbb ve-
gyület. A vízoldhatatlan indigó alkálikus redukció hatá-
sára leukoindigóvá alakul, majd ennek nátriumsója von-
ja be a pamutot felépítő cellulózt. A tökéletes átszínező-
dés esetében a szál belsejébe bekerült színezékmódosulat 
savas oxidáció hatására alakul vissza oldhatatlan pig-
mentté. A farmerszövethez szükséges láncfonalakat 
lyuggatott lánchengerekre tekercselve, szakaszosan szí-
nezhetik. A folyamatos eljárást jelentő – így az írezéssel 
(amellyel a szövéskor mechanikai ellenállást nyújtó, át-
meneti védőréteget alakítják ki) egymenetben történő – 
telítéses színezési technológiák is elterjedtek.

A farmertermékek esetében főként a tárolásnál bekö-
vetkező, a hajtogatott termék éleinél jelentkező sár-

gulási csíkok jelenthetnek javíthatatlan minőségromlást. 
Az igényeknek megfelelően lazán kötött és instabil indi-
górészecskék fokozottan kitettek az agresszív gázoknak, 
az oxidációs folyamat melléktermékei sárgulásos fakulás-
hoz vezetnek. A kék farmercikkek károsodásakor a vörös 
és kék színezékvesztés az ilyen irányú színváltozást csak 
fokozza. A felhasznált indigószínezék viszonylagos kémi-
ai labilitása és a lazább színezékkötődési igény (a színezék-
részecskék többségükben a szálfelületen helyezkednek el) 
következtében ez a termékcsoport a klimatikus hatásokra 
fokozottan érzékeny. A szálak határoló palástján tapadt 
színezékrészecskék a gyártási nedves kezelések és a hasz-
nálat során alkalmazott mosási műveletek alkalmával át-
menetileg a fürdőbe kerülnek, majd visszahúznak a 
szálasanyagra. Az újra lerakódott színezék jelentős hozzá-
férhetőséggel rendelkezik, így többek között az ózon eré-
lyes oxidációjának fokozottan kitett vegyületről van szó. 

Az ózon hatására bekövetkező indigó-oxidáció és a fo-
lyamat során keletkezett melléktermékek (izatin, 
antranil-sav és ezek komplexei) vezetnek a sárgulásos 
fakuláshoz. Más megközelítés szerint a nyári fotokémiai 
szmog (ózon, nitrózus-gázok, UV-hatás) okozza az irre-
verzibilis színezék-átalakulási folyamatot, amely az indi-
gó sárgulásához vezet.

Az agresszív légköri gázok (főként az ózon és a nitro-
gén-oxidok) tehát az indigóval színezett textilanyagnál 
visszafordíthatatlan színváltozást okoznak (különösen a 
hajtogatási éleknél bekövetkező, sávosan jelentkező sárgu-
lási-csíkok). Ezért is fontos a megelőzés, amikor kellően 
megválasztott segédanyagokkal a termékek garantáltan, 
például ózonállóvá váljanak. Az egyes zsírsav-kondenzá-
ciós kationos lágyítók, illetve az önmaguktól emulgeáló-
dó (vagy jól megválasztott emulgeáló szerekkel kialakí-
tott) szilikonos puhító hozzátétek biztosítanak a káros 
oxidáció ellen védőhatást.

Az indigóval színezett hosszanti fonalakat nyers/fe-
hér vetülékfonalak keresztezik sávolykötés szerint (ez a 
fonalkereszteződési mód adja az átlós csíkozottságú 
külsőképet). A divatcikké vált farmereknél felmerült 
az igény a testhez feszülő, nagy rugalmasságú modellek 
(„stretch”) iránt, így a szövet vetülékrendszerébe beke-
rültek az elasztánszálak. Többek között a Lycra fantá-
zianevű rugalmas, poliuretán alapanyagú elasztánszál 
alkalmazása előnyös. Az erre a szálasanyagokra jellem-
ző nagymértékű rugalmas nyúlás azt jelenti, hogy sza-
kadás nélkül akár eredeti hosszuk többszörösére (700 
%-ot meghaladó) úgy képesek megnyúlni, hogy a 
hosszirányú igénybevétel megszűnte után megközelí-
tőleg visszanyerik kiindulási hosszméretüket. A külön-
leges képesség a szálasanyagot felépítő láncmolekulák 
hajtogatott szerkezetének köszönhető. Az aránylag 
újabb fejlesztésű Lycra T 400-as száltípus úgynevezett 
bikomponens szál (kétféle poliészter polimerből képző-
dik a szálgyártás során), amely hő hatására különböző 
mértékű zsugorodással reagál. A feszültségkülönbség 
csavarvonal alakzatú térbeli hullámosodással jár, amely 
tartósabb rugalmasságot és puhább fogást kölcsönöz.

A normál- és T 400-as Lycra együttes alkalmazásá-
val kialakított textilfelület azért előnyös, mert a ha-
gyományos gumi-rugalmasságú szál fokozott rugal-

Lézer gravírozásos mintázás a farmernadrágon A farmernadrág öregbítése kézi irányítású roncsolással



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/49  1549

mas nyúlást kölcsönöz, a bikomponens szálváltozat 
pedig kiemelkedő rugalmas visszaalakuló képességé-
vel és jobb használati ellenállásával biztosítja a kisebb 
zsugorodást.

A Lycra dualFX elnevezésű alapanyag felhasználásával 
készített, pamuttal kevert fonalakkal kialakított kelme 
igen kedvező farmerszövetet biztosít.   

A konfekcionálás során számos művelettel alakul ki a 
késztermék. A varrócérna korábban döntően poliészter 
magfonalú, pamuttal körülfont fonalágakból készített 
termék volt. Ezeket az általában 3 ágú cérnákat – ameny-
nyiben nem fehéren kerülnek felhasználásra – utólag 
színezték, a cellulózrészre alkalmas színező eljárásokkal, 
például a jellegzetes narancssárgára. 

A varrodában elkészült nadrágokat a mosodában 
kezelik, ahol többféle műveletet végeznek el a 

késztermék elvárásai szerint. Lehet lágyító mosás, enzi-
mes, illetve habköves koptatás. A szövetfelület és kül-
sőkép módosításával egységesen megváltozik a szövet 
jellege, színe, fogása. A használt jellegű hatást reprodu-
káló felületkezelések egyik jellegzetes módszere a rész-
ben vagy teljesen cellulázenzimmel végrehajtott, sza-
bályozott hidrolízis. Az igényelt hatástól függően, a 
cellulózt felépítő láncmolekulák irányított „darabolá-
sával” főként a szövetfelületen ágaskodó szálvégződé-
sek eltávolítására kerül sor. Az enzimes koptatás járulé-
kos hozadéka a kedvező külsőkép létrehozása mellett a 
permanensen megvalósuló pillingmentesség (a szövet-
felületen képződő göbökön kívül a piheképződés meg-
akadályozása, a szöszmentesség garantálása), a lágy fo-
gás, illetve a jobb esés elérése.  

Lehet lézeres beégetéssel feliratot, egyéb illusztrációt 
felvinni a nadrág felületére. Az így történő mintázás 
során, a koncentrált lézersugár hatására az adott anyag 
felülete meghatározott mélységben elég, elpárolog. A 
gravírozandó anyag minőségétől függően változtatha-
tó frekvenciájú és erősségű lézersugár mozgását egy tü-
kör irányítja. A különböző textilfelületek lézergravíro-
zásos mintázásához főleg szén-dioxid-lézereket hasz-
nálnak, 30–400 wattos teljesítménytartományokban. 
A lézeres behatást úgy kell szabályozni, hogy a minta-
kialakítást megvalósító beavatkozás ne okozzon káros 
szilárdságcsökkenést.

A mosott, felületkezelt (kopási effektusokkal ellátott) 
nadrágokat szárítás után „szálazzák”, majd vasalással, 
a derék- és szárrésznél alul befogva, gőz-, illetve leve-
gős átfúvatással alakítják ki a végső formát. Az elhasz-
nálódottnak látszó farmernadrágok előállítására külön 
specializálódott a gyártószektor, így a fakítás, tartós 
gyűrés, részleges folytonossági hiány képzés mind-
mind megoldható a késztermék előállítás során. Az 
úgynevezett rezinezéssel az eleje- és hátarészeknél al-
kalmazott kálium-permanganátos lefújás helyi barnu-
lást okoz (ez mosáskor kivilágosodva alakítja ki a vég-
ső külsőképet). Végeznek fémtűs kefékkel, csiszolópa-
píros dörzsöléssel, fogorvosi fúróhoz hasonló eszközzel 
vagy homokráfúvással is helyi öregbítést, vagy éppen 
lokalizált fonalroncsolással „rongyos, szaggatott” ha-
tást idéznek elő.

KUTASI CSABA

KÖNYVSAROK

Egymillió	karakter	a	poláros	fényrWl

Hogy egymillió karakter sok vagy kevés, azt nehéz eldönteni. Mindeneset-
re ennyit tartalmaz a poláros fényrQl szóló kötet, amely az elmúlt két évti-
zed hazai kutatásait foglalja össze. Ezeket a vizsgálatokat az ELTE Kör-
nyezetoptikai Laboratóriuma az MTA ÖK Duna-kutató Intézet Ökológiai 
Laboratóriumával együttm_ködve végezte. A szerzQk közül Horváth Gá-
bor és Kriska György is ezen intézetek munkatársa, csakúgy, mint Farkas 
Alexandra, aki Junior Templeton Fellow-ként is részt vett a kötet összeál-
lításában. Rajtuk kívül azonban  több mint 60 név szerepel a közrem_kö-
dQk névsorában.

A kutatások elsQ látásra eléggé elvontnak t_nnek. Olyannyira, hogy 2016-ban 
Ig Nobel-díjat adtak két idevágó tanulmányért. Ez az elismerés egyébként 
már kevésbé pejoratív, mint régen. Az utóbbi években olyan felfedezések-
nek ítélik oda, melyek – a hivatalos defi níció szerint 
– „az embert elQször megnevettetik, majd elgon-
dolkodtatják”. Az egyik magyar vonatkozású mun-
ka a fehér szín_ lovak elQnyeit elemezte, mivel 
ezeket az állatokat valamiért kevésbé zavarják a 
bögölyök. Hogy miért, azt is sikerült kideríteni a 
szakembereknek, el is olvasható a könyvben. A 
másik cikk arról szólt, hogy a temetQkben miért 
vonzódnak a szitakötQk a fekete sírkövekhez. Bár 
ehhez kevésbé illik a nevetés, de mindenképpen 
különös jelenségrQl van szó. Az is furcsa lehet, 
hogy valakik erre fi gyelnek fel, persze egy jó ku-
tatónak éppen az ilyen szokatlan jelenségeket 
kell észrevennie. A lényeg azonban az, hogy a 
kutatások eredményei a gyakorlatban is hasz-
nosíthatók, sQt még szabadalom is f_zQdik egy bögölycsapdához. Ennek 
fontosságát az állattartók tudják igazán értékelni.

A tudomány és benne fQként az ökológia szempontjai a következQk. Az 
erQsen és vízszintesen poláros fényt tükrözQ mesterséges felületek, pél-
dául aszfaltutak, napelemtáblák, sötét autók, üvegépületek vagy azok a 
bizonyos fekete sírkövek némely rovarok szemében a vízfelszínt utánoz-
zák, és így megtévesztik Qket. A biológiai sokszín_ség eszmei értéke mel-
lett a táplálékláncban elfoglalt helyük, a helyi életközösségek fennmara-
dása miatt érdemes és kell ezekkel a problémákkal foglalkozni. 
Az Élet és Tudomány rendszeres olvasói elQnyben vannak a kötetet illetQ-
en, ugyanis a benne szereplQ témák többsége már megjelent a  lap ha-
sábjain, e cikkek szerzQi között ott vannak a könyv írói. AlapvetQen isme-
retterjesztQ m_rQl van szó, de ezeket az ismereteket nem könny_ elsajátíta-
ni, mivel igazán interdiszciplináris területre jut az az olvasó,  aki a kötetet 
alaposabban szeretné áttanulmányozni. Az egymillió karakter mellett 229 
színes ábra és 20 táblázat segíti a megértést. A biológián és a légköroptikán 
túl a rovarok tájékozódása, a környezetvédelem, természeti és városökoló-
gia, a kémia, a fi zika, a csillagászat, az ásványtan, a meteorológia, de még 
a történelem is szerepel benne. Utóbbi úgy kerül az asztalra, hogy a szak-
emberek utánajártak annak a hipotézisnek, miszerint a viking hajósok borult 
és ködös idQben napkQkristályokat és az égboltfény lineáris polarizációját 
használva tájékozódhattak a nyílt tengeren. Mivel nemcsak az elmúlt két év-
tized, hanem a jelenlegi kutatások és a közeljövQ tervei is szerepelnek a kö-
tetben, így akár tankönyvként vagy ajánlott olvasmányként is használható 
az említett szakterületek hallgatói számára. (Horváth Gábor – Farkas Ale-
xandra – Kriska György: A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonat-
kozásai, ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 486 oldal, 5500 forint)

T. Z.
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tunk le, majd rajtuk fotolitográfiával 
vagy elektronsugaras litográfiával 
mintázatot alakítunk ki, és az így ka-
pott ábrát marási technikákkal leké-
pezzük: vagy a vékonyrétegbe, 
vagy magába a szilíciumhordozóba. 
Fotolitográfiai technikánk felbontá-
sa 1 mikron, az elektronsugaras meg-
munkálás esetén pedig 10 nanométer 
is elérhető. Ez azt jelenti, hogy ilyen 
széles vonalakat tudunk ugyanilyen 
távol elhelyezni egymás mellett. Az 
infrastruktúrát – mely felszereltségét 
tekintve magyarországi viszonylatban 
egyedülálló – alap- és alkalmazott ku-
tatási feladatokhoz is felhasználjuk. 

Alapkutatási területen elsősorban 
biológiai szenzorok készülnek, melyek 
kutatását valamilyen célzott biológiai 
kérdés (például az idegrendszeri kuta-
tások) vizsgálata ösztönzi. Szenzoraink 
gördülékeny alkalmazásához a kap-
csolódó biológiai kutatások tervezésé-
ben, ütemezésében is részt veszünk, de 
főleg azzal foglalkozom, hogyan mi-
ként lehet invazív és kevésbé invazív, 
több mérési funkcióval felvértezett 
miniatűr eszközökkel újszerű vizs-
gálati módszereket bevezetni az ideg-
tudományba. 

– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Az agyszövet mélyebb rétegeit tű 
alakú, hajszálvékony szilíciumalapú 
elektródokkal tudjuk elérni, melye-
ken sok kis elektrofiziológiai mérő-
pont található. Ezekkel idegpályák 
ingerlésére és sejtpopulációk elekt-
romos aktivitásának folyamatos mo-
nitorozására nyílik lehetőségünk. 
Az agykérgi, felsőbb rétegek eseté-
ben ugyanezt flexibilis, polimer-
alapú fóliaszerű elektródhálózatok-
kal oldhatjuk meg. Ezekre a plat-
formokra építünk további mikro- 
és nanotechnológiai megoldásokkal 
egyéb érzékelő és ingerlő funkciókat, 
melyeket az előzőekkel szinkronizál-
va és párhuzamosan tudunk használ-
ni. Képesek vagyunk például integ-
rált mikrofluidikai csatornákon ke-
resztül gyulladáscsökkentő anyago-
kat vagy idegpálya jelölésére alkalmas 
molekulákat is bejuttatni ugyanazon 
mérőeszközzel. Tudunk megfelelő 
térbeli felbontással hőmérsékletet 
mérni az implantátum környezeté-
ben. Felületi és tömbi hullámvezető 
struktúrákkal képesek vagyunk 
adott – akár infravörös, akár látható 
hullámhossztartományban – fényt 

– Kutatásuk során több tudomány-
területhez kell érteni egyszerre. Az 
anyagtudomány, elektronika, fizika, 
kémia, mérnöki területek mellett or-
vosi és biológiai kérdésekhez is. 
– Villamosmérnökként végeztem ta-
nulmányaimat, és alapvetően anyag-
tudományi és technológiai vonalon te-
vékenykedem. Természetesen nem 
rendelkezem az összes felsorolt terület 
szaktudásával. Ha valaki manapság 
kutat, szükségszerű, hogy interdisz-
ciplináris témák kapcsán bevonja más 
területek szakembereit is. A mi pro-

jektünk emiatt is 
eléggé integratív 
jellegű, több inté-
zet (ELTE, MTA 
Wigner Fizikai 
Kutatóközpont) 
szakmai támoga-

tásával a háttérben. Laborunkban a 
félvezető iparból, integrált áramköri 
gyártástechnológiából átörökített mű-
veletekkel készítünk mikroméretű fi-
zikai, kémiai és biokémiai érzékelőket 
és beavatkozókat. Ezek elkészítése 
soklépcsős technológiai folyamat ered-
ménye. Szilíciumhordozóra különféle 
funkcionális vékonyrétegeket válasz-
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AGYKUTATÁS ÉS 
MIKROTECHNOLÓGIA

Az	 agy	mikromérete	 térbeli	 felbontással	 történW	 kutatása	 nagy	
kihívás	mind	a	mérnökök,	mind	az	orvosok	és	biológusok	számára.	
ÖregedW	társadalmunkban	gyakrabban	jelennek	meg	az	idegrend-
szer	problémái,	melyek	nemcsak	az	érintettekre,	hanem	a	környe-
zetükben	élWkre	is	nagyobb	terhelést	rónak.	Fekete	Zoltánnal	arról	
beszélgettünk,	 hogy	 az	 MTA	 Energiatudományi	 Kutatóközpont	
Meszaki	 Fizikai	 és	Anyagtudományi	 Intézetében,	 az	NKFIH	által	
támogatott	 alapkutatási	 program	 keretében	 tervezett	 új	mérés-
technikai	módszer	segítségével	–	hosszú	távon	–	lehetWvé	válhat	az	
idegrendszeri	betegségek	megelWzése,	illetve	korai	felismerése	is.

K 120143
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– Az elért eredmények mennyire al-
kalmazhatók emberi vizsgálatokhoz?
– A kifejlesztett mikroeszközök mű-
ködését jellemzően kis állat mo del-
lekben érvényesítjük, majd a követke-
ző állomásként főemlősök bevonásá-
val halad a „termék” a klinikum felé. 

Jó példa a Parkinson-kór tüneti keze-
lésére jelenleg használt mélyagyi sti-
mulációt biztosító elektróda, mely 

szintén ugyanezen az útvonalon haladt 
végig, s számos preklinikai, főemlőskí-
sérlet előzte meg a bevezetését. Ez igen 
lassú folyamat, a technika sokkal előrébb 
tart a hasonló célokra alkalmazható 
agy–gép-interfészek területén, mint a 
klinikai módszertan. Éppen ezért fon-
tos, hogy minden kifejlesztett eszközhöz 
egyrészt folyamatos technikai támoga-
tást és nyomon követést biztosítsunk, 
másrészt ugyanezen eszközök alternatív 
alkalmazási lehetőségeit is feltérképez-
zük, felgyorsítva ezzel a folyamatot. 

A humán, azaz páciensek bevonásá-
val végzett vizsgálatok természetesen 
rendkívül szigorú előzetes etikai en-
gedélyezési eljárást is igényelnek, 
melyhez elengedhetetlen számtalan 
előkísérlet az implantátum funkciona-
litásáról, toxicitásáról, stabilitásáról. A 
projekt keretében teljesítendő közeleb-
bi célunk, a flexibilis hordozón kiala-
kított kombinált méréstechnikai lehe-
tőségek hosszú távú stabilitásának 
vizsgálata az élő szervezetben. 

TRUPKA ZOLTÁN

– Biokompatibilis, az élő szervezet 
számára nem toxikus anyagokkal 
dolgozunk. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy az élő szervezetben nem 
alakul ki immunreakció a beültetett 
idegen testtel szemben. Hosszú távon 
egy olyan heg alakul ki az eszköze-
ink körül, ami rontja a sejtszintű ak-
tivitás jelminőségét. Ennek mecha-
nizmusát nehéz teljesen megakadá-

lyozni, azonban léteznek módszerek 
a mérséklésére. Csoportunkban el-
kezdtünk olyan nanostrukturájú 
szenzorfelületekkel is foglalkozni – 
egy szintén az NKFIH által támoga-
tott projekt keretében –, amelyeket 
„jobban szeretnek” az idegsejtek. 
Ezen felületek integrálását hajtjuk 
épp végre az előbb említett tűelekt-
ródok technológiai kialakítása so-
rán. Reményeink szerint így hosz-
szabb távon, fizikai módszerekkel 
tudjuk befolyásolni az implantátu-
mokkal szembeni immunreakciót. 

Szenzorrendszereinket kizárólag 
állatkísérletekben, jellemzően rág-
csálókon tesztelik neurobiológus 
partnereink. Nemzetközi kollaborá-
ciók keretében előkészítés alatt áll-
nak főemlősön végzett transzlációs 
célú ideg rendszeri kísérletek is. 
Utóbbi esetben sokéves kutatások 
során, lényegesen lassabban formá-
lódik a végeredmény, azonban a tár-
sadalom számára sokkal hasznosabb 
megállapításokra is juthatunk.

lokálisan besugározni az agyszövet 
mélyebb régióiba is. A látható tarto-
mány különösen hasznos az utóbbi 
években elterjedt optogenetikai 
módszerek esetén, amikor is adott 
agyterület idegsejtjeinek érzékenyí-
tett sejtmembránjaiban lévő ioncsa-
tornákat tudunk aktiválni és gátol-
ni fénnyel. Mindezen funkciók 
technológiai megvalósítását a Nem-

zeti Agykutatási Program támoga-
tásával indult projektünk keretében 
végezzük.

Manapság már az is izgalmas, ho-
gyan lehet több műtéti technikát, 
vizsgálati módszert ötvözni adott 
kísérleti helyzetben, mert így vagy 
időben, vagy térben sokkal jobb fel-
bontást érhetünk el. Ehhez fejlesz-
tünk olyan technológiai megoldá-
sokat, kutatunk olyan anyagszerke-
zeteket, amelyek lehetővé teszik 
például a mikroszkópos technikák-
kal történő kombinálást, átlátszó 
hordozók és fémrétegek alkalma-
zásával.

Az együttműködő neurobioló-
gusok gyakran jeleznek egyedi 
kísérleti igényeket, melyeket igyek-
szünk valamilyen működő műszaki 
alkotásba leképezni. Ez azután a bio-
lógiai tesztelések során folyamatos 
iteráción esik át, míg egy végső, op-
timális megoldássá fejlődik.
– Mennyire testidegenek, vagy éppen 
testbarátok ezek az anyagok?

Balra fent: szilíciumhordozó vékonyréteg a leválasztási m_velet 
elQtt. Balra lent: mikromegmunkálással készült mélyagyi 

elektródcsipeket tartalmazó szilíciumhordozó. Jobbra fent: optikai 
és elektromos csatlakozással ellátott, nyomtatott huzalozású 

lemezre ültetett optikai stimulációra alkalmas t_elektród, az 
élQ szövetbe történQ beültetés elQtt. Jobbra lent: detektált 
elektrofiziológiai jelek a talamuszban, egér állatmodellben.

Integrált mikrofluidikai csatornát tartalmazó multifunkciós mikroelektród 

perspektivikus nézetérQl (A-B), keresztmetszetérQl (C) és felületérQl (D) 
készült elektronmikroszkópos felvételek. Jobbra fent: szövettani metszet 

a szúrt csatornáról. Ezen keresztül a mikro-iontoforézissel bejuttatott 
idegpálya-jelölQ molekulák láthatóvá tették az elektródpozíció mentén 
a környezQ neuronhálózatot. Jobbra lent: egy ilyen módon megjelölt 

piramissejt. (FORRÁS: MTA EK MFA)
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A laó törzsek a Kr. u. első szá-
zadokban érkeztek a dél-
kínai hegyekből a mai La-

osz területére, ahol a népesség az el-
ső, nagyjából ezer évet felölelő idő-
szakban a khmerek uralma alatt élt. 
A laoszi állam 1353-ban jött létre, 
amikor az első királyt, Lan Xangot 
megkoronázták Luang Prabang vá-
rosában. Az uralkodó államvallássá 
tette a buddhizmust, amelybe szer-
vesen beépült az animizmus (lélek-
hit). A mintegy ezer éves hagyomá-
nyú laoszi buddhizmus a hinajána, 
más néven théraváda ághoz tartozik, 

É L N E K - E  M É G  5 0  É V  M Ú LVA  O R M Á N Y O S O K  L A O S Z B A N ?

A MUNKANÉLKÜLI 
ELEFÁNTOK ORSZÁGA

amely Indián és Ceylon szigetén 
keresztül érkezett az indokínai 
térségbe.

Az első egységes laó királyság 1354 és 
1707 között létezett. Fennállásának há-
rom és fél évszázada alatt ez volt az 
egyik legnagyobb birodalom Délkelet-
Ázsiában. Az alapító királyhoz kötik az 
ország elnevezését: Lane Xang – amely-
nek jelentése: ’a millió elefánt és a fehér 

A Királyi Templom 

(Haw Pha Bang)

Luang Prabangban 

Az ország 

szimbóluma 

szoborba öntve

Az ázsiai emberek, de különösképpen a laók 

ötezer éve háziasították az elefántokat. A 

laosziak nemzeti és kulturális identitásának 

mind a mai napig fontos része az elefántok 

tisztelete	 –	 hitük	 szerint	 e	 rendkívüli	 ereje	
állatok jelenléte az ország felemelkedésé-

nek, gazdagságának záloga, kulturális hagyo-

mányainak életben tartója.
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A királyságot egypártrendszerű szoci-
alista állam, a Laoszi Népi Demokrati-
kus Köztársaság váltotta föl. Az 
országvezetők az 1980-as évektől óva-
tos elmozdulást hajtottak végre az el-
lenőrzött piacgazdaság felé. Érdekes 
formáció alakult ki: Laosz ma egy tőkés 
gazdasági vonásokat mutató szocialista 
ország, ahol igen erős az államvallás be-
folyása (60–90 százalék közé teszik a 
buddhista  hívő  lakosság arányát).

Az Arany Buddha székhelye
Indokína területén három csodatévő, 
nemzeti szimbólummá vált Buddha-
szoborhoz zarándokolnak a hívők (és a 
turisták) tömegei: Thaiföldön a Sma-
ragd Buddhához, Mianmarban a 
Nagy Buddhához és Laoszban az 
Arany Buddhához. Ez utóbbit az egy-
kori fővárosban, Luang Prabangban 
őrzik, amelynek névadója is a szobor: 
Pra Bang, vagyis az ’Arany Buddha kirá-
lyi székhelye’. A Pra Bang szobor a fel-
tevések szerint a IX. században Sri 
Lanka szigetén készült, innen került az 
angkori királyi udvarba. A csodatévő 
erejűnek tartott szobrot a XIV. század-
ban a khmer királyi udvarhoz tartozó 
tulajdonosa ajándékba adta vejének, 
Lang Xannak. Az úttalan utakon át, 
ezer kilométernyi távolságból odaszál-
lított Arany Buddha lett a laoszi állam-
alapító király palládiuma. A nagy tisz-
teletnek örvendő szobor a két kezét 
óvó-védő mozdulattal előre nyújtva, 
álló testtartásban ábrázolja Buddhát. 

Az északon található Luang Prabang 
az ország egyik legjelentősebb városa: 
a kitűnő állapotban megőrzött építé-
szeti, vallási és kulturális öröksége mi-
att 1995-ben elnyerte az Unesco Világ-
örökségi címet. Az azóta eltelt két évti-
zedben számottevően föllendült a tu-
rizmus. Luang Prabangot és környékét 
gyakran Vietnám és Kambodzsa neve-
zetességeivel egy „csomagban” adják el 
a távolabbi térségekből érkező utasok-
nak. A város legfontosabb látnivalóit a 
nemzeti múzeumként funkcionáló 
volt királyi palota mellett a gyönyörű-
en díszített kolostorok jelentik, ahol 
gyakran látni a jellegzetes narancssárga 
ruházatot viselő szerzeteseket. Laosz-
ban a szerzetesi fogadalom nem feltét-
lenül egy életre szól. Sok szegény család 
kimondottan taníttatási céllal adja be 
7–8 éves fiúgyermekét valamelyik ko-
lostorba. Felnövekedvén a fiatalok el-
dönthetik, kilépnek-e, vagy bent ma-

radnak a szerzetesi közösségben. Az 
életre szóló fogadalmat kötő szerzete-
sek mellett a kolostorlakók másik cso-
portja a „háztulajdonos” szerzetesek-
ből áll: ők azok a hívő buddhista férfi-
ak, akik felnőtt életük egy időszakát 
kolostorban töltik, majd visszatérnek a 
világi életbe. 

A laoszi buddhisták számára életük 
legfontosabb célja a pozitív karma, a jó 
cselekedetek gyakorlása, amelynek 
fontos része az a szokás, hogy adomá-
nyaival a polgári lakosság eltartja a ko-
lostorok lakóit. Luang Prabang utcáin 
minden hajnalban megjelennek az éle-
lemgyűjtő szerzetesek, akik némán 
meditálva, mezítláb járják az utcákat. 
A naponta ismétlődő adománygyűjtő 
körút mára turistalátványossággá vált, 
de sajnos, a sok évszázados hagyomány 
fennmaradását komolyan veszélyezteti 
a látogatók – vélhetően tudatlanságuk-
ból adódó – zavaró viselkedése. 

A bölcsesség szimbóluma
Az ázsiai kultúrákban a kiváló memó-
riájú elefánt a bölcsesség szimbóluma. 
Sok évszázaddal előttünk a harcokba is 
bevonták e tekintélyes méretű jószá-
gokat, később azonban főként a cere-
móniákon és vallási események alkal-
mával vették hasznukat. Munkára a 
XIX. században kezdték fogni az ele-
fántokat, de elsősorban nem ez, hanem 
az agyaruk iránti fokozott kereslet ve-
zetett oda, hogy napjainkra a faj fenn-
maradása komoly veszélybe került.

Az évszázadok óta folyó kíméletlen 
vadászat és az élőhelyek drasztikus be-
szűkülése drámai mértékben csökken-
tette a méretes állatok számát. A hí-
meket legtöbbször az agyaruk miatt 
gyilkolták le, és ezen a helyzeten az 
elefántcsont-kereskedelem 1989-ben 
bevezetett általános tilalma sem sokat 
segített. Ma a vadon élő elefántok 
többsége rezervátumokban lelhető fel, 

napernyők országa’. Az ország nevében 
szereplő elefánt a király hatalmára és az 
uralma alatt álló, rengeteg elefánttal 
megerősített, félelmetes hadigépezetre 
utal. A fehér napernyők a gazdagságot 
szimbolizálják: a korabeli ábrázoláso-
kon arról lehet felismerni az uralkodó-
kat, hogy fölébük tartották a legtöbb 
napernyőt. 

A XIV. században megalapított ál-
lam a XVIII. század elején három rész-
re szakadt: az ország északi részén jött 
létre a Luang Prabang Királyság. Laosz a 
XVIII. század végétől előbb sziámi, 
majd a XIX. század végétől francia 
fennhatóság alá került, és egészen 
1949-ig kellett küzdenie a függetlensé-
géért; ekkor alakult meg az önálló La-
oszi Királyság. Ez az időszak sem hozta 
meg azonban a békét, az ország lakos-
sága sokat szenvedett a második indo-
kínai háborúban. Az USA hadserege 
sorozatosan bombázta a laoszi terüle-
ten is áthaladó Ho Si Minh-ösvényt. 
1968-tól 1975-ig zajlottak a vietnami 
kommunista és a laoszi királyi seregek 
közötti harcok, melyek az észak-viet-
namiak győzelmével végződtek. 

Buddha-szobor a Phu Si-hegyen

Állatsimogató

 Elefántlovaglás
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ahol viszont nincs elegendő hely a sza-
bad vándorláshoz. Az erdős területe-
ken élő falusiak és a nagytestű állatok 
között gyakran okoznak gondot az is-
métlődő konfliktusok.

A WWF adatai szerint az ázsiai – 
más néven indiai – elefánt mára a ve-
szélyeztetett fajok közé került: egész 
Ázsiában már csak 40–50 ezer él közü-
lük. Nagyjából kétharmaduk él a va-
donban, természetes körülmények kö-
zött, egyharmaduk pedig munkára fo-
gott, háziasított egyed. Az utóbbiak 
többsége a fakitermelésben, nehéz 
munkát végezve dolgozik, kitéve az 
igen gyakori baleseteknek.

Laosz ősi nevének jelentése – említet-
tük – az egymillió elefánt országa. 
Ilyen hatalmas számú ormányos bizto-
san nem élt az ország területén, és a 
becslések szerint napjainkban már csu-

pán egy-két ezer fejedelmi állat talál-
ható az országban. Az emberi beavat-
kozás miatt az utóbbi néhány évtized-
ben is radikálisan csökkent a számuk: 
az 1980-as évek végén még két-három 
ezer elefánt élt itt.

A populáció létszámának gyors üte-
mű visszaesése több okból is gondot 
okoz. Amennyiben nem sikerül meg-
állítani a folyamatot, a következő 50 
évben az ázsiai elefántok teljesen ki-
pusztulnak a Földről. A laosziak sze-
mében szentnek tartott elefántok eset-
leges kihalása az ökológiai tragédia 
mellett óriási kulturális veszteséget is 
okozna, hiszen az animizmussal össze-
fonódott buddhista hitvilágban – és a 
laó kultúrában – az elefánt a mentális 
erőt testesíti meg.

Mahout kerestetik
Mielőtt azonban hamis illúziókba rin-
gatnánk magunkat arról, hogy ezután 
az elefántok könnyen és gyorsan szapo-
rodhatnának Laoszban, vegyük szám-
ba a tartásukkal kapcsolatos problémá-
kat, melyek közül első helyen az élelmi-
szerhiányt kell megemlíteni. Egy ele-
fánt napi táplálékszükséglete elérheti a 
250 kilogrammot. A háziasított állatok 
többsége manapság nem jut elegendő 
takarmányhoz – főként azért, mert az 
erdőket elsősorban kereskedelmi céllal 
hasznosítják, és a gazdák nem tudják 
megfizetni az elefántok ennivalóját. 

További probléma, hogy Laoszban 
nagy hiány van állatorvosokból és a 
mahoutnak nevezett képzett, tapasztalt 
elefántgondozókból. Mivel nincs ele-
gendő helybeli specialista, az állatorvo-
sok és a mahoutok túlságosan leterhel-
tek, ezért ha egy elefánt megbetegszik 
vagy megsérül, gyakran nem kapja 
meg időben a kellő segítséget, Thai-
földről viszont megfizethetetlenül sok-
ba kerül elhívni egy specialistát.

Hatalmas testméretei miatt egy sérült 
vagy beteg elefánt gyógyításához 

nemcsak állatorvosra, de magas tech-
nológiai színvonalú berendezésekre is 
szükség van – Laoszban azonban na-
gyon kevés, az elefántok gyógyítására 
alkalmas központ létezik.

A munkára fogott – főként a faki-
termelésben dolgozó – elefántokat 
gyakran több és nagyobb erőfeszítésre 
kényszerítik, mint amennyit elbírnak; 
a túlhajszoltság következtében sokuk-
nak rossz az egészségi állapota. Több 
helyi és nemzetközi szervezet próbál ez 
ellen fellépni és segíteni, hogy az álla-
tok jobb helyzetbe kerüljenek. Na-
gyon megnehezíti azonban a védel-
met, hogy az országban élő elefántok 
nincsenek regisztrálva. A hivatalos 
nyilvántartás hiánya miatt jó néhá-
nyukat próbálják átcsempészni a thai 
vagy a kínai határon – aztán vagy túl-
élik ezt az utat, vagy nem.

Ahogy az erdők fogyatkoznak, úgy 
a fakitermeléshez kapcsolódó munka 
is egyre kevesebb. Az utóbbi időkben 
egyre több elefánt válik emiatt mun-
kanélkülivé. El lehet képzelni, mi lesz 
a sorsuk azoknak az állatoknak, ame-
lyek – feladatok híján – nem tudják 
előteremteni a heti másfél tonnányi 
élelmiszerszükségletük árát…

Jóléti rezervátum
Luang Prabangtól nem messze talál-
ható egy elefántfalu, amelyet 2003-
ban alapított Markus Petschke, aki La-
oszban több sikeres vállalkozást mű-
ködtet. Amikor a korábban levélhor-
dóként dolgozó német férfi a Mekong 
egyik mellékfolyója mentén kóborolt, 
belebotlott egy szentély romjaiba. Rö-
vid kutatás után kiderült, hogy egy ré-
gi település maradványaira bukkant: a 
XIX. század végén ott fogták be és ott 
idomították a királyi udvar szolgálatá-
ra az elefántokat. A kihívásokat kere-
ső férfi úgy döntött, hogy a történelmi 
múltú helyen rezervátumot létesít e 
hatalmas emlősök számára. 

Elefántportré

Fürdetés a Nam Khan folyóban
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Az elefántfalu elsődleges célja: a terü-
letén gondozott állatok jólétének bizto-
sítása révén hatékonyan hozzájárulni a 
faj megmentéséhez. Az itt élő egyedek 
a korábban munkára fogott, de ve-
szélybe került elefántok közül kerülnek 
ki. Van köztük akna által megsebesített 
példány, de többségük a túlhajszolt 
munkába betegedett bele, és itt mentet-
ték meg az életét. A nagy erdőségekkel 
körülvett elefántfalu ideális környezet-
ben, egy folyóparton helyezkedik el. A 
rezervátumban mindegyik ormányos-
nak saját, jól képzett gondozója van.

A természetvédelmi terület részben 
adományokból, részben a maga ter-
melte idegenforgalmi bevételekből 
tartja fönn magát. A Luang Prabangba 
látogató turisták előszeretettel vesznek 
részt az elefántlovaglásból és -etetésből 
álló programokon. A szervezők azzal 
bátorítják részvételre a természetvédő 
hajlamaik miatt az elefántok fogság-
ban tartását kevésbé helyeslő látogató-
kat, hogy a turistacsalogató program 
kifizetésével az ázsiai elefántok meg-
mentését és egyúttal a faj fennmaradá-
sát támogatják.

Az utóbbi években luxus színvonalú 
szállásokat és egy éttermet létesítet-
tek az elefántfalu területén, amely 
2015-ben egy laoszi család tulajdonába 
került. A komplexum biztos megélhe-
tést nyújt a környék lakosai számára, 
akik egyrészt a nagy étvágyú állatok 
takarmányát termelik meg, másrészt 
pedig közülük kerülnek ki az elefánt-
gondozó mahoutok, a szakácsok, a ta-
karítók – vagyis a teljes személyzet.

Az elefántrezervátum gazdái a 
fenntartható fejlődést tartják szem 
előtt, és maximálisan törekednek a 

környékbeliekkel a javak igazságos 
elosztására. A békés együttélés szem-
pontjából elsődleges szempont a biz-
tonság, ezért nemcsak a mahoutokat, 
hanem az elefántokat is folyamato-
san képezik a turistákkal való konf-
liktusmentes együttműködésre. 

Karaván a faj túléléséért
Az emblematikus faj megmentése 
érdekében 2002-ben szervezték meg 
az első laoszi elefántkaravánt, ame-
lyen 4 ormányos hatalmas, 1300 kilo-
méteres utat tett meg. Ennek sikerén 
felbuzdulva, 2015-ben az előzőnél lé-
nyegesen nagyobb figyelmet kiváltó, 
szenzációs programot állítottak össze: 
Luang Prabang világörökségi címé-
nek 20. évfordulójára időzítve 20 ele-
fánt 100 nap alatt 630 kilométeres 
utat járt végig az ország déli részén 
található Xayaboury tartománytól az 
északi országrészig. 

Az élő sétát „két világ” hozta össze. 
A volt gyarmattartó Franciaország 
képviselői az anyagi és szellemi se-
gítségnyújtás mellett személyes köz-
reműködésükkel is hozzájárultak a 
sikerhez. Az útvonalat úgy jelölték 
ki, hogy a vándorút során minél 
több lakott területre eljussanak. A 
településeken a karavánt kulturális 
programokkal várták. A rendezvény 
kapcsán a laoszi kormány deklarálta: 
támogatja és ösztönzi a fiatalokat, 
hogy a nagy öregektől megtanulják 
az elefántok gondozásához nélkü-
lözhetetlen bölcsességet és elsajátít-
sák a szükséges készségeket –, mert 
ha nincsenek utódok, akiknek át le-
het adni a kincset érő tudást, akkor 
az a világ számára örökre elvész.

TÓSZEGI ZSUZSANNA

Hajnali élelemgy_jtés (A SZERZP FELVÉTELEI)

Nyelv és Élet

Szívleljük meg!

Egy napilapunk november eleji sport-
rovatában a futballválogatott korábbi 
sajtófőnöke meg az őt kérdező, vala-
mint a szavait tolmácsoló újságíró jóvol-
tából a következő mondatra figyeltem 
fel: „Storck végig Dárdai Pál embereként 
kezelte őt (mármint a sajtófőnököt), ezért 
nem szívlelte.”

Nem hiszem, hogy a lap  olvasói fenn-
akadtak ezen a mondatkán. Megértették 
belőle, hogy csapatunk jelenlegi kapitá-
nya, Bernd Storck nem kedvelte az emlí-
tett sajtófőnököt.  Én, nyelvünk múltjá-
nak is búvárlója azonban mégis szinte kö-
telességemnek érzem fölhívni olvasóink 
figyelmét arra, hogy az idézetbeli szívlel  
szó helyett oda valójában ez való: szível. 
Ennek az -l  igeképzős szónak  csak-
ugyan az a jelentése, amit az újságíró 
vagy maga a nyilatkozó a szívlel formá-
nak tulajdonít(ott).  A -lal, -lel  képzőbo-
korral  alkotott szívlel  ige azonban, amely 
szótárainkban önmagában nem is szere-
pel,  hanem csupán meg- igekötővel ellá-
tott megszívlel  változatában található meg 
bennük, más értelemben használatos. 
Azt jelenti: ’intelmet, tanácsot megfogad, 
követendőnek ítél.  Amúgy ez az 
igeképzőbokor hasznos eleme nyelvünk-
nek. Számos gyakorító vagy műveltető 
jellegű szavunkban megtalálható: érlel, 
fájlal, foglal, hizlal, ízlel, színlel, taglal stb. 

A szível  igének szívlel  formára való át-
igazítását szemléltető példám  sajnos nem 
egyedi. Már a múlt század közepén fel-
bukkant ez a forma, s azóta is jó néhány-
szor.  Oka, egyúttal magyarázata szerin-
tem az, hogy szível szavunk a népies 
nyelvhasználatban ugyan még elég gya-
kori, de a mindennapi beszédben kezd 
visszaszorulni, a -lal, -lel  képzős igék 
száma ugyanakkor növekszik.  A mai 
beszélők így ösztönösen szívlel  formával 
élnek az eredeti szível helyett. Íme, egy 
beszédes párhuzam! Arany János a Toldi 
első énekében ezt írta: „Ösztövér kútágas 
hórihorgas gémmel / Mélyen néz a kútba s 
benne vizet kémel”.  Akik még ismerik 
egyáltalán a Toldit, a nyelvből időközben 
kihullt  kémel helyett már ezt mondják: 
„… vizet kémlel”.                                                                                                          G. L.

 

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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A mesterséges intelligenciának 
nincs – egyelőre – emberszerű 
idegrendszere és érzései, érzé-

kelése. Pontosabban készülőben van, 
csak nem olyan, mint a miénk. Egy 
mesterséges intelligenciának az „ér-
zékszervei” és a képességei olyanok, 
amilyenekről mi, emberek csak ál-
modni tudnánk: emberi mércével 
mérve nemhogy folyamatosan nem 
romlanak, hanem egyre jobbak. Egy 
mai laptop több mint hat milliószor (!) 
erősebb, mint a 25 évvel ezelőtti elődje. 
A telefonok fényképezőgépei is hason-
ló fejlődésen estek át az elmúlt évek-
ben, és a feldolgozható információnak 
nemcsak a mennyisége, hanem a mi-
nősége is látványosan javult. (Sőt, nem-
rég a Microsoft és a Washingtoni 
Egyetem egy DNS-alapú tárolási mó-
dot is kifejlesztett.) 

Ma már van olyan szoftver, amely a 
harci drónok és repülők képi anyagát 
„körülbelül”, mintegy gyors rápillan-
tással elemzi, azaz nem a teljes kép ösz-
szes adatát vizsgálja, hanem tulajdon-
képpen egy intuícióhoz hasonlatos 
módon („fuzzy logic”) keresi meg a 
szükséges információkat és döntési le-
hetőségeket, ami hatalmas előrelépés a 

A  G É P E K  S A J Á T  É L M É N Y E I 

FÉLJÜNK-E A MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIÁTÓL?

korábbi, mechanikusan végigpörge-
tett, számítási erőn alapuló gyors, szisz-
tematikus kombináláshoz képest. Mi 
több, az idén nyáron bemutatott 
ALPHA nevezetű szoftver már 
250-szer gyorsabban reagál bármilyen 
harci cselekményre, mint ahogy a va-
dászpilóta egyet is pislantana. Ember-
nek itt nincs esélye. (Nem véletlen, 
hogy az amerikai hadseregben is elin-
dult egy olyan belső vita, hogy mely ér-
demrendeket kellene megszüntetni a 
harctéri hősi halottak számának drasz-
tikus csökkenése miatt.) Európai kuta-
tók a Horizon2020 projekten belül 
már egy olyan algoritmuson dolgoz-
nak, amely az embergyermek tanulá-
sát reprodukáló robot kifejlesztését cé-
lozza, egy nyílt végű tanulási folyamat 
(GOAL) elsajátítása révén.

Ez azt jelenti, hogy az internet segít-
ségével egy mesterséges intelligencia 
minden külső szenzorral (például utcai 
kamerafelvétel, élő tévéműsor, de akár 
egy ember által folytatott telefonbe-
szélgetés stb. által) megszerzett infor-
mációt saját „élményeként” tudja majd 
értelmezni. Azaz a saját valóságának 
(világának) az esszenciájaként, mivel 
nincs teste és központi idegrendszere, 

csak „agya”. Ez a fajta intelligencia is 
folyamatosan fejlődik: a Todai Robot-
nak elnevezett fejlesztés ugyan „meg-
bukott” a felvételi vizsgán a legerő-
sebb színvonalat képviselő Tokiói 
Egyetemen, azonban az idei eredmé-
nye alapján több mint 400 másik japán 
egyetemre már elegendő lett volna a 
teljesítménye.

A mesterséges intelligencia – az em-
berhez képest – szinte közvetlen és va-
lójában korlátlan hozzáférése a digitális 
világhoz azt eredményezheti, hogy an-
nak tanulási (információszerzési) ké-
pessége is összevethetetlen lesz az em-
berével. Nem véletlen, hogy ma már a 
tőzsdéken és orvosi diagnosztikában is 
használnak robotokat mesterséges in-
telligenciával. Kérdés, hogy a felejtés 
hiánya (azaz az illúzió és eufória kiikta-
tása) a tőzsdéken, illetve az orvosi diag-
nosztikában a tévedés eshetőségének 
(véletlenszerű felfedezések) kizárása 
nem vezet-e az innováció részleges 
csökkenéséhez?

Már léteznek bizonyos kutatások és 
konkrét fejlesztések egy mesterséges 
idegrendszer kialakítása érdekében ab-
ból a célból, hogy a gép mintegy érezni 
tudjon (elsősorban a saját „testi” épsé-
gének, itt: alkatrészeinek funkcionális 
védelme érdekében), és adekvát választ 
adjon egy sérülés esetén. „Személyes” 
érzet hiányában azonban a mesterséges 
intelligencia mentes lehet minden 
olyan tulajdonságtól, pontosabban: 
vágytól, amely minket, embereket 
alapvetően befolyásol. Mire gondolok? 
Például szexre, pornográfiára, prosti-
túcióra, eltérő nemi irányultságokra 
stb. Gondolhatunk a fajfenntartás egy 
másik aspektusára is: a gyermekre, csa-
ládra való vágyódásra (utódnemzésre 
való késztetésre), ami szintén megha-
tározóan befolyásolja döntéseinket és 
reakcióinkat. Már az olyan egyszerű 

A	 jövW	 egyik	 nagy	 kérdése	 az,	 hogy	mégis	 milyen	 lenne	 egy	 kifejlett	 mesterséges	 intelligencia.	
Jelenleg	igazából	fogalmunk	sincs.	Azt	viszont	sejtjük,	hogy	nem	olyan,	mint	mi,	emberek	–	bár	ez	

sem	olyan	biztos.	Miért?
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hogy az Egyesült Államokban jó né-
hány olyan embert (egyes becslések 
szerint mintegy 40-et) kivégeztek az 
elmúlt évtizedekben az emberekből 
álló esküdtszékek döntései következ-
tében, akik a genetikai elemzések 
alapján a helyszínen se voltak. Őket 
tanúvallomások alapján ítélték el, és 
így haltak meg ártatlanul. Talán a 
szoftverek jobban teljesítenének: az 
egyik, kereskedelemben is érdekelt 
óriáscég például nemrég vásárolt fel 
egy vállalkozást, amelynek program-
ja a gesztusainkat hamarabb ismeri fel 
és értelmezi, mint bármely ember. 

A munka világában pedig a munka-
vállalók értékelése és díjazása kapcsán 
lehet némi felfordulásra számítani, ha 
egységesíteni akarják, netalán kizáró-
lag gépekre kívánják bízni a teljesít-
ménymérést és értékelést, netán a hiva-
tali előmenetelt vagy akár a bérezést 
(egyenlő munkáért – egyenlő bér elve 
alapján). Számos olyan, már az oktatás 
területén működő, egyébként objektív 
szempontokon túlmenő egyéb kritéri-
umok kerülhetnek nyomás alá, mint 
például a bizalom, az átmeneti teljesít-
ményingadozás (betegség, fogyatékos-
ság stb.), illetve más, a munkakörhöz 
szorosan akár nem is kapcsolódó fakto-
rok (például kapcsolati tőke). Ami az 
előmenetelt és a karriert illeti, egy mes-
terséges intelligenciát, amennyiben va-
lóban objektíven mér, egyáltalán nem 
biztos, hogy igazságosnak is fognak te-
kinteni az emberek, hiszen ők nem a 
saját lehetőségeikhez és képességeikhez 
mérik magukat, hanem a közvetlen 
kollégájukhoz, a távolabbi családtagja-

ikhoz, a szomszédjukhoz vagy akár a 
médiában naponta szereplő, egyébként 
fiktív személyekhez, ami szükségszerű-
en torzító hatású. További társadalmi 
szempontok is megkérdőjeleződhet-
nek, úgymint a genderséggel, másság-
gal vagy éppen a kisebbségekkel vagy a 
fogyatékossággal kapcsolatos előnyben 
részesítés elvei. Ráadásul az emberek 
objektív mércék esetén szembesülhet-
nek olyan hibáikkal, gyarlóságaikkal 
vagy mulasztásaikkal, amelyeket egyál-
talán nem akarnak vagy nem képesek 
tudomásul venni.

Ami pedig a közügyeket illeti, az sem 
lesz elképzelhetetlen, hogy 10 év múl-
va azonnal ki fog derülni – mint ma 
egy szakmai plagizálásnál –, hogy egy-
egy politikus, diplomata vagy cégvezér 
szövegét, beszédét, netalán cikkét pon-
tosan ki is írta. Addigra már mindenki 
rendelkezni fog a saját digitális lábnyo-
mával az interneten, mivel minden em-
bernek egyedi nemcsak az ujjlenyoma-
ta, hanem az írása is – így az internetes 
profilja, digitális kézjegye is. Kétségte-
len az is, hogy addigra már kifejlődhet-
nek olyan alkalmazások is, amelyek 
nemcsak átültetik a hangzó szöveget 
írásos formátumba (mint most), hanem 
megtanulják az adott személy stílusát is, 
és képesek lesznek egy szöveget úgy el-
készíteni és véglegesíteni, hogy az iga-
zodjon a felhasználó személyiségéhez. 
Ezzel meg fog nőni – mint ahogy az 
élet minden területén -, az önálló krea-
tivitás és a személyes hitelesség (mint 
kompetencia) fontossága a közügyek és 
a piaci verseny terén is.

LOVÁSZY LÁSZLÓ

dolgoknak is van jelentőségük, hogy 
vajon milyen lesz az idő reggel, miután 
felkelünk az ágyból, determinálva a 
hangulatunkat és lényegében az összes 
aznapi döntésünket, amelyeknek egy 
jelentős – ha nem éppen nagyobb! – 
része ennél fogva lényegében irracio-
nális. Ekkor nem beszéltünk még a 
felnőttkori szorongásokról, a depresz-
szió önpusztító mókuskerekéről, a 
szenvedélybetegségek értelmetlensé-
geiről (azaz azok illogikus voltáról), az 
elmaradt szülői ölelésekről, a munka-
helyi verseny okozta stresszről, és vé-
gül a párkapcsolatok területe sem ma-
radhat ki ebből a hosszas listából. 

Ha már a párkapcsolatokat említjük, 
megjelentek azok az alkalmazások is, 
amelyek képesek megállapítani, hogy 
az illető hazudik-e, sőt már egy telefo-
nálóról is meg lehet állapítani, hogy 
igazat mond-e, vagy sem. Mondjuk, 
ez nem is olyan nehéz, hiszen az átlag-
ember is naponta hazudik és nem is 
egyszer, sőt, egy idő után akár maga is 
elhiszi azt, amit mond. Érdekes kutatá-
si eredmény az is, hogy a logikus érve-
lés és vita kapcsán a legalacsonyabban, 
illetve a legmagasabban képzett szemé-
lyek körében sokan vannak olyanok, 
akik a legkevésbé hajlamosak mások 
érveit vagy álláspontját megérteni, el-
fogadni. Az előbbi azért, mert képtelen 
érdemben a saját álláspontját megvéde-
ni (s ezért érzelmileg elutasító), míg az 
utóbbi rengeteg energiát fordít arra, 
hogy a saját tévedése melletti, további, 
méghozzá távolabbi (gyengébb) érvé-
nyességű érveket találjon, azaz végül is 
mindketten irracionálisan viselkednek.  

Nem is olyan régen futott a Hazudj, 
ha tudsz című, szórakoztató amerikai 
tévésorozat hazánkban is. A műsor lé-
nyege az, hogy ma már magabiztosan 
meg lehet állapítani azt, ha valaki ha-
zudik vagy csal, mert a testbeszédün-
ket és kommunikációnkat – ideértve a 
legapróbb mimikai és mikró mozdula-
tainkat – gyakorlatilag lehetetlen töké-
letesen kontrollálni, és ez független 
kultúrától, nyelvtől, nemzetiségtől is. 
A bűnüldözés a genetikai nyomokon 
alapuló nyomozás mellett már ezt a le-
hetőséget is egyre jobban fel tudja hasz-
nálni, hiszen a mai hazugságvizsgáló 
gépek sokkal korszerűbbek, mint ami-
lyenek akár még csak 10 éve voltak. Az 
ugyanis kiderült már, hogy még a jóin-
dulatú szemtanúk is hajlamosak téved-
ni és nem is kicsit. A közelmúlt híre, 
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Decemberben, a téli napfordulóhoz köze-

ledve már rövidek a nappalok és egész 

hosszúra nyúlnak a fagyos éjszakák. A 

hónap közepén este hat óra tájékán 

beköszönt a teljes sötétség. Nézzük, 

milyennek látjuk az eget december 

15-én este 21 órakor!

csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy apró szekérformát 
alkotnak. Ez a Fiastyúk, egy több száz csillagból álló nyílthalmaz. 
Az égbolt egyik legszebb szupernóva-maradványa is a Bika csil-
lagképben található. 1054-ben kínai és arab csillagászok megfi-
gyeltek egy 23 napon át szabad szemmel is látható szupernóvát, 

Még búcsút vehetünk nyugati–északnyugati 
irányban a Nagy Nyári Háromszög két fényes 

csillagától: a látóhatárhoz legközelebb az Altair 
látszik a Sas csillagképben, kicsit magasabban a 
Deneb a Hattyúban. A Deneben keresztül húzódik a 
Tejút sávja, amely majdnem pont a fejünk felett álló 
W alakú Kassziopeia felé folytatódik. Délnyugat felé, 
de még egész magasan látjuk a Pegazus csillagkép 
nagy négyszögét, melynek bal felsR csillagából indul ki az 
Androméda csillagkép három csillagból álló íve. KözépsR 
csillaga felett kereshetjük sötét helyrRl az Androméda-galaxis 
halvány foltját. A Pegazus és az Androméda alatt van a Halak, 
míg az Androméda íve alatt található két kisméret` és jelenték-
telennek t`nR csillagkép: a Háromszög és a Kos. Délkeleten már 
felkelt a téli égbolt egyik legfelt`nRbb csillagképe, az Orion, amely-
nek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját könny` észrevenni. 
Legfényesebb csillaga a vöröses szín` Betelgeuse, a Napunknál 
több százszor nagyobbra fújódott vörös óriáscsillag. A csillagkép 
közepén helyezkedik el a három, egyvonalban álló csillag alkot-
ta „öve”, amelynek irányát jobb kéz felé meghosszabbítva a Bika 
csillagképhez jutunk. Ennek legfényesebb csillaga a narancsos 
szín` Aldebaran, melyet a régi magyarok „Bujdosók Lámpásának” 
neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban a Hyadok nev` köze-
li nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól északnyugatra apró 

A csillagos  

ég december 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?
Az elsR, Naprendszeren kívüli bolygók létezésére utaló nyom 
a fiatal csillagok körüli porkorongok felfedezése volt. Ez össz-
hangban van a Naprendszer keletkezésérRl elfogadott elmélettel, 
amely szerint a bolygók a csillag körül forgó gáz- és porkorong 
anyagából alakulnak ki. Egyes ilyen cirkumsztelláris korongok 
szimmetrikusak, ami arra utal, hogy még kifejlRdésük korai, a 
bolygók létrejöttét megelRzR szakaszában járnak. Másokat rések 
torzítanak el, ami annak a jele lehet, hogy megkezdRdött a boly-
gók születése, és ez a folyamat zavarja meg a korong anyagának 
mozgását. A csillagászok különbözR, például spektroszkópiai 
módszerekkel vizsgálják az ilyen korongok szerkezetét. Így pél-
dául a Taurus molekulafelhR egyik, CoKu Tau 4 jel` csillagának a 
színképét elemezve felismerték, hogy a porkorong belsR, forróbb 
része hiányzik. Eszerint a csillag közelében már létrejött egy nagy 
tömeg` bolygó. A folyamat meglepRen gyorsan lejátszódhatott, 

hiszen a csillag még csak körülbelül 1 millió éves, és a csillagá-
szok eddig nem nagyon számítottak bolygók jelenlétére 4 millió 
évesnél fiatalabb csillagok körül.
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ennek a maradványa a Rák-köd. A keleti horizont 
felett alacsonyan ott pislog a Procyon, a Kis Kutya 
csillagkép legfényesebb csillaga, kicsit magasab-
ban az Ikrek két legfényesebb csillaga: a Castor 
és a Pollux. Az IkrektRl északnyugatra látszik a 
Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb 
csillaga a Capella. A legismertebb csillagalakzatot, 
a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (amely a Nagy 

Medve – Ursa Major – csillagkép legfényesebb 
7 csillagából áll) most majdnem az északi hori-

zont felett alacsonyan láthatjuk, rúdja a hori-
zont felé konyul.

Az égbolton még jó néhány halványabb csil-
lagokból álló, kevésbé jellegzetes csillagké-
pet láthatunk, ezek megtalálásához azonban 
már csillagtérképre és egy kis türelemre 
lesz szükségünk.

A Merkúr láthatósága a hónap elején folyamatosan javul, 
napnyugta után kereshetR a délnyugati látóhatár közelében, 
közel egy órával nyugszik a Napot követRen. 11-én van leg-

nagyobb keleti kitérésben. A megfigyelésre legkedvezRbb 
helyzetben a hónap közepén van, ekkor egy és negyed órával 

nyugszik késRbb a Naphoz képest. Ezután láthatósága gyor-
san romlik, 20-a után már elt`nik a Nap fényében. A Vénusz 

(Esthajnalcsillag) az esti délnyugati ég ragyogó fény` égiteste, 
késR este nyugszik. A hónap elején három, a végén már négy órával 
nyugszik a Nap után, ez az idei legkiválóbb észlelési lehetRsége. 
Fényessége -4,3 magnitúdó. A Mars elRretartó mozgást végez a 
Bak, majd december 15-tRl a VízöntR csillagképben. KésR este 
nyugszik, az esti órákban látszik a délnyugati ég alján. Fényessége 
0,6 magnitúdóról 0,9 magnitúdóra csökken. A Jupiter elRretartó 
mozgást végez a Sz`z csillagképben. Éjfél után kel, az éjszaka 

második felében látható a délkeleti–déli égen mint felt`nR égi-
test. Fényessége -1,9 magnitúdó. A Szaturnusz a Nap közelsége 
miatt nem figyelhetR meg. December 10-én együttállásban van 
a Nappal, majd folytatja elRretartó mozgását a Kígyótartó csillag-
képben, fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz az éjszaka elsR 
felében kereshetR a Halak csillagképben, éjfél után nyugszik. A 
Neptunusz az esti órákban figyelhetR meg, késR este nyugszik.

A közelmúltban a Mars felszínébe csapódott, az 
ESA elsR marsszondájának (Schiaparelli) kudar-
ca mutatja, hogy még manapság sem tartozik a 
rutinfeladatok közé a vörös bolygó felszínére 
történR sima leszállás. Bár talán azt el lehet mon-
dani, hogy napjainkban a sikertelenség tartozik a 
kivételek közé, a '70-es évek elején ez még pont 
fordítva volt.   Éppen 45 évvel ezelRtt a szovjet 
Marsz-3 `rszonda volt az elsR, amely sikere-
sen leszállt a Mars felszínére 1971. december 
2-án. Öt hónappal korábban, 1971. május 28-án 
indult Bajkonurból Proton rakétával. Az ejtRer-
nyRs légköri leszállás kevesebb mint 3 percig 
tartott. Landolás után elkezdte egy panorá-

makép adatainak sugárzását, melyet a Marsz-3 keringR egysége 
továbbított a Földre. Az adatok sugárzása a felszínrRl 20 másod-
perc után váratlanul megsz`nt. A Marsz-3 félévi repülés után még 
fél percig sem m`ködött, de így is a világtörténelem elsR sima 
marsi leszállásaként emlékezhetünk erre a küldetésre. A több 
naposra tervezett programban vizsgálták volna a légkör össze-
tételét, a felszíni hRmérsékletet, légnyomást, szélsebességet és 
a felszíni kRzetréteg összetételét. A 20 másodperc alatt mindösz-
szesen egyetlen panorámakép sugárzására futotta a szondától. 
A kép maga igen szegényes volt, jóformán rádiózaj volt az egész, 
mintsem adás, így semmitmondó, részletek nélküli szürkeséget 
kapott az emberiség.

L. H.

A Marsz-3 által közvetített panorámakép a Mars felszínérQl

A Marsz-3 szonda keringQ és leszálló 
egysége még együtt

Fantáziakép a vörös 

bolygón landolt 

Marsz-3 _rszondáról

A Mars a Marsz-3 felvételén 

közeledés közben
A Marsz-3 landolásegységének modellje
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LogIQs

www.mensa.hu

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	
megoldásai

1.	fejtörW – Csík Csaba feladványa

Megoldás:  

2.	fejtörW –  Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: BARADLA

A szavak elQtagjai állatnevek: galambdúc, macskajaj, egérlyuk, 
csigavér, vakondtúrás, krokodilkönny, kutyabaj.

3.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: GRÉTSY LÁSZLÓ

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	általános	
feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	 A	
kérdések	tetszWleges	sorrendben	oldhatók	meg,	
nem	épülnek	egymásra,	mindegyik	más	és	más	
készség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	 alkal-
mas.	 A	 megoldásokat	 jövW	 heti	 számunkban	
közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	ered-

ményes	gondolkodást	kívánunk!

3.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

1.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

2.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Melyik falhoz pattan elQször labda, ha a felsQ fogaskereket 
a kart lefelé nyomva forgatni kezdjük? Önt is felcsigázza, hogy melyik szám kerül a kérdQjel helyére ?
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A munkanélküliség megtapasztalása
Munkanélkülivé válni a lélektani terheltség mellett az esetek jó 
részében anyagi következményekkel is jár mind az érintett, 
mind pedig a vele együtt élők számára. A munkaerő-felmérés 
2015. I. negyedévi kiegészítő felvétele a munkanélküliség általi 
érintettség témakörét járja körbe, olyan kérdéseket feltéve, mint 
hogy a megkérdezett volt-e már munkanélküli és ha igen, 
hányszor, hogyan vált foglalkoztatottá újra, illetve hogy mi-
lyen megoldásokon gondolkodik munkanélkülivé válása ese-
tén. 2007. IV. negyedévében szerepelt első alkalommal ez a té-
makör a munkaerő-felmérés ad-hoc moduljai között, amit az 
utóbbi években többször is megismételtek legutóbb a már em-
lített 2015-ös felmérés során. 
2007 és 2015 között a 19–64 évesek körében folyamatosan 

emelkedett azok aránya, akik életük során legalább egyszer 
megtapasztalták, milyen munkanélkülinek lenni. Az elmúlt 
szűk egy évtized alatt 28,7 százalékról 38,9 százalékra nőtt a 
munkanélküliség által érintettek aránya. Vagyis míg 2007-
ben tíz megkérdezett közül három tapasztalta meg a munka-
nélküliséget, addig 2015-ben már négy. A növekedésben 
egyértelműen szerepe volt a 2008 végén kibontakozó gazda-
sági válságnak, amely rövid idő alatt – a rendszerváltás óta 
nem tapasztalt mértékben – megnövelte a munkanélküliek 
és csökkentette a foglalkoztatottak számát. Emellett érezhető 
hatása volt a közfoglalkoztatás megváltozott szerepének és 
súlyának, a korábban inaktívnak számítók közül sokan ke-
rültek át a közfoglalkoztatásba, hogy annak befejeződése 
után nagy eséllyel regisztrált álláskeresők legyenek. 

A 19–64 éves férfiak a munkanélküliség által némileg na-
gyobb arányban (40,1 százalékban) voltak érintettek a nők-
nél (37,8 százalékban). Ebben szerepe volt annak is, hogy in-
kább a férfiakat foglalkoztatták a gazdasági válság által 
jobban sújtott ágazatokban (építőipar, feldolgozóipar), míg 
a nők védettebb helyzetben voltak az olyan területeken, 
mint a közszolgáltatások.

A fiatalabb, 19–24 évesek és az idősebb, 55–64 évesek kö-
rében az átlagosnál alacsonyabb a munkanélküliséget már 
megtapasztalók aránya (27,7 és 33,3 százalék), miközben a 
középkorosztály, 25–39 és 40–54 évesek esetében 42–43 
százalékot ért el 2015 I. negyedévében. Érdemes megje-
gyezni, hogy a fiatalok közül majdnem minden második 
– döntően az oktatási rendszerben való részvétel okán – 
még soha nem dolgozott (a másik három korosztály eseté-
ben ez elhanyagolható mértékű volt, 0,5–3,3 százalékot tett 
ki), továbbá, hogy a 19–24 évesek körében a munkanélkü-
liségi ráta kiemelkedően magas, 18,2 százalékos, ellentétben 
a másik három korcsoport 6,3–7,6 százalékos értékével.

Az iskolai végzettség nagymértékben befolyásolja az egyén 
munkaerőpiaci státuszát: a magasabb végzettségi szint – amel-

lett, hogy kereseti előnyt jelent – mérsékli az egyén munka-
nélküliség általi érintettségét. Míg a legfeljebb alapfokú 
végzettségű 19–64 évesek 56,7 százaléka élete során leg-
alább egyszer volt már munkanélküli, addig a felsőfokú 
végzettségűek körében ez 19,7 százalék volt 2015 I. negyed-
évében. A két szélső érték között helyezkedik el a középfo-
kú végzettség két kategóriája: az érettségivel rendelkezők 
harmada, míg az azzal nem rendelkezők fele volt már leg-
alább egyszer munkanélküli élete során.

Éles területi különbségek vannak, és a falvakban élők hely-
zete a legrosszabb: míg itt a 19–64 évesek munkanélkülisé-
gi érintettsége 46,5 százalék volt, a többi városi rangú tele-
pülésen pedig 38,9 százalék, addig a fővárosban a mutató 
értéke 24,4 százalékot ért el 2015 I. negyedévében. A régiós 
rangsort tekintve Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarorszá-
gon, Észak- és Dél-Alföldön az áltagosnál magasabb a 
munkanélküliség által érintettek aránya. Ezen belül Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Nógrád, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Békés megyében a legmagasabb: 50,4–56,4 
százalék közötti azoknak a 19–64 éveseknek az aránya, 
akik korábban már voltak vagy jelenleg munkanélküliek.

A sikeres elhelyezkedés módszereiről, valamint a munkanél-
külivé válás esetén alkalmazott stratégiákról és megoldásokról 
rovatunk két hét múlva megjelenő írásában olvashatnak.

KELEMEN NÓRA

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
ElQfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest ElQfizetésben 
megrendelhetQ az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítQknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

(Forrás: MunkaerQ-felmérés, 2015. I. negyedévi kiegészítQ felvétel.  
Hátrányos helyzet_ csoportok a munkaerQpiacon.)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

10	hónapos	repülWút

Eddig a fregattmadár esetében iga-
zolták, hogy hosszan képes a leve-

gőben maradni. Ornitológusok meg-
figyelték, hogy a sarlósfecske (Apus 
apus) repülése is bravúros teljesítmény-
nek számít. A Current Biology folyó-
iratban megjelent beszámoló szerint a 
kutatók adatrögzítő készüléket erősí-
tettek madarakra, s a kapott értékek 
alapján bebizonyították, hogy a sarlós-
fecske nem csak ügyes, de szívós is: az 
év nagy részében, 10 hónapon keresz-
tül nem száll le, s közben, a levegőben 
vadászik élelemre.

„Amikor a sarlósfecskék augusztusban 
elhagyják a költési helyüket, hogy Nyugat-
Afrikán keresztül Közép-Afrika esőerdei-
be vándoroljanak, egyáltalán nem szállnak 
le addig, amíg vissza nem térnek 10 hónap-
pal később, a következő költési szezonban. 
Néhány egyed ugyan megpihent ágakon 
rövid időre vagy akár egész éjszakára a 
tél közepén, de többségük szó szerint nem 
érintette a földet sem más szilárd alapot 
az említett időszakban” – mondta An-
ders Hedenström, a svédországi Lundi 

azok a kísérleti személyek, akik szer-
vezete túl erős placebo-választ ad.

A kutatócsoport az agy középső 
frontális agytekervénye területén ta-
lálta meg azt a régiót, amelynek se-
gítségével kimutatható, melyik egyén 
válaszol a placebóra. A kísérletekről a 
PLOS Biology folyóiratban számoltak 
be. „Társadalmunkban hihetetlenül nagy-
mértékben van jelen a krónikus fájdalom. 
Ha képesek vagyunk megjósolni, kik ad-
nak placebo-választ a krónikus fájdalom-
ban szenvedők közül, akkor segítséget ka-
punk mind a személyre szabott gyógyítás 
kidolgozásához, mind a klinikai kísérletek 
sikeréhez” – mondta Marwan Baliki, a 
RIC kutatója, egyben a Northwestern 

A	placebo-hatás	leleplezése	
az	agyban

Elsőként jöttek rá a Northwestern 
University (USA) és a Chicagói 

Rehabilitációs Intézet (RIC) kutatói, 
hogy az agy mely része felelős a place-
bo-hatásért a fájdalom csökkenése-
kor. „Placebo-hatásról” beszélünk, 
amikor tettetett kezelés hatására is je-
lentős fájdalomcsökkenés jön létre. A 
kutatók szerint, ha ki tudják jelölni az 
agyban a fájdalomcsökkentő placebo-
hatás helyét, akkor személyre szabot-
tabb gyógyszerekkel lehet majd ellátni 
azt a 100 millió amerikait, aki króni-
kus fájdalomban szenved. 
A tanulmányhoz kifejlesztett speciá-

lis fMRI-technológia lehetőséget ad 
az egyénre szabott fájdalomterápiára, 
mivel célzott fájdalomcsillapítók 
használatát teszi lehetővé, melyek ki-
választása azon alapul, hogy az egyén 
agya hogyan válaszol bizonyos ható-
anyagokra. Az eredmény lehetővé te-
szi majd a fájdalomcsillapítókkal vég-
zett klinikai tesztek pontosítását is, 
hiszen ezáltal kiszűrhetők lesznek 

University Feinberg School of 
Medicine professzora. A tanulmány 
szerzői Baliki és Vania Apkarian, utób-
bi a Northwestern University élettan-
professzora, akinek laboratóriumában 
a kísérletek zajlottak.  „Az új techno-
lógiával az orvos látni fogja: az agy mely 
területe válik aktívvá, ha az adott egyén 
fájdalmat érzékel, és kiválaszthatja azt a 
speciális hatóanyagot, mely az agynak ezt 
az adott területét célozza meg. Az orvosok 
azt is képesek lesznek mérni, hogy a pá-
ciens agyterületére hogyan hatott a gyógy-
szer” – mondta Apkarian.

Jelenleg a placebo-hatást elsősor-
ban egészséges egyéneken tanulmá-
nyozzák, ellenőrzött kísérleti keretek 

Egyetem munkatársa. Elmondá-
sa szerint a madarak valószínűleg 
napközben úgy takarékoskodnak 
az energiával, hogy a meleg leve-
gő felszálló áramlatait kihasználva 
emelkednek fel nagy magasságok-
ba hajnalban és szürkületkor, s a 
sikló ereszkedés közben is pihennek.

A kutatók régóta gyanították, hogy 
a fecskék életük nagy részét a levegő-
ben töltik. Hogy ezt bebizonyítsák, 
Hedenström és munkatársai a repülési 
adatok begyűjtésére egy új típusú pa-
rányi készüléket fejlesztettek ki, amely 
rögzíti a gyorsulást is, ily módon fo-
lyamatosan megfigyelhető a madár 
repülési aktivitása. Később a készülék-

hez könnyű szenzorokat is társítottak, 
hogy az állatok földrajzi helyzetét is be 
tudják határolni. Az adatrögzítőket 
összesen 19 sarlósfecskére erősítették, 
s az így „felszerelt” egyedeket később 
újra befogták.

Az adatok azt mutatták, hogy a sar-
lósfecskék a rövid, mindössze 2 hóna-
pos szaporodási időszakot kivéve, te-
hát 10 hónapos periódusban, idejük 

Gyerekek számára kidolgozott fájdalomértékelQ skála

Sarlósfecske fiókája

nincs
fájdalom

kicsit fáj jobban 
fáj

nagyon fáj annyira fáj,
amennyire
csak lehet
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között. Az ilyen kísérletek segítenek 
megérteni a placebo-hatás biológiai és 
viselkedéstani pilléreit. Az új kutatás-
ban először használták a funkcioná-
lis mágneses rezonancia képalkotást 
(fMRI) egy átlagos klinikai tesztben, 
krónikus térdízületi gyulladásban 
szenvedő betegek esetében azzal a 
céllal, hogy tárgyilagos, az agy mű-
ködésén alapuló neurológiai markert 
dolgozzanak ki, amely megjósolható-
vá teszi a placebo-kezelés következté-
ben fellépő fájdalomcsillapító hatást. A 
kutatók kimutatták: a placebo-tabletta 
bevétele erős fájdalomcsillapító hatással 
kapcsolódik össze, mivel a páciensek-
nek több mint a fele jelentős fájdalom-
csökkenésről számolt be.

„Ha a további kutatásokban kidolgoz-
ható lesz a megfelelő agyterület célzásán 
alapuló optimalizált, személyre szabott 
terápia, akkor nagymértékben csökkenni 
fog az a gyakorlat, hogy a pácienseket ha-
tástalan gyógyszeres kezeléseknek teszik ki 
– összegezte Baliki és Apkarian –, csök-
ken majd a fájdalmas periódusok hossza és 
az opioidok túlzott használata.” 

(PLOS Biology)

Költözik	és	téli	álmot	alszik

Vannak olyan denevérfajok, amelyek 
költöznek, mások téli álmot alsza-

nak. Meglepő azonban az a felfedezés, 
hogy van olyan denevér, amelyik költö-
zik és téli álmot is alszik. A szürke sző-
rösfarkú-denevér (Lasiurus cinereus) 
Észak-Amerika legnagyobb denevérei 
közé tartozik. Költöző faj, képes sok 
száz kilométert repülni, és Észak-Ame-
rika nyugati részét átszelve érkezik Ka-
liforniába, hogy ott téli álomra térjen. 
Teste 13–14,5 centiméter hosszú, szár-
nya fesztávolsága 40 centiméter, súlya 
26 gramm körül van. A hideg, nedves 
időjárás ellen hosszú, a farokvitorlát is 
beborító bundával védekezik, mely de-
res szürke színű.

„Általánosan elfogadott, hogy a ván-
dorló fajok azért költöznek, hogy télen is 
táplálkozhassanak és aktívak maradja-
nak ezen időszakban is. A felfedezésünk 
azonban minket is meglepett: a szürke 
szőrösfarkú-denevér a tél nagy részét 
álomban tölti” – mondta Ted Weller, 
a tanulmány egyik szerzője, a Forest 
Service ökológusa.

A kutatás 2014 szeptemberében kez-
dődött, amikor Weller és kollégái a 
Humboldt Redwoods State Parkban 
számos denevérre GPS-jeladót erősítet-
tek, a denevérek másik csoportját pedig 
egy olyan követő berendezéssel látták 
el, amely mérte a fényerősséget, az ál-
latok testhőmérsékletét és aktivitását. 
„Habár jó ideje létezik ez a fajta megfi-
gyelési és követési technológia, csak mosta-
nában érte el azt a kis méretet, amekkorát 
már egy ennyire apró állatra is rögzíteni 
tudunk” – magyarázta Weller.

Egy hónappal később befogtak két, 
GPS-jeladóval ellátott denevért, és 
letöltötték az adatokat. Az egyik de-
nevér, az elvárásoknak megfelelően, 
hű maradt a saját területéhez, a leg-
hosszabb napi út, amelyet megtett, a 
befogás helyétől 6,5 kilométerre eső 
úti célhoz vezetett. A másik denevér 
meglepő módon naponta többször 48–
72 kilométer hosszúságú útvonalakat 
járt be. A legérdekesebb eredményt a 
néhány hónap múlva befogott har-
madik denevér mutatta föl. A VHF5 
jelölésű állat októbertől kezdve 965 
kilométert tett meg, Oregon déli 
részének érintésével Kalifornia belső 
részébe repült, majd Nevada és Ka-
lifornia határához, ahonnan azután 
visszatért Kalifornia belső részére.

„Nehéz megmondani, mi vezethette az 
állatot ehhez az utazáshoz. Vajon a megte-

lepedéshez és étkezéshez kedvező hőmér-
sékletet és páratartalmat keresett? Esetleg 
a téli szállásukra vonuló nőstények után 
ment párzási céllal?” – sorakoztatta a 
kérdéseket Weller.

A másik denevércsoportra erősített 
készülék szintén újdonságokkal szolgált 
a fajra vonatkozóan.  Ebből a csoport-
ból tavasszal fogtak be két példányt, 
egyikük már 224 nap adataival szolgált. 
Ez a denevér 2014 novemberétől 2015 
áprilisáig hibernált állapotban élt, leg-
alábbis ezt tanúsítja az alacsony testhő-
mérséklete és az inaktivitása, majd ezt 
az időszakot kiegészítette egy 40 napos 
repülés nélküli periódus.

Ez újra csak ahhoz a kérdéshez vezet-
te el a kutatókat, hogy miért is alszik 
téli álmot egy denevér, mely képes köl-
tözni. A válasz talán a fészkelési szo-
kásokban rejlik. „A szürke szőrösfarkú-
denevér nem barlangokban időzik, hanem 
a szabadban, fákon befészkelve magát. 
Lehetséges, hogy ez a denevér tulajdonkép-
pen téli álmot alvó faj eredetileg, ám meg-
fagyna, ha az északi, nyári territóriumán 
aludna” – mondta Weller. A kaliforni-
ai helyszín ebből a szempontból ideális, 
mert sok búvóhellyel szolgál, hűvös a 
hőmérséklet és bőven van nedvesség, 
így elkerülhető a kiszáradás is.

A faj megőrzése érdekében kulcsfon-
tosságú, hogy megértsük az évszak-
hoz kötött mozgást és a telelési szoká-
sokat. A legtöbb denevért érintő kuta-
tás nyáron zajlik, amikor az állatok a 
legaktívabbak, így az új eredmények 
különösen hasznosak. „Ez a kutatás a 
szürke szőrösfarkú-denevér életének abba 
a részébe nyújtott bepillantást, melyet 
ritkán látunk, és ez idáig nem dokumen-
tálták ilyen részletességgel. Ha tudjuk, 
hogyan élnek, amikor nincs nyár, konkrét 
lépéseket tudunk tenni a megőrzésükért” 
– összegezte Weller.

(USDA Forest Service)

99 százalékát a levegőben töltötték, 
többségük sosem vagy ritkán és ak-
kor is rövid időre szállt le. A mada-
rak repülési aktivitása reggeltől estig 
gyakran alacsonyabb volt, mint éjjel, 
valószínűleg azért, mert napközben 
szunyókáltak a felszálló légáramla-
tokon.

Hedenström elmondta: még nem 
tudják, egyáltalán alszanak-e a sarlós-
fecskék, és ha igen, akkor hogyan, mi 
módon. Ám „az a tény, hogy jó néhány 
egyed sosem szállt le a 10 hónapos periódus 
alatt, azt sugallja, hogy röptükben alsza-
nak”. Talán a lassú leereszkedések köz-
ben találnak alkalmat a szunyókálásra, 
találgatta a kutató.

Annak ellenére, hogy a rengeteg 
repülés nagy energiabefektetést igé-
nyel, a faj hosszú életű, rácáfolva a 
közkeletű feltevésre, hogy a kemény 
élet korai halálhoz vezet. Dokumen-
tumokkal igazolható, hogy némelyik 
sarlósfecskeegyed 20 évet is megélt. Az 
ez idő alatt „megtett kilométerekkel hét-
szer lehetne megjárni az utat a Holdra oda-
vissza” – jegyezte meg Hedenström. 
Ez egyszersmind azt jelenti, hogy a sar-
lósfecske fiziológiájával kapcsolatban 
még rengeteg izgalmas kérdés merül 
fel a kutatás folytatása során.

(Cell Press)

Szürke denevér
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Guppi	az	akadálypályán	–	
elWnyben	a	hímek

Térbeli tájékozódásra minden, 
helyváltoztató mozgást végző ál-

latnak szüksége van. E képesség an-
nál fejlettebb, minél bonyolultabb 
feladatokat kell megoldania az 
egyednek mozgás közben. Egyazon 
fajon belül különbség lehet az ivarok 

tájékozódásbeli ügyessége között an-
nak függvényében, hogy melyik 
mozog többet nagyobb területen, il-
letve komplikáltabb módon. Az em-
bert is beleértve, az emlősöknél álta-
lában a hímek tájékozódnak jobban, 
mivel főként a hím feladata a territó-
rium őrzése, bejárása, illetve a hímek 
territóriuma a nagyobb. Ugyanakkor 
a fészekparazita madaraknál, ahol a 
tojónak kell megtalálni a befogadó-
szülők fészkeit, a nőstény tájékozódá-
si képessége fejlettebb.

Olasz kutatók most halakon vizs-
gálták ezt a jelenséget, választásuk 
a közismert guppira esett. A kísérlet 
alanyainak egyesével kellett startol-
niuk egy kis rekeszből, hogy oda-
ússzanak a célhoz, amely egy csa-
patnyi guppi volt a medence másik 
végében. Ehhez azonban le kellett 
küzdeniük különféle akadályokat. 

Az egyik tesztben egy átlátszó, il-
letve egy átlátszatlan akadályt kel-
lett megkerülni, a másikban pedig 
egy kisebbfajta labirintuson át kel-
lett megtalálni az útvonalat. Míg 
a nem áttetsző akadályt a hímek és 
a nőstények is ugyanolyan gyorsan 
megkerülték, a hímek kitartóbban 
küzdöttek az átlátszó akadály előtt. 
A legnagyobb eltérés a labirintusban 
mutatkozott: a hímek sokkal ügye-
sebben találták meg a helyes útvo-
nalat. 

A guppiknál a hímek eredendően 
mozgékonyabbak és nagyobb víz-
területen cirkálnak a természetben. 
A vizsgálat tehát igazolta, hogy 
rendszertani csoporttól függetlenül 
az eltérő életmódot folytató nemek 
esetében a térbeli tájékozódás is kü-
lönböző hatékonyságú lehet.

PONGRÁCZ PÉTER

ÉT-ETOLÓGIA

Az	esWs	Nagy-Britannia	
napenergia-nagyhatalom

Mérföldkőhöz ért az Egyesült Ki-
rályság napenergia-termelése. A 

legutóbbi fél évben a napelemek több 
villamos energiát termeltek, mint a 
szénre alapozott erőművek. Ezt bizo-
nyítják a Carbon Brief által publikált 
eredmények, melyek egy klímaválto-
zással és energiapolitikával foglalko-
zó weboldalon jelentek meg.

Április és szeptember között, míg 
a napenergiából származó hozam 
elérte a 6,964 gigawattot, ami meg-
egyezik az Egyesült Királyság ener-
giaszükségletének 5,2 százalékával, 
addig a szénalapú termelés hozama 
6,342 gigawatt volt, ami az ener-
giaszükséglet 4,7 százalékának felel 
csak meg.

Az áttörés az energiarendszer két 
jelentős átalakításának köszönhe-
tő. Az első változás a napenergia 
felhasználásának jelentős növelé-
séhez köthető, ami 2015-ben elérte 
a 12 gigawattot, majdnem kétsze-
resét az előző év eredményének. A 
kiemelkedő teljesítmény részben a 
folyamatban levő projektek gyors 
kifuttatásának eredményeként ala-
kulhatott ki. A második változást 
a szénalapú energiatermelés vissza-
esése okozta. A piaci árakban és a 
kormány terveiben bevezetett vál-
toztatások a szén 2025-ig való fel-
használását igyekeztek előmozdíta-

ni, ami ahhoz a döntéshez vezetett, 
hogy inkább leállítják a szénterme-
lést, mint régi erőművekkel helyette-
sítik azt. A változások következtében 
a 2016-os termelés 65 százalékkal 
alacsonyabb lett, mint 2015-ben. 
A Carbon Brief állítása szerint áp-
rilis 9-én a termelés nullára esett, 
először 1882 óta. Ettől kezdve a 
napenergia-hasznosítás új eredmé-
nyeket ért el. „2016 április 9-e volt 
az első nap, amikor napenergiából több 
villamos áram termelődött, mint szén 
feldolgozásból ” – írta Simon Evans. 

Az elért eredmény nem feltétlen 
biztató, mivel az Egyesült Királyság 
napenergia-termelésének háromne-
gyede csak a nyári időszakban hoz-
ható létre.

Az elmúlt időszakban más ered-
mények is figyelemre adnak okot. 
Skóciában egy civil természetvé-
delmi szervezet, a WWF feltárta, 
hogy szeptember 24-én és 29-én a 
szélerőművek 127 és 107 százalékát 
termelték meg a skót energiaszük-
ségletnek.

(www.greenfo.hu) 
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KERESZTREJTVÉNY

Németh László XX. századi, Kossuth-díjas író, esszéista 
szerint: „A tudomány ...” (a folytatás a vízsz. 1. , 16. és a 
függ. 13., 19. sorokban szerepel).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekerete-
zett négyzetet. A 48. heti számunkban elkezdRdR 14 
hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet`i – 
helyes sorrendbe rakva – a 200 éve született m`velR-
déspolitikus, MTA-tag nevét adják ki. A név megfejtRi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elRfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 8. A fejére. 10. Padova centruma! 11. Per-
cekben, másodpercekben megszabott határ. 12. Izraeli 
kikötQváros a Haifai-öböl északi részén. 14. Apró, cse-
kély. 15. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, röv. 18. 
Százszázalékos. 20. Sz_nQ. 21. Helyrag, a -ben párja. 
22. Isszik-...; lefolyástalan tó a Tien-sanban. 23. Ír és 
skót népi tánc. 25. Ide-oda a folyosón. 27. Pedagógusra 
jellemzQ. 29. Retteg. 30. T_zhely sütQje, tájszóval. 31. 
De még mennyire! 32. BQrelszínezQdés, anyajegy. 34. Az 
einsteinium vegyjele. 35. Nemkülönben.

FÜGGQLEGES: 1. Szent ...; X. századi pap, Prága második püs-
pöke. 2. Egyik fajtája a bokafix. 3. Idegen elQtagként valaminek 
a feloldódással való kapcsolatát jelöli (LIO). 4. A végén megtud! 
5. ... réce; vadkacsa. 6. Csekély mértékben. 7. Ráncait veszti! 8. 
...-Rónai József; festészetünk nagyja (1861–1927). 9. Keresztül. 
16. Maga után húz. 17. Az alakra nyírt lombos növények egyik 
típusa. 22. Kenneth Loach filmje egy fiúról és a címadó sólyom-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2017. január 15.

Jelentkezési határidQ: 2016. december 12. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, melyekrQl a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

ról. 24. Portugália volt köztársasági elnöke (Antonio Ramalho). 
25. Pörög. 26. A Malom a Séden cím_ tévéfilm rendezQje (Péter). 
28. Becézett Renáta. 31. Nazarénus, röv. 32. Te meg én. 33. E 
napon.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: „Az emberi tudomány legfQbb 
célja maga az ember.” (Kölcsey Ferenc).

A HÓNAP KÉPE
NOVEMBER

Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Támadás – és 
Bogdán Viola (Csorna, drbogdanviola@gmail.com) – Brutális ebéd 

– cím  ̀képsora 46. számunkban jelent 
meg az 1462-63. oldalon.

ElRször a kamerára rárontó félelmes 
karok képe érkezett. Mivel tárlatainkon 
már többször is szerepelt ez a 
szürreális kinézet  ̀rovar (hónapképe 
is volt), átmenetileg raktárba került, a 
[természet extra] dossziéba, azzal a 
szándékkal, hogy ezt a rendkívüli 
nézet  ̀portrét valamikor közölni kell. 
Aztán befutott a riport az áldozatát 
épp széttépR kis szörnyetegrRl, s itt 
volt az alkalom a nem éppen ájtatos 
sáskaképek bemutatására. Mikor 
egymás mellé tettem Rket, engem is 
meglepett: horror képregény szü le-
tett. A rovatunkban kivételes pro duk-
ció a két szerzR együttes érdeme.      

(H. J.)
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Milyen lenne egy má-
sik bolygón élni, a 
megszokottól teljesen 
eltérő körülmények 
között? Mi hiányozna 

legjobban a Földről? Mit csinálnánk másképpen, ha újra-
kezdhetnénk? Egyáltalán képesek lennénk mindent elöl-
ről felépíteni több tízmillió kilométer távolságban? Egye-
bek mellett ezekre a kérdésekre keres választ a NatGeo 
novembertől látható Mars - Utunk a vörös bolygóra 
című sorozata, amely 2033-ba repíti a nézőket, és egy el-
képzelt Mars-misszió történetét meséli el.

A műsorhoz kapcsolódóan a tévécsatorna fotó- és 
makettkiállítást nyitott Budapesten, amely egész novem-
berben ingyenesen megtekinthető a Csodák Palotája 
Playbárban. A kiállítás – akárcsak a film, hidat képez a je-
len és a jövő tudománya között: a NASA Mars-fotóit né-
zegetve, érdekes információkat tudhatunk meg a vörös 
bolygóról, ugyanakkor láthatunk olyan jövőbeli megol-
dásokat is, amelyek 2033-ba kalauzolnak bennünket, 
akárcsak a műsor jelenetfotói. Fontos része a kiállításnak 
az a 15 makett, amelyek a NatGeo és a Csodák Palotája 
közös makett-pályázatának legkiemelkedőbb alkotásai, és 
amelyeket 5–8. osztályos gyerekek készítettek a csatorna 
felhívására.

A tárlat novemberben ingyenesen megtekinthető a Cso-
dák Palotája Playbárban, majd decemberben átkerül a 
Csodák Palotája Camponába, ahol december 31-ig vár-
ja az érdeklődőket.

A Kovács Gábor Művészeti Ala-
pítvány a Debreceni Reformá-
tus Hittudományi Egyetemmel 
együttműködésben nagyszabású 
kiállítás-sorozattal emlékezik a 
Reformáció 500. évfordulójára. 
A négy kiállítás olyan alkotáso-
kat mutat be, amelyeket a Biblia 
ihletett, és amelyek segítségével 

az élet sorsfordító kérdéseivel szembesülünk.
A sorozat első állomásaként a debreceni MODEM-ben 

megrendezésre kerülő Reformáció 500 – Szalay Lajos 
bibliája kiállítás a teremtés, a szövetség, a kegyelem, a kí-
sértés és az ígéret témáját járja körül a művész grafikáin 
keresztül.

Szalay Lajos Kossuth-díjas magyar grafikus, a XX. szá-
zadi magyar rajzművészet megújítója. 1946-ban Párizsba 
utazott, és ezután több mint 40 évig külföldön – Argen-
tínában és az Egyesült Államokban – élt és alkotott, csak 
1988-ban tért végleg haza Magyarországra.

Szalay alkotói munkásságának meghatározó forrása a 
Szentíráshoz fűződő viszonya és találkozása a transzcen-
denssel. A művész elsőként az 1960-as évek elején formál-
ta alkotássá az Ó- és Újszövetséggel kapcsolatos élménye-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

it. Életműve csúcsának a Genezis címen, 1973-ban kiadott 
rajzalbumát tartotta, amely 124 rajzon keresztül járja vé-
gig az Ószövetség legfontosabb mozzanatait.

A reformációra emlékezve a február 19-ig látható deb-
receni kiállítást további két vidéki és egy záró, budapesti 
tárlat követi – utóbbi 2017. októberében nyílik a Várkert 
Bazár Testőrpalotájában, s tematikájában és szellemiségé-
ben mintegy összefoglalása és betetőzése lesz a korábbi 
három kiállításnak.

A Magyar Nemzeti Galéria a ma-
gyar művészet meghatározó egyé-
niségeit feldolgozó kiállítás-soroza-
tát folytatva, a modern magyar 
művészet egyik legjelentősebb és 
legkülönlegesebb alakjának, Or-
szág Lili festőművésznek rendez 

kiállítást Árny a kövön címmel.  A 2017. március 
26-ig látható tárlatnak a művész születésének 90. év-
fordulója adja az alkalmat. 

„A falak bennem vannak” – mondta Ország Lili, s 
egész munkásságában egy szerzetes türelmével és meg-
szállottságával örökítette meg belső világának mindunta-
lan előtűnő falait.

Bár 1944 tavaszán a koncentrációs táborba tartó szerel-
vényről megmenekült, a félelem és szorongás addigra már 
örökre beleivódott a tudatába. A Képzőművészeti Főisko-
la elvégzése után ösztönösen kereste a „saját ügyét”, s rá is 
talált a falakra mint témára. A magyar festészetben szinte 
példa nélkül, a klasszikus szürrealizmus hangján szólaltak 
meg vallomásai. 

A kiállítás több mint háromszáz művel mutatja be Or-
szág Lili művészetét, és két különlegességgel is szolgál.

Rendhagyó programsorozat in-
dul The Spirit of Hungari-
cum címmel december 31-ig a 
Gerbeaud-házban, ahol a leg-
szebb Herendi-alkotások mellett 

előadóestekkel, irodalmi és gyerekprogramokkal is várják 
a látogatókat. A szervezők a külföldi turisták és a hazai 
érdeklődők számára egyaránt izgalmas és érdekes kultu-
rális kikapcsolódást kínálnak.

A Gerbeaud-házban látható Best of Herend című kiállítá-
son először csodálhatja meg a közönség egy egységben a 
Herendi Porcelánmanufaktúra több száz egyedi, „csúcs-
darabokat” is felvonultató gyűjteményét, és láthatók lesz-
nek olyan ritkaságok is, mint a Szent Korona tökéletes 
porcelánmásolata. 

A kiállítás mellett a Hungaricum Pódium naponta több 
alkalommal zenei, prózai és táncos előadásokkal várja az 
érdeklődőket, a koncertek mellett irodalmi kínálattal is 
készülnek, hétvégén pedig gyerekprogramokkal várják a 
családokat. 

Irány a Mars

Reformáció 500

Csúcsdarabok

Falak királynQje
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Denevérkutatók versenyben
Legalább 1300 denevérfajt ismerünk 
a Földön. A Magyar Természettu-
dományi Múzeum hagyományosan 
a délkelet-ázsiai denevérfauna ta-
nulmányozásának élvonalába tarto-
zik. Az egyre jobban feltárt trópusi 
területeknek, új csapdázási módsze-
reknek és a molekuláris biológiai vizs-
gálatoknak hála, az utóbbi állatcso-
port sokfélesége is dinamikusan 
növekszik. 

LovagszenttWl	a	megcsalt	
férjekig
2016-ban ünnepeljük Szent Márton 
tours-i püspök születésének 1700. 
évfordulóját, amelyről világszerte 
megemlékeznek. A hagyomány sze-
rint a szent 316 körül született a ró-
mai provincia Pannónia egyik vá-
rosában,  Savariában. 

Klímakihívás	az	erdWk	
számára
Az éghajlatváltozás miatt a most sar-
jadzó és növekvő fák mire elérik 
közepes életkorukat, sokváltozós kli-
matikus körülmények között fognak 
élni, amelyhez alkalmazkodniuk kell. 
A várható változások valószínűleg 
súlyosan érintik a fákat, és kérdésessé 
válik, hogy az elkövetkező évtize-
dekben az erdők el tudják-e látni 
kulcsfontosságú feladataikat.

A hátlapon
Vércentrifuga

Az emberi szervezetben keringő ned-
vek fontosságát már a régmúlt híres 
gyógyítói is felismerték. Hippokratész 
ókori görög orvos minden betegség 
okát a négy testnedv: a vér, a fekete 
epe, a sárga epe és a nyálka aránytalan 
keveredésére vezette vissza. Ezt a 
humo-rálpatológiának vagy nedvkór-
tannak is nevezett elméletet vallotta 
magáénak több száz évvel később, a 
Kr. u. II. században a római Galénosz is. 
A kórfolyamatok eredetének ez a ma-
gyarázata lényegében a tudományos 
alapokon nyugvó anatómia kibontako-
zásáig, a XVI. századig uralta az orvos-
lást. A mikroszkópia fejlődésének ered-
ményeként és Marcello Malpighi mun-
kásságával a XVII. században kezdő-
dött a mikroszkópos anatómia. 
Malpighi rajzolta le elsőként a vörös 
vértesteket és a tüdőhólyagocskákat. 
Az orvostudomány egyre tökéletesebb 
képet kapott az emberi szervezet és az 
egyes szervek felépítéséről. A nagyító-
lencsék és a mikroszkópok tökéletese-
désével és a diagnosztikai eljárások fej-
lődésével a XIX. század végére már is-
mertté vált, hogy a különböző betegsé-
geket azok az „apró lények” okozzák, 
amelyek különböző módszerekkel az 
emberi vérből kimutathatóak. A diag-
nosztikában a vérvizsgálatnak ezt kö-
vetően különösen fontos szerepet tu-
lajdonítottak. A laboratóriumokat 
olyan eszközökkel szerelték fel, ame-
lyek segítették az orvosok munkáját, a 
helyes diagnózis felállítását. Az orvosi 
eszköz- és műszergyártók számos 
olyan berendezést fejlesztettek ki, 
amelyek lehetővé tették a vérnek, en-
nek a fontos emberi „nedvnek” a vizs-
gálatát. Megoldhatóvá vált, hogy al-
kotó elemeire bontsák és kimutassák a 
benne előforduló elváltozásokat, leír-
ták, majd meghatározták a betegsége-
ket kiváltó kórokozókat, amelyekkel fel 
kellett venniük a harcot.

Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
Kép: BLAHÁK ESZTER
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